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Přehled prázdnin ve školním roce 2013/2014
Hlavní prázdniny

-

od 30.06. do 29.08.2014

Mgr. Jitka Zíková

Soutěž ve sběru starého papíru
V týdnu 12. - 16. 5. 2014 probíhal ve spolupráci s firmou EKO-UNIMED s.r.o.
na naší základní škole sběr starého papíru. Zúčastnilo se jej celkem 43 žáků. Celkové
množství nasbíraného papíru přesáhlo 3,5 tuny. Jako nejlepší sběrači byli vyhodnoceni
Jana Bittnerová (3. třída), Lucie Zemánková (3. třída) a Tomáš Smolka (4. třída), kteří donesli úctyhodných
320kg, 205kg a 197kg starého papíru. Je třeba však pochválit i mnoho dalších žáků, především z 1., 2. a 3.
třídy, kteří se aktivně zapojili do soutěže. Všichni sběrači, kteří donesli více než 50kg starého papíru (tj.
celkem 23 žáků), získali DÁRKOVÝ POUKAZ (v různých cenových kategoriích – od 200Kč, 150Kč,
100Kč a 80Kč) na odběr zboží dle vlastního výběru v prodejně HRAČEK – HRDLIČKA v Medlově.
Ostatní sběrači byli odměněni drobnými cenami (pomůckami a sladkostmi). Rádi bychom poděkovali
našemu školníkovi - panu Konrádovi, obětavým rodičům a prarodičům,
kteří pomáhali našim dětem
s přepravou papíru, a firmě EKO-UNIMED za dobrou spolupráci
při organizování akce.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

Zábava v knihovně
Na středu 21. 5. jsme byli s druháčky pozváni do knihovny na pořad Pohádkové malování
s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem. Protože letos v květnu oslavil 50. narozeniny, namalovaly
mu děti několik pěkných obrázků a vyrobily krásné
přání - usměvavé sluníčko. Čekali jsme seriózního pána,
který bude jistě zajímavě vyprávět příběhy ze života i ze
své umělecké tvorby. Všichni jsme ale byli pěkně
překvapení, když před nás vystoupil trochu „přerostlý“
kluk, který od začátku do konce svého vystoupení sypal
z rukávu jednu legrační hlášku za druhou a který nám
předvedl, že i klasické pohádky lze okořenit špetkou
humoru! Na panu malíři bylo vidět, že práce s dětmi
a pro děti ho velmi baví. Zahrál si s druháčky známé
pohádky O Červené Karkulce, O Budulínkovi nebo
O Sněhurce a sedmi trpaslících. Na závěr se některým
dětem pan Dudek zvěčnil fixem na ruku a nechal
se s námi vyfotit. Za hodinu vystoupení jsme odcházeli z knihovny dobře naladění a všechny nás
od smíchu bolela bříška.
Mgr. Iveta Janáčková

Stanování na Rabštejně
Již desátým rokem se mají možnost děti z Medlova
zúčastnit třídenního táboření na Rabštejně. Letos se uskuteční
ve dnech 9. 7. – 11. 7.2014. Na programu je opět ukázka
horolezeckých aktivit, seznámení s vybavením, seznámení
s bezpečností při lezení, nácvik slaňování – vše se všemi
bezpečnostními prvky (sedák, lano, přilba) a také hry v přírodě.
Nebude chybět večerní posezení při kytaře, vaření na ohni
a opékání špekáčků.

Expedice Bradlo
Bradlo je nejvyšší horou Úsovské vrchoviny. Zalesněný hřbet Bradla vypínající se nad Libinou
a hlavně jeho vrchol s mohutnou skálou je oblíbeným cílem turistů. Ve čtvrtek 19. 6. se děti z 2. a 3. třídy
naší školy rozhodly tento tzv. „Moravský Blaník“ také pokořit a dobít. Jako před každou expedicí
následovala nejdříve teoretická příprava. V našem případě to bylo seznámení se s pověstí, vyprávějící
o Jeronýmovi a Barušce, hradu na Bradle a o jeho následném zřícení při zakokrhání kohouta. V den
zahájení výstupu jsme se vlakem dopravili do stanice Libina. Odtud jsme pokračovali po modře značené
turistické trase a naučné stezce, kterou nás provázel čertík Bradlík. Cestou děti objevily vzácný, starý
pergamen, jenž nás měl dovést k pokladu ukrývajícího se někde v okolí Bradelské skály. Členové expedice
museli také splnit několik úkolů: vyhledávat v mapě, postavit hrádek z větví a přírodnin, přiřadit k sobě
text, znak a fotografii různých míst v okolí, nasbírat dřevo na oheň apod. V posledním výškovém táboře,
který jsme rozložili u studánky Běžinky, jsme se osvěžili a opekli špekáčky. A pak hurá na vrchol. Ten
zdolaly nakonec všechny děti a odměnou jim byl opravdu nádherný rozhled do krajiny.
A co myslíte, našly děti poklad? Dalo to práci, ale podle pergamenu byl i poklad nalezen. Do Medlova
jsme se vrátili sice unaveni, ale spokojeni.
Mgr. Barbora Vanková

