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Projekt „ Ovoce do škol“
Děti prvního stupně naší školy se již čtvrtým rokem účastní projektu „Ovoce do
škol“. Letošní školní rok 2012/2013 máme opět uzavřenou smlouvu s šumperskou firmou
MK Fruit.
Žáci 1. - 5. třídy dostávají jedenkrát za měsíc zdarma balíček čerstvého ovoce, zeleniny
či 100% džus. Od listopadu k balíčku přibyl i ovocný salát. Ovoce a zelenina je vždy
čerstvá a plná vitamínů. Děti si pochutnávají např. na hruškách, cherry rajčátkách, jablku,
mrkvi apod.. Ovocný salát obsahuje pokrájené ovoce s plastovou vidličkou.
Cílem projektu je vytvářet lepší stravovací návyky u dětí, bojovat proti narůstající dětské
obezitě a podporovat zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí. V rámci projektu vznikly
internetové stránky www.ovocedoskol.szif.cz, kde můžete nalézt další zajímavé
informace.
Mgr. Barbora Vanková

LYŽAŘSKÝ A SNOWBORDOVÝ KURZ
V Hynčicích pod Sušinou se od 2. do 8. března 2013 zúčastní žáci ZŠ a MŠ
Medlov lyžařského a snowboardového kurzu. Dětí se přihlásilo 19. Budeme
se učit lyžovat ve ski areálu Kraličák, kde se nachází 10 lanovek a 1
snowpark. Děti budou mít možnost trénovat na červených sjezdovkách, tj. na
nejjednodušších, ale i pro zkušené na nejprudších, např. na černé tzv. Pánské
nebo Stříbrnické. Plánujeme také výcvik na běžkách, bobování a sáňkování,
procházky po okolí a zábavné společenské večery.
Mgr. Andrea Rusínová

Vánoční turnaj ve vybíjené
V předvánočním týdnu 18. prosince
2012 se konal v Nové Hradečné vánoční
turnaj ve vybíjené žáků I. stupně ZŠ. Turnaj
proběhl pod záštitou MAS Uničovsko ve
spolupráci s obcí a základní školou Nová
Hradečná a zúčastnili se ho také vybraní
žáci z naší školy. Naše děti změřily síly ve
vybíjené s dětmi z Nové Hradečné, Paseky
a Troubelic. Všichni bojovali s velkým
nadšením a nasazením a výborně se bavili.
Medlovští sportovci postoupili až do velkého finále, kde se utkali s družstvem Troubelic.
I když byla hra vyrovnaná, přece jen se štěstí usmálo na naše soupeře a naše družstvo si
z turnaje odváželo výborné 2. místo. Podobného turnaje jsme se ještě nikdy nezúčastnili,
a proto naše umístění považujeme za velký úspěch. Celá akce byla velmi úspěšná,
organizátorům se podařila a za to jim patří naše poděkování.
Mgr. Ivana Lachnitová

Informace pro rodiče žáků základní školy
Čtvrtek 31. 01. 2013 Pátek
01. 02. 2013 11. 03. – 17. 03. 2013 28. 03 – 29. 03. 2013 -

předávání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2012/2013
jednodenní pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
Mgr. Ondřej Schulz

Běh na lyžích 21.1.2013 v Rýmařově
V pondělí 21. 1. 2013 se Rýmařov probudil do mrazivého dne. I přes nepřízeň počasí, perfektně
upravená stopa, skvělý tým pořadatelů, krásné ceny od všech partnerů a sponzorů čekaly na účastníky
všech kategorií běhu na lyžích v rámci projektu spolupráce SPORT a HRY BEZ HRANIC.
Děti a sníh k sobě patří stejně přirozeně jako k vodníkovi rybník a k Luciferovi peklo, je tudíž zcela
přirozené, že děti mají všechny předpoklady zamilovat si běh na lyžích. O tom jsme se mohli přesvědčit
přímo na startu, kde se sešlo kolem 70 dětí od prvních
tříd až po ty dospělé. Maličké caparty od tří let výše lze
se sjezdovkami na nožičkách potkat kdekoli zcela
běžně, děti školního věku na běžkách bývají k vidění o
poznání vzácněji. V Rýmařově tomu tak nebylo. Běhu
na lyžích se také zúčastnili žáci ZŠ Dlouhá Loučka,
kteří startovali na tratích dlouhých 1 km a 2 km a pro ty
dospělé čekala trať v délce 3 km. Nakonec si první
místa vybojovali žáci ZŠ Dlouhá Loučka. Věříme, že i
v příštím roce se žákům podaří zopakovat letošní úspěch,
budeme jim fandit a držet palce.
Nesmíme zapomenout ani na dospělé účastníky, kteří běželi
na trati dlouhé 3 km a v kategorii žen získali 1. a 3. místo,
v kategorii mužů jsme obsadili místa za stupněmi vítězů.
Velkou výhodou běhu na lyžích je, že běžky potřebují pouze
Vaši energii, kterou do ní vložíte sami, proto neváhejte a
můžete na běžkách vyrazit klidně do polí, možná se tam
společně potkáme.
Ing. Iveta Kopcová, MAS Uničovsko, o.p.s.

Základní škola a Mateřská škola Medlov
pořádá

9. maškarní ples

v pátek 22. února 2013
ve 20.00 hodin v Obecním domě Medlov
Jsou zváni všichni, kteří chtějí podpořit školu, mají smysl pro humor a
společenskou zábavu v maskách.
Lístky v ceně 120,- Kč i s místenkou je možné zakoupit v kanceláři ZŠ.

