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Přehled prázdnin ve školním roce 2013/2014
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

-

od 17.04. do 18.04.2014
od 30.06. do 29.08.2014

Zdravá Pětka na naší škole
V lednu tohoto roku proběhl na naší škole už podruhé unikátní celorepublikový vzdělávací
program pro základní i mateřské školy s názvem Zdravá Pětka. Je zaměřen na zdravý životní
styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky seznamují žáky v rámci
dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování.
Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy.
Děti z I. stupně absolvovaly Školu Zdravé Pětky. Program seznámil žáky
s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným
složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem,
zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé
téma byl připraven soutěžní úkol, který plnili žáci rozdělení do skupinek a pro svůj
tým sbírali „pětky“. Zvítězilo družstvo s největším počtem nasbíraných bodů a za
odměnu dostalo například velký hrozen vína, o který se rádo rozdělilo s ostatními
soutěžícími. Každý soutěžící dostal pěkné vysvědčení se samými „pětkami“.
Asi nejzajímavějším úkolem pro prvňáčky bylo sestavit obrázek z připravené
nakrájené zeleniny a ovoce, který pak mohly za odměnu sníst. Asi by i někteří rodiče
žasli, jak si děti zdravě pochutnávaly a jak
rychle byly misky s ovocem a zeleninou
vyprázdněné….!
Také žáci II. stupně měli svůj vzdělávací program pod názvem
Party se Zdravou Pětkou. Jednalo se o dvouhodinovku vaření, respektive
přípravy studeného party pohoštění. Žáci, opět rozděleni do 5 skupinek,
se dozvěděli užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí,
naučili se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného
stolování. Sami si připravili občerstvení o 5. chodech, které nakonec všichni
ochutnali.
Všechny suroviny i pomůcky zajistila lektorka Zdravé 5. Tento vzdělávací
program poskytuje školám zdarma Nadační fond Albert.
Mgr. Ivana Lachnitová

Puzzliáda
V pondělí 24. 2. 2014 se konala Puzzliáda, děti z prvního stupně se
snažily o co nejrychlejší poskládání obrázků z puzzlíkových dílků. Na soutěži
bylo vidět, že mnohé děti rády a často ve svém volném čase puzzle skládají.
Celkem se soutěže účastnilo 29 dětí. Byly rozděleny do dvou kategorií, v 1.
kategorii soutěžili prvňáčci a druháčci, v 2. kategorii soutěžili žáci třetí a čtvrté
třídy. Všechny děti byly za svou snahu při skládání oceněny drobnou sladkostí,
pro tři nejlepší z každé kategorie pak byly připraveny diplomy a drobné
dárečky.
Nejlepšími v 1. kategorii byli:
1. místo – Andrejka MALÁ (1. třída)
2. místo – Libor HEINZ (1. třída)
3. místo – Lukáš CUPAL (1. třída)

Nejlepšími v 2. kategorii byli:
1. místo – Michaela BITTNEROVÁ (3. třída)
2. místo – Zdeňka JANKŮ (3. třída)
3. místo – Jana BITTNEROVÁ (3. třída)
Mgr.Klára Filipová

Zápis do Mateřské školy Medlov na školní rok 2014 / 2015
Zápis do naší mateřské školy, který byl původně plánován na březen, je přesunut až na měsíc červen.
Přesný termín bude upřesněn.
Alena Vojtková, vedoucí učitelka MŠ Medlov

