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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

Jablíčkový den v 1. třídě
Koncem října proběhl v 1. třídě projektový den
nazvaný Jablíčkový den. Smyslem tohoto
projektu bylo seznámit hravou formou
prvňáčky s naším nejrozšířenějším a možná
i nejoblíbenějším ovocem. V tento den
neprobíhala klasická výuka, ale přesto jsme
si o jablíčkách četli a povídali, naučili jsme
se o nich nové básničky i písničky, dokonce jsme s jablky
i počítali. Všichni jsme přišli do školy oblečení v barvách
jablek a každé dítě si také jablka doneslo. Z těch jsme
nakonec pomocí tajného hlasování vybírali to Nejkrásnější
jablíčko. Soutěž byla velmi vyrovnaná, sešlo se mnoho krásných a naleštěných exemplářů, přesto nejvíce
se všem líbilo veliké, červené jablíčko Dorotky Smyčkové, která byla spolu s ostatními dětmi odměněna
diplomem a sladkostí. Nedílnou a také nejoblíbenější součástí našeho Jablíčkového dne byla velká jablková
hostina. Maminky i některé babičky nachystaly pro všechny děti jablečnou svačinku, koláče, buchty,
štrůdly, mošty a kompoty, na kterých jsme si pak pochutnávali ještě odpoledne v družině. Patří jim za to
náš velký dík. A protože se dětem tento den velmi líbil, určitě si ho příští podzim opět zopakujeme.
Mgr. Ivana Lachnitová

Partnerství 1. a 9. třídy
Jak už je na naší škole zvykem, každá 9. třída mívá
různé projekty a činnosti s nejmladšími prvňáčky. My
deváťáci jsme se i letos stali patrony 1. třídy. Připravili jsme
si projekt ,,S ptáčky na krmítku“. Děti byly moc šikovné,
vyrobily si s naší pomocí krmítko z PET lahví, také musely
plnit různé úkoly na jednotlivých stanovištích. Všichni
dostali odměny za snahu a za to, jak byli šikovní. Naučili se,
co by se mělo ptáčkům sypat do krmítek a co by tam patřit
nemělo. Také se pár ptáčků naučili poznávat i rozpoznat,
jaké vydávají zvuky. Můžu říct za celou 9. třídu, že jsme si
celý den užili a doufáme, že jich bude víc. Také bych za celou třídu chtěla moc poděkovat paní učitelce
Antesové za to, že nám pomohla projekt zorganizovat a podpořila nás. Děkujeme.
Marie Tomanová, 9.tř., foto: Mgr. Bc. K.Antesová

Zápis dětí do 1. Třídy
Základní škola a Mateřská škola Medlov oznamuje zákonným zástupcům
budoucích prvňáčků, že slavnostní zápis dětí do 1. třídy se uskuteční
ve středu 21. ledna 2016 od 13.00 do 17.30 hodin v budově základní školy.
S sebou rodný list dítěte a váš občanský průkaz.

Mgr. Ivana Lachnitová

Mezipředmětové vztahy
Mezi všemi vyučovacími předměty lze využít mezipředmětových vztahů - znalosti z jednoho
předmětu můžeme využít v předmětu druhém. A tak šesťáci v hodinách výchovy k občanství nejen ukázali
své malířské dovednosti, když kreslili plánek naší obce, ale také tři děvčátka - Zuzka Jonášová, Lucka
Škabrahová a Lenka Kozáková - o Medlově během hodiny vytvořila básničku. Pravopis zanechávám
v původním znění:
Medlov to je krásná ves
co v ní štěká každý pes.
Jsou tu milí občani
v Medlově jsou přáteli.
Tahle obec v jednom roku
vyhrála soutěž Obec roku.
Je tu krásný lesopark,
každý ho má tuze rád.

Je tu kostel překrásný,
Petr a Pavel ho vlastní.
Je tu i náš Melites,
co peče pro celou ves.
Staví se tu náměstí,
každého pak potěší.
Je tu škola hezkáje pro nás jak hvězda jasná.

Je tu školka mateřská,
jedna z mnoha krásných věcí,
kterou Medlov pořád vlastní.
Medlov, to je krásná věc,
kterou má rád každý dnes.
Mgr. Jitka Zíková

Beseda a autorské čtení se spisovatelkou Petrou Braunovou
Ve čtvrtek 5. listopadu navštívila naši školu
spisovatelka pro děti a mládež Petra Braunová. Paní
Braunová jezdí do našeho kraje již několik let, cítí se zde
velmi dobře, má v Uničově přátele a spolu s dětmi
z Uničova napsala knihu Tramvaj plná strašidel. Beseda
probíhala ve školní knihovně ve dvou skupinách pro
4. - 6. třídu a pro 7. - 9. třídu. Starším třídám přečetla
paní Petra ukázku z knihy 3333 km k Jakubovi.
Vyprávěla o chlapci, který ji sám oslovil na jedné z jejích
besed. Přinesl sešitek s příběhem a ten společně
zpracovali do knihy. Příběh Jakuba všechny nadchl
a chtěli si ho hned přečíst. Mladším dětem přečetla paní
spisovatelka ukázku z knihy Nela Malá, co nechtěla být malá. Vypráví o holčičce Nele a jejím bratru
Vojtovi, který ji chtěl ochránit od světa šoubyznysu a snad se mu to i povedlo. P. Braunová chce dále psát
pro děti, motivovat je ke hraní, fantazii, užívání si dětství, vidí ale problémy s Facebookem, počítačem,
televizí, které děti dělají pasivními. Čtení a vyprávění s P. Braunovou bylo milé, pro děti inspirativní,
zatoužily si přečíst knihy, o kterých se mluvilo, chtěly znát příběhy hlavních postav Nely, Jakuba, Olivera,
Terezy a dalších. A snad si o nich i přečtou.
Mgr. Andrea Rusínová

Think Blue Cup
V pátek 20. listopadu se odehrál na naší škole
postupový florbalový turnaj pro žáky 5. ročníků. Hrálo celkem
pět týmů. Turnaj zaštiťoval Český florbal. Soutěže v rámci
celé republiky se zúčastnilo asi 800 týmů. Hrálo se celkem
12 minut systémem 3+1. V našem týmu hrálo 12 hráčů a mezi
nimi čtyři děvčata. Nejlepším střelcem byl A. Mako. Snažili
jsme se dosáhnout na zlatou medaili, ale to se nám bohužel
nepodařilo. Přesto se radujeme ze 3. místa. Všem hráčům
i hráčkám děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Pořadí
škol:
1.
ZŠ
Svatoplukova
Šternberk,
2. ZŠ Troubelice, 3. ZŠ Medlov, 4. ZŠ Paseka, 5. ZŠ Příkazy.

Mgr. Andrea Rusínová

Akce I. stupně na nejbližší dobu
10., 11. a 15. 12. 2015 – Perníčkové dny v 1., 3. a 4. třídě.
16. 12. 2015 – Vánoce na hradě Šternberk (1., 3. a 7. tř.).
17. 12. 2015 – návštěva Pradědovy galerie v Jiříkově (2., 4. a 5. tř.).
21. 12. 2015 – filmové představení pohádky Tři bratři v MKZ Uničov.
22. 12. 2015 – Vánoce ve škole - vánoční oslava ve třídách.

Mgr. Ivana Lachnitová

