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Přehled prázdnin ve školním roce 2013/2014
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

-

od 23. 12. 2013 od 03. 01. 2014
31. 01. 2014
od 03. 02. do 07. 02. 2014
od 17. 04. do 18. 04. 2014
od 30. 06. do 29. 08. 2014
Mgr.Ondřej Schulz

SBĚROVÉ AKTIVITY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
 SBĚR STARÉHO PAPÍRU
V měsíci červnu probíhala ve spolupráci s EKO-UNIMED s.r.o. na naší základní škole
soutěž ve sběru starého papíru. Zúčastnilo se jí celkem 31 žáků. Celkové množství nasbíraného
papíru přesáhlo 3000 kg. Jako nejlepší sběračka byla vyhodnocena Jana Bittnerová ze 3. třídy,
která donesla 991 kg starého papíru. Získala dárkový poukaz na odběr zboží dle vlastního
výběru v hračkářství v hodnotě 300 Kč a knížku jako bonus za rekordní množství doneseného
papíru. Druhé místo obsadil Patrik Sedláček ze 3. třídy, který nasbíral 208 kg a třetí Petr
Zemánek ze 7. třídy, který nasbíral 196 kg. Oba chlapci obdrželi poukaz na odběr zboží dle
vlastního výběru v hračkářství v hodnotě 200 Kč. Dalších 16 účastníků, kteří nasbírali více než
50 kg papíru, získali také dárkové poukazy - v hodnotách 150 Kč, 100 Kč a 80 Kč. Zbývající
sběrači, tj. 12 žáků, byli odměněni drobnými cenami (sladkostmi, školními pomůckami). Rádi
bychom poděkovali obětavým rodičům, kteří pomáhali našim dětem s přepravou papíru a
firmě EKO-UNIMED za výbornou spolupráci.
Další sběrová soutěž je naplánována na jaro příštího roku.
 SBĚR BATERIÍ (projekt RECYKLOHRANÍ)
Naše základní škola je i ve školním roce 2013/2014 zapojena do recyklačního programu pod
záštitou MŠMT České republiky - RECYKLOHRANÍ. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v
oblasti třídění a recyklace odpadů. Projekt je zaměřen na sběr použitých baterií a drobných
elektrozařízení.
Všichni aktivní sběratelé byli na konci loňského školního roku odměněni cenami. I letos
mohou žáci sbírat baterie a drobná elektrozařízení a těšit se na ceny 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,
mp3 přehrávače, el. hračky, počítačové vybavení,
apod.
Mgr.Bc. Kateřina Antesová

LYŽAŘSKÝ A SNOWBORDOVÝ KURZ 2014
V termínu od 1. do 7. března 2014 se uskuteční v Hynčicích pod Sušinou lyžařský a
snowboardový kurz pro žáky ZŠ Medlov. Budeme se učit lyžovat
ve skiareálu Kraličák, kde se nachází 10 lanovek a 1 snowpark. Děti
budou mít možnost trénovat na modrých sjezdovkách, tj. na
nejjednodušších, ale i pro zkušené na nejprudších, např. na černé tzv. Pánské nebo
Stříbrnické. Plánujeme výcvik na běžkách a sáňkování, procházku do okolí
a společenské večery. Zájemci z řad žáků dostanou přihlášky ve škole a rodiče
mohou získat podrobnější informace na třídních schůzkách.
Mgr. Andrea Rusínová

10. ročník MEDLOVSKÉHO CROSSU
Je čtvrtek 24. října 2013 a my
vyrážíme
s transparenty
Medlovského crossu, startem a cílem
ke Skalkám, kde již po 10-té
připravujeme zázemí k přespolnímu
běhu pro základní školy z blízkého i
vzdálenějšího okolí. Počasí nám moc
nepřeje, je zamračeno, možná bude i
pršet, půda je kluzká, hlavně na trase.
Na 10. ročník se přihlásilo 10 škol.
Bude to velká konkurence, těžký
závod. Nakonec dvě školy odstupují, organizační důvody?!
Vše je připraveno, odměny, startovní čísla, výpočetní středisko, svačinka. Začínají se sjíždět závodníci,
prochází si trať. Po slavnostním nástupu startují mimo hlavní závod žáčci 1. stupně. Zkrácený okruh zvládli
všichni přes 3 minuty. Dívky z 5. třídy šly závodit za kategorii 6. - 7. tříd.
Výsledky:
Dívky 2. - 3. třída: 1. Jurášová L., 2. Juráňová N., 3. Zemánková L.
Chlapci 2. - 3. třída: 1. Krezlík L., 2. Sedláček P., 3. Smyčka A.
Dívky 4. - 5. třída: 1. Konrádová N., 2. Kozáková L., 3. Petrovská A.
Chlapci 4. - 5. třída: 1. Zendulka T., 2. Fromel F., 3. Roland M.
A již je připraven hlavní závod. V každé kategorii poběží 24 závodníků. Jako první startují mladší
dívky, 2 kola 1500 m, ZŠ Medlov reprezentují (Klára Smyčková, Markéta Navrátilová, Anežka
Petrová), po nich již 3 kola 2000 m běží mladší hoši (Josef Semeňák – krásné 11. místo, Martin
Škabraha, Jan Ryšavý), následují starší dívky se 3 koly (Dagmar Machačová, Hana Budařová, Denisa
Prokopová) a závěr závodu patří starším hochům s 5 koly s 3000 m (Radek Kuraj – krásné 11. místo,
Radek Tesař, Filip Studený).
CELKOVÉ POŘADÍ ŠKOL: 1. Rýmařov, 2. Pionýrů Uničov, 3. Gymnázium Uničov, 4. Dlouhá Loučka,
5. Troubelice, 6. Haškova Uničov, 7. Šumvald, 8. Medlov.
Závodníci i školy umístění na prvních třech
místech si odnesli hodnotné ceny. Všichni si sáhli
až na dno svých sil, ale přesto musí být někdo první.
Děkujeme proto všem závodníkům ZŠ Medlov za
snahu probít se na přední místa. Velké díky patří
obecnímu úřadu, pracovníkům veřejné zeleně
a panu F. Konrádovi, kteří zajistili technické
a organizační zázemí, kolegům ZŠ Medlov
a sponzorům EKO-UNIMED MEDLOV,
KAMTRANS MEDLOV, OÚ MEDLOV,
KLEMPO KOPEČEK, J. ULRICH MLADĚJOVICE, MK Fruit Šumperk bez jejich pomoci by
závod ztratil na výjimečnosti.
Těšíme se na pokračování našeho MEDLOVSKÉHO CROSSU i v dalších letech.
Mgr. Andrea Rusínová

