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OVOCE DO ŠKOL
I naše škola se zapojila do projektu Evropské unie a České republiky „Ovoce do
škol“. Žáci 1. – 5. třídy mají nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma. Podpora
z prostředků EU (73%) a ČR (27%) je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, dále na
balené, popřípadě různě upravené ovoce a zeleninu a na balené ovocné a zeleninové
šťávy. Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich
stravovacích návyků, a tak zlepšit jejich zdravotní stav. Druhotným efektem by mělo být
celkové zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Naše děti dostávají ovoce a zeleninu 1 krát
týdně od společnosti Laktea, o.p.s. Zatím ochutnaly zelená a červená jablíčka, pomeranče
a jablečnou šťávu. Už se těší na další vitamíny. Podrobné informace o tomto projektu
naleznete na www.ovocedoskol.eu.
Mgr. Barbora Vanková

PLAVECKÉ ZÁVODY V LITOVLI
U příležitosti "Světového dne
vody", který připadá na 22. březen,
uspořádala Vodohospodářská společnost
Čerlinka s.r.o., již pátý ročník
plaveckých závodů
na ZŠ Vítězná
Litovel, kterých se zúčastnilo sedm škol.
Ve středu 24. března jsme nasedli do
hasičského
auta řízeného
panem
Michalem Šromem a ujížděli směr
Litovel. Posádku tvořili a velmi úspěšně
reprezentovali tito žáci: 3.ročník - Anita
Rusínová (4.místo), Barbora Putnová
(12.), 4.ročník - Jakub Gadacz (4.),
Marie Tomanová (10.), 5.ročník - Dagmar Machačová (5.), Kateřina Heinzová (8.).
V soutěži štafet jsme obsadili 3.místo, kde s Dášou a Jakubem startovala Kamila
Maková.
Hana Labonková

VELIKONOČNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ
Ve středu 31. března uspořádala naše škola 1. velikonoční florbalový turnaj.
Jelikož z řad žáků naší školy je velký zájem o tento sport (provozujeme na naší škole dva
zájmové florbalové kroužky pro I. i II. stupeň), tak jsme se rozhodli každým rokem před
Velikonocemi uspořádat větší florbalový turnaj pro okolní školy. 1. ročníku se zúčastnilo
celkem 6 družstev. Pořadí bylo následující: 1. ZŠ U STADIONU (hraje žákovskou
florbalovou ligu), 2. ZŠ LIBINA, 3. ZŠ TROUBELICE, 4. ZŠ DLOUHÁ LOUČKA, 5.
ZŠ a MŠ MEDLOV, 6. ZŠ HAŠKOVA. Přestože jsme obsadili páté místo, hoši se rvali
jako lvi a přední příčky jim unikly. Snad příští roky budeme lepší.
Mgr.Andrea Rusínová

MATEMATICKÝ KLOKAN
Dne 18. 3. 2010 všichni žáci ZŠ Medlov soutěžili v mezinárodní soutěži matematický Klokan
ve čtyřech kategoriích. Žáci prvního stupně řešili různě obtížné příklady v kategoriích cvrček (2. a 3.
třída) a klokánek (4. a 5.třída). Kategorie cvrček obsahovala 12 příkladů a žáci mohli získat maximálně
60 bodů. V kategorii klokánek pak žáci řešili 24 příkladů s maximálním počtem 120 bodů.
Nejlepšími řešiteli v kategorii cvrček byli: 1. místo - Josef ANTES (2. třída) - 44 bodů
2. místo - Petr ZEMÁNEK (3. třída) - 41 bodů
3. místo - Barbora PUTNOVÁ (3. třída) – 27 bodů
Michal PECHER (2. třída) – 27 bodů
Nejlepšími řešiteli v kategorii klokánek byli: 1. místo - Anna WRNATOVÁ (5. třída) - 77 bodů
2. místo - Michaela DRYJÁKOVÁ (5. třída) - 74 bodů
3. místo - Jiří ŠKABRAHA (5. třída) - 54 bodů
Mgr. Klára Filipová

Informace pro rodiče
Z důvodu přerušení dodávky elektřiny bude v úterý dne 4. 5. 2010 uzavřena Mateřská
škola v Medlově a ve čtvrtek dne 6. 5. 2010 bude uzavřena Mateřská i Základní škola
v Medlově. Žáci budou mít ředitelské volno.
Mgr. Ondřej Schulz

LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ KURZ V LOUČNÉ NAD DESNOU
V termínu od 7. března do 13. března se 25 žáků naší školy společně s 25 žáky školy
z Bórowa z Polska v rámci projektu „SPOLU“ zúčastnili lyžařského a snowboardového kurzu
v Loučné nad Desnou. Byli jsme ubytovaní v nově rekonstruovaném penzionu Oaza. Asi tři sta
metrů jsme docházeli
k lyžařskému
vleku
dlouhému asi 450 metrů.
Žáky jsme rozdělili na 5
družstev. Jedno družstvo
bylo
snowboardové,
druhé pokročilí lyžaři a
poslední tři družstva
tvořili začátečníci. Počasí
nám celou dobu přálo,
sluníčko svítilo, sněhu
bylo dostatek a všichni
účastníci kurzu se buď
naučili základy lyžování
a snowboardování, nebo
si upevnili dovednosti
sjezdu, či již nového
způsobu lyžování - „carvování“. Důkazem zdokonalení všech byl závod ve slalomu, kteří
všichni přihlášení bravurně zvládli a nejlepší si odvezli domů pohár, medaili a diplom.
Všichni účastníci také dostali trička s emblémem projektu „Spolu“ a pamětním listem a
odvezli si spoustu zážitků jak z lyžování a pobytu na čerstvém vzduchu v Jeseníkách, tak i
prohloubením přátelství, obohacením slovní zásoby o nová slovíčka i pocity, že jsme se naučili a
poznali něco nového a zajímavého.
Mgr.Andrea Rusínová

