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Přehled prázdnin ve školním roce 2014/2015
Pololetní:
Jarní:
Velikonoční:
1.7. – 31.8.
Hlavní:
2015

30. 1. 2015
9. 2. – 15. 2. 2015
2. 4. – 3. 4. 2015
1. 7. – 31. 8. 2015

Mgr.Jitka Zíková

Ovoce do škol
Už několikátým rokem se 1. stupeň naší školy účastní projektu „Ovoce do škol“. Na realizaci tohoto
projektu se podílí MŠMT společně s Ministerstvem zemědělství, Státním zemědělským intervenčním
fondem (SZIF), Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí. Projekt se vztahuje na žáky prvních
až pátých ročníků základních škol, kteří mají nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma. Naše škola
odebírá i letošní školní rok „Ovoce do škol“ od firmy MK Fruit s.r.o. ze Šumperka. Na základě statistiky
SZIF je firma MK Fruit s.r.o. z 16 dodavatelů jedna ze dvou nejlepších firem. Na školní rok 2014/2015 byl
počet dodávek stanoven na dvě dodávky měsíčně. Za letošní čtyři měsíce jsme zatím ochutnali např.
jablíčka, hrušky, banán, rajče a papriky, 100% ovocné šťávy, ale také třeba exotické kaki a balené ovocné
pyré. Těšíme se na další spolupráci! Žáci mohou také odebírat Mléko do škol. Od firmy Laktea s.r.o. se
jednou za osm týdnů objednávají mléčné produkty za výhodné ceny. Děti tuto možnost hodně využívají.
Mají tak zabezpečené dobré a zdravé svačinky.
Mgr. Barbora Vanková

Dějepisná olympiáda
V měsíci listopadu se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili školního kola dějepisné olympiády. Letošní
téma znělo Pot, slzy a naděje aneb Život je boj. Nejúspěšnějšími řešiteli byli Petra Červenková a Radek
Kuraj, kteří skončili na prvním místě se stejným počtem bodů. Třetí místo obsadil Filip Studený. Všichni
tři jsou z deváté třídy. Nejvíce bodů v osmé třídě získal Jan Ženožička. Gratulujeme!
Mgr. Hana Heinzová

Ohlédnutí
Na podzim se děti ze 4. třídy vypravily do knihovny
v Uničově. Paní knihovnice si pro ně připravila pěkné
povídání o pověstech. Připomněla rozdíl mezi pověstí
a pohádkou, rozdělení pověstí a přečetla několik pověstí,
např. O králi Lávrovi. Nejvíce zaujalo vyprávění o pokladu
a o obru Drásalovi. Všem se v knihovně moc líbilo a všichni
se těší na další návštěvu.
O několik dní později se žáci 4. třídy vydali do uničovského
parku, kde
absolvovali
výukový
program
ekologického sdružení Studánka. Děti byly rozděleny
do čtyř skupin a soutěžily v různých disciplínách.
Poznávaly listy, stromy, lesní zvěř a plnily soutěžní úkoly.
Nejzajímavější bylo ochutnávat různé marmelády
a určovat, z jakých lesních plodů byly vyrobeny. Nakonec
nebylo důležité, kdo vyhrál, ale že jsme zažili zábavné
a poučné dopoledne v přírodě.
Mgr. Jarmila Smyčková

Mikulášování
I naši školu přišel navštívit do všech tříd Mikuláš, čert a anděl
(v podání deváťáků vypadali zvláště čerti hrůzostrašně). Děti byly ale
statečné, nebály se, protože určitě věděly, že byly po celý rok hodné. Jak
je patrno z doprovodné fotografie, zapojily se i paní učitelky.
Mgr. Jitka Zíková

Mikulášská diskotéka
Ve čtvrtek 4. prosince loňského roku děti z 2., 5. a 6. třídy oslavily očekávaný příchod Mikuláše
a čertů odpolední Mikulášskou diskotékou. Většina dětí přišla v kostýmech čertíků, andílků i Mikuláše,
aby si zatancovala a zasoutěžila při různých zábavných disciplínách a také v soutěži o nejhezčí masky.
Jednotliví výherci za každou třídu byli odměněni sladkostí a mikulášským diplomem a i ostatní děti si
přišly na své, protože pro ně bylo připraveno pěkné mikulášské pohoštění, za které ještě dodatečně
děkujeme našim maminkám a babičkám.
Mgr. Ivana Lachnitová