Rozloučení se školním rokem
V pátek 27. června proběhlo tradiční rozloučení s vycházejícími žáky 9. ročníku trošku netradičně
ve sportovní hale školy. V rámci výuky IVT si pod vedením pana Ing. Pavla Mautnera během školního
roku zkusili natočit a následně stříhat a vytvořit snímky, které uspořádali do dvou klipů k písním Andílek
(D. Landa) a Né, pětku né (J. Melen). Nutno říci, že oba dva klipy se žákům velmi povedly. Následovala
prezentace jednotlivých žáků formou vlastních fotek spolu s fotkou střední školy, na niž odcházejí.
Deváťáci se rozloučili s třídní učitelkou Mgr. Bc. Ilonou Novotnou i se všemi učiteli na naší škole. Poté se
ostatní odebrali do svých tříd, aby převzali z rukou svých třídních učitelů vysvědčení. Určitě byli všichni
s výsledky své celoroční práce spokojeni, a kdo nebyl, dal si alespoň předsevzetí do dalšího školního roku.
První prázdninový den, v sobotu 28. června, předvedli žáci naší školy své dovednosti a schopnosti také
v rámci Medlovských hodů. V rámci prvního stupně bylo možno shlédnout pásmo písniček, básniček, hru
na flétnu i na housle. Žáci druhého stupně si připravili humorná vystoupení na dvě známé populární písně
(Signál a Včelka Mája).
Poděkování patří zejména (třídním) učitelům, kteří s žáky vystoupení nacvičili a připravili kulisy. Přejeme
touto cestou všem žákům i pedagogům krásné prázdniny!
Mgr. Jitka Zíková

PROJEKT „PŘÁTELSTVÍ 1. A 9. TŘÍDY“
Před rokem vznikl na naší škole patronský projekt „Přátelství
1. a 9. třídy“, který měl sblížit během uplynulého školního roku naše
nejmenší prvňáčky s jejich nejstaršími spolužáky z 9. třídy.
Když se za tímto projektem dnes ohlédneme, tak zjistíme, že naplnil
všechna naše očekávání. Prvňáčci získali nové kamarády, které mohli
vesele zdravit na chodbách školy a ptát se jich, co nového pro ně
připravili za soutěže a hry a deváťáci zase zažívali nové pocity, že jsou
pro tyto dětičky nějakým způsobem důležití a potřební. Během celého
školního roku totiž pro ně připravovali a organizovali chvíle plné her,
soutěží, sportování, tancování a jiných zábav. V říjnu proběhl
seznamovací sportovní den, potom dvě prosincová předvánoční
odpoledne s Mikulášskou diskotékou a s pečením perníčků, v dubnu
zábavné soutěžní odpoledne „Kdo si hraje, nezlobí“ a na závěr
si v červnu prvňáčci skvěle užili svůj soukromý dětský den
se soutěžemi, opékáním špekáčků a především s cestou za pokladem.
Jenže čas tak rychle letí a je tu konec školního roku. A s ním
končí i náš projekt. Ale určitě nekončí kamarádství, která vznikla mezi
„malými a velkými“ a doufáme, že třeba budou trvat i dál, i když už se
nebudou děti potkávat tak často. Naši kamarádi deváťáci odcházejí na
jiné školy a my jim všichni ještě jednou děkujeme, že nám celý rok
pomáhali a hráli si s námi. Přejeme jim, aby se jim v nových školách
dařilo a aby si na nás občas vzpomněli a přišli nás třeba ve škole navštívit. Také děkujeme jejich třídní paní
učitelce Iloně Novotné, že je k našemu „přátelství“ vedla a ve všem jim pomáhala.
Prvňáčci a paní učitelka Ivana Lachnitová.

