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Výtvarné soutěže v DDM
Naše základní škola se pravidelně zapojuje do výtvarných soutěží pořádaných DDM Uničov.
O výsledcích vás vždy ve zpravodaji informuje moje kolegyně Mgr. Klára Filipová. Oceněni však bývají
zpravidla žáci I. stupně a nižší ročníky II. stupně. Neznamená to ovšem, že by se starší žáci neúčastnili!
Právě naopak! Žáci 9. ročníku se v letošním školním roce zapojili a svými výtvarnými dílky přispěli
do všech soutěžních témat. Autory soutěžních prací byli Michaela Trendlová, Petra Červenková a Filip
Studený. Tímto bych jim chtěla poděkovat a popřát mnoho tvůrčích úspěchů!
Mgr.Bc.Ilona Novotná

Westernové městečko Boskovice

Ve středu 27. května jsme se se žáky 2., 5. a 6. třídy
vydali na školní výlet do Boskovic do Westernového
městečka. Čekal tu na nás připravený program, jehož
součástí bylo vystoupení s koníky, dále pak plnily děti
na „hlavní ulici“ různé úkoly a na závěr celého
programu jsme se pobavili u divadelního představení
nazvaného El Diablo, kde hlavní roli ztvárnil
slabomyslný Paco, neboli česky Frantík. Mezi
jednotlivými částmi programu si děti mohly vyzkoušet
za westernové dolary, místní měnu, různé atrakce:
jízdu na koni, hledání pokladu v písku či bludiště.
Rovněž mohly navštívit indiánskou vesničku a tam si zkusit některé dovednosti, jako je hod tomahavkem
nebo oštěpem, popř. střelbu z luku. Děti si ovšem odvezly nejen spoustu zážitků, ale i různé zajímavé
suvenýry. Některé děti si nechaly udělat i dětské tetování či pomalovat obličej. I přes nepřízeň počasí se
nám výlet vydařil a věřím, že někteří do westernového městečka znovu rádi zavítají!
Mgr. Bc. Ilona Novotná

Víčka pro Elišku
Uplynul další rok a my se opět chystáme předat rodičům handicapované Elišky z Olomouce víčka
od „petek“, která jsme za celý školní rok nasbírali. Několik tisíc víček nastřádali nejen malí sběrači
z 2. třídy, ale také děti z 5. a 6. ročníku a někteří třeťáci. Plnou krabici víček jsme také dostali z medlovské
Prodejny smíšeného zboží Ing. Ševčíkové. Všem sběračům, velkým i malým, moc děkujeme a věříme, že
budeme pokračovat i v příštím školním roce, abychom pomohli přispět na zkvalitnění života malé Elišky.
Mgr. Ivana Lachnitová

Výlet 7., 8. a 9. třídy do Ostravy
Středa 27. května začala i pro zbytek
druhého stupně netradičně. Sešli jsme se na
vlakovém nádraží v Zábřehu, abychom
se Regiojetem přepravili do Ostravy. Zde jsme
se hned na úvod vyfotili u obřích brýlí kousek
od náměstí a po několika přestupech jsme
konečně
shlédli
miniatury
známých
i neznámých staveb a objektů ve středisku
MINIUNI. Nejpopulárnější byla asi Eiffelova
věž a pyramidy. Po přestávce na oběd jsme
ještě cestovali do Landek Parku. Patří k největším svého druhu v Evropě. Nachází se v areálu bývalého
Dolu Anselm, uzavřeného v roce 1974. Novodobé muzeum bylo otevřeno v roce 1993. Budovy patřící
k dolu jsou kulturními památkami zachycujícími éru průmyslové secese. Prohlédli jsme si nejen doly,
v nichž se těžilo uhlí, ale viděli jsme i dobové oblečení hornických záchranářů a krátký film o jejich práci.
Celou dobu nás provázelo poutavé vyprávění horníků, kteří zde ještě nedávno vykonávali svou práci. Bylo
to velmi zajímavé a poučné. Po zakoupení nezbytných suvenýrů jsme již byli připraveni na zpáteční cestu.
Všem dětem i pedagogům se výlet, i přes nepříznivé počasí, velmi líbil.
Mgr. Jitka Zíková

ZOO na vlastní kůži
Třeťáčci se vydali na školní výlet do zlínské ZOO.
Sešli jsme se na nádraží v Července, rychlík nás
dopravil na místo určení. Počasí nám docela přálo.
Za jeden den jsme společně procestovali celý svět.
Prošli jsme se středoamerickým deštným
pralesem, viděli krásné tropické rostliny i největší
vydry na světě. V Austrálii nám dělali společnost
klokani, v afrických pavilonech jsme potkali
slony, žirafy i pštrosy. Nejvíce jsme si užili
v zátoce rejnoků. Tyto paryby jsme si mohli nejen
nakrmit, ale i pohladit. Na úplném závěru jsme
nasedli do SAFARI EXPRESU, který nás provezl
celou zoologickou zahradou a my jsme se mohli
rozloučit s obyvateli této překrásné ZOO.
Hana Labonková

