٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

Základní a mateřská škola Medlov, příspěvková organizace
Číslo 6 - Školní rok 2014/2015

příloha Obecního zpravodaje

únor, březen 2015

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

Přehled prázdnin ve školním roce 2014/2015
Jarní:
Velikonoční:
Hlavní:

9.2. – 15. 2. 2015
2.4. – 3.4. 2015
1.7. – 31.8. 2015

Mgr.Jitka Zíková

Olympiáda z českého jazyka
Dvacet žáků 8. a 9. ročníku naší školy se 4. prosince 2014 zúčastnilo 41. ročníku školního kola Olympiády
v českém jazyce. Olympiáda se skládá ze dvou částí: gramatické a slohové. Gramatická část byla zaměřená
především na význam slov, tvoření sousloví a vyhledávání pravopisných chyb. Ve slohové práci měli žáci zpracovat
téma „Pohled z okna“. Celá soutěž trvala 90 minut. Nejlepší řešitelé z 9. třídy: 1. Michaela Trendlová, 2. Jan Schulz,
z 8. třídy: 1. Simona Rolandová, 2. Petr Zemánek.
Mgr. A.Rusínová, Mgr. H. Heinzová

Novoroční vystoupení
Druhou lednovou neděli se v Medlově v kostele sv. Petra
a Pavla konal Tříkrálový koncert. Na jeho programu se podílely
i děti z první, třetí a čtvrté třídy naší základní školy se svým
vystoupením o narození Ježíška nazvaným „Betlémská
hvězda“. Děti přišly v doprovodu svých rodičů a kostel byl
zcela zaplněn. Nejdříve jsme si poslechli Smíšený pěvecký
sbor z Příkaz, a potom jsme byli na řadě my. Děti se hodně
snažily a sklidily za své vystoupení velký potlesk. Sladká
odměna nakonec byla poslední tečkou příjemně stráveného
nedělního odpoledne. Dětem a rodičům děkujeme, že si našli
čas a že jsme tak mohli symbolicky společně vkročit do nového roku 2015.
Mgr. Barbora Vanková

Bruslení dětí 1. stupně
Poslední den prvního pololetí a tedy i den, kdy
se rozdává pololetní vysvědčení, zakončili všichni žáci prvního
stupně netradičně. Oblékli se do nepromokavého oblečení,
navlékli si rukavice a s bruslemi vyrazili na zimní stadion do
Uničova. Obliba tohoto zimního sportu je mezi dětmi skutečně
velká, a tak se mnozí již nemohli dočkat, až zase budou stát na
ledě. Pokročilí bruslaři se pohybovali na ledě s naprostou
jistotou, ale ani začátečníkům nečinilo bruslení potíže. Velmi
brzy zvládli základy bruslení a pohybovali se na ledě s velkou
chutí a odhodláním.
Pro pokročilejší bruslaře byly
nachystány k zapůjčení různé
překážky a gumové kužele,
pro ty, co stáli na ledě
poprvé-židličky. Všichni žáci
si bruslení parádně užili a po
dvou hodinách se do školy
vraceli příjemně unavení.
Není tedy důležité, jestli jsme
mistry tohoto sportu, nebo
stojíme na bruslích jen jednou do roka. Hlavní je radost z pohybu
a chuť zdokonalovat svoje dovednosti. A tak se mnozí již těší na další
příležitost, kdy si budou moci společně zabruslit.

Mgr. Klára Filipová

Prvňáčci na ledě
Konečně nastal ten dlouho očekávaný den, na který se třída
prvňáků těšila už od vánoc – 29. 1. jedeme na bruslení! Ráno ve čtvrtek
děti nedočkavě čekaly s bruslemi v šatně a my tedy mohli vyrazit na
uničovský zimní stadion. Ledová plocha se blyštěla a prvňáčci opatrně
po jednom vstupovali na led. Po počátečním rozbruslení, kdy se většina
dětí přidržovala mantinelu, se našli i tací, co se osmělili a nebojácně
vyrazili do středu stadionu. Za dvě hodiny bruslení nás pak všechny
pořádně bolely nohy, ale to určitě nikomu nevadilo. Bruslení jsme si
moc užili a všechny děti musím pochválit za snahu, protože některé
stály na bruslích poprvé. Ze stadionu jsme potom vyrazili zpět do školy,
kde na prvňáčky čekalo jejich první pololetní vysvědčení a další den zasloužené pololetní prázdniny.
Mgr. Barbora Vanková

Zápis dětí do 1. třídy
Zápis budoucích prvňáčků do 1. třídy proběhl ve středu 21. ledna 2015. Děti
byly pozvány osobními pozvánkami, aby navštívily poprvé opravdovou školu
a ukázaly, zda už jsou připraveny v září zasednout do školních lavic. Celkem
se jich zapsalo k povinné školní docházce šestnáct. Během zápisové „zkoušky“,
která probíhala v 1. třídě, kluci a holčičky zpívali písničky, přednášeli básničky,
vyprávěli o rodině, o zvířátkách apod. Počítali a poznávali geometrické tvary
a jejich barvy. Také skládali puzzle a povídali si s paní učitelkou o obrázcích
a pohádkách, aby ukázali, že mají dobrou slovní zásobu a správnou výslovnost.
V perníkové chaloupce na ně nečekala ježibaba, ale písmenka, ze kterých se děti
pokoušely složit svoje jméno. Na dalších stanovištích počítaly kuličky na
počítadle, tečky na velké hrací kostce nebo se pokoušely s větším či menším
úspěchem zavázat mašličku. Posledním úkolem byl písemný test školní zralosti,
kde děti opisovaly různé tvary a tiskací i psací písmo a malovaly lidskou
postavu, většinou maminku nebo tatínka. Na konci tohoto velkého snažení
samozřejmě na budoucí prvňáčky čekaly krásné dárečky, které pro ně připravily
paní učitelky se svými žáčky, např. lízátkoví motýlci nebo postavičky,
čokoládové berušky, usměvavé perníčky, veselé sovičky a šašci, dřevěné
pohádkové obrázky, ozdobné kolíčky, tužky, voskovky i krabičky se
sladkým překvapením. Děti byly z těchto dárečků nadšené, však si je
zasloužily za svoji snahu, odvahu a šikovnost, kterou při zápise většinou
prokázaly. V září pak s novými
aktovkami a velkým nadšením
nastoupí do 1. třídy, kde na ně
čekají nové životní zkušenosti
a
zážitky.
Přejeme
jim
i rodičům hodně radosti ze
školních úspěchů. Na závěr
bych chtěla poděkovat všem paním učitelkám a dětem, které se podílely
na výrobě dárečků k zápisu a také tradičnímu sponzorovi našich „zápisů“
MESPOLU Medlov, a. s. za poskytnutý finanční dar, který byl použit na
výrobu dárečků a zakoupení sladkostí pro děti.
Mgr. Ivana Lachnitová

Základní škola a Mateřská škola Medlov
zve

na 11. ŠKOLNÍ MAŠKARNÍ PLES

POZOR ZMĚNA!!!
pátek 13. března 2015 ve 20 hodin

v Obecním domě Medlov
K tanci zahraje skupina: DUO Z UNIČOVA

Lístek s místenkou v částce 130 Kč koupíte v kanceláři školy, tel.: 739 657 982
Srdečně Vás ke společné zábavě i s maskou zvou školáci i zaměstnanci školy.
Získané finance budou použity na sportovní a kulturní akce školy.

