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Přehled prázdnin ve školním roce 2014/2015
Vánoční:
Pololetní:
Jarní:
Velikonoční:
Hlavní:

22. 12. 2014 – 2. 1. 2015
30. 1. 2015
9. 2. – 15. 2. 2015
2. 4. – 3. 4. 2015
1. 7. – 31. 8. 2015
Mgr. Jitka Zíková

Spolupráce 1. a 9. třídy – soutěž MÁME RÁDI ZVÍŘATA
My, jako devátá třída, jsme si na začátku roku rozdělili naše nejmladší návštěvníky
školy, prvňáčky. Každý deváťák se „stará“ o jednoho prvňáčka. Důvod rozdělení byl ten,
že s nimi budeme po celý školní rok provádět různé aktivity a pomáhat jim.
Naše první hromadné setkání proběhlo na počest Mezinárodního dne zvířat v pondělí
6. října 2014. Ráno místo vyučování jsme vymysleli program, který by mohl děti z první
třídy zabavit a motivovat k tomu, aby si zvířat vážili.
Na začátku pronesla Eliška úvodní řeč a poté se prvňáčci rozdělili do skupin.
Měli jsme připravena různá stanoviště. Někde měly děti za úkol poznávat zvuky zvířat,
jinde zase stopy, nebo si mohly ulovit rybku. Všem se dařilo! Byli šikovní, a proto si po
vyhlášení výsledků každá skupinka odnesla něco na zub a také námi vyrobený diplom.
Nakonec jsme si udělali pár fotek na památku a rozloučili jsme se s tím, že takových
činností bude určitě více.
Moc se nám celá akce líbila a jsme rádi, že jsme měli takovou příležitost k (dalšímu)
seznámení.
Michaela Trendlová a Eliška Kruková, 9. třída

Výlet třetí třídy
Byl krásný čtvrteční den, v kalendáři datum 9. října 2014 a naše třída se vydala na prohlídku
obory Na Vlnách v Zadním Újezdě. Vydali jsme se pěšky. Za vesnicí nás čekalo auto a zavezlo nás
na místo. Pan Ing. Josef Juráš nás přivítal, Lucka Jurášová zahrála na lesnici fanfáru – Vítání.
Z dálky nás svým troubením vítal jelen. Prohlédli jsme si shozy jelenů, daňků, srnců, oborník nám
řekl něco o zvířatech, která v oboře žijí. Po zajímavé přednášce jsme nasedli do auta a vydali jsme
se po oboře. Cestou sypal pan Juráš do korýtek dobroty zvířátkům. Nejvíce se nám líbilo
u divokých prasat. U chaty měl pan Juráš připravené ohniště na opékání špekáčků a Lucka nám
opět zatroubila fanfáru s názvem Přestávka: „Pijme pivo s bobkem, jezme bedrník,…“ Na závěr
nás čekala naučná stezka o přírodě, kde jsme si doplnili znalosti z myslivosti. Poděkovali jsme,
rozloučili se a plni dojmů se vrátili zpět do školy.
Výlet za zvířátky se nám velmi líbil a ještě jednou děkujeme panu Jurášovi za přenádherné
dopoledne.
Třeťáci a p. uč. Hana Labonková

11. ročník Medlovského crossu
Ve čtvrtek 23. října proběhl již 11. ročník Medlovského crossu.
Jako každý rok jsme se sešli ráno na Skalkách. Pan Konrád s chlapci
vytyčil trať. Letos jsme ji na novou desítku obměnili. Ostatní chlapci
a dívky z 8. a 9. třídy připravovali zázemí na startu, připravovali
občerstvení, ceny, ohniště. Jako první běžely děti z I. stupně. Poté
následoval nástup pro 9 škol žáků II. stupně. Seznámili jsme je s pravidly, s novou tratí
a s časovým rozvrhem. Dívky mladší běžely dvě kola, dívky starší a chlapci mladší tři kola, chlapci
starší čtyři kola. Na trati kontrolovali počet kol chlapci a děvčata s p. uč. K. Antesovou
a J. Zíkovou. Závod proběhl hladce, přestože závodilo velké množství závodníků, za I. stupeň
51 dětí a za II. stupeň 112 dětí. Děkuji za pomoc při organizaci kolegům, zaměstnancům OÚ
Medlov, sponzorům Melites Medlov, MK Fruit, Jatka Mladějovice, M. Gebauer Šumperk.
Umístění: ZŠ Medlov I. stupeň
2.-3.třída
dívky:
1. Tereza Smyčková, 2. Andrea Malá, 3. Natálie Juráňová.
4.-5.třída
dívky:
1. Lenka Kozáková, 2. Klára Ryšavá, 3. Zuzana Jonášová.
2.-3.třída
chlapci:
1. Matěj Smyčka, 2. Lukáš Krejzlík, 3. Michal Horák.
4.-5.třída:
1. Patrik Sedláček, 2. Miroslav Roland, 3. Adam Mako.
Umístění: ZŠ Medlov II.stupeň: reprezentovali: ml. žákyně: A.Petrová-13., M. Navrátilová,
M. Kačalová, ml. žáci: T. Zendulka, F. Froml, J. Ryšavý, M. Škabraha, T. Dryják,
st. žákyně: S. Rolandová-13., S. Podhradská-14., E. Kruková-15., st. žáci: R. Kuraj-8.,
J. Semeňák-12., F. Studený.
Celkové pořadí škol: 1. Gymnázium Uničov, 2. ZŠ U Stadionu, 3. ZŠ Pionýrů, 4. ZŠ Rýmařov,
5. ZŠ Dlouhá Loučka, 6. ZŠ Troubelice, 7. ZŠ Šumvald, 8. ZŠ Medlov, 9. ZŠ Haškova.
Mgr. Andrea Rusínová