4. třída v Pevnosti poznání
Ve středu 27. května se žáci 4. třídy vydali
do Pevnosti poznání v Olomouci. Pevnost poznání je
interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého. Objekt
je součástí Korunní pevnůstky, což je unikátní areál
z doby Marie Terezie. Muzeum zábavnou formou
přibližuje vědu a výzkum všem věkovým kategoriím.
Děti se bavily a vzdělávaly prostřednictvím
interaktivních vědeckých expozic. Prošli jsme se tak
uvnitř obrovského modelu mozku, ocitli jsme se uvnitř
lidského oka, vyzkoušeli jsme si, jak fungují naše
smysly a mnoho dalšího. Naši výpravu za poznáním
jsme zakončili v příjemném prostředí digitálního
planetária. Návštěvu muzea můžeme všem doporučit!

Mgr. Jarmila Smyčková

Poděkování
Dovolte mi poděkovat jménem školy, dětí i rodičů SRPŠ při ZŠ Medlov za poskytnuté
finanční dary pro každou třídu naší školy v tomto školním roce. Peníze byly použity na nákup
pomůcek, knížek nebo hraček pro děti a jako příspěvek na školní výlety a akce.
Mgr. Ivana Lachnitová

4. třída na dopravním hřišti
Během měsíce května žáci ze 4. třídy absolvovali výuku na
dopravním hřišti v Uničově. Důvodem bylo získání průkazu
cyklisty, který děti dostanou za zvládnutí testu a jízdy podle
pravidel silničního provozu. Naši cyklisté tak jezdili
zlepšovat své cyklistické dovednosti a dopravní znalosti.
Zpočátku jim dělalo menší problémy zorientovat se ve všech
dopravních situacích a značkách, ale pod bedlivým zrakem
pana instruktora si téměř všichni osvojili silniční pravidla.
Závěrečný test a jízdu děti nakonec zvládly a odměnou jim
byl vytoužený průkaz cyklisty.
Mgr. Jarmila Smyčková

Výuka mimo budovu školy v Pustých Žibřidovicích
Začátkem června jsme opět
vyrazili s dětmi z I. stupně naší
školy na pětidenní výuku do
přírody. Tentokrát jsme navštívili
krásnou
jesenickou
přírodu
v Jindřichově
–
Pustých
Žibřidovicích nedaleko Branné.
Protože nám počasí celkem přálo,
využili
jsme zdejší pobyt
především pro procházky, hry
a soutěže v přírodě. Nechyběla
kopaná a další míčové hry na
hřišti nebo v tělocvičně, opékání
špekáčků na grilu nebo noční
stezka odvahy, kterou všichni se
ctí zvládli, i když se určitě trochu báli. Samozřejmě jsme se také trošku učili, ale hlavně jsme zažívali nové
zážitky, když jsme na celodenním výletě ve Velkých Losinách navštívili Ruční papírnu, dozvěděli se něco
z historie výroby ručního papíru a hlavně si svůj papír sami vyrobili. Zámek Velké Losiny nás zase přivítal
krásným parkem a překvapil nás především svou výstavou historických hraček. Vydali jsme se také do
Branné na cestu za pokladem, která vedla krásnou přírodou po naučné stezce nazvané Pod ptačí planinou.
Objevený poklad (sladkosti) byl pro děti po dlouhé cestě zaslouženou odměnou.
Také večery byly pro děti zajímavé. Soutěžily o MISS a MISSÁKA Pustých Žibřidovic, kde musely
předvést módní přehlídku a volnou disciplínu, kterou byl třeba zpěv, hra na nástroj, recitace básní nebo
gymnastika. Zatančily si na maškarním karnevalu, kde bylo vyhodnoceno dvacet nejhezčích masek,
a zasoutěžily si v různých společenských hrách. Třešničkou na dortu celého našeho pobytu bylo
každodenní koupání v malém krytém bazénu uvnitř penzionu, které si snad všechny děti s radostí užívaly.
Myslím si, že bude na co vzpomínat a že se můžeme zase příště těšit na nová dobrodružství a zážitky.
Ještě bychom chtěli poděkovat za poskytnuté sponzorské finanční dary a sladkosti pro děti těmto
sponzorům: SRPŠ při ZŠ a MŠ Medlov, MESPOLU Medlov, Jaroslavu Šenkovi – Čerpací stanice
PENTO Litovel, firmě HRAČKY p. Petra Hrdličky a p. Alexandru Pavelkovi - Prodejna smíšeného
zboží Hlivice.
Mgr. Ivana Lachnitová