Den zručnosti v Uničově
Dne 9. prosince 2014 sedm vybraných žáků deváté třídy úspěšně reprezentovalo naši školu na akci
Den zručnosti, kterou pořádala SPŠ a SOU Uničov. Žákům, kteří projevují aktivní zájem o studium na této
škole, byla představena jednotlivá pracoviště, možnosti studia a používané metodické postupy při výuce.
Zúčastnili se různých soutěží, za které obdrželi pěkné odměny. Jsme rádi, že škola tuto akci chystá každým
rokem a velice jim za to děkujeme.
Mgr.Hana Heinzová

Vánoce na hradě Šternberk
Ve středu 10. prosince 2014 se prvňáčci, třeťáci
a čtvrťáci jeli potěšit a podívat se, jak se slavily Vánoce v době
našich předků a jak vypadala vánoční výzdoba a oslava Vánoc
v bohatém šlechtickém sídle. Vypravili jsme se totiž na hrad
Šternberk. V Medlově jsme nasedli do luxusního zájezdového
autobusu a vyrazili. Hned při vstupu na nádvoří hradu nás vítaly
tóny vánočních koled a velký betlém vyřezaný v životní
velikosti. Poté jsme se přesunuli do hodovní síně, kde probíhala
vánoční výtvarná dílna. Mohli jsme si vybrat ze čtyř
netradičních vánočních technik. My jsme se rozhodli vyzkoušet
si výrobu gelových svíček. Děti se snažily a výsledek byl vskutku překvapivý. Všechny svíčky byly
opravdu nádherné. Po krátkém občerstvení jsme se teple oblékli a s paní průvodkyní se vydali na prohlídku
hradu. Z každého koutu hradu na nás dýchala tajemná vánoční atmosféra. Seznámili jsme se také
s některými vánočními tradicemi, např. se stavěním betlémů, s jesličkami, s koledováním, se zvyky v čase
adventu, se zdobením stromečků, ale také třeba i s přípravou specifických vánočních jídel. Z celého
programu, který trval asi dvě hodiny, jsme byli nadšeni. Domluvili jsme se, že bychom návštěvu
šternberského hradu zopakovali na Velikonoce a připomněli si tak i tradice Velikonoc. Myslím si, že tento
předvánoční výlet si užily všechny děti i jejich paní učitelky.
Mgr. Barbora Vanková

Florbal s AŠSK
Naše škola je členem ASŠK (Asociace školních sportovních klubů). Tato asociace pořádá
různé sportovní soutěže a turnaje pro žáky, školení a semináře pro učitele. V listopadu se
konají postupové florbalové turnaje. My jsme bojovali ve třech kategoriích.
Starší žákyně 8. - 9. třídy přímo postoupily do okresního kola v Olomouci v úterý 18. listopadu. Turnaj se
konal na Gymnáziu Hejčín. Umístily jsme se na pěkném 2. místě, k vítězství a postupu do krajského kola
nám chyběl jen krůček. Bojovaly jsme s Gymnáziem Hejčín, ZŠ Demlova Olomouc (1. místo)
a se ZŠ Luká. V týmu dívek soutěžily: E. Kruková, E. Bittnerová, I. Tempírová, P. Červenková, M.
Cupalová, S. Rolandová, B. Putnová, M. Tomanová a S. Podhradská. Hned ve středu 19. listopadu hráli
starší hoši 8. - 9. třída okrskové kolo na Gymnáziu Uničov. Ze šesti týmů se chlapci umístili na pátém
místě. Vyhrálo gymnázium, které úspěšně obsadilo i první místo v okresním kole. Dále hrály
ZŠ Troubelice, Šumvald, Pionýrů, U Stadionu. V pátek 21. prosince se konal turnaj mladších žáků
v Medlově 6. - 7. třída, také okrskové kolo. Účastnilo se pět týmů: ZŠ Medlov, Troubelice, U Stadionu
a Gymnázium Uničov. Umístili se na 4. místě.
Všechny naše týmy bojovaly o každý míček, přesto nejlepší vítězí… Přeji všem hráčům a hráčkám v každé
soutěži lepší a lepší umístění.
Mgr. Andrea Rusínová

