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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

Upřesnění k Vánočním prázdninám – do školy jdou děti naposledy v pátek 20.12.2013 a v novém
roce začíná výuka až v pondělí 06.01.2014. To je nařízení MŠMT ČR.
Mgr.Ondřej Schulz

Zápis dětí do 1. třídy
Základní škola a Mateřská škola Medlov oznamuje zákonným zástupcům budoucích prvňáčků,
že slavnostní zápis dětí do 1. třídy se uskuteční
ve středu 22. ledna 2014 od 13.00 do 17.30 hodin
v budově základní školy.
Rodný list dítěte a váš občanský průkaz prosím s sebou.
Mgr. Ivana Lachnitová

Akce I. stupně na nejbližší dobu:
17.12. 2013 – divadelní představení „Tři pohádky na Vánoce“
18.12. 2013 – projekt Tonda Obal na cestách – třídění odpadů (2.-5. tř.)
20.12. 2013 – Vánoce ve třídách – posezení u stromečku
21.12. 2013 – 5.1. 2014 – vánoční prázdniny
23.01. 2014 – Zdravá5 – projekt o zdravé výživě (3. tř.)
28.01. 2014 – Zdravá5 – projekt o zdravé výživě (ostatní tř.)
30.01. 2014 – pololetní vysvědčení (výpis)
31.01. 2014 – pololetní prázdniny
Mgr. Ivana Lachnitová

Soutěž v psaní na klávesnici
Ve čtvrtek dne 5. 12. 2013 proběhla na SPŠ a SOU v Uničově
soutěž pro žáky základních škol, kteří měli možnost změřit své
dovednosti v psaní na klávesnici. Celkem se přihlásilo z okolí Uničova
104 žáků z 10 škol. Soutěž probíhala na výukovém programu ZAV.
Z naší školy se zúčastnilo celkem 13 žáků: Martin Škabraha, Petr
Bartošík (6. tř.), Jan Ženožička (7. tř.), Denisa Prokopová, Eliška
Kruková, Michaela Trendlová, Iveta Tempírová (8. tř.), Michaela
Dryjáková, Kateřina Heinzová, Nikola Valentová, Eva Navrátilová,
Aneta Hamplová, Dagmar Machačová (9. tř.). Z naší skupiny si nejlépe
vedly Eva Navrátilová (1. místo), Denisa Prokopová (2. místo)
a Michaela Trendlová (3. místo), které si odnesly hodnotné ceny. Ani
ostatní nepřišli zkrátka a dostali malé upomínky. Součástí programu byla
také prohlídka Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště
v Uničově. Příští rok se soutěže jistě opět zúčastníme a doufám, že ve velké konkurenci opět uspějeme.
Ing. Pavel Mautner

Scholaris 2013
Ve čtvrtek 28. 11. žáci 9. třídy navštívili tradiční výstavu středních škol Scholaris v Olomouci.
Během hodiny a půl si mohli „budoucí studenti“ projít celou výstavu, zeptat se na vše potřebné, získali
velké množství informativních materiálů, ale i upomínkové dárečky, které si pro ně zástupci středních škol
připravili. Vystavovatelů tam bylo opravdu mnoho, je tedy z čeho vybírat. Popřejme jim hodně štěstí při
výběru vhodné střední školy.
Mgr. Hana Heinzová

