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Z naší mateřské školy
Právě končí školní rok a čekají nás prázdniny. Začátek
měsíce června nás nemile překvapil nezvykle chladným deštivým
počasím, které ovlivnilo řadu našich naplánovaných akcí pro děti.
Pršelo, když jsme chtěli jít hledat poklad, pršelo, když jsme jeli na
výlet do ZOO a pršelo, jak jinak i na první dva dny našeho
školkového olympijského týdne. Od středy se na nás usmálo
sluníčko, takže děti do pátku zvládly všechny sportovní disciplíny.
Cestu za pokladem určitě připravíme znova.
V sobotu 15. 6. jsme vystoupili na dětském dnu. Děti
z mateřské
školy
vystoupí také
na medlovských hodech, ale ještě před nimi se
v mateřské škole slavnostně rozloučíme s našimi
budoucími školáky a pořídíme pamětní snímky před
tablem, které je vystavené za výlohou v prodejně vedle
MŠ. A potom už HURÁ NA PRÁZDNINY!
Všem, nejen dětem z naší mateřské školy, přejeme, ať se
ty letošní prázdniny vydaří a rodičům a našim kolegům
přejeme nádhernou dovolenou.
Za kolektiv pracovnic Mateřské školy Medlov Alena Vojtková, vedoucí učitelka

Sdělení pro rodiče:
Zahajovací schůzka na školní rok 2013/2014 bude v mateřské škole ve středu 28. 8. 2013
v 15. hodin (o účast žádáme i rodiče, jejichž děti nastoupí k docházce až v průběhu školního roku).

KINDERIÁDA
Projekt Kinder + Sport je evropským projektem společnosti Ferrero,
která jeho prostřednictvím podporuje sportování dětí. V České republice je
zavedenou součástí projektu také Kinderiáda. Kinderiáda jsou atletické závody
pro děti druhých až pátých tříd základních škol. Dětem nabízí možnost seznámit
se s atletikou a ochutnat atmosféru opravdových závodů.
Letos proběhl 15. ročník, který se uskutečnil 22. 5. 2013 v Prostějově. Naši školu
reprezentovali: Lucie Zemánková a Adam Mako (2.třída), Aneta Vaníčková,
Ondřej Kuraj a Jiří Valenta (3.třída), Anežka Petrová, Michaela Trundová a
Tomáš Bittner (4.třída), Anita Rusínová a Jan Ryšavý (5.třída). Děti soutěžily
v atletických disciplínách: běh na 60m, skok
z místa, skok s rozběhem, hod plným míčem a
kriketovým míčem a štafetový běh.
Nejlepšího umístění dosáhla Anežka Petrová, která v běhu na 60 metrů
vybojovala krásné 3. místo z 33 závodnic. I ostatní děti bojovaly ze všech
sil. Na pěkném desátém místě se umístili Anetka Vaníčková (hod plným
míčem) a Tomáš Bittner (hod kriketovým míčem). Za své snažení byly
všechny děti odměněny sladkostmi od firmy Ferrero. Stejně jako v minulých
letech se děti setkaly s mimosoutěžními disciplínami Kids´Athletics a hrami
Kinder, které jim zkrátily čas mezi jednotlivými soutěžními disciplínami.
Všem sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů v dalších
kolech Kinderiády.
Mgr. Klára Filipová

