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Prohlídka Obory Na Vlnách
Byl krásný den, pondělí 18. června a naše
třída se vydala na prohlídku obory v Zadním
Újezdě. Jeli jsme na kolech, cesta byla namáhavá,
ale všichni šťastně dojeli.
Na místě nás přivítal pan Ing. Josef Juráš a
povyprávěl o oboře. Potom jsme nasedli na vozík,
který byl připojen k jeho džípu a vyrazili na
prohlídku obory.
Nejdříve nás zavezl k muflonům. Cestou
zpět k nám přisedla Lucinka a my pokračovali dál.
Prohlídli jsme si shozy z jelenů, daňků a srnců.
Cesta potom pokračovala po oboře, viděli jsme
spoustu krásné zvěře, i laň Zuzanu, které je už víc
jak dvacet let. Dokonce si od nás vzala větvičku
z dubu k snědku. Jeli jsme kolem divočáků, bylo tam pět malých prasátek. Cestou k prasatům se za námi
rozběhla agresivní slepice, ale my byli rychlejší.
Pan Juráš nás dovezl k chatě, kde nám připravil ohniště a my si opékali špekáčky. A Petr řekl:
,,Jestli ti ten špekáček spadne, tak se budu válet smíchy.“ Jen co to Petr dořekl, skutálel se mu jeho
špekáček z tácku. ,,Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, “tak praví přísloví.
Na závěr pro nás pan Juráš nachystal naučnou stezku o přírodě. Doplnili jsme si znalosti
z myslivosti, poděkovali, rozloučili se a plni dojmů jsme ujížděli zpět do školy.
Výlet za zvířátky se nám moc líbil a ještě jednou děkujeme panu Jurášovi za překrásné
dopoledne.
Čtvrťáci ZŠ Medlov – Pepa, Anita, Honza, Michal, Martin, Petr

RECYKLOHRANÍ
Naše základní škola je i ve školním roce 2012/2013 zapojena do recyklačního programu pod
záštitou MŠMT České republiky - RECYKLOHRANÍ. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v
oblasti třídění a recyklace odpadů, resp. se zpětným odběrem baterií a použitých drobných
elektrozařízení. Aktivní sběratelé se i letos mohou těšit na ceny, které si budou moci vybrat z katalogu
odměn.
Sbíráme tyto odpady:
POUŽITÉ BATERIE:
ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů,
mp3 přehrávačů, mobilních telefonů

POUŽITÁ DROBNÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ:
staré kalkulačky, mobilní telefony, diskmany,
přehrávače, el.hračky, počítačové vybavení, apod.

mp3

Mgr. Bc. Kateřina Antesová

PUTOVNÍ POHÁR PŘEDSEDY MAS Uničovsko, o. p. s.
V Dlouhé Loučce jsme se ve čtvrtek 27. září zúčastnili turnaje ve florbale pro starší žáky.
Soutěžilo pět týmů. Hráli jsme na venkovním hřišti s umělým povrchem, počasí nevypadalo růžově,
přesto nepršelo a turnaj se dohrál. Na turnaji se nám moc nedařilo, nebyli jsme v plném složení, dělali
jsme chyby v obraně, ale největší náš neúspěch byl málo střelených branek a jak se říká “nedášdostaneš“ - inkasovali jsme hodně. A to nás utvrdilo, že mít v týmu výborného branaře, který se tréninku
i hře oddá celou duší, je obrovská nutnost. Přesto si všichni Medlováci zahráli naplno, odnesly si zážitky
ze hry a zkušenosti do dalších turnajů.
Umístění: 1. místo ZŠ Dl. Loučka, 2. ZŠ Troubelice, 3. ZŠ Šumvald, 4. ZŠ Rýmařov, 5. ZŠ Medlov
Mgr. Andrea Rusínová

OKRESNÍ KOLO v ATLETICKÉM ČTYŘBOJI v Olomouci
Ve středu 26. září jsme se zúčastnili okresního kola v atletice. Tohoto závodu se rádi
zúčastňujeme pro atmosféru velkého závodu okresního závodu, zázemí na atletickém
stadionu Lokomotiva, vybavením-běžecký povrch (tartan), měření času pomocí kamer, starty
s výstřelem z pistole aj. Žáci závodí v běhu na 60 m, v hodu kriketovým míčkem nebo ve
vrhu koulí, skoku do dálky nebo do výšky, vytrvalostních bězích na 600 nebo 800 metrů.
Reprezentovali nás: mladší žáci – Radek Tesař, Josef Semeňák, Radek Kuraj, Jan Koňárek,
Petr Zemánek, umístili se na 10. místě z 11. týmů, mladší žákyně – Denisa Prokopová,
Barbora Putnová, Marie Tomanová, Iveta Tempírová, Eliška Kruková na 10. místě z 12.
týmů, starší žákyně – Tereza Oulehlová, Barbora Veselková, Klára Lachnitová, Jana
Jonášová, Aneta Hamplová na 4. místě z 11. týmů. Super úspěch !! Na atletických
závodech, kde na prvních dvou místech se umístila družstva sportovních škol. Tereza
Oulehlová obsadila krásné 7. místo a Barča Veselková 11. místo v jednotlivcích z 44
atletek. Všem atletům a atletkám ZŠ Medlov děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Mgr. Andrea Rusínová

Podzimní výlet dětí z mateřské školy
Středa 26. září slibovala krásné počasí,
tak jsme se s dětmi vypravili na podzimní
výlet. Autobusem jsme zajeli do nového
areálu Dvůr Nové zámky. Z bývalých
vojenských kasáren je zde postupně budován
hobby areál. Hotové je již kolbiště
s parkurovými překážkami s profesionálním
povrchem, hala, stáje a pastviny pro koně,
posezení pro hosty. Všude kolem je nádherná
příroda,
lákající
k procházkám,
či
projížďkám na kole. Cestou kolem
litovelského cukrovaru děti viděly kde a z čeho vyrábí cukr a na Nových Zámcích se
podívaly na zámek. V areálu na Nových Zámcích jsme již (po předchozí telefonické
domluvě) byli očekáváni. Rozdělili jsme se do tří skupin a postupně jsme si prohlédli koně
na pastvině, prošli jsme si kolbiště s překážkami. Přes některé děti zkoušely skákat.
Následovala prohlídka stájí a vybavení pro koně. Vše s odborným výkladem. Děti se
dověděly čím se koně živí, jak se strojí před vyjížďkou nebo před parkurovým závodem,
prohlédly si ceny pro koně, kteří vyhráli nějaké závody atd.
Potom jsme se vydali na
okružní procházku krásným lesem kolem Růžového rybníka. Pozorovali jsme stromy a lesní
rostliny, povídali jsme si o lesních zvířátkách a zejména o vhodném chování v lese.
U rybníka jsme pozorovali kachny a
volavky, cestou zpět jsme dokonce našli houby.
Ještě jsme postáli u ohrady a počítali koně na
pastvině, vybírali jsme si, který se nám nejvíce
líbí a pozorovali jsme je. Ani jsme se nenadáli a
byl čas návratu. Ještě jsme stihli fotku na
dřevěném koníkovi a už byl čas se rozloučit.
Na rozloučenou jsme dostali podkovu pro
štěstí. Máme ji vystavenou v mateřské škole,
aby nám náš výlet připomínala. Dopoledne se
nám vydařilo, dětem se moc líbilo, a tak se tam
příští rok vypravíme zase.
Vojtková Alena, vedoucí učitelka MŠ Medlov

