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Páťáci si v hodině IVT vyzkoušeli nejen graﬁcký záznam textu a jeho zpracování, ale využili jsme i mezipředmětových vztahů, a tak
byla součástí plakátu oslavujícího příchod jara i díla o jaru. Všem žákům se velice povedla, o dvě nejzdařilejší se podělím s vámi:
Jaro už je za dveřmi
Jaro je tu, dřív než loni,
jak se asi mají sloni?
Květy jabloní krásně voní,
v Praze zvony zvoní.
Včelky letí z luk,
je jich velký shluk.
I u jabloně se zastaví,
své úly si pak dostaví.
Letí, letí přes lesíček,
potkal je pan sýček.
Jaro je tu ještě blíž,
určitě to není na obtíž.

Jaro se blíží!
Jaro se blíží a všichni se na něj určitě těší, hlavně rostliny.
Rostliny začínají růst a kvést, jako krásy u nebes, jako sama nebesa.
Kdo by jaro neměl rád, vždyť je to lásky čas, jak to napsal Karel Hynek Mácha v Máji.
Mouchy se vyhnou síti, jsou šťastné, jako lidi.
Jenom pavouk je nešťastný.
Lukáš Krejzlík
Mgr. Jitka Zíková

Lucie Jurášová
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V pátek 10. března k nám zavítali „Divadelní umělci“. Žáci ze Základní školy Dubicko pod vedením paní učitelky Krausové a Ryšavé
nacvičili pohádku s čertovskou tematikou nazvanou Nezbedné pohádky. Příběh nás zavedl do vesničky Syslov, kde hodného chlapce

Honzíka Bártů odnesli čerti omylem do pekla. Statečná princezna Máňa se rozhodla, že Honzu vysvobodí, což se jí povedlo. Pohádku
zhlédlo 120 dětí naší základní a mateřské školy. Představení se jim moc líbilo. Záštitu převzalo SRPŠ Medlov, díky němuž dostali
žáci kromě představení i drobné dárečky. Děkujeme!
Hana Labonková, foto P. Tomanová
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Tak jako každý rok i letos, 17. března 2017, žáci ZŠ Medlov soutěžili v mezinárodní soutěži Matematický klokan, ve čtyřech kategoriích. Žáci prvního stupně řešili různě obtížné úlohy v kategoriích cvrček (2. a 3. třída) a klokánek (4. a 5. třída). Kategorie cvrček obsahovala 18 úloh a žáci mohli získat maximálně 90 bodů. V kategorii klokánek pak žáci řešili 24 úloh s maximálním počtem 120 bodů.
Nejlepšími řešiteli v kategorii cvrček byli: 1. místo – Ilona ZWIENEROVÁ (3. třída) - 53 bodů, 2. místo – Matěj TYLŠAR (3. třída)
- 52 bodů, 3. místo – Kvido KRAJČA (3. třída) – 48 bodů.
Nejlepšími řešiteli v kategorii klokánek byli: 1. místo – Lucie JURÁŠOVÁ (5. třída) - 91 bodů, 2. místo – Jiří PECHA (5. třída) - 84
bodů, 3. místo – Eva ANTESOVÁ (5. třída) - 78 bodů.
Mgr. Klára Filipová

S

K

17. března 2017 se naši žáci zúčastnili soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN.
Nejlepších výsledků v kategorii BENJAMÍN pro 6. a 7. ročník dosáhli tito žáci: Jonášová Zuzana (7.tř.), Zemánek Miroslav (7.tř.)
a Toman Michal (6.tř.), dále pak v kategorii KADET pro 8. a 9.ročník žáci: Škabraha Martin (9.tř.), Dryják Tomáš (8.tř.) a Hamplová Nikola (8.tř.).
Mgr. Bc. Kateřina Antesová
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V rámci výuky výchovy k občanství si osmáci na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké je to být příslušníkem subkultury žijící na našem území. Vybrali jsme jen ty nejdůležitější. Kluci i holky nám o nich krátce popovídali,
popřípadě pustili ukázku hudebního stylu, a sami se do
nich stylizovali. Jak je vidět z fotky, jejich námaha se
jim opravdu vyplatila. Myslím, že se nám všem netradiční hodina líbila.
Mgr. Jitka Zíková
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Jen co začalo 2. pololetí letošního školního roku, děti
z první třídy se zúčastnily několika akcí. V pátek 17. 2.
jsme se společně vydali bruslit na zimní stadion do
Uničova. Tato sportovní akce se nám moc vydařila,
bruslení jsme si užili, a proto jsme se domluvili, že příští školní rok budeme své bruslařské dovednosti dále
zdokonalovat.

Hned další týden ve středu 22. 2. nás pozvali kamarádi z naší mateřské
školy, abychom společně s nimi zhlédli loutkovou pohádku „Boty dělaj
kocoura“.
Naší zatím poslední akcí byla beseda v uničovské městské knihovně
s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem, která se konala ve středu
22. 3. Na tuto besedu jsme se připravovali už dopředu. Ukazovali jsme si
tvorbu pana Adolfa Dudka a několik dětí si dokonce přineslo knihy ilustrované tímto malířem, které si potom vzaly s sebou a nechaly si je od
autora podepsat. Z besedy byly děti nadšeny a odnesly si kromě podpisu
i spoustu nových zážitků.

