ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ
S

Třídy a pedagogové

Počet žáků

Celkem žáků k 1. dubnu 2016
I.

123

stupeň

79

1. třída (Mgr. Ivana Lachnitová, vedoucí učitelka I. stupně)

13

2. třída (Mgr. Barbora Vanková)

14

3. třída (Mgr. Klára Filipová)

21

4. třída (Hana Labonková)

11

5. třída (Mgr. Jarmila Smyčková)

20

Jana Novotná, asistent pedagoga
Bc. Lenka Šnoblová, vychovatelka školní družiny
II.

stupeň

44

Mgr. Ondřej Schulz, ředitel školy
6. třída (Mgr. Bc. Kateřina Antesová, specializace EVVO)

14

7. třída (Mgr. Bc. Ilona Novotná)

13

8. třída (Ing. Pavel Mautner, zástupce ředitele, vedoucí učitel 2. stupně, ICT správce)

8

9. třída (Mgr. Andrea Rusínová)

9

Ostatní pedagogičtí pracovníci: Mgr. Hana Heinzová, výchovný poradce
Mgr. Jitka Zíková, učitelka VVP II. st.
Anna Urbášková DiS., asistent pedagoga
Nepedagogičtí pracovníci: František Konrád, domovník
Pavla Pekrová, uklízečka, Kateřina Navrátilová, uklízečka
Mgr. Jitka Zíková

S

SBĚRU STARÉHO PAPÍRU
pořádá ZŠ a MŠ Medlov ve spolupráci s EKO-UNIMED s.r.o.

30. 5. – 3. 6. 2016

Ráno: 7.00 – 8.00 hod.
Odpoledne: 12.00 – 14.00 hod.
Info: p. Konrád, p. uč. Antesová
tel. 585 031 059, 739 657 982
Odměny: hodnotnější (poukaz
na odběr zboží) i drobné ceny
pro všechny sběrače.

sbíráme starý papír = staré noviny, letáky, kartony, papírové obaly, atd.

!!! sběr přebírá p. Konrád !!!
(nedávejte jej sami do kontejneru)
Upozornění:
budou se vážit pouze svázané balíky papíru, děkujeme za pochopení.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

T
Vzhledem k využití mezipředmětových vztahů propojujeme různé předměty a vědomosti v nich získané. Šesťáci proto měli za
úkol vytvořit v hodině výchovy k občanství báseň na téma Naše vlast, která uzavírá stejnojmenný tematický celek. Nejlépe se
úkolu zhostila skupinka, v níž spolupracovali Matouš, Nikola a Anna:

Naše vlast, naše slast.
Čiré víno, skvělé pivo.
A každý vás má rád.
Máme plno památek a každý tady slaví svátek.
Každý má nás rád,
každý je náš kamarád.

Naše svátky, naše hrádky
patří do pěkné pohádky.
Naši zpěváci a naši básníci
odvedli pěknou práci.
Naše slepička snáší vajíčka
a naše kravička se chová jako panička.
Mgr. Jitka Zíková

V
Žáci naší školy se opět zúčastnili výtvarné soutěže, kterou pořádal DDM v Uničově, ke DNI ZEMĚ na téma „Stromy kolem nás“.
Celkem bylo do soutěže přihlášeno 106 výtvarných prací z celého Uničovska, z nichž vyhodnoceno a odměněno bylo 15 prací
jednotlivců a 9 kolektivních. Ceny za originální a nápaditou práci získali: Helena Kubilková (5. tř.), Markéta Navrátilová (7. tř.),
kolektivní práce dětí 6. a 7. třídy (Lucie Škabrahová, Zuzana Jonášová, Michaela Kačalová, Markéta Navrátilová). Gratulujeme!
Mgr. Klára Filipová

T

3.

Už je tu jaro, maminka volá, Báro!
Podívej se na tenhle květ,
takový je svět.
Kývla Bára, už je všude plno jara.
Chlapci a děvčata pojďte ven,
je krásný den.
Už je rozkvetlá louka.
Milena našla brouka.
Sluníčko už vytahuje rostlinky z hlíny
a vyplňuje stíny.

-J
Jaro to je jeden krásný den,
holky kluci pojďte ven.
Lehněte si do louky,
chyťte brouka do sklínky.
Řekněte mu tiše hrnku,
ať si vleze do kelímku.
Hynek Krejzlík
M g r. K l á r a F i l i p o v á

Andrea Malá

V
Děti z první třídy se zúčastnily celostátního projektu Dm drogerie s názvem „Veselé
zoubky“, který má děti vést ke správné dentální hygieně už od raného věku.
V naší první třídě proběhla nejdříve edukační hodina s tímto preventivním programem,
ve které jsme si povídali o tom, jak správně pečovat o svůj chrup, jak předcházet zubnímu kazu apod., a své poznatky jsme uplatnili v pracovním listu a v příštích hodinách
prvouky si probrané učivo ještě procvičíme na interaktivní tabuli. Součástí programu
byl také ﬁlmový pohádkový příběh Jak přijít Hurvínkovi na zoubek, který se dětem
velmi líbil. Odměnou se staly dárkové balíčky, které zaujaly především přesýpacími
hodinkami na měření času potřebného na čištění zubů a zubní pastou a kartáčkem. Ze
všech dárků byly děti nadšeny a doufáme, že si získané vědomosti přenesou do běžného
života a o svoje zoubky se budou dobře starat, aby byly stále veselé jako na fotograﬁi.
Mgr. Ivana Lachnitová

D

Z

-
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Den Země je ekologicky významný den, který se každoročně koná 22. dubna.
V letošním školním roce jsme na toto téma vytvořili projektový den, do něhož se
zapojili žáci z 9. třídy a žáci z 1., 2. a 3. třídy. Uskutečnil se 20. dubna v prostorách naší základní školy. Cílem projektu bylo seznámit žáky s informacemi, které
se týkají životního prostředí naší planety, probudit zájem žáků o okolní přírodu
a zlepšit jejich vztah k živým organizmům. Dalším důležitým cílem projektu
bylo také zlepšovat a prohlubovat vztahy mezi žáky, rozvíjet jejich vzájemnou
komunikaci a spolupráci při skupinových aktivitách a tím rozvíjet klíčové kompetence, které souvisejí s průřezovým tématem environmentální výchovy.
V průběhu projektového dne si děti nejdříve vyzkoušely práci na stanovištích, které
vedli „deváťáci“. Řešily úkoly, jejichž tématem bylo například poznávání živočichů,
rostlin a hub v našem okolí, ohrožená zvířata na Zemi, třídění odpadů v naší obci a škole,
poznávání přírody všemi smysly (např. posloucháním zvuků zvířat, poznáváním přírodnin čichem i hmatem), záchrana rybiček vylovením z rybníčku, vyluštění hádanek, příkladů a rébusů a také seznámení s kontinenty naší planety jako domovem cizokrajných zvířat.
Na závěr projektového dne všichni žáci společně vytvořili model naší planety z PET víček a každý si na památku vyrobil zvířátko
nebo květinu z PET víčka. Děkujeme p. uč. Lachnitové, Vankové, Filipové a žákům 9. třídy za aktivní práci v tomto projektu.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