Výuka mimo budovu školy v Jeseníkách
V pondělí 27. května 2013 vyrazily děti z I. stupně naší školy na
pětidenní pobyt do jesenické přírody. Naším cílem se stalo rekreační
středisko RELAXA u Žďárského potoka blízko Rýmařova v chráněné
krajinné oblasti. Okolní příroda byla opravdu krásná, ale skoro pořád
zamračená a deštivá. Počasí nám tentokrát opravdu příliš nepřálo, a to
byla velká škoda, protože jsme vinou deště přišli o některé sportovní
aktivity, které na nás původně čekaly. Ale i tak si děti mohly vyzkoušet
svou odvahu, šikovnost a obratnost, když skákaly na bungee-trampolíně
nebo se procházely ve výšce sedmi metrů nad zemí a překonávaly jeden
z lanových mostů nebo ještě obtížnější překážku v podobě neposedných
třmenů. Děti si vyzkoušely také lezení po horolezeckých stěnách a některé z nich se vyšplhaly do velké výšky, a
to vše za pomoci horolezeckého vybavení a jištění.
Další nezvyklou atrakcí pro ně byla střelba z luku na terč, která byla vlastně součástí celého programu
zaměřeného na středověk. Děti se proto rozdělily do středověkých rodů, kterým daly zajímavá jména jako
Hvězdy, Šmoulové, Lvi, Stonožky, Opice a Ohniváci a
namalovaly si své vlastní erby, které pak ozdobily celou jídelnu.
Téměř na konci pobytu pak byly děti pasovány na rytíře Její
Výsostí královnou, která tudy náhodou zrovna projížděla. Celý
týden byl zakončen večerní maškarní diskotékou, při které se
rytířstvo pěkně vyřádilo!
Všechny malé rytíře a rytířky musíme pochválit za
odvahu, kterou projevili při zdolávání všech neznámých a
obtížných překážek v tomto adrenalinovém centru, na které by si
možná netroufli ani někteří z nás dospělých!
Děkujeme také stálým sponzorům, kteří nás opět finančně
podpořili: SRPŠ při ZŠ Medlov, MESPOL Medlov a čerpací stanice Pento – Jaroslav Šenk.
Mgr. Ivana Lachnitová

Slavnost malých čtenářů
Nic neutíká tak rychle jako čas. Už je to téměř 10 měsíců, co v září nastoupilo do 1. třídy dvanáct
prvňáčků. Tehdy to byli malí vystrašení školáčci očekávající, co jim škola nabídne. Určitě měli hlavičky plné
otazníků. Jaká bude škola? Zvládnu domácí úkoly? Naučím se
číst a počítat?
Že jejich obavy byly zbytečné a že mimo školních povinností
zvládají i mimoškolní činnosti předvedly děti v úterý 11. června
při Slavnosti čtenářů. V úterý se naše třída na chvíli proměnila
v divadelní pódium se spoustou diváků v hledišti. Děti si
pozvaly rodiče, prarodiče, sourozence, tety, kamarády a další,
aby s nimi strávili příjemné odpoledne. Prvňáčci si připravili
pásmo říkanek a písniček. Ukázali, že z nich možná jednou
budou herci. Secvičili krátké pohádky O budce a O Koblížkovi,
na jejichž přípravě se podíleli i rodiče. Zhotovili nám krásné
malované kulisy. Děkujeme! Děti dále přečetly hostům krátký
příběh, aby všechny přesvědčily, že už opravdu znají všechna písmenka a umí číst. Nakonec byli žáčci pasováni
na skutečné čtenáře a odměněni pohádkovou knížkou.
Na vystoupení jsme se dlouho a pečlivě připravovali. I přesto
jsme měli trému, jestli se nám představení povede. Vše dobře
dopadlo, a tak už jsme se těšili na sladkou odměnu, o kterou se
postarali naši milí hosté; upekli nám vynikající zákusky,
připravili lahodné chuťovky a všichni jsme se s chutí pustili
nádherného a obrovského dortu ve tvaru slabikáře. Za vše
děkujeme!
Myslím, že se nám s dětmi povedlo něco, co obohatilo všechny
přítomné. Děti si zábavnou formou zopakovaly dovednosti
získané během prvního roku školy, naši hosté se podle jejich
slov dobře pobavili a podpořili naše nejmenší školáky do další
práce, mladší sourozenci a kamarádi obdivně sledovali účinkující a já jsem měla na chvíli dobrý pocit ze své
práce.
Mgr. Iveta Janáčková

DEN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
Ve čtvrtek 6. 6. 2013 se celý 1. stupeň naší základní školy vydal směr
nádraží Troubelice. Cílem našeho výletu byl stadion v Libině, kde se pořádal
„Den integrovaného záchranného systému“.
Když jsme na stadion dorazili, bylo již vše v plném proudu, a tak jsme se
rozhodli obejít všechna stanoviště. Jako první nás zaujali Policisté ČR a
Vězeňská služba Mírov. Páni policisté nelenili a některé z nás začali poutat
opravdickými pouty. Hned vedle měly děti možnost si na vlastní kůži
vyzkoušet, jaký je to pocit sedět v zamřížovaném voze vězeňské služby. Dále
jsme také zhlédli zásah hasičů při vyprošťování z havarovaného vozidla. Velký
úspěch a to nejenom u kluků měl Paintball Mostkov. Kdo chtěl,
mohl si vyzkoušet střelbu z paintballové zbraně na cíl. Neodolaly
dokonce i některé naše paní učitelky. Další novinkou pro nás bylo
stanoviště muzikoterapie. Působilo velmi tajemně. Ozývaly se odtud
různé zvuky, které děti vyluzovaly nástroji, jenž většinu z nich,
viděly poprvé. Měly možnost vyzkoušet si zvuk hromu, různé bubny
a bubínky, píšťaly, zvonkohry a dokonce i hru na tibetské mísy.
Všichni jsme zjistili, že muzikoterapie je velmi zajímavá a zábavná.
Velký úspěch měl i skákací hrad.
A pak už zbývalo jen utratit poslední kapesné, společně se
vyfotit a vydat se na cestu zpět. Celý výlet se nám vydařil, dokonce i
počasí nám přálo, a tak už se těšíme, jak příští školní rok vyrazíme
znovu.
Mgr. Barbora Vanková