5. vánoční florbalový turnaj
V pátek 12. prosince jsme uspořádali
v Medlově 5. ročník Vánočního florbalového turnaje.
V turnaji soutěžili žáci II. stupně. Hráli jsme
systémem 4 hráči a brankář. Jeden z hráčů měla být
dívka, což bylo podmínkou turnaje (bohužel tuto
podmínku ZŠ Troubelice nesplnila-přesto jsme
nakonec po dohodě umožnili Troubelicím účast).
Bojovali jsme o každý bod, každý gól, ale i přes tuto
snahu jsme nebyli úspěšní. Chuť hrát florbal
ale nikoho neopustila. Umístění: 1. Troubelice, 2.
Dlouhá Loučka, 3. Libina, 4. Medlov. Každý tým
získal pohár, cukrovinky a upomínkové předměty od OÚ Medlov, za což děkujeme, stejně jako děkujeme
také Melitesu Medlov za občerstvení.
Mgr. Andrea Rusínová

Přátelský florbalový turnaj
V sobotu 13. prosince se konal florbalový turnaj pro děti
od 2. do 7. třídy, celkem se zúčastnilo 29 dětí. Pro děti v tomto
věku se nekoná tolik turnajů jako pro II. stupeň, proto jsme jim
chtěli udělat radost. Nejmladší děti jsou vždy plny energie,
nadšení a motivace florbalem a rády bojují o co největší počet
vstřelených branek. První část sobotního dopoledne byla věnována
dovednostem ve florbale – přesná střelba, slalom, počet branek
(k nejlepším patřili: A. Mako, D. Janča, L. Bittner, L. Gazdík,
F. Froml, A. Petrovský, L. Pecher, M. Kincl, M. Bittnerová,
H. Krezlík, M. Malíšek). Druhá část patřila hře. Hrálo se ve dvou
kategoriích: 2. - 3. třída a 4. - 7. třída. Všem týmům chytali
M. Malíšek a M. Škabraha. V mladších vyhrál tým Žlutých nad
Oranžovými, ve starších vyhrál tým Baníci Medlov, na 2. místě se umístili Modří gepardi a na 3. místě
Zelená šestka. Všechny děti byly nadšené hrou a každé získalo medaili se sladkou odměnou. Podporou
dětem bylo fandění rodičů a pana starosty. Děkujeme za upomínkové předměty OÚ Medlov a za výborné
koláčky Melitesu Medlov.
Mgr. Andrea Rusínová

Vánoce na zámku
V pondělí 15. prosince se děti 2., 5., a 6. třídy vydaly na
zámek Náměšť na Hané, kde se zúčastnily programu s názvem
Kouzlo adventu. Pro děti byla připravena prohlídka zámku se
speciálním
programem
a
vánoční
výzdobou.
Na zámku nás přivítal sám hrabě Ferdinand Bonaventura z Harrachu,
který žáky seznámil s historií zámku. Děti si mohly prohlédnout
několik betlémů ze dřeva, z papíru či z perníku. Dozvěděly se mnoho
o vánočních zvycích a tradicích, o rozkrajování jablíčka, pouštění
lodiček či házení střevíců. Prošli jsme několika vánočně
vyzdobenými komnatami zámku, kde jsme obdivovali krásně
nazdobený stůl, přichystaný ke štědrovečerní večeři. Poznávali jsme
různé vůně Vánoc – vůni
skořice, hřebíčku nebo
badyánu.
Součástí
programu byla i výtvarná dílna, kde si žáci mohli vyrobit
krabičku pomocí techniky decoupage. Krabičku pak děti
dozdobily stužkami, hvězdičkami či vločkami. V neposlední
řadě nás čekala ukázka lidových řemesel. Děti mohly obdivovat
práci se dřevem, zdobení slámou, výrobu domácího mýdla, práci
s vizovickým těstem nebo zdobení perníčků. Výrobky byly i
k zakoupení, a tak jsme toho využili a některé drobnosti si
nakoupili. Všem se nám na zámku moc líbilo, dozvěděli jsme se
mnoho nových a zajímavých věcí, odvezli jsme si vlastnoručně vyrobenou krabičku a naladěni kouzlem
adventu jsme se těšili na přicházející Vánoce.
Mgr. Klára Filipová

