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INFORMACE K PRONÁJMŮM SPORTOVNÍ HALY NA ZIMU 2010/2011
Upozorňujeme zájemce o pronájem sportovní haly, že se již přijímají objednávky na
letošní zimu. Systém je stejný jako v předešlých letech. Do 15.09., 15,00 hodin se mohou
objednávat pouze občané a spolky s trvalým bydlištěm či sídlem v Medlově, od 16.09. pak i ti
co v Medlově nesídlí či nebydlí.
Objednávky je možno provádět na telefonních číslech školy (585 031 059, 739 657 982),
na její e-mailové adrese zsmsmedlov@seznam.cz nebo osobně v kanceláři školy.
Cena pronájmu je stejná jako v předchozí sezóně – 300,- Kč/hodina.
Mgr. Ondřej Schulz

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA
Oznamujeme zákonným zástupcům, jejichž děti navštěvují základní školu, že na
pondělí 27.09.2010 je vyhlášeno ředitelské volno.
Důvodem je nutná odstávka a příprava topení na topnou sezónu.
V tento den nebude v provozu ani školní družina.
Zájemci o stravování se musí nahlásit u vedoucí školní jídelny jako cizí strávníci
(cena oběda 45,- Kč).
Mgr.Ondřej Schulz

INFORMACE Z 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Dne 7. 10. 2010 děti z I. stupně navštíví v Uničově divadelní představení pohádky „Na
salaši draci jsou“, které jim zahraje Divadelní společnost F. Kreuzmana z Prahy.
Ve středu 13. 10. 2010 přijedou za dětmi z druhé a páté třídy hasiči z Hasičského
záchranného sboru v Uničově, aby jim povyprávěli o své náročné práci a předvedli několik
ukázek ze svojí činnosti.
Mgr.Ivana Lachnitová

EKOLOGICKÝ – ENVIRONMENTÁLNÍ PROJEKT 2010
V letošním roce se nám opět podařilo získat grant z Programu podpory
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje. Díky němu tak
uskutečníme další ekologický projekt, tentokrát s názvem MÁME RÁDI ZVÍŘATA. Jak již
název napovídá projekt je zaměřený na rozvoj a posilování vztahu žáků ke zvířatům, na nutnost
jejich ochrany a na uvědomění si jejich významu nejen v přírodě, ale i v našem životě. V jeho
průběhu žáci rozšíří koutek živé přírody o nová oddělení – želvárium a terárium a budou v nich
provádět různá pozorování a pokusy. U příležitosti Světového dne zvířat – 4.10.2010 také
proběhne celoškolní projektový den – Den ochrany zvířat. Více informací o projektu viz.
www.zsmedlov.cz
Mgr.Bc.Kateřina Antesová

PROJEKT RECYKLOHRANÍ
V novém školním roce 2010/2011 opět pokračujeme v dalším ročníku této soutěže.
Doposud jsme v soutěži získali 1695 bodů. V minulém ročníku jsme za body vybrali pro žáky
I.stupně DVD přehrávač. I letos se budeme snažit získat nějakou pěknou cenu. Všem žákům,
kteří aktivně sbírají baterie a vyřazená drobná elektrozařízení (staré mobily, rádia, klávesnice,
apod.) děkujeme.
Mgr.Bc.Kateřina Antesová

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ DSMC
Každým rokem vyhlašuje DSMC Ministerstvo dopravy - BESIP, Ministerstvo školství a
Český červený kříž. V Uničově dne 3.května 2010 se konalo Okrskové kolo dopravní soutěže
mladých cyklistů, ZŠ Medlov reprezentovali starší žáci v zastoupení Mirek Smrček, Lukáš
Smrček, Kamila Semeňáková a Anička Tomanová a obsadili pěkné 3. místo. Mladší žáci
(Tereza Oulehlová, Franta Vyroubal, Jan Vašíček, Barča Veselková)však byli ještě lepší a
umístili se na výborném 1. místě a postupovali do oblastního kola ve Šternberku. Cyklisté
závodili v těchto disciplínách: Pravidla silničního provozu PSP, jízda na dopravním hřišti podle
PSP, jízda zručnosti (překážky) a zdravověda (poskytování první pomoci).
Ve Šternberku dne 12. 5. 2010 soutěžily týmy z Uničovska, Litovelska, Olomoucka a
Šternberska. Mladší žáci již v novém složení (T.Oulehlová,F.Vyroubal,Vlaďka Purová a Mira
Máčala) reprezentovali Uničovsko a ve své kategorii opět uspěli na 1.místě a postoupili do
finále krajského kola v Mohelnici. Za každý okres v Olomouckém kraji bylo vysláno jen jedno
družstvo v každé kategorii. Jednotlivé
disciplíny byly do detailů připravenyfiguranty se zraněním namaskoval Červený
kříž tak přesvědčivě, že vypadali jako praví
pacienti, jízda zručnosti se hodnotila na
centimetr přesně a křižovatky strážili praví
příslušníci
České
policie.Ve
všech
disciplínách naši závodníci vedli, až
bohužel si to pokazili v poslední – v
Pravidlech silničního provozu a skončili
přesto na vynikajícím 2.místě (které je již
nepostupové
do
celostátního
kola).
Gratulujeme a do příštího roku přejeme
ještě více štěstí !!
Mgr. Andrea Rusínová

ZÁJMOVÉ ÚTVARY – „KROUŽKY“ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011
název
Základy počítačů
Kytara
Florbal I.
Florbal II.
Šikovné ruce
Flétna - začátečníci
Flétna - pokročilí
Dovedné ruce
Výtvarný kroužek
Šachy

vedoucí
Ing.Mautner
Ing.Mautner
Mgr.A.Rusínová
Mgr.A.Rusínová
Mgr.,Bc.Novotná
Paní Škopcová K.
Paní Škopcová K.
Paní Škopcová K.
Mgr.Filipová
Pan Král

Určeno pro
1.stupeň
Všichni
1.stupeň
2.stupeň
2.stupeň
1.stupeň ŠD
1.stupeň ŠD
1.stupeň ŠD
1.stupeň
2.stupeň

