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Odhlašování obědů
Obědy ve školní jídelně se odhlašují den předem do 13.30 hodin telefonicky na čísle 739 047 912 nebo
osobně v kanceláři školní jídelny či e-mailem jídelna.medlov@seznam.cz.
Z provozních důvodů není možné odhlásit oběd v den odběru, tzn. nelze oběd odhlásit ráno na daný den
a to ani v případě nemoci. V době nepřítomnosti žáka se strava vyzvedává první den v jídelně do jídlonosičů a
následující dny musí být obědy odhlášeny. V případě neodhlášení se hradí plná hodnota stravného. Výdej obědů
do jídlonosičů je možný pouze v době od 10.30 do 11.30 hodin.
Ve dnech prázdnin, případně ředitelského volna je žák ZŠ automaticky odhlášen.
Jitka Purová, vedoucí ŠJ

Plavecký výcvik
Jak už se stalo v naší škole tradicí, i letos se žáci 1. – 4. ročníku aktivně zúčastnili plaveckého výcviku.
Ten zajišťovali plavečtí instruktoři krytého plaveckého
bazénu v Uničově.
Při první lekci byli všichni žáci rozděleni do několika skupin
podle plaveckých dovedností. Plavečtí začátečníci vyzkoušeli
během výcviku plavat s různými plaveckými pomůckami –
vodní nudle, ježky, rukávky. Také se naučili ve vodě
pohybovat a dýchat a v závěru kurzu se už cítili jako ryby ve
vodě.
Zdatnější plavci procvičovali různé plavecké techniky a styly
– prsa, znak, motýlka i kraul. Zahráli si na lovce, když měli
ze dna bazénu vyzvednout různé předměty, a zasoutěžili si
v plavání na rychlost.
Letos se plaveckého výcviku zúčastnilo 62 žáků. I když
někteří ze zdravotních důvodů nemohli absolvovat plavecký kurz v plném rozsahu, z Mokrého vysvědčení se
nakonec radovali úplně všichni.
Za všechny plavce a utopence Mgr. Iveta Janáčková

Puzzliáda
V úterý 30. 4. 2013 se konala Puzzliáda, děti z prvního stupně se snažily o co nejrychlejší poskládání
obrázků z puzzlíkových dílků. Na soutěži bylo vidět, že mnohé děti rády a často ve svém volném čase puzzle
skládají. Celkem se soutěže účastnilo 24 dětí. Byly rozděleny do dvou kategorií, v 1. kategorii soutěžili prvňáčci
a druháčci, v 2. kategorii soutěžili žáci třetí, čtvrté a páté třídy. Všechny děti byly za svou snahu při skládání
oceněny drobnou sladkostí, pro tři nejlepší z každé kategorie pak byly připraveny diplomy a drobné dárečky.
Nejlepšími v 1. kategorii byli:
1. místo – Michaela BITTNEROVÁ (2.třída)
2. místo – Marie Ryšavá (2.třída)
3. místo – Jana Bittnerová (2.třída)
Oceněn byl i nejlepší prvňáček a tím se stala Kateřina Šromová.
Nejlepšími v 2. kategorii byli:
1. místo – Nikola KONRÁDOVÁ (3.třída)
2. místo – Adéla PETROVSKÁ (4.třída)
3. místo – Zuzana JONÁŠOVÁ (3.třída)
Mgr. Klára Filipová

PYTHAGORIÁDA 2013 - okresní kolo
V úterý 7. 5. 2013 se na ZŠ Pionýrů v Uničově a ZŠ Mozartova v Olomouci uskutečnilo okresní kolo
matematické soutěže Pythagoriáda. Zúčastnilo se jej celkem 120 žáků z 5. tříd a 190 žáků a studentů 6., 7. a 8. tříd
z 27 základních škol a 6 gymnázií. Za 60 minut vyřešili 15 matematických úloh a úspěšným řešitelem se stal žák s
9 a více body.
Naší základní školu reprezentovali – J. Antes (5. tř.), P. Zemánek (6. tř.) a M. Dryjáková (8. tř.). Všechny
musíme pochválit za snahu a pečlivost při řešení soutěžních příkladů. Mezi úspěšné řešitele se dostal pouze Josef
Antes, který si zaslouží velikou pochvalu, protože za svou práci získal maximální počet bodů a obsadil tak
v okresním kole 1. místo.
Mgr., Bc. Kateřina Antesová

Recitační soutěž
Dne 16. 5. 2013 proběhla na naší škole Recitační soutěž pro žáky 1. stupně. Žáci soutěžili ve třech
kategoriích. V každé kategorii byli odměněni tři nejlepší recitátoři.
V první kategorii (1. tř.) zvítězila Vendulka Kuchařová. Na druhém
místě se umístil Lukášek Krejzlík a třetí místo obsadila Natálka Juráňová.
Ve druhé kategorii (2. a 3. tř.) získala první místo Michalka Bittnerová
(2. tř.), druhé místo obsadil Ondřej Kuraj (3. tř.) a na třetím místě se umístila
Terezka Snopková (2. tř.).
Ve třetí kategorii se utkali žáci 4. a 5. třídy. Na prvním místě se
umístila Klárka Smyčková (4. tř.), druhé místo vybojovala Anitka Rusínová
(5. tř.) a třetí místo obsadila Klárka Šromová (4. tř.).
Všichni soutěžící podali pěkné výkony. Soutěž se vydařila a malí
vítězové si odnesli zaslouženou odměnu.
Mgr. Ivona Rulíková

