ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

Termíny prázdnin pro školní rok 2015/2016
Jarní: pondělí 15. února – pátek 19. února 2016
Velikonoční: čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016
Hlavní: pátek 1. července – středa 31. srpna 2016
Mgr. Jitka Zíková

B

V

Táta strojí stromeček,

Táta sehnal stromeček

máma chystá stoleček.

na vánoční stoleček.

Kapři plavou ve vaně,

Hvězda září jako slunce,

těšíme se na ně.

kapra máme na Vánoce.

Děti běží k betlému,

Děti stojí u betléma,

sníh jim padá na hlavu.

venku je však ještě zima.

Hvězda září na obzoru,

Venku se sype sníh,

Vánoce jsou svátky zrodu.

my jezdíme na saních.

Matěj Smyčka

Lukáš Krejzlík

Hurá, děti, těšíme se na vánoční stromeček,

Zatímco venku padá sníh, děti už jezdí na saních.

hvězdou si ho ozdobíme,

Kapr zatím ve vaně leží, tatínek k němu s nožem běží.

betlém pod něj postavíme,

Zbylo mu ale, aby koukal jen,

krásný bude náš domeček.

když kapr vyskočil oknem ven.

Koukni, sníh už venku hezky padá,

Maminka peče z perníku domeček,

můžeme jít sáňkovat.

ještě jí zbývá udělat stromeček.

Kapří řízek já mám ráda,

Neměla už ale dost těsta,

budeme se radovat.

tak pro něj musela zajít do města.

Eva Antesová

Nad Betlémem hvězda září, co to je, diví se mladí, staří.

Jiří Pecha

Hana Labonková

N
Druhou lednovou sobotu se opět žáci naší školy zúčastnili Tříkrálového
koncertu v medlovském kostele. Tentokrát potěšili svým vystoupením,
které bylo nazváno Novoroční vinšování. Krátké pásmo básniček a písniček nás opět svátečně naladilo a mohli jsme tak společně symbolicky
vstoupit do nového roku. Připomenuli jsme si narození Ježíška, přivítali
jsme nový rok a popřáli do něj vše dobré. Příchod Tří králů za zvuků písně
My tři králové naše vystoupení slavnostně ukončil. Snad jsme v tuto mrazivou sobotu přinesli trochu tepla do srdcí všem přítomným. Ještě jednou

chceme poděkovat účinkujícím dětem z 2., 4. a 5. třídy a také
jejich rodičům za ochotu a spolupráci.
Mgr. Jarmila Smyčková

Č
V letošním školním roce se naše škola účastní projektu, díky
němuž se do výuky českého jazyka a literatury zavádí čtenářské dílny jako prostředek pro podporu a rozvíjení čtenářství.
Chceme dosáhnout toho, aby se z žáka stal samostatný čtenář,
který rád a pravidelně čte a přemýšlí nad knihou. Na prvním
stupni je tento projekt realizován v 5. třídě. Náplní dílen je práce s knihou, kterou si žáci mohou vybrat z pestré nabídky nových knih zakoupených pro potřeby projektu. Děti velmi uvítaly,
že mohou číst knihu, kterou chtějí. Všechny nadchlo, že během
vlastního tichého čtení si mohou číst kdekoliv na pohodlném místě. Za tímto účelem si mohli přinést do školy polštářky a připravit
si tak ke čtení pohodlí. Nutno podotknout, že během této části
hodiny panovalo naprosté ticho a naši čtenáři se zaujetím doslova
hltali každou stránku. Průběh dílen nás mile překvapil. Ukázalo
se, že pokud má dítě vhodnou knihu, prostor a podmínky ke čtení,
zlepšuje se jeho vztah k četbě a ke knize.
Mgr. Jarmila Smyčková

L
Naše škola získala ﬁnanční prostředky z projektu Výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP VK, kterou vypsal o MŠMT z Evropského sociálního fondu v ČR na zahraniční jazykově - vzdělávací
pobyt pro žáky. Ve spolupráci s cestovní kanceláří z Opavy se 40 žáků a čtyři pedagogové ZŠ Medlov a 10 žáků ze
ZŠ Kamenná a jeden pedagog (také získali ﬁnanční prostředky z OP VK) zúčastnili od 6. do 12. prosince kurzu ve
Velké Británii. Cestovali jsme autobusem přes Německo, Belgii, Francii, trajektem přes kanál La Manche do Velké
Británie. Ubytovali jsme se ve skautském kempu Fryland Woods Scout Outdoor Centre v Croydonu. Žáci se zúčastnili v jazykové škole New London College v Hounslow třídenního kurzu
v anglickém jazyce. Byli rozděleni do pěti skupin podle věku. Po absolvování
kurzu získali závěrečný certiﬁkát. V rámci pobytu jsme navštívili nejznámější
památky a významná místa Londýna: Greenwich a nultý poledník, Maritime (námořnické) museum, plavba lodí přes Temži k Tower Bridge, k Tower
of London, procházka po nábřeží Temže, Museum of London, procházka večerním Londýnem přes Piccadilly Circus na Trafalgarské náměstí, prohlídka
královské rezidence Alžběty II. Windsor Castle, muzeum voskových ﬁgurín
Madame Tussaud, procházka západním Londýnem kolem Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, přes Downing Street, kolem Horse Guards,
přes Piccadilly Circus, čínskou čtvrť a na závěr jízda na London Eye. Pátý den
večer jsme odjížděli z Londýna do Doveru, dále trajektem do Calais ve Francii
a na pevnině hurá směr ČR. Cesta zpět utekla rychle a všichni jsme se vrátili se
spoustou zážitků domů.…..Cesta do našeho kempu trvala dlouho a už jsme byli
hodně unavení. Někdo v autobuse zakřičel: „Tam je, tam je určitě ten kemp!“
Zbystřili jsme. Autobus zacouval, ale nic jsme neviděli. Byla totiž tma jak v pytli
a nebylo nic osvětlené. ……Vyšli jsme na majestátní most Tower Bridge, kde
se nám naskytla okouzlující panoramata. A zase všichni najednou měli v ruce
fotoaparát. Já jsem fotil jako blázen. Budovu mrakodrapu, kterou jsem měl
alespoň už desetkrát, jsem si ještě vyfotil asi ještě třikrát……Ještě než jsme vyšli z autobusu, dostali jsme pokyny, ať
si z batohů vyndáme všechny ostré a nebezpečné věci jako nůžky, nože, pilníky aj. Před vstupem do prostorů Winsor
Castle jsme museli projít kontrolním rentgenovým terminálem. Představte si, jak se mi ulevilo, že jsem nepípla. Ale
děti za mnou ANO! Co se stalo? Někteří měli po batozích nevhodné kovové předměty! Trapas! Co se bude dít? Pošlou
na nás strážníky?....
Mgr. A. Rusínová a 9.třída

