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Termíny prázdnin pro školní rok 2015/2016
Vánoční:
Pololetní:
Jarní:
Velikonoční:
Hlavní:

středa 23. prosince 2015 – pátek 1. ledna 2016
pátek 29. ledna 2016
pondělí 15. února – pátek 19. února 2016
čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016
pátek 1. července – středa 31. srpna 2016

Mgr. Jitka Zíková

Na návštěvě u STROMÍKŮ
V úterý 6. října se žáci 3. třídy zúčastnili ekologického výukového
programu s názvem „Na návštěvě u Stromíků“. Tématem programu byly druhy
stromů České republiky, které rostou v uničovském parku. Děti se během příjemné
podzimní procházky uničovským parkem setkaly s rodinou Stromíků – tátou
Dubem, mámou Lípou, dědou Bukem a bábou Vrbou a s jejich sousedy.
Nejdříve se žáci rozlosovali do čtyř skupin – Dubáčci, Bukáčci, Lípáčci a Vrbáčci.
Poté plnili zajímavé úkoly. Museli najít listy různých stromů a správně je přiřadit,
pojmenovat plody stromů
či vymyslet a napsat co
nejvíce stromů a keřů
začínajících na písmeno J. Po parku se také museli
orientovat pomocí mapy a vyznačené cesty, kde opět
hledali různé druhy stromů a zapisovali
si jejich
jména. Po každé činnosti byla družstva vyhodnocena
a to nejlepší bylo oceněno malou drobností
s tématikou stromů.
Všem se nám návštěva u „Stromíků“ moc líbila. Žáci
se hravou formou dozvěděli plno nových
a zajímavých informací o stromech a jejich významu
v přírodě.
Mgr. Klára Filipová

Čtvrťáci na návštěvě u Stromíků
Ve čtvrtek 15. října 2015 se také čtvrťáci vypravili na „Návštěvu u Stromíků“. Středisko ekologické
výchovy Studánka v Uničově uspořádalo pro žáky 1. stupně program v uničovském parku, kde se děti mají
během pozimní procházky seznámit hravou formou s rodinou Stromíků. Bohužel nám nepřálo počasí, proto
setkání proběhlo v učebně na Základní škole Haškova, kterou vlastní SEV Studánka. Děti se zde dozvěděly
velmi zajímavé informace o stomech, jejich významu v přírodě, zasoutěžily si a získaly pěkné odměny.

Hana Labonková

Medlovský cross
V úterý 27. října jsme
uspořádali 12. ročník Medlovského
crossu.
Jako tradičně po sedmé hodině ráno
žáci 8. a 9. třídy pomáhali chystat
zázemí pro závod u Penzionu pro
seniory na Skalkách. Pan F. Konrád
vytyčoval trať, OÚ a jeho
zaměstnanci se postarali o židle
a stoly, prostory pro převlékání.
Kolem půl deváté se začaly sjíždět
přihlášené školy (celkem 71
závodníků) a scházet žáci z I. stupně
(59 žáčků). Všichni závodníci si prošli trať a následovalo slavnostní zahájení. Poté se hned řadily pod nápis
Start žákyňky z 2. - 3. třídy a další kategorie z I. stupně. O půl desáté se rozběhl hlavní závod. První běžela
kategorie mladších dívek 6. - 7. tř. 1 kolo. Reprezentovaly nás: A. Petrová (9.), A. Petrovská,
M. Navrátilová, M. Kačalová, L. Kozáková, L. Škabrahová, K. Ryšavá. Pak závodili mladší hoši
ve 3 kolech: T. Zendulka (9.), M. Roland,
T. Dryják. Starší dívky 8. - 9. třída se
utkaly také ve 3 kolech, za Medlov
S. Rolandová (11.), M. Tomanová
a E. Pospíšilová. Nejdelší a poslední běh
měli nejstarší hoši ve 4 kolech. Za Medlov
běželi J. Semeňák (8.), M. Škabraha
a T. Schovánek. Všem našim běžcům moc
děkujeme, sáhli si na dno svých sil, běželi
a reprezentovali nás i s myšlenkou,
že nepatří k elitě závodu. Snažili jsme se
bojovat a porazit ostatní školy, ale ty mají
daleko více žáků než my a vybírají
z většího počtu. V celkovém hodnocení
škol bohužel nemáme šanci se umisťovat
na předních místech.
V průběhu závodu se všechny děti mohly
občerstvit špekáčkem od p. Ulricha
z Mladějovic, čajem ze školní jídelny
a koláčkem z Melitesu Medlov. Závodníci
z II. stupně dostali od MK Fruit a Gemo
Gebauer banán a pitíčko. Před dvanáctou
hodinou jsme vyhlásili tři nejlepší
závodníky v každé kategorii a nejlepší
školu.
Ceny
získali
od
firmy
EKO-UNIMED s.r.o. Medlov.
Umístění škol: 1. Rýmařov, 2. U Stadionu Uničov, 3. Šumvald, 4. Dlouhá Loučka, 5. Medlov, Haškova
a Úsov z důvodu malého počtu závodníků nebyly zařazeny do celkového hodnocení škol.
Děkujeme všem závodníkům, pomocníkům z 8. a 9. třídy, učitelům, pracovníkům OÚ Medlov
a sponzorům, bez kterých by se náš závod nemohl konat.
Mgr. Andrea Rusínová

Plán na listopad
16. listopadu
20. listopadu
24. listopadu
24. listopadu
26. listopadu

ředitelské volno
florbalový turnaj THINK BLUE CUP pro žáky 5. tříd ve Sportovní hale Medlov
pedagogická rada a třídní schůzky všech tříd od 16.00 hod.
schůzka rodičů od dětí jedoucích do Londýna od 17.00 hod. v 7. třídě
Scholaris Olomouc – výstava a prezentace středních škol a učilišť pro 8. a 9. třídu
Mgr. Andrea Rusínová

