ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

Termíny prázdnin pro školní rok 2015/2016
Velikonoční: čtvrtek 24. března a (pátek 25. března - státní svátek) 2016
Hlavní: pátek 1. července – středa 31. srpna 2016
Mgr. Jitka Zíková

Olympiáda v českém jazyce
Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili 42. ročníku školního kola Olympiády v českém jazyce. Soutěžilo se v mluvnické a slohové oblasti. V mluvnické části řešili úkoly, které se vztahovaly k seznamu pokrmů, které byly vybrány z různých
jídelních lístků. Vyhledávali nespisovná slova, obourodá podstatná jména, zdrobnělá slova, přejatá slova aj. Ve slohu
psali úvahu na téma: Říká se: „Nežijeme proto, abychom jedli, ale…“ Olympiády se zúčastnilo 16 žáků. Nejlepší
češtináři : 1. Petr Zemánek, 2. Víťa Bittner, 3.-5. Simona Rolandová, Marie Tomanová, Michal Pecher.
Mgr. A. Rusínová

Zápis dětí do 1. třídy
Dne 20. ledna 2016 proběhl na ZŠ a MŠ Medlov zápis budoucích prvňáčků. Celkem se jich přišlo zapsat dvacet. Děti
u zápisu čekaly jako obvykle různé
úkoly zaměřené na zjišťování jejich
školní zralosti i připravenosti na
vstup do školy. Všechny děti byly
šikovné a snaživé, zadané úkoly plnily s nadšením budoucích školáků.
Proto mohou v září směle a s chutí
zasednout do školních lavic!
Děkujeme MESPOLU Medlov, a.s.
za poskytnutý finanční dar, který
byl použit především na zakoupení
sladkostí pro děti. Díky patří také
dětem a všem paním učitelkám,
které se podílely na přípravě dárečků pro naše budoucí prvňáčky.
Mgr. Ivana Lachnitová

DeN zRUčNosti
V úterý 2. února se vybraní žáci deváté třídy zúčastnili Dne zručnosti,
který pořádala SPŠ a SOU Uničov. Dopolední program byl velmi nabitý. Po společném zahájení a uvítání následovala prezentace výuky
jednotlivých studijních a učebních oborů. Poté vystoupili zástupci firem, kteří žákům přiblížili možnosti uplatnění. Žáci byli rozděleni podle studijního zaměření do skupin, prohlédli si areál školy a dílenská
pracoviště.
Učitelé SPŠ a SOU využili bohatých zkušeností z předchozích ročníků
a připravili pro zájemce několik pracovišť strukturovaných podle specifických oborů. Oproti předchozím letům SPŠ a SOU Uničov rozšířila
nabídku studijních zaměření. Žáci si mohli vyzkoušet manuální zručnost i práci na počítačích užívaných v technických oborech. V průběhu
akce byli žáci motivováni též materiální formou - každý účastník obdržel odměnu v podobě drobných upomínkových balíčků.
Ing. Pavel Mautner

VÝtvaRNá soUtěŽ
Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Zima 2016“, kterou každoročně pořádá DDM v Uničově. Celkem
bylo do soutěže přihlášeno 250 výtvarných prací z celého Uničovska, z nichž vyhodnoceno a odměněno bylo 30 prací
jednotlivců a 6 kolektivních. Mezi nimi byly vybrány i obrázky našich dětí, a to: Lukáše
Cupala (3. tř.), Hynka Krejzlíka (3. tř.), Lenky Kozákové (6. tř.) a Simony Rolandové
(9. tř.).Všem gratulujeme!
Mgr. Klára Filipová

