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MÁME RÁDI ZVÍŘATA
environmentální projekt ZŠ a MŠ Medlov 2010
V průběhu měsíce září a října probíhal na naší základní škole projekt MÁME RÁDI
ZVÍŘATA. Díky finančnímu příspěvku získanému z Programu podpory environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje byl rozšířen koutek živé přírody na chodbě o
nová oddělení – želvárium a terárium se strašilkami (insektárium).
4.10.2010 u příležitosti Světového dne zvířat se také uskutečnil celoškolní projektový den –
Den ochrany zvířat. Byl zaměřen na bližší seznámení žáků s problematikou ochrany živočichů.
Mgr.Bc. Kateřina Antesová

Výdej stravy ve školní jídelně
Školní jídelna upozorňuje strávníky, že na výdej obědů do jídlonosičů je v jídelně
vymezen přesný čas od 10.45 do 11.30 hod, kdy si cizí strávníci a rodiče nemocných dětí
můžou přijít pro oběd. Tento čas výdeje je nutné dodržovat, po uplynutí této doby není
možné do jídelny vstupovat, je potřeba zazvonit na kancelář ŠJ. Doba od 11.30 do 13.30
hod. je určena na výdej obědů žákům a zaměstnancům školy, kteří se zde stravují a nesmí
se křížit s výdejem stravy do jídlonosičů.
Žákům ZŠ a dětem MŠ se vydává oběd do jídlonosičů pouze první den nemoci. Další
den nemoci není nárok na odběr oběda! Rodiče musí dětem oběd odhlásit! V případě zájmu o
stravování dítěte v době nemoci nebo prázdnin je možné si stravu v kanceláři ŠJ předem nahlásit
a uhradit plnou hodnotu stravného (tzn. cena oběda bez dotací).
Jitka Purová,vedoucí ŠJ

INFORMACE O LYŽAŘSKÉM A SNOWBOARDOVÉM KURZU
Žáci ZŠ Medlov se mohou přihlásit na kurz na lyžích nebo na snowboardu pořádaných
ZŠ Medlov. Cena se bude pohybovat v částce do 3.000,-. V této částce bude zahrnuto ubytování,
strava, doprava, jízdné na vlecích. Škola nabízí možnost vypůjčení lyžařské výstroje.
Mgr. Andrea Rusínová

Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je nám príma,
to je název našeho školního vzdělávacího programu. Podzimní integrovaný
blok má název Všechny barvy podzimu chci si schovat na zimu. Činnosti
v něm jsou zaměřeny na všestranný rozvoj dětí a vycházejí právě z tohoto
ročního období. Kromě každodenních činností v integrovaném bloku máme
s nejstaršími dětmi dvakrát týdně v odpoledních činnostech výuku hry na
zobcovou flétnu a jedenkrát hudebně pohybovou výchovu pro děvčata.
V září jsme byli v Uničově na krásném koncertě Pavla Nováka.
Podzimní blok činností velmi pěkně doplnila akce rodičů Uspávání
broučků, která byla nápaditě a naprosto bezchybně připravená. Děti plnily
různé úkoly v krásně vyzdobeném lesoparku na Skalkách a donesly
vlastnoruční kresby broučků, za něž byly po zásluze odměněny. Potom básní a dvěma písněmi uložily
broučky a celou přírodu k zimnímu spánku. Nechybělo opékání kabanosu,
dobrý teplý čaj a samozřejmě lampiónový průvod. Počasí bylo nádherné,
takže akce letos neměla jedinou chybičku. Všem rodičům, kteří se na její
organizaci podíleli patří velké poděkování.
A na co se těšíme nyní? Posledním podzimním tématem v našem
bloku podzimních činností je téma Brzy přijde Mikuláš. Děti s učitelkami
ve všech třídách začaly s přípravou, protože Mikuláš k nám přijde již 2.
prosince. Potom si ještě pro radost z adventního období zajedeme na
koncert s vánoční tématikou do Uničova a současně budeme připravovat program na náš adventní
koncert, který bude 12. prosince. v sále obecního domu. Potom už budeme v klidu a s radostí očekávat
příchod nejkrásnějších svátků v roce a těšit se, zda i pod stromečkem v MŠ budou nějaké dárky.
Tak ať se nám vše povede a všem, nejen dětem z MŠ, přejeme krásný a klidný předvánoční čas.
Alena Vojtková, ved.učitelka MŠ Medlov

Zpráva SRPŠ při ZŠ a MŠ Medlov
Dne 1. 10. 2010 proběhl na hřišti TJ Medlov II. Ročník „Drakiády“.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – o nejlépe létajícího draka a o nejhezčího, doma
vyrobeného draka. Počasí přálo, vítr foukal, a tak dětem draci létali dlouho a
vysoko. Pro zahřátí se naléval čaj a byly připraveny párky v rohlíku a
čokoládové buchty. Každé z dětí dostalo sladkost za účast.
Za SRPŠ bych chtěla poděkovat všem, kteří přišli – dětem i
rodičům, a také sponzorům – TJ Medlov za bezplatné zapůjčení
areálu, Skládce Medlov za finanční příspěvek, firmě Melites za
občerstvení a paní Brachtlové, Vyroubalové a Karasové za
pomoc při
organizaci, panu Jonášovi za fotografie z akce.
Snad i další ročník bude stejně úspěšný.
Barbara Trundová, předsedkyně SRPŠ
Dne 28. 10. 2010 se konalo na Skalkách tradiční „ Uspávání broučků – lampiónový průvod“.
Děti při procházce Skalkami absolvovaly různé soutěže, za které dostávaly
sladkosti, každé doneslo namalovaného broučka, ze kterých se vytvořila
malá výstava. Před zapálením ohně na opečení buřtů, společně uspaly
broučky. Po jídle se všichni vydali Medlovem s rozzářenými lampióny.
U školky na všechny čekalo překvapení v podobě
nádherně nazdobených a osvětlených dýní.
Poděkování patří všem, kteří pomáhali s přípravami i
sponzorům – OÚ Medlov, ÚAMK Medlov,
Mysliveckému sdružení Medlov, firmě Melites a také uměleckým řezbářům dýní.
Těšíme se na další ročník.
SRPŠ při ZŠ a MŠ
Akce, plánované do konce roku:
Společně s OÚ Medlov chystáme „Rozsvěcení vánočního stromu – Medlovský punč“, který bude
5.12.2010 a dne 19.12.2010 chystáme divadelní představení pro děti s názvem „Sliby se mají plnit o
vánocích“.