Stanování na Rabštejně
Již tradičně mají děti z Medlova možnost zúčastnit se
třídenního táboření na Rabštejně. Letos se uskuteční ve dnech
8. 7. – 10. 7. 2015. Na programu je opět ukázka horolezeckých
aktivit, seznámení s vybavením, seznámení s bezpečností při lezení,
nácvik slaňování – vše se všemi bezpečnostními prvky (sedák, lano,
přilba) a také hry v přírodě. Nebude chybět večerní posezení při
kytaře, vaření na ohni a opékání špekáčků.
Ing. Pavel Mautner

Pasování na čtenáře
První červnovou středu 3. 6. odpoledne proběhla
v první třídě velká sláva. Až z dalekého Království čtenářů
přijel děti pasovat na čtenáře král Ota I. se svojí královskou
družinou.
Nejdříve si prvňáci pro rodiče a krále připravili krátké
vystoupení s několika písněmi, dramatizací pohádky, recitací
básniček a čtením pohádky a bajky. A pak nastalo to
nejdůležitější. Pokleknout před krále a nechat se od něj
mečem pasovat na skutečného čtenáře. Každý dostal na
památku královský list s pečetí Království čtenářů
a pohádkovou knížku.
To už byla slavnost
v plném
proudu
a všichni se těšili na
královskou hostinu. Jako první jsme ochutnali nádherný a také
výborný dort ve tvaru otevřeného slabikáře od paní Pavly
Tomanové. I ostatní rodiče donesli něco sladkého nebo slaného na
zub, až se nám pod tíhou všelijakých dobrot prohýbaly lavice.
Tímto bych všem rodičům, kteří na hostinu něčím přispěli, chtěla
moc poděkovat. Děkuji také králi Otovi I. a jeho královské družině
v zastoupení žáků 9. třídy (R. Kurajovi, E. Krukové, I. Tempírové,
P. Červenkové, M. Cupalové a fotografce M. Trendlové). Všem dětem přeji hodně čtenářských zážitků
a spoustu prožitých dobrodružství s hrdiny jejich oblíbených knih.
Mgr. Barbora Vanková

Soutěž ve SBĚRU STARÉHO PAPÍRU 2015
V týdnu 11. - 15. 5. 2015 probíhal ve spolupráci s firmou EKO-UNIMED s.r.o. na naší základní
škole sběr starého papíru. Zúčastnilo se jej 45 žáků. Celkové množství nasbíraného papíru letos přesáhlo
rekordních 5 tun. Jako nejlepší sběrači byli vyhodnoceni Hedvika Smyčková (2. třída), Lucie Tomanová
(1. třída) a Lukáš Bittner (2. třída), kteří donesli úctyhodných 509 kg, 408 kg a 398kg starého papíru.
Je třeba však pochválit i mnoho dalších žáků, především z 1. a 2. třídy, kteří se aktivně zapojili do soutěže.
Všichni sběrači, kteří donesli více než 50kg starého papíru, získali DÁRKOVÝ POUKAZ (v různých
cenových kategoriích – od 50Kč až do 450Kč) na odběr zboží dle vlastního výběru v prodejně HRAČKY HRDLIČKA v Medlově. Ostatní sběrači získali odměnou drobné ceny (školní pomůcky a sladkosti).
Zbývající část peněz za sběr bude opět využita pro financování chovu našich školních mazlíčků (želvy
zelenavé, zakrslého králíka, akvarijních rybiček a chameleona jemenského). Rádi bychom poděkovali
našemu školníkovi - panu Konrádovi, obětavým rodičům i prarodičům, kteří pomáhali našim dětem
s přepravou papíru, a panu starostovi Zahradníčkovi a firmě EKO-UNIMED za dobrou spolupráci při
organizování akce.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

Cesta za pokladem – projekt 1. + 9. třídy
12. červen byl pro nás, deváťáky, opravdu
nezapomenutelným dnem. Hned ráno jsme se sešli ve
škole. Přesunuli se na Skalky a připravili několik úkolů.
Na prvňáčky čekalo 10 stanovišť plus jednotný start a cíl.
Všichni byli moc šikovní a velice nás překvapili svými
znalostmi. Rostlinky poznali bez problémů. Hodiny a čas
uměli na jedničku a počtářské úkoly zvládli levou zadní.
Nakonec je čekala poslední hádanka v podobě složení
tajemné indicie a po jejím vyluštění TAJEMNÝ POKLAD. Všichni jej úspěšně našli. Po tom všem jsme si
ještě upekli buřty a zahráli pár her. Skvělé dopoledne jsme završili vyhlášením nejlepších skupinek.
Za celou třídu velice děkuji paní učitelce Vankové a Antesové. Umožnily nám poznat ty nejmenší a trochu
jim zpříjemnit jejich první školní rok. Všichni jsme si to moc užívali.
Petra Červenková, 9.tř.

