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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

SOUTĚŽ PYTHAGORIÁDA
13. a 14. února 2014 se žáci z 5., 6., 7. a 8. třídy zúčastnili školního kola matematické soutěže
PYTHAGORIÁDA. Soutěžili v řešení patnácti problémových úloh. Nejlepších výsledků dosáhli žáci - M.
Navrátilová, A. Petrová, H. Ulmanová, Kl. Smyčková a J. Balcárek. Všem úspěšným řešitelům
blahopřejeme.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

SOUTĚŽ MATEMATICKÝ KLOKAN
21. března se naši žáci zúčastnili soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. V rámci školního kola byli
rozděleni do čtyř kategorií. Žáci řešili různě obtížné úlohy v kategoriích nejmenší – CVRČEK (2. - 3.
třída), mladší – KLOKÁNEK (4. - 5. třída), starší – BENJAMÍN (6. - 7. třída) a nejstarší – KADET (8. - 9.
třída). Kategorie cvrček obsahovala 18 úloh a žáci mohli získat maximálně 90 bodů. V kategorii klokánek
pak žáci řešili 24 úloh s maximálním počtem 120 bodů.
Nejlepšími řešiteli v kategorii CVRČEK byli:

1. místo – Lucie ZEMÁNKOVÁ (3. třída) - 50 bodů
2. místo – Patrik SEDLÁČEK (3. třída) - 48 bodů
Antonín SMYČKA (3. třída) - 48 bodů
3. místo – Martin PAVELKA (3. třída) – 44 bodů

Nejlepšími řešiteli v kategorii KLOKÁNEK byli: 1. místo – Klára SMYČKOVÁ (5. třída) - 88 bodů
2. místo – Filip FRÖMEL (5. třída) - 75 bodů
3. místo – Jakub BALCÁREK (5. třída) -72 bodů
Nejlepších výsledků v kategoriích BENJAMÍN a KADET dosáhli tito žáci:
Kategorie BENJAMÍN: Petr Zemánek (7.tř.), Marie Tomanová (7.tř.) a Martin Škabraha (6.tř.)
Kategorie KADET:
Michaela Dryjáková (9.tř.), Filip Studený (8.tř.) a Eva Navrátilová (9.tř.)
Mgr. Bc. Kateřina Antesová
Mgr. Klára Filipová

Myšlenkové mapy
Myšlenková mapa, která přispívá k rozvoji kreativity a představivosti, je považována za jednu
z nejefektivnějších pomůcek pro přemýšlení a učení. Vytvoříme ji v podstatě tak, že shromáždíme
a následně zakreslíme určité konkrétní informace či myšlenky k danému tématu právě do myšlenkové
mapy. A ta se také stala tématem soutěže pořádané nakladatelstvím Albatros „Soutěž o nejhezčí
myšlenkovou mapu“, do které se zapojili i žáci 9. třídy naší ZŠ. Vznikly zajímavé a poučné myšlenkové
mapy věnující se různým předmětům, tématům či osobnostem (např. hudební výchova – B. Smetana;
přírodopis – biologické disciplíny, vědy; fyzika – A. Einstein; dějepis – Karel IV., II. světová válka; …).
Vybrány a následně odeslány do soutěže byly tři práce, jejichž autorkami jsou Michaela Dryjáková, Aneta
Hamplová a Eva Navrátilová.
Konkurence je u celostátních soutěží opravdu veliká, ale budeme doufat, že získáme některou z cen.
A pokud ne, tak nevadí! Důležité je totiž zúčastnit se, protože „Kdo nehraje, tak nemůže nikdy vyhrát“!
Mgr. Bc. Ilona Novotná

LYŽAŘSKÝ KURZ
Tento rok zimním sportům nebylo přáno. Nemrzlo a napadlo málo sněhu. Do poslední chvíle jsme
se rozhodovali, zda lyžařský kurz vůbec uspořádáme. Nakonec jsme 1. března vyrazili do Hynčic pod
Sušinou. Jelikož přímo v Hynčicích skiareál Kraličák uzavřeli pro nedostatek sněhu, přesunuli jsme se na
Paprsek. Svah už byl zničen, domluvili jsme se, že změníme středisko a další dny jsme dojížděli do Kunčic
u Starého Města. Svahy zde byly upravené, vleky i sedačková lanovka jezdila. V době obědu se sněhové
podmínky zhoršovaly, nahrnutý sníh, roztátý, mokrý nebo místy vydřený. Přesto jsme si celý týden užili,
zdokonalili techniku lyžování, zrychlili jízdu svahem. Uspořádali jsme i závod ve slalomu, který vyhrála
Anita Rusínová, druhé místo obsadila Barča Putnová, v mladší kategorii zvítězila Míša Bittnerová a druhé
místo získala Klára Šromová. Stihli jsme i výšlap na chatu Návrší, prohlédli si bunkry, kterých je v okolí
nespočet. Jezdili na sáčkách, koulovali se, uspořádali sněhovou bitvu, ze které neodešel nikdo suchý
a čistý. Večery jsme naplnili
společenskými
hrami
bowlingem
v místním
hotelu. Všichni jsme se
vrátili spokojeni a zničeni.
Těšíme se na další kurzy
a doufáme, že s dostatkem
sněhu. Dále bychom chtěli
poděkovat
sponzorům
EKO-UNIMED
Medlov,
Melites Medlov a panu L.
Kopečkovi
za
finanční
a materiální pomoc.
Mgr. Andrea Rusínová

10. ŠKOLNÍ MAŠKARNÍ PLES
Plesovou sezónu v Medlově zakončila škola již 10. ročníkem maškarního plesu. Jsme rádi, že se náš
ples stal oblíbeným a většina hostů si doma promyslí a vytvoří zajímavé masky, které všichni navzájem
obdivují. Letošní rok nám k tanci hrála skupina ANDY MUSIC, se kterou jsme si výborně zazpívali
a zatančili a vnesla skvělou atmosféru. Začátek plesu zahájily děti ze školy tancem Coca-cola, Gang-namstyle, Samba a Cha-cha pod vedením trenérky Dagmar a Jardy. Dále vystoupila Dagmara Scharferová
a Jaroslav Studený - s Rumbou a Jivem. Bohužel než většina hostí přišla, děti i s trenérkou představení
odtančily. Proběhla i promenáda masek, ze kterých porota vybrala ty nejoriginálnější. Tentokrát k nim
patřili zoombi se skleněným pohledem, závodní pštrosáci, dubínci, Mach a Šebestová a mumie v obvazech.
Následovalo losování tomboly a volná zábava až do ranních hodin. Myslíme si, že se všem tanečníkům
i maskám ples líbil a příští roky svou
přítomností podpoří školní akce, které
jsou ze zisku plesu financovány. Velké
díky patří všem sponzorům za dary do
tomboly, především firmě Kamtrans,
EKO-UNIMED, p. V. Jonášovi,
autoškole Číhal, Jurimex a dalším.
Díky patří i všem, kteří se podíleli na
organizaci plesu. (Kromě pozitiv se
objevily i negativa ve formě
agresivních a vulgárních individuí,
vodnic a jí podobných, která nemají
zábrany před ničím. Myslíme si, že by
se těmto akcím a především školnímu
plesu měly vyhýbat).
Mgr. Andrea Rusínová