SPORTOVNÍ AKTIVITY ŠKOLY
PROJEKT BEZPEČNÁ ŠKOLA
Ve středu 30. dubna se konal v prostorách školy a na Skalkách projektový den Bezpečná škola.
Každým rokem se ho zúčastňují žáci od 4. do 9. třídy a soutěží ve znalostech Pravidel silničního provozu,
dopravních značek, teorii a praxi poskytování 1. pomoci a závěr je praktický – jízda zručnosti na jízdním
kole. Vyhodnocovali jsme letos 4 kategorie. Dívky 3. a 4. třídy: 1. místo – M. Kačalová, 2. A. Petrovská,
3. Z. Jonášová, chlapci 3. a 4. tř.: 1. T. Zendulka, 2. F. Froml, 3. J. Balcárek, dívky 6. - 9.: 1. B. Putnová,
2. M. Tomanová, 3. M. Trendlová, chlapci 6. -9. tř.: 1. M. Škabraha, 2. J. Semeňák, 3. V. Bittner.

OBLASTNÍ KOLO V DOPRAVNÍ SOUTĚŽI
V úterý 13. května jsme se zúčastnili dopravní soutěže v Uničově, které se zúčastnilo 7 škol
z blízkého okolí. Pečlivě jsme se na ni
připravovali, jelikož jsme chtěli
obhájit loňská první místa. Bohužel se
to nepodařilo díky drobným chybám.
Přesto jsme obsadili krásná druhá
místa, starším žákům uteklo první
místo o bod. Snad příští rok bude
úrodnější. Žáci soutěžili ve dvou
kategoriích ve 4 disciplínách: pravidla
silničního provozu, jízda zručnosti na
jízdních kolech, jízda po dopravním
hřišti při dodržování PSP, znalost
poskytování 1. pomoci. Mladší žáky
reprezentovali:
Z.
Jonášová,
A. Petrovská, P. Nesét, F. Froml,
starší žáky: E. Kruková, B. Putnová,
J. Semeňák, M. Škabraha.

Okrskové kolo v atletickém čtyřboji
Ve středu 14. května jsme vyrazili tentokrát na atletiku do Uničova. Účastnilo se 9 škol z blízkého
okolí. Přes velké snažení jsme se umístili na posledním místě. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: hodu
kriketovým míčkem, hoši starší hod granátem, běhu na 60 m, skoku do dálky, dívky běh 1000 m, chlapci
běh 1500 m. Školu reprezentovali: dívky mladší - celkově 7.: B. Putnová - 12. místo, S. Rolandová,
M. Tomanová, L. Gazdíková, dívky starší - celkově 8.: E. Kruková, J. Jonášová, E. Bittnerová,
D. Prokopová, chlapci mladší - celkově 9.: J. Semeňák - 11. místo, J. Ryšavý, M. Škabraha, P. Zemánek,
chlapci starší - celkově 9.: R. Tesař, R. Kuraj, F. Studený, A. Zapletal.

PŘÁTELSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ
V červnu 13. vyrazil tým žáků I. stupně na přátelský florbalový turnaj do Libiny. Hrálo se
na venkovním hřišti. Účastnily se týmy z Medlova, Libiny, Hrabišína, Pionýrů Uničov a Nový Malín.
Umístili jsme se na 5. místě. Reprezentovali nás: M. Trundová, T. Zendulka, T. Froml, T. Dryják, P. Nesét,
A. Mako, M. Suchá, J. Valenta.

2. ročník florbalového turnaje pro dívky
V pondělí 23. června se dívky naší školy zúčastnily turnaje v Libině. Ze čtyř škol, Medlov, Libina,
Oskava, Hrabišín, jsme se umístily na 3. místě. Získaly jsme pohár a diplom. Měly jsme problém, kdo bude
chytat, žádná z dívek nechtěla, nakonec Barča P. vychytala dva zápasy a poslední chytala Jana J. Děvčata
bojovala, ale úspěch se dostavil až s Oskavou, kterou jedinou jsme porazily.
Reprezentovaly nás: J. Jonášová, K. Maková, E. Kruková, E. Bittnerová, M. Trendlová, H. Budařová, B.
Putnová, S. Rolandová, M. Tomanová. Děkujeme všech žákům, kteří reprezentují a chtějí
reprezentovat naši školu, rádi sportují a chtějí dělat dobré jméno naší škole.

