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ŠKOLA JE ZÁBAVA
Dne 29. dubna se sešli smíšené dvojice žák-rodič nebo sourozenec na druhém soutěžním odpoledni, tentokrát
nazvaném Škola je zábava.
Děti školou povinné i ti, kteří již povinnou školní docházku mají za sebou, mohli na několika stanovištích vyzkoušet, kolik si
toho ze školy pamatují. Jednotlivé úkoly byly vybrány z oblastí vyučovacích předmětů, např. český jazyk, fyzika a chemie,
přírodověda nebo tělesná výchova. Při splnění ne zrovna jednoduchých úkolů získávali soutěžící body. Mezitím se mohli také
občerstvit a odpočinout u drobného pohoštění.
Po splnění všech disciplín už všichni netrpělivě očekávali, kdo byl nejúspěšnější. A jak to tedy dopadlo?
Mladší kategorie (3.-5. ročník):
1. Anna Wrnatová s maminkou
2. Radek Kuraj s tetou
3. Marcela Cupalová se sestrou
Starší kategorie (6.-8.ročník):
1. Vladimír Horn s maminkou
2. Zdeněk Ptáček s maminkou
3. Klára Lachnitová s tetou
Po celou dobu vládla příjemná soutěžní atmosféra. Doufám, že soutěžící se nejen zapotili při plnění úkolů, ale také
dobře pobavili. Za finanční podporu a spoluúčast na organizaci akce děkuji paní Trundové za SRPŠ Medlov a učitelům a
řediteli ZŠ Medlov.
Mgr. Iveta Janáčková & Mgr. Bc. Ilona Novotná

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
V pátek 7. května proběhla na naší škole v Medlově recitační soutěž, kterou pořádal učitelský sbor prvního stupně.
Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. V první kategorii soutěžily děti z první a druhé třídy. Zde zvítězila a první místo si
odnesla Hana Ulmanová, druhé místo vybojovala Anita Rusínová a třetí místo získal Pepa Antes. Ve druhé kategorii se utkali
žáci z třetí až páté třídy a vítězství si odnesla Aneta Hamplová. Na druhém místě se umístila Iveta Tempírová a na třetím
místě skončila Marie Tomanová. Rozhodování bylo těžké, protože jsme slyšeli mnoho krásných básniček a děti se velmi
snažily. Odměnou soutěžícím byly nejen pěkné ceny, ale i potlesk kamarádů a pochvala paní učitelky.
Eva Navrátilová, 5. ročník

VÝUKA MIMO BUDOVU ŠKOLY V HORCE NAD MORAVOU
Už se stalo tradicí, že každým rokem vyráží děti z I. stupně ZŠ a MŠ Medlov na výuku do přírody. Tentokrát jsme
nemuseli putovat nijak daleko. Místem našeho pobytu v přírodě se stalo známé ekologické centrum Sluňákov v Horce nad
Moravou, o kterém je v poslední době slyšet samou chválu. A opravdu jsme nebyli zklamaní! I když jsme získali jen
dubnový termín hned po Velikonocích a hodně jsme se obávali nevlídného aprílového počasí, teplé sluneční dny nás mile
překvapily! A tak jsme toho také hned využili. Děti absolvovaly ekologicky koncipovaný program „Příroda jako dům“,
který vedly zkušené lektorky, které si děti ihned oblíbily. Dny byly zaplněné hrami, zpíváním, soutěžemi a povídáním
s ekologickou tématikou, také výpravami za poznáním lesa, rostlin a živočichů, kterých je v okolí řeky Moravy nepřeberné
množství. A děti byly nadšené ze svých objevů! Dokonce zvládly náročný turistický výšlap na kopec Velký Kosíř, který je
součástí přírodního parku! Vydaly se po naučné stezce plné nejrůznějších zastavení a ani si nevšimly, že mají v nohou
spoustu kilometrů. Na konci je čekala odměna v podobě táboráku a také zmrzliny.
Večery jsme trávili společně venku na hřišti nebo při velmi atraktivní soutěži „Miss a Missák Sluňákova“ a při již
tradičním maškarním karnevalu.Všichni se dobře bavili, a tak čas velmi rychle uběhl a nastal návrat domů. Odváželi jsme si
nové zážitky, ale i vědomosti o přírodě a o nutnosti její ochrany. Určitě se budeme na Sluňákov rádi vracet a na letošní pobyt
v přírodě rádi vzpomínat. Pokud se chcete podívat, jak jsme se měli dobře, mrkněte na školní web, kde najdete spoustu fotek.
Ještě bychom chtěli poděkovat za poskytnuté sponzorské dary těmto sponzorům: SRPŠ při ZŠ a MŠ Medlov,
MESPOL Medlov, Jaroslavu Šenkovi – čerpací stanice PENTO Litovel.
Za všechny malé ekology a paní učitelky napsala Ivana Lachnitová