Dětský den
SRPŠ při ZŠ v Medlově pořádalo dne 15. 6. 2013 dětský den, kde celý výtěžek bude použit na potřeby dětí
ze Základní a Mateřské školy v Medlově. Na jeho organizaci se podíleli také, SDH Medlov, TJ Medlov, Myslivecké
sdružení, AMK Medlov a SK Králová. Letošní rok, si troufám říci, se
nám moc vydařil. Především počasí nám přálo. Na dětském dni nám
vystoupily naše děti ze školky, mažoretky z Mohelnice, pod vedením
N. Šemberové nám zatancoval pejsek, pan Krajíček z DDM v Uničově
nám předvedl ukázky ze sebeobrany JI-JITSU. Dále vystoupila
šermířská skupina Vanir, která nám ukázala své představení, a na závěr
svého vystoupení se dali do přetlačování s dětmi z Medlova.
Samozřejmě, že vyhráli naše děti! Mladí medlovští hasiči nám
předvedli ukázku štafet a se džberovkami sestřelovali plechovky, což si
mohly vyzkoušet také ostatní děti a je nutno podotknout, že jim to šlo.
Během dne jsme měli k dispozici 15 soutěžních disciplín, střelba ze
vzduchovky, lukostřelbu, 2 skákací hrady, malování na obličej a
modelování balonků. Děti si mohly prohlédnout sanitku záchranné
služby a hasičské auto s profesionálním vybavením. Hasiči si pro nás připravili překvapení na závěr. Pěnu, ve které
si děti pořádně zařádily. K poslechu nám po celé odpoledne hrál pan Tylšar.
Musím říci, že nebýt našich sponzorů, nemohli bychom uspořádat dětem tak krásný den. Sponzoři dětského dne
(seřazeno dle abecedy, ne podle toho, kdo nejvíce přispěl: Autodoprava KAMTRANS s.r.o., Autodoprava Ladislav
Jonáš Hlivice, Bittner Radek – výroba nábytku, ČS Damara Medlov, EKO-UNIMED s.r.o., DUO Tylšar, Hospůdka
pod Lípou, Hračky Petr Hrdlička, elektro - Josef Bednařík, kadeřnictví Iveta Šinclová, kadeřnictví Marešová,
Kamenictví Miroslav Zmeškal, klempířství Kopeček, klempířství Miroslav Bittner, Královská obchodní, Kynclovi
Medlov, Lidovka Uničov, Mgr. Lupečková
Medlov, MARTECH Holding a.s. Uničov,
Melcom Melich pořítače Uničov, MELITES
spol. s r.o., MESPOL Medlov a.s., Mobil
systems s.r.o. Grézl Uničov, Obec Medlov,
Pavelkovi Hlivice, Podlahářství David Janča,
Pohostinství M. Bednaříková, Restaurace Na
Scestí p. Smrček, půjčovna elektronářadí
Troubelice p. Spurný, Truhlářství Šenk,
Unitherm Běhůnek, Valenta Hlivice – výroba
dřevěných hraček, VHH Thermont s.r.o. Proto všem sponzorům moc děkujeme.
Na závěr bych chtěla poděkovat především rodičům, kteří se podíleli na přípravě a na průběhu dětského dne.
Každá pomoc se počítá a dělá den hezčí. Doufám, že se Vám dětský den líbil a za rok se opět uvidíme na dalším již
sedmém ročníku dětského dne.
Jitka Jančová, za SRPŠ při ZŠ v Medlově

