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Základní a mateřská škola Medlov, příspěvková organizace
Číslo 7 - Školní rok 2014/2015

příloha Obecního zpravodaje

duben 2015
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Zápis do Mateřské školy Medlov na školní rok 2015/ 2016 bude 14. 4. 2015 od 12.30 do 16.00 hod.
v 1. třídě mateřské školy. Zapsány by měly být děti, jejichž zákonní zástupci žádají o jejich nástup do
mateřské školy k 1. 9. 2015 nebo v průběhu školního roku do 31. 8. 2016. K zápisu dítěte zákonní zástupci
vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Alena Vojtková, vedoucí uč. MŠ

Vítání občánků
V neděli 15. února 2015 se uskutečnilo v kulturním sále
na Obecním úřadě v Medlově vítání nových občánků obce.
Kulturní vystoupení si připravili žáci ze Základní školy
v Medlově. Předvedli krátké pásmo básniček a písní. Michalka
Bittnerová a Lukáš Lacko (oba 4. tř.) recitovali a zpívali,
Terezka Smyčková (2. tř.) zahrála na flétnu lidové písničky
a na závěr Anežka Petrová (6. tř.) a Klárka Smyčková společně
zahrály na housle. Doufáme, že jsme vystoupením vytvořili
příjemnou atmosféru této slavnostní chvíle. Všem účinkujícím
dětem ještě jednou moc děkujeme a oceňujeme, že přípravě na
vystoupení věnovali svůj volný čas o jarních prázdninách.
Mgr. Jarmila Smyčková

Pomáháme Adámkovi – Pomáháme dětem
Ve dnech 23. února až
26. února 2015 se děti
z naší školy zapojily
v rámci akce Děti dětem
–
Pro
nemocné
kamarádky a kamarády
do sbírky hraček, knížek
a
plastových
víček.
Projekt pomáhá vážně,
především onkologicky,
nemocným dětem. Právě
k nim poputuje z naší školy sbírka plyšových zvířátek, panenek, knížek a her, za což všem dětem, kterým
není lhostejný osud kamarádů, děkujeme, stejně jako iniciátorce projektu paní Kamile Janků. Více na
www.facebook.com/pomahameadamkovi.
Mgr. Barbora Vanková

Výtvarná soutěž
Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže Zima 2015, kterou každoročně pořádá
DDM v Uničově. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 210 výtvarných prací z celého Uničovska,
z nichž vyhodnoceno a odměněno bylo 18 prací jednotlivců a pět kolektivních. Mezi nimi byly
vybrány i obrázky našich dětí, a to: Martina Pavelky (4. tř.) a Anežky Petrové (6. tř.).
Všem gratulujeme!
Mgr. Klára Filipová

Poznáváme přírodu
V pátek 20. února si žáci 1. - 4. třídy užívali zajímavou hodinu prvouky bez paní učitelky. Tu nahradil
pan Ing. František Krestýn ze Šumvaldu, který v rámci projektu Příroda kolem nás pod záštitou Českomoravské
jednoty Okresního mysliveckého spolku Olomouc vyprávěl dětem o přírodě. Děti nejenom poslouchaly, ale vše
také sledovaly na interaktivní tabuli, hodnotily chování lidí v přírodě, dozvěděly se, co všechno patří mezi
znalosti a povinnosti myslivce, poznávaly hlasy lesní zvěře a ti nejšikovnější získali odměnu. Děti měly
možnost prozkoumat různé myslivecké pomůcky, lovecké trofeje. Všem se povídání moc líbilo a ten, kdo by se
chtěl stát myslivcem, zjistil, že to vůbec nebude jednoduché, že se toho bude muset o životě zvěře hodně naučit.
Všechny děti obdržely propagační materiály o přírodě a myslivosti.
Hana Labonková

