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Základní a mateřská škola Medlov, příspěvková organizace
Číslo 5 - Školní rok 2013/2014

příloha Obecního zpravodaje

leden 2014
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Přehled prázdnin ve školním roce 2013/2014
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

-

31.01.2014
od 03.02. do 07.02.2014
od 17.04. do 18.04.2014
od 30.06. do 29.08.2014

Mgr. Ondřej Schulz

Akce I. stupně na nejbližší dobu:
23. 01. 2014 – Zdravá5 – projekt o zdravé výživě (3. tř.)
28. 01. 2014 – Zdravá5 – projekt o zdravé výživě (ostatní tř.)
30. 01. 2014 – pololetní vysvědčení (výpis)
31. 01. 2014 – pololetní prázdniny

Mgr. Ivana Lachnitová

BESEDA – TONDA OBAL NA CESTÁCH
18. prosince 2013 se žáci z 2. – 9. třídy zúčastnili besedy TONDA OBAL NA CESTÁCH. Tento program společnosti
EKO-KOM je zaměřen na třídění a recyklaci odpadů. Žáci se v průběhu besedy dozvěděli zajímavé informace o druzích
odpadů, o způsobech jejich výroby i recyklace, vyzkoušeli si také jak správně vytřídit různé druhy odpadů. Na závěr byli
nejaktivnější žáci odměněni hezkým dárečkem.

Žáci 2. třídy na besedě

Žáci 6.a7.třídy třídí odpad

Mgr.,Bc.Kateřina Antesová

Od teorie k praxi
Součástí našeho „Školního vzdělávacího programu“ je i téma prosociální chování, které je hlavním cílem etické
výchovy. Prosociální chování je zjednodušeně řečeno tedy chování, které je zaměřeno, mimo jiné, na poskytnutí pomoci jiným
osobám a skupinám bez aktuálního očekávání odměny.
A v této souvislosti bych chtěla poděkovat a moc pochválit žáky současné deváté třídy, protože v loňském školním roce jsme
v rámci tzv. „Dárků pro život“ (organizace Unicef) zakoupili „Očkování proti dětské obrně“ a letos jsme se rozhodli ke koupi
dvaceti kuřat. Tentokrát šlo o projekt organizace Člověk v tísni a to tzv. „Skutečné dárky“. Díky patří samozřejmě i rodičům.

Mgr., Bc. Ilona Novotná

Základní škola a Mateřská škola
Medlov
POŘÁDÁ

10. ŠKOLNÍ MAŠKARNÍ PLES
v Obecním domě Medlov, v pátek 14. března 2014 ve 20 hodin
Výtěžek z plesu bude využit ve prospěch dětí .
Děkujeme za přízeň a zveme Vás ke společné zábavě.

„Projekt Přátelství 1. a 9. třídy“
Na počátku tohoto „projektu“ byla myšlenka, aby se
„naši nejmenší“ více poznali s těmi „nejstaršími“, kteří by jim
byli takovými patrony, jež by v případě potřeby pomohli
a poradili.
V rámci tohoto „projektu“ proběhly od září do prosince
loňského roku již čtyři aktivity. V říjnu přichystali žáci deváté
třídy pro své mladší kamarády soutěžní dopoledne, které
proběhlo ve sportovní hale. Připravena byla celá řada soutěžních
úkolů např. chytání rybiček, slalom s míčkem na lžičce, střelba
na branku atd.
Další aktivitou pak byl tzv. „Strom přátelství“. Deváťáci
tentokrát společnými silami nakreslili, připravili a předali
prvňáčkům strom, na němž má každý z nich svou fotku se svým
starším kamarádem. Tento „Strom přátelství“ momentálně
najdeme v 1. třídě a prvňáčci si na něj mohou lepit fotografie
z našich společných akcí.
V prosinci se pak uskutečnila, jedno
středeční
odpoledne,
„Mikulášská
diskotéka“ opět s celou řadou soutěží a
samozřejmě i cen.
Zatím poslední společnou aktivitou bylo
odpolední pečení perníčků a výroba
vánočních přáníček.
Všem, kteří se podíleli na přípravě,
realizaci i všem soutěžícím, účastníkům
moc děkuji a těším se na další setkání,
soutěžní odpoledne!
Mgr., Bc. Ilona Novotná

Prosincová inspirace pro žáky ZŠ
na Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti Uničov
Měsíc prosinec je již tradičně zasvěcen
dvěma velkým akcím, které se pravidelně na SPŠ a
SOU Uničov pořádají již několikátým rokem. První
z nich, Mikulášská soutěž v psaní na klávesnici,
proběhla 5. 12. 2013 a byla určena pro žáky
základních škol, kteří se mohli utkat na půdě naší
školy v souboji v psaní na klávesnici metodou ZAV.
Jejím autorem je vicemistr světa Jaroslav Zaviačič a
metoda umožňuje psaní všemi deseti bez sledování
klávesnice. Naši žáci tento postup pravidelně
používají v hodinách písemné a elektronické
komunikace, která je součástí ŠVP maturitních
oborů.
Mikulášské soutěže se zúčastnilo 101 žáků z 10
základních škol z blízkého okolí a o nejlepších výkonech rozhodovala rychlost a přesnost opisu daného textu. Vítězkou se stala
žákyně ZŠ Litovel Vítězná, Martina Ivanová, a rovněž druhé a třetí místo obsadili žáci této školy.
V pořadí druhá akce, s názvem Den zručnosti, se konala dne 10. 12. 2013
a patří rovněž mezi úspěšné a oblíbené aktivity na naší škole. Tento den patřil
zájemcům o technické obory, kteří tak měli jedinečnou možnost seznámit se
blíže nejen s areálem školy, ale hlavně také s přilehlými dílenskými pracovišti,
která jsou nepostradatelnou součástí SPŠ a SOU Uničov. Nejdůležitější bylo,
aby se žáci sami mohli aktivně zapojit a vyzkoušet si tak třeba na ruční frézce
výrobu drobných předmětů a seznámit se s principem práce na CNC strojích.
Z tohoto důvodu bylo 92 žáků z celkem 16 základních škol rozděleno do
skupin podle zájmu o vybraný obor a v duchu hesla: „Škola hrou“ se mohli
v tematických workshopech prakticky seznámit s konkrétním oborem, což
mělo u žáků ZŠ velký ohlas. Ti nejzručnější účastníci získali ocenění a všichni
upomínkový balíček.
Celá akce byla podpořena i ze strany firem Papcel, a.s. a Honeywell Aerospace
Olomouc, s.r.o., ve kterých jsou absolventi technických oborů velmi vítáni.
Jsme rádi, že se těchto akcí žáci z devátých tříd ZŠ zúčastnili a touto cestou bychom rovněž chtěli poděkovat všem
zainteresovaným osobám z řad pedagogických pracovníků základních škol.

Mgr. Bc. Lucie Chudá, SPŠ a SOU Uničov