PODĚKOVÁNÍ
Děti z druhé třídy naší školy a jejich paní učitelka Lachnitová by chtěly touto cestou poděkovat paní Libuši
Veselkové za čas, který nám věnovala během celého školního roku, kdy jsme pravidelně navštěvovali místní obecní
knihovnu. Díky paní Veselkové se děti seznamovaly s chodem knihovny, půjčovaly si pěkné knížky a učily se vztahu ke
knihám i četbě. Vždycky jsme se na návštěvu knihovny velmi těšili, a proto bychom chtěli ještě jednou paní Veselkové
poděkovat a popřát jí mnoho radosti v její knihovnické práci.
Děti druhé třídy Anitka, Eliška, Marťa, Pepík, Péťa, Honzík, Míša, Fanda a Danek a paní učitelka Lachnitová

BRZY BUDOU PRÁZDNINY
Je červen a blíží se konec školního roku 2009/2010. V Mateřské škole Medlov začínají 1. 7. prázdniny, na které se určitě
moc těší děti i paní učitelky. Ve školním roce 2009/2010 bylo v Mateřské škole Medlov zapsáno celkem 60 dětí. Do 1. třídy
ZŠ odchází 15 dětí, dvě děti budou mít odklad školní docházky. Školákům přejeme příjemný start do školy a ve školní práci
hodně úspěchů.
Mateřská škola bude od 1. 7. do 6. 8. uzavřena.Všichni si potřebujeme dostatečně odpočinout a načerpat síly na další školní
rok 2010/2011. Od 9. 8. do 31. 8. bude prázdninový provoz v jedné třídě mateřské školy.
Školní rok 2010/2011 bude zahájen ve středu 1. 9. 2010 ve třech třídách MŠ. Zapsáno je 60 dětí, což je maximální kapacita
Mateřské školy Medlov. K úspěšnému a klidnému zahájení školního roku je třeba s rodiči projednat organizační záležitosti,
proto 25. 8. 2010 v 15.00 hod. proběhne v budově mateřské školy zahajovací schůzka zákonných zástupců všech dětí
zapsaných k docházce. Žádáme o účast všechny rodiče.
Přeji všem dětem krásné slunečné prázdniny bez úrazů, plné nevšedních zážitků a rodinné pohody. Rodičům přeji příjemnou
dovolenou a hodně odpočinku. Svým kolegyním přeji nádherné prázdniny, klid, pohodu a hlavně načerpání mnoha sil k naší
náročné práci.
Alena Vojtková, ved.uč.MŠ Medlov