Vánoční besídka
V neděli 14. prosince připomněly i všechny děti základní školy všem svým rodičům a přátelům,
že se blíží Vánoce, a ukázaly, co dovedou. Prvňáčci, třeťáčci a čtvrťáci otevřeli vánoční besídku pásmem
Betlémská hvězda, kde spolu ztvárnili strastiplnou cestu Josefa a Marie do Betléma, zakončenou příchodem
tří králů. Následoval zpěv a zároveň i dramatické ztvárnění písně Vánoce přicházejí páté třídy. Jedním
z nejpovedenějších vystoupení byl Mrazík deváťáků, jehož doprovázel vydatný smích z publika. Druháčci
předvedli taneček na píseň Vánoce,ach Vánoce a dívky s pomocí paní vychovatelky zahrály pár vánočních
skladeb na flétnu. Páťáci měli další vystoupení, společně recitovali vánoční báseň. Sedmáci a osmáci
skvěle zvládli operetku Budulínek. Následovala anglická koleda a recitace básní od šesťáků, vánoční
básničky a vánoční přání od druháčků. Klárka Smyčková a Anežka Petrová zahrály na housle vánoční
písně. Nakonec si celá škola zazpívala vánoční skladbu Hallellujah od skupiny Nezmaři. Myslím si, že se
všichni žáci velmi snažili a přispěli stejnou měrou k navození vánoční atmosféry. Děkuji všem pedagogům,
kteří dětem pomáhali vánoční besídku připravit a zároveň děkujeme všem dárcům za příspěvky určené
sdružení Jasněnka v Uničově!
Mgr. Jitka Zíková

Vánoce ve třídách
Poslední
školní
den před
vánočními
prázdninami
se
již
tradičně nesl v duchu
Vánoc.
Třídy
byly
provoněné nejen vůní
jehličí, ale také cukrovím,
které si děti přinesly ze
svých domovů. Ve všech
třídách
se
rozsvítily
nazdobené
vánoční
stromečky a všichni pod
ně uložili své pečlivě
zabalené dárky. Potom
nastala dlouho očekávaná
chvíle
rozdávání
a rozbalování dárků. Také
se
nezapomnělo
na
tradiční vánoční zvykyrozkrojení
jablíčka,
házení botou a zpívání
koled. Ty nejkrásnější koledy si děti z 1., 3., a 4. třídy společně zazpívaly za klavírního doprovodu. Všichni
odcházeli příjemně naladěni na nadcházející vánoční svátky.
Mgr. Jarmila Smyčková

Vánoční bruslení na druhém stupni
Konečně přišel poslední školní den v roce 2014, pátek devatenáctého. Všichni žáci i učitelé se na
tento den velmi těšili. Tradičně vyrazil II. stupeň
ráno v osm hodin do Uničova na zimní stadion.
Bohužel ne všichni žáci přišli a zůstali raději doma.
Zapálení bruslaři si však užili naplno stadionu, který
patřil jen Medlovu, zdokonalovali si techniku
bruslení, hráli honěnou nebo volně bruslili
a nechyběl ani amatérský hokej. Po hodině a půl
jsme se společně vyfotili a ujížděli do školy
k třídním stromečkům. Tam nás čekaly dárečky
a vánoční pohoštění, které si třídy samy připravily.
Popřáli jsme si všechno nejlepší k Vánocům a rozešli
jsme se domů s přáním zdraví, štěstí a lásky
do nového roku 2015.
Mgr. Andrea Rusínová