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ - OKRSKOVÁ DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
Jako každým rokem se zúčastňujeme okrskového kola dopravní soutěže
v Uničově na dopravním hřišti v parku. Soutěž se konala v úterý 6. května. Žáci
soutěžili ve dvou kategoriích mladší ve věku do 12 let (Anita Rusínová, Marie
Tomanová, Jan Koňárek, Martin Škabraha) a starší, kteří letos dovršili 13 let.
(Josef Semeňák, Jan Vašíček, Barbora Veselková, Tereza Oulehlová).
Závodníci absolvovali 4 disciplíny – testy z pravidel silničního provozu, teorie
první pomoci, jízda po dopravním hřišti a jízda zručnosti. Okrskové kolo se nám
vydařilo na 100 %, umístili jsme se v obou kategoriích na prvních místech.
Nejlepší cyklistou této soutěže byla vyhlášena Anita Rusínová.
MLADŠÍ KATEGORIE
1. ZŠ a MŠ MEDLOV
2. ZŠ Šumvald
3. ZŠ Pionýrů Uničov
4. ZŠ U Stadionu Uničov
5. ZŠ Újezd

STARŠÍ KATEGORIE
1. ZŠ a MŠ MEDLOV 144
2. ZŠ U Stadionu Uničov
184
3. ZŠ Šumvald
203
4. ZŠ Pionýrů Uničov
242
5. ZŠ Haškova
307
6. ZŠ Újezd
460
Soutěžící dostali za odměnu láhev na pití na kolo, reflexní vestu, nafukovací balónek. Všichni naši soutěžící
postupují do krajského kola.
203
260
331
369
431

KRAJSKÁ DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
Okresní soutěž se konala ve středu 15. května v Uničově. Reprezentovaly nás stejné týmy jako
v okrskovém kole. My jsme reprezentovali Uničovsko, dále dorazily týmy z Litovelska, Olomoucka a
Šternberska. Disciplíny zůstaly stejné, jen se zpřísnila první pomoc. Jak to dopadlo? Opět Medlováci excelovali a
porazili všechny týmy na plné čáře. Nejlepší cyklistkou tentokrát byla oceněna Tereza Oulehlová.
MLADŠÍ KATEGORIE
STARŠÍ KATEGORIE
1. ZŠ a MŠ MEDLOV
140
1. ZŠ a MŠ MEDLOV
122
2. ZŠ Svatoplukova Šternberk 400
2. ZŠ Svobody Šternberk
252
3. ZŠ Demlova Olomouc
413
3. ZŠ Vítězná Litovel
385
4. ZŠ a MŠ Červenka
440
4. ZŠ Demlova Olomouc
421
Medlovští žáci postupují do krajského kola v Mohelnici dne 31. května. Přejeme jim moc štěstí, hodně trpělivosti
a vytrvalosti v tréninku a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Mgr. Andrea Rusínová

OBLASTNÍ KOLO V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI
Ve čtvrtek 16. května se žáci II. stupně vydali do Uničova reprezentovat ZŠ a MŠ Medlov v atletickém
čtyřboji (běh 60 m, skok do dálky s rozběhem, hod kriketovým míčkem, starší hoši granátem, běh na 1000 metrů
a chlapci na 1500 m). Můžeme říci, že se nám velmi dařilo i přes velkou konkurenci uničovských škol, v každé
kategorii soutěžilo 54 atletů a atletek. Žáci 6. - 7. tříd se rozkoukávali a získávali první zkušenosti: mladší dívky
– celkově se umístily na 8. místě v pořadí škol - Denisa Prokopová – 8. místo v jednotlivcích z mladších dívek,
Eliška Kruková, Ester Bittnerová, Hana Budařová, mladší chlapci – celkové 8. místo - Radek Tesař, Radek
Kuraj, Josef Semeňák, Jan Koňárek. Více sil ukázali starší chlapci – celkové 5. místo - Jan Vašíček – 9. místo
v jednotlivcích, František Vyroubal, Miloš Bína. Zcela překvapily starší dívky – TEREZA OULEHLOVÁ –
1. místo – nejlepší ze všech starších dívek – atletek Uničovska, BARBORA VESELKOVÁ – 3. místo, Klára
Lachnitová, Jana Jonášová – celkové 2. místo. Umístění škol: 1. ZŠ Pionýrů, 2. ZŠ U Stadionu, 3. Gymnázium
Uničov, 4. ZŠ Šumvald, 5. ZŠ Troubelice, 6. ZŠ Medlov, 7. ZŠ Újezd, 8. ZŠ Dlouhá Loučka, 9. ZŠ Haškova.
Mgr. Andrea Rusínová