KINDERIÁDA 2010
V letošním roce proběhl už 12.ročník Kinderiády, soutěže v atletice. Soutěžilo 27 škol z Olomouckého kraje. Naše
devítičlenná výprava sportovců se vydala v úterý 1.6. autobusem směr Prostějov, kde se závody uskutečnily. Naši školu
reprezentovali tito žáci: Anita Rusínová, Jan Ryšavý, Marie Tomanová, Matouš Hrdlička, Ester Bittnerová, Jakub Gadacz,
Aneta Hamplová, Kamila Maková a Radek Kuraj.
Zpočátku nám počasí přálo, ale ke konci závodů se strhl déšť, takže někteří naši závodníci absolvovali své disciplíny za
deště. Protože byl déšť vytrvalý, neuskutečnila se ani oblíbená štafeta v běhu 4x 60 m. Nejlépe se dařilo Anitce, která se
umístila ve skoku z místa na 4.místě, v běhu na 60 m byla desátá. Ještě pěkného umístění dosáhl Jakub v hodu kriketovým
míčkem, byl devátý. V první polovině startovního pole se ještě umístili Maruška a Matouš v běhu, Ester v hodu. Už se
všichni těšíme na 13.ročník Kinderiády.
Hana Labonková

PREZENTACE IZS V LIBINĚ
I přestože letošní deštivé počasí výletům, exkurzím a sportovním akcím moc nepřeje, vydali se žáci 1.– 4. třídy dne
3.6. na akci nazvanou „Záchrana života a prevence úrazů“ do Libiny.
Ráno jsme se sešli před školou a společně vyrazili pěšky na vlakové nádraží do Troubelic. Odtud nás, k potěšení všech
dětí, odvezl žlutý vláček do Libiny. Po příchodu na místní stadion nás čekaly ukázky práce Policie ČR, Hasičského
záchranného sboru a Českého červeného kříže ze Šumperka. Děti nejvíc zaujalo naplňování horkovzdušného balónu, ale i
prohlídka a praktické ukázky zásahové a pomocné techniky v rámci integrovaného záchranného systému. Kluci i děvčata si
ověřili své dosavadní znalosti a získali nové zkušenosti. Nápor našich žáků vydržel i stadiónový bufet. Domů jsme se dostali
stejnou cestou. Sladkou tečkou zajímavě prožitého dopoledne byla krupicová kaše v naší školní jídelně.
Celá akce se nám vydařila, děti byly příjemně unavené, ale spokojené.
Mgr. Barbora Vanková

AJAX - preventivně-bezpečnostní projekt Policie ČR
Ve školním roce 2009/2010 proběhla na naší škole beseda s policisty. Žáci 1. i 2. stupně měli
příležitost si prohlédnout vybavení a výzbroj členů Útvaru rychlého nasazení. Tato akce byla
součástí projektu AJAXŮV ZÁPISNÍK, do kterého byli zapojeni žáci 2. a 3. třídy. Děti se
pravidelně každý měsíc setkávaly s panem prap. Petrem Skřivánkem z Preventivně informačního oddělení v
Olomouci. Cílem tohoto preventivního programu je zvyšovat právní povědomí dětí, informovat je o sociálně
patologických jevech (např. o šikaně, drogách, kouření, alkoholu apod.), učit je, aby dbaly na vlastní bezpečnost a znaly
pravidla silničního provozu. Žáci tak měli možnost, po celý rok, řešit zajímavé situace, pokládat profesionálům dotazy a ptát
se na vše, co je zajímá.
Mgr.Klára Filipová

DRUŽEBNÍ POBYT V POLSKU
V týdnu od 16.5.2010 do 22.5.2010 se žáci naší školy účastnili další části česko-polského projektu „SPOLU“ a
odjeli za svými kamarády do polského Borowa. Tentokrát bylo v plánu opět prohlubování výuky polského a českého jazyka
a cykloturistika s poznáváním přírody a okolí. Bohužel tyto plány narušilo špatné počasí v podobě neustálého
deště, takže děti vyjely do přírody na kolech pouze dvakrát. I přesto si žáci užili sportu v tělocvičně, vyzkoušeli
si jízdu zručnosti podle polských pravidel, opekli si špekáčky a hlavně utužili přátelství s polskými dětmi. Rád
bych dětem poděkoval za jejich vzorné chování, snahu a reprezentaci naší obce.
V současné době projekt pokračuje kurzem Vodní turistiky na řece Moravě. Doufejme, že se vydaří stejně jako
všechny předešlé akce.
Ing.Pavel Mautner

