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Bruslení
Na první říjnový čtvrtek se děti z I. stupně naší školy
velmi těšily. Někteří jejich spolužáci se účastnili Florbalového
výcviku v rámci přeshraniční spolupráce s Polskem, a tak jsme
my ostatní také vyrazili sportovat. Čekal na nás uničovský
zimní stadion s ledovou plochou, která nás hned zlákala,
abychom nasadili brusle a jeli ji vyzkoušet. Bruslili jsme
s velkým nadšením a nasazením a někteří zkušenější a
odvážnější bruslaři také závodili a hráli si na honěnou. Všichni
si vyzkoušeli slalom mezi pneumatikami a zjistili, že to
bruslení je vlastně hračka, tedy až na ty občasné pády! A když
to náhodou někomu ještě moc nešlo, byli tu kamarádi, kteří
nám rádi podali ruku a s jízdou na bruslích nám pomohli. Byla velká škoda, že jsme museli po dvou
hodinách skončit, protože se nám všem moc dařilo a bruslení se nám líbilo. Takže se těšíme, že se sem zase
brzy vypravíme.
Mgr. Ivana Lachnitová

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
V září (24. - 28. 9. 2012) probíhal ve spolupráci s firmou EKO-UNIMED s.r.o. na naší základní škole
sběr starého papíru. Zúčastnilo se jej celkem 28 žáků. Celkové množství nasbíraného papíru přesáhlo 1,5
tuny. Jako nejlepší sběrači byli vyhodnoceni František Vyroubal (9.třída) a Vojtěch Konrád (8.třída), kteří
dohromady donesli 180kg starého papíru. Mezi další vzorné sběrače patřila Jonášová Zuzana (3.třída),
Kuchařová Vendula (1.třída), Bittnerová Jana (2.třída), Sedláček Patrik (2.třída). Všichni aktivní žáci, kteří
donesli více než 30kg starého papíru (celkem 16 žáků), získali DÁRKOVÝ POUKAZ (v různých cenových
kategoriích – od 200Kč, 150Kč, 100Kč a 50Kč) na odběr knižního zboží dle vlastního výběru. Ostatní méně
úspěšní sběrači byli odměněni drobnými cenami (sladkostmi). Zbývající finanční výtěžek byl věnován
žákům 6. třídy, kteří si rozšíří zookoutek ve své třídě o 60-ti litrové tropické akvárium. Rádi bychom
poděkovali našemu školníkovi - panu Konrádovi, obětavým rodičům a prarodičům, kteří pomáhali našim
dětem s přepravou papíru a firmě EKO-UNIMED za velmi dobrou spolupráci.
Mgr., Bc. Kateřina Antesová

ORION FLORBAL CUP
V listopadu jako každý rok pořádá firma Orion ve spolupráci s ASŠK
celorepublikový školní turnaj ve florbale. Jako první se v soutěži představily
dívky 8.-9. třídy na Gymnáziu v Hejčíně v Olomouci, kde porazily čtyři týmy
dívek z olomouckých škol (Slovanské gymnázium, Gymnázium Hejčín, ZŠ
Lutín a ZŠ Stupkova), vyhrály okresní kolo a postupují do krajského kola
v Přerově na začátku prosince. Je to poprvé, kdy jsme vyhrály okresní kolo a
dovezly
si
do
Medlova
super
velký
pohár
s 1.
místem.
Škola přihlašuje do turnaje všechny věkové kategorie, bohužel nemůžeme se
zúčastňovat všech pro malý počet žáků ve třídách. Letos se to týká chlapců 8.-9.
třídy. Chlapců 6.-7. třídy není také mnoho, přesto bojovali v naší medlovské
hale jako lvi a bohužel se umístili až na 5. místě. Dívky 6.-7. třídy turnaj teprve čeká v Lutíně u Olomouce v
úterý 27. listopadu. Oběma týmům dívek přejeme do turnajů co nejvíce vstřelených branek do soupeřovy
branky.
Mgr. Andrea Rusínová

Scholaris 2012
Dne 21. 11. 2012 navštíví žáci 9. ročníku prezentační výstavu oboru vzdělání středních škol a vyšších
odborných škol Olomouckého kraje Scholaris 2012. Tato tradiční výstava se koná 21. 11. – 22. 11. 2012 od
8:30 do 17:00 hod. v prostorách Střední školy polytechnické v Olomouci. Je přehlídkou většiny škol a oborů,
které náš kraj nabízí.
Ing. Pavel Mautner

