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Tvorba třetí třídy
Podzim
Snad mě něco napadne
než sluníčko zapadne.
Inspiraci všude hledám,
já se přece jen tak nedám.
Chodím sem, tam, pod stromem,
povídám si s javorem.
Líbí se ti šatičky?
No, a už máš větičky.
A než slunce zapadlo,
všechno dobře dopadlo.
Lucka Jurášová

Když se ráno probudím,
hned si zoubky vyčistím
a vlásky si učešu
a potom se obleču.
Aktovku si nasadím
do školy se vypravím.
Vendulka Kuchařová
Ta naše kočka
má modrá očka,
má i ostré zoubky
a po těle černé chloupky.
Terezka Šotolová

Podívejte na Matěje,
jak se na nás pořád směje.
Pojede nám pro mlíčko,
pak si dáme kafíčko.
Matěj Smyčka
Sepsala p.uč. Hana Labonková

Literární tvorba 3. třídy
Téma: Království
V jednom království žilo šest princezen. Jednoho dne se přihodilo, že k nim přijel krásný princ, který se hodně líbil
všem princeznám. Princovi se princezny také líbily, nevěděl, kterou si má vzít. Král rozhodl, že bude házet kostkou.
Hodil číslo tři a to měla Růženka. Tak si vzal Růženku a žili spolu šťastně až do smrti.
Eva Antesová
O zlatém království
V tomto království žilo šest sester. Rády si chodily hrát na královskou zahradu. Jednou jednu princeznu napadlo,
že by mohla zkusit rybařit a povedlo se. Chytila zlatou rybku. Princezna si přála, aby k nim na zámek přijelo šest
princů, aby byla velká hostina a aby jim bylo dobře. A všechno se vyplnilo.
Lukáš Krejzlík
Květinové království
V jednom království žilo šest princezen. Jmenovaly se Milena, Pomněnka, Růženka, Věra, Mirka a Blaženka.
Jednoho dne si řekly, že si někam vyrazí. Tak se vydaly do lesa. Jak tak šly a šly, najednou potkaly šest princů.
A protože se jim princezny zalíbily, rozhodli se, že si princezny vezmou. Jednoho dne se vzali a žili všichni šťastně,
dokud neumřeli.
Lucie Jurášová
sepsala p.uč. Hana Labonková

Návštěva výstavy středních škol –
SCHOLARIS
Dne 26. listopadu navštívili žáci z 8. a 9. třídy
výstavu středních škol pod názvem Scholaris.
V prostorách Střední školy polytechnické Olomouc,
Rooseveltova, se prezentovaly střední školy i odborná
učiliště z celého Olomouckého kraje. Žáci získali
velké množství informačních materiálů, brožurek
a letáků s podrobnými informacemi o daných
školách. Přejeme našim deváťákům hodně štěstí při
výběru vhodné střední školy.
Mgr.Bc.Kateřina Antesová

Výtvarná soutěž
Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže
„BAREVNÝ PODZIM 2014“, kterou každoročně
pořádá DDM v Uničově. Celkem bylo do soutěže
přihlášeno 313 výtvarných prací + 9 kolektivních
z celého Uničovska. Vyhodnoceno a odměněno bylo
30 prací jednotlivců a 9 kolektivních. Mezi nimi byly
vybrány i obrázky našich dětí, a to: Lucie Tomanové
(1. tř.), Elišky Kupkové (5. tř.), Tomáše Bittnera
(6. tř.) a Petry Červenkové (9. tř.).
Všem gratulujeme!
Mgr. Klára Filipová

Zápis dětí do 1. třídy
Základní škola a Mateřská škola Medlov oznamuje zákonným zástupcům budoucích prvňáčků, že slavnostní zápis
dětí do 1. třídy se uskuteční ve středu 21. ledna 2015 od 13.00 do 17.30 hodin v budově základní školy.
S sebou vezměte rodný list dítěte a váš občanský průkaz.
Mgr. Ivana Lachnitová

Akce I. a II. stupně na nejbližší dobu
4. 12. 2014 Mikulášská diskotéka (2.,5. a 6. tř.), 10.12.2014 Vánoce na hradě Šternberk (1., 3. a 4. tř.), 14.12.2014
Adventní vystoupení dětí ZŠ v Obecním domě, 15.12.2014 Advent na zámku v Náměšti Hané (2., 5. a 6. tř.),
16.12.2014 divadelní představení pohádky Lotrando a Zubejda, 19.12.2014 bruslení (2.st.) a Vánoce ve škole.
Mgr. Ivana Lachnitová