Zápis dětí do 1. třídy
Dne 22. ledna 2014 proběhl na ZŠ a MŠ Medlov zápis budoucích prvňáčků.
Celkem se jich přišlo zapsat devatenáct. Děti u zápisu musely prokázat svoji
připravenost na vstup do školy - počítaly, poznávaly číslice, geometrické
tvary, barvy. Přednášely také básničky nebo zpívaly písničky známé
z mateřské školy, vyprávěly o zvířátkách atd. Nedílnou součástí zápisu byl i
písemný test školní zralosti a také kresba postavy.
Převážná většina předškoláčků svoji první velkou zkoušku zvládla výborně
a v září s aktovkami na zádech a snad i s úsměvem na tváři nastoupí do 1.
třídy, kde už se na ně bude těšit jejich paní učitelka a noví kamarádi i nové
zážitky.
Děkujeme tradičnímu sponzorovi našich „zápisů“ MESPOLU Medlov, a. s.
za poskytnutý finanční dar, který byl použit na výrobu dárečků a zakoupení sladkostí pro děti.
Mgr. Ivana Lachnitová

Výtvarná soutěž
Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Zima 2014“, kterou každoročně pořádá
DDM v Uničově. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 148 výtvarných prací z celého Uničovska,
z nichž vyhodnoceno a odměněno bylo 29 prací jednotlivců a 4 kolektivní práce. Mezi nimi byly
vybrány i obrázky našich dětí, a to: Lucie Zemánkové (3. tř.), Nikoly Hamplové (5. tř.) a Anety
Hamplové (9.tř.). Všem gratulujeme!
Mgr. Klára Filipová

Projekt „EVROPA VE ŠKOLE“ – školní kolo
Každý rok vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR literární a výtvarný projekt, který je určen
žákům a studentům základních a středních škol a školských
zařízení. V letošním školním roce jsme se, po delší době,
zapojili i my a na naší škole tedy proběhlo školní kolo
tohoto projektu, v němž bylo odevzdáno a následně
hodnoceno celkem 20 prací (18 výtvarných a 2 literární).
Do krajského kola, které se uskuteční v Olomouci, bylo
nakonec vybráno 5 nejzdařilejších – čtyři výtvarná a jedno
literární. Autory vybraných prací jsou Jiří Valenta, Barbora Putnová, Denisa Prokopová, Michaela Trendlová a
Michaela Dryjáková. Obrázky, které se do projektu zapojily, ale nebyly odeslány do Olomouce, jsou vystaveny v 1.
patře budovy ZŠ. Autorům všech výtvarných i literárních dílek moc děkujeme a přejeme dostatek nápadů a inspirace
při další tvorbě.
Mgr. Bc. Ilona Novotná

Školní bruslení
Jako každým rokem i letos jsme s žáky naší školy byli bruslit na zimním stadionu v Uničově. Protože nám
letošní zima nedopřála sníh, s druháčky a třeťáčky jsme vyjeli bruslit celkem třikrát, z toho jednou se k nám připojili
i žáci a učitelé z druhého stupně.
Náš první bruslařský výlet jsme uskutečnili ještě před vánočními prázdninami. Po roce jsme oprášili brusle, snad
letos poprvé vytáhli teplé zimní oblečení a vstoupili na kluzkou ledovou plochu. Pro některé z nás je rok dlouhá
doba, a tak není divu, že jsme párkrát upadli. Ale nikoho ani pády neodradili od zábavné aktivity. Když ani po
novém roce sněhová nadílka nedorazila, domluvili jsme se, že si bruslení zopakujeme. Tentokrát už všichni jezdili
jako zkušení bruslaři. Naší motivací také byla teplá čokoláda z automatu, u kterého mnozí trávili víc času než na
ledu. Třetí návštěvou zimního stadionu jsme zakončili první pololetí letošního školního roku. Protože se všechny děti
z 2. a 3. třídy naučili zakrátko celkem dobře bruslit, odvážili jsme se jet i s dětmi z druhého stupně. Celá ledová
plocha byla vyhrazena jen pro nás. To bylo super! Jezdili jsme slalom, vyzkoušeli si honičku, větší kluci dokonce
hokej. Po návratu do školy děti dostaly za odměnu pololetní vysvědčení, někteří i s pochvalou, a rozutekly se na
pololetní a také jarní prázdniny.
Mgr. Iveta Janáčková