Předvánoční a vánoční čas v naší mateřské škole
S končícím podzimem pomalu přichází adventní čas. V naší
mateřské škole je každoročně zahájen návštěvou Mikuláše, čertů a
anděla v jednotlivých třídách. Děti předvedou rodičům a dalším
rodinným příslušníkům co se od září naučily a poté jsou Mikulášem
odměněny dárkovými balíčky. Mateřská škola bývá a také letos bude
pro tuto příležitost krásně vyzdobená pracemi dětí. Včas, již před první
adventní nedělí probíhají veškeré činnosti na téma Mikuláš a jeho
doprovod. Poté se děti začínají těšit na Vánoce a na Ježíška.
Odpočítávají dny na adventním kalendáři, který si jednotlivé třídy
každý rok vyrobí, opět se zdobí celá mateřská škola, ozdobíme
stromeček a před odchodem na vánoční prázdniny máme vánoční hostinu. Nikdy nechybí ani dárky od
Ježíška pod stromečkem. Zpíváme vánoční písně, učíme se básně s touto tématikou. Snažíme se, aby
předvánoční čas byl pro děti příjemný, a aby se v příjemné atmosféře mohly těšit na krásné Vánoce v rodině.
V minulých letech jsme tradičně předvedli to, co jsme se naučili, na adventním koncertě pro veřejnost
v obecním domě. Příprava a samotné vystoupení s dětmi bývá velmi, velmi náročná a vzhledem k cizímu
prostředí, v němž vystupují, je také pro děti dost stresující. Letos se tedy zaměříme na vystoupení v mateřské
škole na Mikuláše, oslavu Vánoc zaměřenou více na příjemné prožitky dětí v MŠ a adventní koncert
nacvičovat nebudeme. Jako připomenutí našich činností přidávám foto z minulého roku.
Alena Vojtková, vedoucí učitelka MŠ

Florbal ve škole
Na medlovské škole je organizován florbal jako zájmový kroužek pro I. stupeň v pondělí odpoledne,
který navštěvuje 18 dětí a pro II. stupeň v pondělí a ve čtvrtek, kde sportuje 15 žáků. Základům florbalu se
učíme i v rámci tělesné výchovy. V roce 2012 nás ještě čeká turnaj 20. listopadu pro I. stupeň pořádaný
Ministerstvem školství a Českou florbalovou unií, v prosinci vánoční turnaj pro II. stupeň a okolní základní
školy, který pořádá naše škola a vánoční turnaj pro I. stupeň, který pořádá DDM Uničov a naše škola
v sobotu 15. prosince.
Mgr. Andrea Rusínová

LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ KURZ
Žáci ZŠ a MŠ Medlov se mohou přihlásit na 6-ti denní lyžařský a snowboardový kurz, který se koná
v únoru 2013. V částce 3.000 Kč je zahrnuto ubytování, strava, jízdné na vlecích. Zájemci se naučí základům
na snowboardu nebo na lyžích, s pokročilými budeme pilovat techniku jízdy, slalom a skoky.
Mgr. Andrea Rusínová

Pomoc Lucince
Děti z 3. třídy se společně se svou třídní učitelkou rozhodly, že přispějí svou pomocí těžce nemocné
Lucince Švecové z Hlušovic u Olomouce. Malá Lucinka a její rodina potřebují finanční prostředky na zajištění
náročné lázeňské léčby a jednou z možností bylo vyhlášení sbírky víček od PET lahví, které pak vykoupí vybraná
firma zabývající se jejich zpracováním. Peníze získané z výkupu uzávěrů budou použity na léčbu nemocné
Lucinky. Tato charitativní akce oslovila mnoho lidí z celé republiky a nadchla také naše třeťáky, kteří začali ihned
sbírat, protože mají radost, že mohou holčičce aspoň takto pomoci. Pokud byste se k nám chtěli přidat, budeme
moc rádi a ve škole od vás nasbíraná víčka rádi převezmeme a předáme je dál. (V případě zájmu se prosím
obracejte na p. učitelku Lachnitovou.)
děti z 3. třídy a p. učitelka I. Lachnitová

SPOLU-sportujeme-poznáváme
V rámci projektu mezi obcí Medlov a obcí
Borów proběhl v rámci škol florbalový kurz od
pondělí 1. 10. do pátku 5. 10. 2012. Kurzu se účastnilo 27 dětí z Borówa a 27 dětí z Medlova. Děti byly
ve smíšených skupinách ještě rozděleny na mladší a starší. Během kurzu se děti učily základům florbaludržení hokejky, driblink, přihrávky, střelbu, útočné a obranné kombinace. Výcvik vedli trenéři z České florbalové
unie. Týdenní kurz byl zakončen turnajem s okolními školami. Na turnaji děti ukázaly své florbalové dovednosti.
Během kurzu, když děti netrénovaly, sledovaly videozáznamy a teorii florbalu, jely na výlet do ZOO na Kopečku
a Olomouce, na krytý bazén v Uničově, zahrály si sportovní hry v Zadním Újezdě a opekly špekáčky a v pátek
navečer se rozloučily společnou diskotékou s DJ Lukášem a Štěpánem. V rámci projektu škola získala do haly
florbalové mantinely, sadu florbalek, míčků, rozlišovací dresy a dvě brankařské výstroje. Celý projekt se dětem
líbil a už se těší na další spolupráci s Borówem. Chtěli bychom také poděkovat paní Marcele Berger Smrčkové a
Obci Medlov za organizaci a získání pomůcek do školy.
Mgr. Andrea Rusínová

