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Zimní radovánky
Tělesná výchova není jen hřiště a tělocvična. Děti z 1. a 2. třídy si tělocvik v zimě
letos užívají, jak se dá.
Když 29. ledna napadlo něco málo sněhu, nelenili jsme a vyrazili na „bobovou dráhu“ na
Skalky. Zpočátku byly vidět na některých dětech mírné obavy, ale zanedlouho to tam
vypadalo jako na závodišti. Vyzkoušeli
jsme různé styly jízdy a také jak jezdí
„závodní stroje“ našim kamarádům. Užili
jsme si spoustu zábavy a legrace. Zpátky
jsme se vraceli ne s dětmi, ale se
sněhuláky.
No, a protože nám zima nedopřála
zamrzlé rybníky, vyjeli jsme si 4. února
do Uničova na zimní stadion zabruslit.
Tam i zpět nás zavezla autobusová linka.
Mnohé z dětí stály na bruslích úplně
poprvé, ale musím uznat, že na led
vstoupili všichni s odvahou. Popravdě,
pár modřin naše nožky a zadečky uštědřily. Za ty veselé chvíle to ale určitě stálo. Když
jsme se po dvou hodinách museli s ledovou plochou rozloučit, nikomu se nechtělo.
Unavení a spokojení jsme se vraceli do školy a cestou si plánovali další sportovní akce.
Za sportovce z 1. a 2. třídy
Mgr. Iveta Janáčková

SOUTĚŽ PYTHAGORIÁDA
Ve středu 30. ledna 2013 se žáci z 5., 6., 7. a 8. třídy zúčastnili školního kola
matematické soutěže PYTHAGORIÁDA. Soutěžili v řešení 15 matematických
problémových úloh, které měli za úkol správně vyřešit. Za úspěšný výsledek ve školním
kole se považuje dosáhnutí devíti správně řešených úloh. Mezi našimi žáky dosáhli
nejlepších výsledků v jednotlivých třídách tito žáci:
5. třída – J. ANTES (14 správně vyřešených úloh)
6. třída – P. ZEMÁNEK (11 správně vyřešených úloh)
7. třída – žádný úspěšný řešitel/-ka
8. třída – M. DRYJÁKOVÁ (10 správně vyřešených úloh)
Tito úspěšní žáci postupují do okresního kola soutěže, které se bude konat 7. května 2013
na ZŠ Pionýrů v Uničově. Držíme jim palce, aby i zde dosáhli co nejlepších výsledků.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

Exkurze Dukovany
Dne 5. 3. 2013 se žáci 5. – 9. ročníku
zúčastnili exkurze do Technického
muzea v Brně a do Jaderné elektrárny
Dukovany.
V technickém muzeu si mohli
prohlédnout expozici „technických
vymožeností“
dob
minulých
i
nedávných, výstavu dětských kočárků,
maketu městečka z 19. stol. a další zajímavosti.
Nejvíce žáky zaujala technická herna, která
umožňuje formou interaktivních her seznamovat
se s různými zákony fyziky a jejich technickými
aplikacemi.
Poté navštívili Jadernou elektrárnu
Dukovany, kde se dozvěděli, jak taková
elektrárna vůbec funguje, jak se elektřina vyrábí,
a některé základní informace o elektrárně a její
bezpečnosti. První reaktorový blok byl do provozu uveden v květnu 1985, poslední, což
je čtvrtý blok, v červenci 1987. 80 % použitého zařízení je vyrobeno v České republice a
uran se získává z Dolní Rožínky. Zatím se její maximální výkon pohybuje okolo 1760
MW, což je výkon, který by stačil pro spotřebu energie všech domácností v republice.
Děkujeme SRPŠ při ZŠ a MŠ Medlov za úhradu dopravy našeho výletu.
Ing. Pavel Mautner

Dětský maškarní ples
Dne 3. 2. 2013 pořádalo SRPŠ při MŠ v Medlově již tradiční Dětský maškarní ples
na sále obecního domu. Letos nás opět navštívil moderátor zábavných akcí pro děti
ŠÁŠA VIKY. Jako obvykle nás nezklamal, bohatě a pestře připravený program provázel
děti a jejich rodiče nedělním odpolednem. ŠÁŠA VIKY a jeho nový program obsahoval
spoustu písniček, parodií, scének, bublinky, umělý sníh a představil se dětem v různých
převlecích. Děti tancovaly, soutěžily, vystupovaly na pódiu a za vše byly odměněny
sladkostmi.
Masky dětí byly velmi pěkné, pestré, různých žánrů, a proto bylo vyhlášení masek
o to těžší. Nejhezčí masky byly odměněny věcnými dary. Tombola připravená pro děti
byla velmi bohatá a to hlavně díky našim sponzorům. Touto cestou bych chtěla
poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli hračkami nebo finančním obnosem. Bez našich
sponzorů by nebylo možné takovou akci vůbec uskutečnit. Seznam všech sponzorů byl
k dispozici u každého stolu na maškarním plese. Musím také poděkovat všem rodičům,
kteří se podíleli na přípravě, při samotné organizaci plesu a úklidu po maškarním plese.
Cílem této akce je zpříjemnit dětem a rodičům jedno zimní nedělní odpoledne.
Výdělek z maškarního plesu bude věnován dětem z MŠ na zaplacení školního výletu,
nákup hraček do MŠ, proplacení autobusů na divadelní představení, nákup školních
pomůcek apod.
Maškarní ples se vydařil ke spokojenosti všech, důkazem toho byla velká účast
rodičů s usměvavými dětmi nejen z Medlova, ale i okolí. Těšíme se na Vás zase za rok na
dalším Dětském maškarním plese, který už bude možná ve větším sále.
Jitka Jančová, za SRPŠ při MŠ v Medlově

