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Nové akvárium v 6.třídě
Žáci 6. třídy naší základní školy si v listopadu pořídili nové padesátilitrové
akvárium. Rozšířili si tím koutek živé přírody ve své třídě o nové oddělení. Od začátku
školního roku již chovají andulku vlnkovanou a teď se starají i o rybičky. Zvolili si také
pečovatelské týmy. O andulku se starají Josef S., Vítězslav B., Marek K. a Jan Ž., o
akvárium Marie T., Simona R., Barbora P., Jan K. a Petr S. Všechny údaje o péči a chovu
si pečlivě zapisují na nástěnku.
Nové akvárium bylo zakoupeno díky finančnímu příspěvku, který jsme získali ze
sběru starého papíru. Chtěli bychom tímto ještě jednou poděkovat firmě EKO-UNIMED
za výbornou spolupráci. Umožňuje nám úspěšně rozvíjet EVVO-environmentální
výchovu, tj. především pozitivní vztah našich žáků k přírodě a živočichům.

Tým žáků 6. třídy pečující o akvárium

Tým žáků 6.třídy pečující o andulku
Mgr., Bc. Kateřina Antesová

„Z pohádky do pohádky“
Ve čtvrtek 6. 12. se žáci 1., 2. a 3. třídy
zúčastnili animačního písničkového programu
„Z pohádky do pohádky“ ve Vlastivědném
muzeu v Olomouci.
Pro děti byly připraveny originální kostýmy ze
známých českých pohádek, např. z pohádky
Zlatovláska, Anděl Páně, Lotrando a Zubejda a
dalších. Všichni jsme soutěžili, kdo pohádku
první pozná a my děvčata jsme obdivovala
především krásné šaty princezen. Některé
z kostýmů si děti mohly i vyzkoušet. Součástí
programu bylo i připomenutí si nejznámějších pohádkových písniček za hudebního
doprovodu.
Celá akce se nám moc líbila a shodli jsme se, že už se všichni těšíme na Vánoce a hlavně
na vánoční pohádky.
Mgr. Barbora Vanková

Vánoční florbal
V sobotu 15. prosince 2012 uspořádala
ZŠ a MŠ Medlov ve spolupráci s DDM turnaj
ve florbale ve Sportovní hale Medlov. Sešlo se
46 dětí. Medlov postavilo dva týmy a DDM
také dva. Děti bojovaly, jak nejlépe uměly, ale
vždy nejlepší je jen jeden. 1. místo obsadil tým
MODRÝCH
z Medlova
(J.Semeňák,
M.Kubilka, T.Štefek, M.Škabraha, J.Antes,
D.Prokopová a K.Trunda), 2. místo získal tým
ORANŽOVÝCH z DDM Uničov, 3. místo
tým ZELENÝCH (J.Ryšavý, R.Kuraj,
E.Kruková,
M.Trendlová,
M.Tomanová,
J.Koňárek), 4. místo tým BAREVNÝCH
z DDM Uničov. Vzájemný zápas odehrály i nejmenší děti z 2. - 4. třídy, z nichž některé
začaly hrát florbal teprve od září. Všechny hráče povzbuzovali rodiče, sourozenci,
prarodiče, kteří zaplnili celý balkon. Děti jako odměnu získaly sladkosti a medaile a
nejvíce radosti jim udělalo bouchnutí šampaňského a přípitek.
Mgr. Andrea Rusínová

Základní škola a Mateřská škola Medlov

pořádá

9. maškarní ples

v pátek 22. února 2013
ve 20.00 hodin v Obecním domě Medlov
Jsou zváni všichni, kteří chtějí podpořit školu, mají smysl
pro humor a společenskou zábavu v maskách.
Lístky v ceně 120,- Kč i s místenkou je možné zakoupit
v kanceláři ZŠ.