Setkání žáků 3. a 4. třídy se starostou obce Medlova
Přišli jsme na obecní úřad, posadili se k velkému stolu, na němž bylo přichystáno občerstvení. Pan starosta
nás přivítal, my jsme mu dávali otázky a pan starosta na ně odpovídal. Pustil nám jako prvním nové DVD
o Medlově. Moc se nám líbilo. Provedl nás celým obecním úřadem, viděli jsme překrásnou koncertní místnost, také
kotelnu i archiv, který nás
zaujal. Dostali jsme i nějaké
dárečky. Největší radost jsme
měli z ježka v kleci. Zasoutěžili
jsme si, kdo ho dostane z klece
ven. Do soutěže se zapojily
i paní učitelky, ale zvítězili
Martin a Adam ze čtvrté třídy.
Toto setkání se nám všem velmi
líbilo.
Žáci 3. třídy

Náš králíček
Už v minulém školním roce dostaly děti z druhé třídy do opatrování
malého krásného zakrslého králíčka. Nejdříve k nám byl přivezen paní
Smyčkovou z Holubice jen na návštěvu, aby se na něj děti podívaly,
protože jsme se zrovna v prvouce učili o domácích mazlíčcích. Děti
z něho byly nadšené a neustále o přestávkách obléhaly jeho klec a hladily
ho a hrály si s ním. Vybraly mu společně jméno Ouško. Nakonec u nás
králíček zůstal letos už natrvalo, protože jsme mu mohli pořídit krásnou
velkou klec a vše, co k pořádnému pelíšku a správné péči o králíčka patří.
A to všechno díky velkému finančnímu příspěvku (1 610,- Kč) z peněz
získaných jarním sběrem starého papíru. Moc děkujeme všem, kteří se na
sběru podíleli, protože díky nim tu může být Ouško s námi ve třídě pořád.
Děkujeme také paní Anně Smyčkové za darování králíčka a za velkou pomoc, kterou nám v péči o Ouška poskytla.
druháčci a p. uč.Lachnitová

Návštěva u hasičů
V prvním listopadovém týdnu navštívili naši školu příslušníci
Hasičského záchranného sboru z Uničova, aby dětem z druhé a páté
třídy povyprávěli o své náročné profesi a seznámili je s prací
profesionálních hasičů a záchranářů. V rámci dvou samostatných
dvouhodinových přednášek se děti seznámily se základy požární
ochrany, zopakovaly si důležitá telefonní čísla, vyzkoušely si
telefonické nahlášení požáru. Také se naučily, jak se mají v případě
požáru u nich doma chovat, které hasicí přístroje je třeba použít a plno
dalších zajímavých informací. Na závěr se jim hasiči předvedli
v hasičské uniformě a děti si mohly vyzkoušet opravdovou hasičskou
přilbu. Jelikož se dětem vyprávění líbilo a se zaujetím vstřebávaly
všechny informace, pozvali nás hasiči na návštěvu k nim na Hasičskou
záchrannou stanici v Uničově. S nadšením jsme pozvání přijali a za dva
týdny už jsme se procházeli po moderní a prostorné budově HZS, která
stojí u vlakového nádraží už od roku 2007. Prohlíželi jsme si všechny
prostory na stanici, tělocvičnu, hřiště, garáže s hasičskými auty,
vyzkoušeli jsme opravdové hasičské vysílačky, někteří si vyzkoušeli
hasičské ochranné obleky. Obdivovali jsme, jak rychle umí hasiči sjet
po požární tyči a najednou …. červená výstražná světla, houkání sirény,
poplašné hlášení, rychlé převlékání všech hasičů do hasičských
ochranných obleků, bleskový odjezd hasičského auta…. a zůstali jsme
na stanici sami jen s velitelem panem Doleželem! Zažili jsme totiž
v přímém přenosu skutečný poplach a výjezd hasičů k případu. Byl to
pro nás opravdu zajímavý a nečekaný zážitek! Jsme proto velmi rádi, že
jsme mohli vše vidět a hasičům patří náš velký dík, že nám to umožnili.
Přejeme jim hodně úspěchů v jejich prospěšné práci a těšíme se na další setkání třeba v květnu na Hasičském dni
v Uničově.
Mgr. Ivana Lachnitová

Lyžařský kurz
Od 28. února do 6. března 2015 proběhne lyžařský kurz ve Stříbrnicích. Lyžovat budeme v areálu Kraličák.
Máme ještě volná místa, mohou se přihlásit jak žáci z II.stupně, tak i z I. stupně. (Nejmladší žáky by měli
doprovodit rodiče). Zájemci z řad ostatních rodičů se mohou také přihlásit. Částka za ubytování, stravu, jízdné
na vlecích je 3000 Kč.
Mgr. Andrea Rusínová

