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Prázdniny ve školním roce 2016/2017
Pololetní 3. února 2017
Jarní 27. února – 5. března 2017
Velikonoční 13. – 14. dubna 2017
Hlavní 1. července – 1. září 2017
Mgr. Jitka Zíková

A
DDM Uničov pořádá každoročně Astrologickou soutěž pro mladé astronomy. V listopadu se této soutěže zúčastnili naši páťáci. Zajímavým povídáním o sluneční soustavě je provedl přední český astronom a meteorolog
pan Jiří Konečný, který bydlí v Hlivicích a astronomii se věnuje již 39 let.
V Hlivicích má profesionální meteorologickou stanici, kam za ním jezdí
děti z okolních škol a společně pozorují Slunce.
A jak se dařilo našim astronomům? Soutěžilo se ve tříčlenných družstvech,
mladší kategorie musela zodpovědět 14 otázek. První družstvo – Lukáš

Krejzlík, Lucie Jurášová a Matěj Smyčka – získalo
12,5 bodu, druhý tým – Natálie Juráňová, Jiří Pecha a Lukáš Pecher – získal 9,5 bodu. Druhé kolo
proběhne v dubnu 2017, po něm se rozhodne o vítězích, kteří se zúčastní víkendového pobytu v Hraničních Petrovicích. Všem gratulujeme a budeme držet pěsti.
Hana Labonková

P
2. prosince 2016 odešel do zaslouženého důchodu pan školník F. Konrád. Přejeme mu ze srdce mnoho zdraví a radosti v „novém“
životě. Žezlo předal svému nástupci panu J. Habustovi, jemuž přejeme pevné nervy i zdraví a doufáme, že se mu bude u nás líbit.
Oběma děkujeme za jejich práci, kterou nám velmi pomáhají. Nemohu opomenout i paní uklízečky, paní Pekrovou a paní Tomanovou, které nám svým úsilím zpříjemňují každodenní život ve škole. Děkujeme!
Mgr. Jitka Zíková

I
Česká školní inspekce zavítala ve dnech 6. – 8. prosince do naší školy a školky. Inspekční činnost se provádí v pravidelných intervalech,
inspektoři získávají informace o vzdělávání dětí, sledují efektivnost vzdělávací soustavy, naplnění školního vzdělávacího programu,
kontrolují dodržování právních předpisů aj. Komplexní zpráva o výsledcích naší školy bude zveřejněna do 30 pracovních dnů.
Mgr. Jitka Zíková

A
Kdo zavítal v neděli 11. prosince 2016 do Obecního domu v Medlově, neprohloupil. Žáci základní školy si připravili spoustu nádherných představení věnovaných Vánocům a vánočním svátkům. Na začátku nás prvňáčci, třeťáci a páťáci svým pásmem dostali
do období života Ježíše Krista. Hrou na ﬂétnu je doprovodila Terezka Šotolová, na housle bravurně zahrál Lukáš Krejzlík. Po nich
se převedla šestá třída se svým čertím tanečkem. Terezka Smyčková ze čtvrté třídy zahrála na klarinet písně Štěstí, zdraví a Štědrý
večer nastal. Druhá třída si připravila vánoční pásmo složené z písniček a básniček. Píseň Kapr od Jaromíra Nohavici zazpívala šestá
třída a hned poté doprovodila své sólisty Michaelu Bittnerovou a Lukáše Lacka u písně Cesta od skupiny Kryštof a Tomáše Kluse.
Čtvrťáčci zatančili na píseň Sníh, padá sníh. Anglicky zapěli osmáci píseň Christmas Card. Druhá třída zatančila na píseň Vánoční
strom, vánoční básně zazněly v podání čtvrté třídy. Lukáš Krejzlík z páté třídy zahrál na housle a zazpíval Já bych rád k Betlému.
Sedmé třídě se podařila píseň Marka Ztraceného Snad se něco stane. O Vánocích u nás i v zahraničí a o tradicích nás informovali
osmáci, dokonce i v cizích jazycích. Hedvika Smyčková a Tereza Smyčková zahrály písně Slyšte, slyšte a Narodil se Kristus Pán,
kteroužto píseň si v celé její kráse zapěla na závěr celá naše škola.
Jak lze vidět, výčet vánočního programu byl velice vyčerpávající. Děkujeme všem učitelům, kteří se svými žáky pilně několik měsíců
nacvičovali. Myslím, že zde prokázali svůj pedagogický um a měli ze svého výsledku radost. Děkujeme našim šikovným žákům,
kteří byli velmi potěšeni každou vaší odezvou a pyšní na své vystoupení. Výtěžek z dobrovolného vstupného věnujeme společně
s obcí Medlov uničovské Jasněnce. Doufáme, že jste si předvánoční Adventní koncert užili stejně jako my.
Mgr. Jitka Zíková
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Ještě chvíli před Vánocemi se sedm deváťáků a pět osmáků zúčastnilo 43. ročníku Olympiády v českém jazyce. Mluvnická část byla
zaměřena především na stylistiku, na slovní zásobu, kterou získávají žáci především pravidelnou četbou. Slohová část na téma Moje
vzlety a pády byla ve formě volného prozaického textu. Pořadí v deváté třídě: Michal Pecher (18 bodů), Petr Bartošík a Klára Staňková (15 bodů), Martin Škabraha a Lucie Gazdíková (12 bodů), Tomáš Schovánek (9 bodů) a Eliška Pospíšilová (7 bodů).
Mgr. Jitka Zíková