Puzzliáda
Ve středu 25. února 2015 se konala Puzzliáda. Děti z prvního stupně se snažily o co
nejrychlejší poskládání obrázků z puzzlíkových dílků. Na soutěži bylo vidět, že mnohé děti
rády a často ve svém volném čase puzzle skládají. Celkem se soutěže účastnilo 33 dětí. Byly
rozděleny do tří kategorií, v 1. kategorii soutěžili prvňáčci a druháčci, ve 2. kategorii soutěžili
žáci třetí a čtvrté třídy, ve 3. kategorii páťáci. Všechny děti byly za svou snahu
při skládání oceněny drobnou sladkostí, pro tři nejlepší z každé kategorie pak
byly připraveny diplomy a drobné dárečky.
Nejlepšími v 1. kategorii byli:
1. místo – Hedvika SMYČKOVÁ (2.třída)
2. místo – Andrejka MALÁ (2.třída)
3. místo – Lukáš CUPAL (2.třída)
Nejlepšími ve 2. kategorii byli:
1. místo – Lucie ZEMÁNKOVÁ (4.třída)
2. místo – Michaela BITTNEROVÁ (4.třída)
3. místo – Adriana KOTLÁROVÁ (4.třída)
Nejlepšími ve 3. kategorii byli:
1. místo – Zuzana JONÁŠOVÁ (5.třída)
2. místo – Lucie ŠKABRAHOVÁ (5.třída)
3. místo – Jiří VALENTA (5.třída)

Literární tvorba žáků 3. třídy - Tajemství
Byla, nebyla jedna mýtina a na ní stál krásný dům. V domě byla zlatá truhla, která se pořád zamyká.
V té truhle bylo totiž zlaté vajíčko, ze kterého se vylíhlo ptáčátko. Ptáčátko jsem si vzala domů, koupila
jsem mu krásnou barevnou klec. Maminka mi dovolila si ptáčátko nechat. Byla jsem hodně šťastná,
ptáčátko jsem si dala do pokojíčku. A ptáčátko bylo také šťastné. Evička Antesová, Natálka Juráňová
Hana Labonková

Lyžařský kurz ve Stříbrnicích
V sobotu 28. února se vydalo 13 žáků naší školy
pod vedením A. Rusínové a K. Antesové na lyžařský kurz
do Stříbrnic u Starého Města. Ubytovali jsme se na Kralické
chatě. Již první den jsme se protáhli na malém kopečku
ve ski areálu Kraličák, kam jsme chodili lyžovat každý den
až do pátku 6. března, který byl i posledním dnem kurzu.
Všichni žáci se zařadili do skupiny mírně až středně
pokročilí, až na Toma Z. - začátečníka, který po dvou dnech
začal sjíždět kopečky jako zkušený lyžař. Počasí nám přálo,
sněhu bylo dostatek a lyžování jsme si užívali plnými
doušky. Zkoušeli jsme „carvovat“, skákat na skokánku,
jezdit přes „muldy“. Vydali jsme se i na běžky na Paprsek.
Bylo nádherné azurové počasí jako v Alpách a nikomu ani
nepřišlo, že jsme ujeli přes osm kilometrů. Večery jsme
trávili společnou zábavou. Začínali jsme filmy a výkladem
o lyžování a poté jsme hráli společenské hry, soutěžili,
jeden večer jsme se vydali i na bowling. Nejlepší hráčkou
byla S. Rolandová.
Předposlední den se konaly závody ve slalomu,
které celkově vyhrála Barča Putnová a získala putovní
pohár. V jednotlivých kategoriích dopadlo umístění takto:
I. stupeň 1. Míša Bittnerová, 2. Zuzka Jonášová, 3. Lucka
Jurášová, II. stupeň 1. Barča Putnová, 2. Ester Bittnerová,
3. Adélka Petrovská. Výherci si odnesli medaile a sladkosti.
Všichni účastníci získali lyžařské vysvědčení s oceněním
jejich dovedností. Těšíme se na další lyžařský kurz, snad
s větším počtem zájemců. Děkujeme firmě EKO-UNIMED
Medlov za příspěvek žákům na ubytování a panu J. Jurášovi
za jedinečné taxi.

Mgr. Andrea Rusínová

