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Školní rok končí dne 26. června 2015.
Na 29. a 30. června udělil pan ředitel žákům tzv. ředitelské volno.
Mgr. J. Zíková

Škola čarodějů
Ve čtvrtek 30. dubna se ve škole v Medlově sešlo několik
čarodějnic a učňů čarodějů. Mezi učením jsme také
ochutnali různé čarodějné lektvary a čarodějnické
pochoutky. Na další setkání si musíme počkat do příštího
roku.
Hana Labonková
Foto Mgr. Barbora Vanková

Knihovna u čtvrťáků
V pátek 24. dubna se 4. třída opět vydala do Městské
knihovny v Uničově. Tentokrát jsme se těšili na besedu
s paní knihovnicí na téma "dobrodružná literatura".
Nejprve jsme prostřednictvím knihy ztroskotali na
opuštěném ostrově spolu s Robinsonem a v Anglii jsme
poznali slavného detektiva Sherloka Holmese. Se třemi
mušketýry (kteří byli ovšem čtyři) jsme si připomněli
jejich heslo: "Všichni za jednoho - jeden za všechny!"
Hrůzu nám naháněl tajemný hrad hraběte Draculy.
S Julesem Vernem jsme se dostali 2000 mil pod moře
a také jsme zažili Nekonečný příběh. Nakonec jsme
v Bradavicích navštívili kouzelníka Harryho Pottera. Náš
výlet za dobrodružstvím prostřednictvím knih se nám
velmi líbil. Poznali jsme zajímavé knihy, které si rádi
přečteme!
Mgr. Jarmila Smyčková

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA 2015
Na naší škole proběhl ve středu 22. dubna projekt Bezpečná
škola. Zúčastnili se ho žáci od 4. do 9. třídy. Žáci zkoušeli svou
zručnost na jízdních kolech. Zdolávali různé překážky, které byly
rozestavěny na hřišti na Skalkách. Ve třídách si prověřovali znalosti
z dopravních testů, ze zdravovědy a z poskytování 1. pomoci.
Umístění : 4. a 5. třída chlapci: 1. Petr Nesét, 2. Martin Pavelka,
3. Ondřej Kuraj
dívky: 1. Zuzana Jonášová, 2. Lucie Škabrahová, 3. Klára Ryšavá.
6.-9. třída chlapci: 1. Martin Škabraha, 2. Jan Ryšavý,
3. Josef Semeňák
dívky: 1. Marie Tomanová, 2. Barbora Putnová, 3. Adéla Petrovská.

Mgr. Andrea Rusínová

Oblastní kolo dopravní soutěže
V pondělí 11. května jsme se zúčastnili oblastního kola
v dopravní soutěži v Uničově. Soutěžily dvě kategorie
(I. kategorie – do 12 let - Z. Jonášová L. Škabrahová, P. Nesét,
J. Valenta, II. kategorie 12-15 let - B. Putnová, E. Kruková,
J. Semeňák, M. Škabraha). V obou kategoriích jsme se
umístili na pěkném 2. místě. Soutěžilo se v podobných
disciplínách jako ve školním kole (jízda zručnosti, dopravní
testy, poskytování 1. pomoci, jízda na dopravním hřišti).
Škoda, že se naši závodníci nedoučili dopravní testy, jinak by
bojovali o 1. místo. Snad se nám to příští rok vydaří.

Mgr. Andrea Rusínová

Nový přírůstek ve školním teráriu
Žáci 4. třídy naší základní
školy získali v dubnu nový
přírůstek do školního terária.
Vybrali
si
chameleona
jemenského. V péči o svého
mazlíčka se střídají všichni
žáci.
Poctivě
zapisují
všechny záznamy o chovu,
potravě i chování svého
chameleona do „knihy chovu“ a také na informační nástěnku,
kterou mají ve třídě. Nový přírůstek do terária byl zakoupen
díky finančnímu příspěvku, který jsme získali ze sběru starého papíru. Děkujeme tedy všem aktivním
sběračům starého papíru. Jejich přičiněním můžeme v naší škole úspěšně rozvíjet pozitivní vztah našich
žáků k přírodě a živočichům.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová
.

Přírodovědná soutěž ZLATÝ LIST
I v letošním roce jsme se zúčastnili
přírodovědné soutěže ZELENÁ STEZKA – Zlatý list
pořádanou DDM Litovel. Naši školu reprezentovala
tři družstva složená z žáků II. stupně. Soutěžilo se na
myslivecké chatě DOUBRAVCE v blízkosti CHKO
Litovelské Pomoraví. Žáci soutěžili na osmi
stanovištích v otázkách z oblasti ekologie a ochrany
přírody,
meteorologie,
astronomie,
zoologie
a botaniky. Družstvo mladších žáků ze 6. třídy
(A. Petrová, A. Petrovská, M. Navrátilová, M. Kačalová, F. Fröml) vybojovalo výborné druhé místo,
družstva starších žáků z 8. a 9. Třídy (M. Tomanová, V. Bittner, P. Zemánek, S. Rolandová, M. Pecher,
B. Putnová, S. Podhradská, J. Ženožička, E. Bittnerová, M. Trendlová) obsadila pěkné šesté a osmé místo.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

Plazi,jak je neznáte – beseda pro první stupeň
Ve čtvrtek 14. května přijel do naší školy chovatel plazů pan Richard
Valko. S sebou přivezl nádherné exempláře hadů a ještěrů. Děti se tak
mohly podívat a pomazlit se s krajtou královskou, mohly pochovat
agamu vousatou a gekončíka nočního. A co se děti dozvěděly?
Například, že hadi neslyší, že
očichávají věci pomocí jazyka, že
se mezi hady vyskytují i albíni,
proč se svlékají z kůže a jak často
a co jedí. Zajímavou informací
také bylo to, že se agamy mezi
sebou domlouvají speciální znakovou řečí. Zpočátku byly děti
k plazům ostýchavé, ale později zjistily, jak příjemný je dotek hadí
kůže a velmi nerady se s nimi loučily. Beseda se všem dětem velmi
líbila.
Hana Labonková