VÝLET DO PRAHY
Praha je naše hlavní město a každý z nás má touhu dříve či později se jet do stověžaté matičky
Prahy podívat. Jelikož většina žáků z mé třídy Prahu ještě na vlastní oči neviděla, rozhodli jsme se se 7.
třídou vyrazit na výlet. Vzali jsme s sebou i zájemce z 6. a 8. třídy s paní učitelkou Antesovou, abychom si
krás Prahy neužívali sami.
Vyrazili jsme brzy ráno 31. října rychlíkem z Červenky. Na hlavním nádraží v Praze jsme si koupili
celodenní jízdenku na MHD, abychom si stihli prohlédnout toho co nejvíce. Začali jsme Václavským
náměstím, které bylo zaplněno turisty, taxíky a spěchajícími lidmi. Vyfotili jsme se společně u sv. Václava
a vykračovali si přes Lucernu na Můstek a dále do Celetné ulice, konkrétně do WAX muzea – Muzea
voskových figurín a mučicích nástrojů. Prohlédli jsme si významné osobnosti a umělce ze světa a domova
– M. Jaksona, W. A. Mozarta, V. Havla a jiné. Cesta nám po prohlídce směřovala na Staroměstské náměstí
k památníku J. Husa, k městské radnici a orloji. Prohlédli jsme si interiéry radnice, kterou tvoří komplex
několika gotických domů, v nich síně, sály, kapli a podzemí. Zvnějšku těsně po prohlídce orloj odzvonil
poledne. Vrátili jsme se na Můstek, kde jsme si dali rozchod na oběd.
Po chutném obědě jsme sešli do metra a vyrazili do Planetária v Královské oboře. Shlédli jsme
noční oblohu s podzimním souhvězdím, vyslechli výukový pořad o Pohybech Země. Zájemci si mohli
vyzkoušet jízdu na simulátorech po Měsíci. Kolem půl čtvrté jsme nasedli na tramvaj a ujížděli směrem
k Pražskému hradu. Prohlídku jsme začali nádhernými zahradami Královskou a terasami Na jízdárně.
Prošli jsme všechna nádvoří Pražského hradu, vstoupili do honosné Katedrály sv. Víta. Únava pomalu
zatěžkala nohy i hlavu dětí a pomalu jsme se ubírali již večerní Malostranskou ulicí ke Karlovu mostu.
Bylo to okouzlující, vše osvětlené, Hradčany i Národní muzeum. Proplétali jsme se turisty na Karlově
mostu, obdivovali poslední výtvarníky a portrétisty. Vyfotili poslední fotečky a přešli k nejbližší stanici
metra. Na Hlavním nádraží si děti dokoupily poslední suvenýry a svačinky a hurá do vlaku a zpátky domů.
Praha nás nezklamala, vždyť někteří byli poprvé ve velkoměstě a domluvili jsme se ještě na jeden výlet,
jeden den nám přece nestačí !!
Mgr. Andrea Rusínová

Z naší mateřské školy
Máme za sebou téměř čtyři měsíce školního roku 2013/2014. Jaké byly v naší mateřské škole?
Poprvé za několik posledních roků bylo možné k docházce přijmout všechny přihlášené děti a do mateřské
školy jsou přijímány děti mladší tří let. Po delší době došlo k obměně pedagogického sboru, když na místo
paní učitelky Bc. Heleny Rusínové u nás od listopadu nastoupila paní Mgr. Helena Vašíčková. Nové děti si
postupně zvykly na pobyt v kolektivu a několik dětí ještě nastoupí k docházce průběžně od ledna do dubna
2014.
Pedagogické pracovnice se snaží připravovat pro děti každodenní program v integrovaných blocích
a týdenních tématech. Právě nám skončil podzimní blok, v němž jsme mimo běžné činnosti zařadili
podzimní výlet do Dvora Nové Zámky, dvě divadelní a jedno cirkusové představení. Nový integrovaný
blok Paní zima jede, jsme zahájili přípravou besídky pro rodiče a Mikulášskou nadílkou v mateřské škole.
Část programu z této besídky bude součástí našeho vánočního vystoupení, které se koná 15. 12.
v Obecním domě v Medlově. Zveme nejen rodiče a rodinné příslušníky, ale také širokou veřejnost. Po
tomto vystoupení se už budeme těšit na vánoční prázdniny, které zahájíme posezením u stromečku v MŠ
a vánoční nadílkou v pátek 20. 12. Provoz mateřské školy v novém roce bude opět zahájen v pondělí
6.1.2014.
Závěrem tohoto krátkého ohlédnutí za uplynulými několika měsíci školního roku bych všem ráda
popřála krásné prožití vánočních svátků a do roku 2014 jen to nejlepší.
Alena Vojtková,vedoucí učitelka MŠ Medlov

