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Odměny v projektu RECYKLOHRANÍ
Naše základní škola je i v tomto
školním roce zapojena do recyklačního
programu pod záštitou MŠMT České
republiky RECYKLOHRANÍ. Jeho
cílem je prohloubit znalosti žáků v
oblasti třídění a recyklace odpadů a
umožnit jim osobní zkušenost se
zpětným odběrem baterií a použitých
drobných elektrozařízení. S blížícím se
koncem školního roku byli naši nejlepší
sběratelé baterek odměněni zajímavými
cenami dle vlastního výběru (viz. foto –
Petr Zemánek – reprobedny k PC a sada
fixů, Michal Pecher - souprava na
kreslení, Ester Bittnerová – magnetické
šachy, Anita Rusínová – digitální švihadlo, Lucie Zemánková – výtvarný kufřík, Klára Šromová
– digitální švihadlo, Michaela Kačalová - frisbee).
Mgr.Bc. Kateřina Antesová

Základní škola a Mateřská škola Medlov,
příspěvková organizace,
Medlov 79, 783 91 p.Uničov

Oznámení
o uzavření mateřské školy
Oznamujeme všem zákonným zástupcům dětí, které navštěvují naší mateřskou školu,
že v době

od 02.07.2012 do 10.08.2012
bude provoz naší mateřské školy přerušen.
Mgr.Ondřej Schulz,
ředitel ZŠ a MŠ Medlov

V době uzavření mateřské školy hradí rodiče sníženou úplatu za docházku dítěte do
mateřské školy následovně :
Červenec 0,- Kč
Srpen
184,- Kč

Celostátní testování žáků 5. a 9. tříd na naší škole
V týdnu od 21.5. do 25.5.2012 probíhá i na naší škole celostátní testování žáků 5. a
9. ročníků. Z naší strany nejsou s průběhem testování žádné problémy což svědčí o dobré
připravenosti naší školy na tuto akci. Veškeré testování probíhá na počítačích a je řízeno
Českou školní inspekcí z Prahy. Za nelehkou přípravu počítačové techniky po všech
stránkách odpovídá v naší škole Ing. Mautner. Chtěl bych mu touto cestou poděkovat za
přípravu, programování a technické zabezpečení, které ho stálo nemálo úsilí a času, který
musel i mimo pracovní dobu strávit v naší počítačové učebně.
Mgr.Ondřej Schulz

Zelená stezka 2012
I v letošním roce jsme se zúčastnili přírodovědné soutěže ZELENÁ STEZKA
pořádanou DDM Litovel. Naši školu reprezentovala dvě družstva složená z mladších a
starších žáků II. stupně. Mladší družstvo tvořili žáci z 6. třídy - Michaela Trendlová,
Ester Bittnerová, Eliška Kruková, Petra Červenková, Iveta Tempírová a Radek Kuraj.
Zúčastnili se soutěže poprvé a obsadili čtvrté místo. Starší družstvo tvořili žáci ze 7. a 9.
třídy - Eva Navrátilová, Aneta Hamplová, Jiří Škabraha, Vojtěch Konrád, Nikola
Valentová a Pavla Šišmová. Získali společně s družstvem Gymnázia Litovel nejvíce bodů
ze všech soutěžících hlídek. O konečném pořadí proto rozhodlo stanoviště zaměřené na
znalosti z ekologie a ochrany přírody, kde mělo více bodů družstvo z gymnázia. Naši žáci
tak obsadili druhé místo a těsně jim utekl postup do krajského kola. Za výborný výkon na
soutěži a pečlivou domácí přípravu si zaslouží velkou pochvalu.
Mgr.Bc.Kateřina Antesová

Mladší družstvo

Starší družstvo

Dopravní výchově se na naší škole daří
Stejně jako v loňském roce zaznamenali žáci naší školy velký úspěch v soutěži
mladých cyklistů. Družstvo starších žáků pod vedením paní učitelky Mgr. Rusínové se
v současné době již probojovalo do krajského finále, ve kterém bude soutěžit 8 nejlepších
družstev z Olomouckého kraje. Krajské finále proběhne 29. května a v případě vítězství
pojedou naše děti na finále celostátní (14 nejlepších škol z ČR). Tak jim všichni společně
držme palce, aby se jim tento velký úspěch podařil. O výsledcích Vás budeme informovat
v příštím čísle.
Mgr.Ondřej Schulz