Kurz vodní turistiky na řece Lužnici a Nežárce neděle 15. - pátek 20. června
Utekl rok a my jsme opět vyrazili na řeku, tentokrát na Lužnici. Cesta vlakem po pěti a půl
hodinách uběhla rychle, v Suchdoli jsme rozdělali stany, půjčili lodě a následující den 14 dětí druhého
stupně ZŠ Medlov, 3 letá Kikinka (která s námi jela už po třetí) a 11 dospělých vyrazilo ze Suchdoli
n. L. na 1 raftu a 9 kánoích na Lužnici. Veškeré batohy a stany převážela dvě auta. Řeka meandruje
CHKO Třeboňskem a nabízí nádherné scenérie, ujeli jsme tudy 11,5 km. Kempovali jsme
na Majdaléně, bylo tu fajn, ale tisíce komárů si nedalo ujít naši přítomnost a vypili nám trochu krve.
V úterý jsme vyrazili směr Jemčina na Lužnici. Jelikož Lužnice protéká místy, kde člověk nezasáhl
svou rukou a částí přes rybník Rožmberk, odbočili jsme na Rozvodí na Novou řeku (koryto Lužnice
uměle vytvořené v 16. století na ochranu hráze). Ta se vlévá do Nežárky. Urazili jsme 17 kilometrů.
V tomto úseku také řeka meandruje, museli jsme objíždět spoustu klád, vysedat z lodí, přeskakovat,
vyhýbat se větvím vrb, které některé dámy krásně učesaly a natupírovaly, doprovázela nás spousta
vodního hmyzu, krvežíznivých komárů, pavoučků, hejna ryb. Některé lodičky se i převrhly, přece
nezůstaneme suší! Ve středu nás čekala pouť do Tábora. Na lodích je to cesta na dva dny, my jsme si ji
zkrátili. Na lodích do Veselí n.L. jsme ujeli 23,9 kilometrů a hurá na vlak, který nám kanoistům
málem před nosem ujel. Rafťáci ho nestihli, píchli raft, pádlovali na pokraj svých sil a za odměnu
se mohli vést auty. Cestou z vlaku jsme měli možnost si prohlédnout historické město Tábor. Stany
jsme rozdělali na Suchomělově ostrově. Ve čtvrtek nás čekala cesta do Dobronic u Bechyně, celkem
18,20 km. V pátek poslední úsek do Bechyně a to 10,3 kilometrů. Celkem za týden jsme urazili
na vodě 81 kilometrů, pěkný výkon!! Škoda, že v řece bylo málo vody, museli jsme si často máknout.
Některé jezy nebyly
sjízdné, museli jsme
lodě
přenášet,
ale
některé jsme si užili,
třeba i s koupáním
a chytáním věcí z lodí.
Večery jsme trávili
u táboráku s kytarou,
opékáním
špekáčků,
ale i grilováním steaků.
Myslím si, že každý
je
plný
zážitků
a vzpomínek a těší
se na další plavbu
na řece…Velké díky
patří
sponzorům
Eko-Unimed Medlov,
Klempo
Kopeček,
Melites Medlov.
Mgr. Andrea Rusínová

Česko německý tábor
Mezinárodní českoněmecké setkání se pravidelně uskutečňuje 2x ročně. Jednou v ČR a jednou
v Německu. Jde o letní a podzimní jazykové kempy, během kterých mají účastníci možnost procvičit si
němčinu a angličtinu, poznat nové kamarády a také trochu lépe sami sebe. Cílem je vytvoření nových
kontaktů, aktivní používání cizího jazyka a zapojení studentů do mezinárodního kolektivu. Již podruhé
mají možnost se tohoto setkání zúčastnit i děti z Medlova. Letní tábor je naplánován od 31. 7. 2014 do
9. 8. 2014 částečně na Vysočině a na horním toku řeky Vltavy, který účastníci sjedou na kanoích
společně s německými dětmi. Kdo má zájem, zahodí ostych, chce se zkusit domluvit německy nebo
anglicky a je ve věku od 13 do 17 let, může se ještě přihlásit u zástupce ředitele ZŠ a MŠ Medlov
Pavla Mautnera.
Ing. Pavel Mautner