Všechny tyto akce přispívají k dobré pracovní atmosféře ve třídě, a tak už se těšíme, co podnikneme dál.
Mgr. Barbora Vanková
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Jelikož byla v obecním zpravodaji výzva k úklidu obce, rozhodli jsme se s dětmi, že půjdeme uklidit místní lesopark na Skalkách.
Lesopark hojně s dětmi navštěvujeme a po zimě se všude objevila spousta odpadků. Na obecním úřadě jsme si vyprosili igelitové
pytle a v pondělí 20. 3. 2017 jsme hned po obědě vyrazili. Děti se okamžitě nadchly pro správnou věc, a nejen, že jsme strávili čas
na čerstvém jarním vzduchu, ale během hodiny se nám podařilo nasbírat skoro tři pytle odpadků. Samozřejmě, že jsme nakonec děti
za snahu odměnili lízátkem. K mému velkému překvapení děti samy od sebe při další procházce začaly sbírat papírky. No asi nám
nezbude nic jiného, než nosit s sebou na vycházky pytle na odpadky, abychom v tom děti i nadále podporovali a vedli je ke správné
věci. A na závěr nám nezbývá nic jiného, než si přát, aby jim to vydrželo.
Věra Machačová
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se koná 3. 5. 2017 od 12.30 do 16.00 hod. v 1. třídě mateřské školy.
Zapsány by měly být děti, jejichž zákonní zástupci žádají o jejich nástup do mateřské školy k 1. 9.2017 nebo v průběhu školního roku do
31. 8. 2018.
K zápisu dítěte zákonný zástupce vezme svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Vojtková Alena, vedoucí uč. MŠ
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Hurá! Je pondělí 2. ledna 2017 8.00 hodin ráno a já stojím s dalšími 11
dětmi před školou. Všichni jsme ve stresu, jestli jsme něco nezapomněli.
Ale už by to stejně bylo fuk, protože všechny naše věci byly naskládané
ve velkém vojenském autě pana Zemánka. Takto asi začal první den našeho lyžařsko-snowboardového kurzu. Vyjeli jsme hned první den po Novém roce, když si ostatní spolužáci ještě užívali prázdniny.
Kurz se konal v Hynčicích pod Sušinou na nově zrenovované chatě Erlina, původně Obchodka. Výhodou této chaty je, že stojí přímo pod sjezdovkou. Po obědě jsme hned
vyrazili na svah a rozdělili se na dva týmy. Snowborďácký
a lyžařský. Většina z nás se teprve začala učit, což znamená pády, vstávání, naražené zadky, mokré oteplovačky.
Začátky nás ničily, pády z vleku a hlavně strach z rychlé
jízdy. Nakonec jsme všichni bravurně sjížděli modré sjezdovky a většina zvládla i červené. Naše dovednosti jsme
předvedli ve sjezdových závodech: lyžaři: 1. místo Matěj
Zvára, 2. Tomáš Zendulka, 3. Tomáš Dryják, snowborďáci: 1. místo Anita Rusínová, 2. Anežka Petrová, 3. Adéla
Petrovská. Večery jsme trávili ve společenské místnosti.
Paní učitelka nás trápila odbornými přednáškami, Fana to
ale vylepšil, pouštěl videa a fotky z daného dne. Nejvíce
jsme se nasmáli při společenských hrách, soutěžích (Romeo a Julie a jiné), bowlingu (nejlepší byl Tom Zendulka a Eliška Kupková).
Z kurzu jsme se vraceli nadšeni a těšíme se na další rok, že zažijeme spousty legrace. Chceme ještě poděkovat panu Zemánkovi
z Králové za převoz věcí.
A. Petrová, Mgr. A. Rusínová
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V pátek 24. března se žáci 3. - 5. třídy zúčastnili plavecké soutěže, kterou pořádala
Vodohospodářská ﬁrma Čerlinka Litovel ke světovému Dni vody. Všichni soutěžící
plavali 50 m volným stylem. Soutěž se konala na ZŠ Vítězná Litovel, ke které patří
i plavecký bazén. Žáci této školy pravidelně trénují a to se samozřejmě ukázalo ve
výsledkové listině, obsadili první místa. Naši žáci se umístili hned za favority. Třetí
třída – Štěpánek Ryšavý (prvňáček – náhradník) 5. místo, Lucka Tomanová 7. místo,
4. třída – Michal Horák - 5., Lukáš Bittner – 8., 5. třída Matěj Smyčka – 7., Tereza Šotolová 8. Ve štafetě (kraul, znak, prsa) jsme získali krásné 3. místo. Nejlepším a zároveň nejrychlejším plavcem naší školy, který byl oceněn, vyhlásili pořadatelé Michala
Horáka. Děkujeme všem žáčkům za výbornou reprezentaci školy.
Mgr. A. Rusínová
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Už se pomalu blíží 28. květen, kdy vyrazíme na kánoe a rafty na řeku Berounku. Vlakem musíme dojet do Chrástu u Plzně a pak
už nás jen čeká romantická krajina Oty Pavla a řeka plná ryb a labutí. Snad si stihneme prohlédnout hrad Karlštejn nebo Křivoklát.
Mgr. A. Rusínová

