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Od letošního roku došlo ke změnám v organizaci zápisů dětí do 1. třídy, především se změnil zimní termín na jarní, aby děti k zápisu přicházely zralejší a připravenější pro školní docházku. V naší škole proběhl slavnostní zápis dětí ve čtvrtek 6. dubna 2017. Celkem bylo zapsáno devatenáct prvňáčků, někteří
rodiče ještě zvažují odklad povinné školní docházky. Děti u zápisu musely prokázat svoji zralost a také
připravenost na vstup do školy - počítaly, poznávaly číslice, geometrické tvary, barvy. Přednášely také
básničky nebo zpívaly písničky známé z mateřské školy, vyprávěly o zvířátkách atd. Nedílnou součástí
zápisu byl i písemný test školní zralosti a také kresba postavy. Většina předškoláčků svoji první velkou
zkoušku zvládla výborně a v září s aktovkami na zádech a snad i s úsměvem na tváři nastoupí do 1. třídy,
kde už se na ně bude těšit jejich paní učitelka a noví kamarádi i nové zážitky.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem paním učitelkám a dětem, které se podílely na výrobě dárečků
pro děti k zápisu.
Mgr. Ivana Lachnitová
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SBĚRU STARÉHO PAPÍRU
EKO-UNIMED . . .

ZŠ MŠ M
22.5. –26.5. 2017

Ráno: 7.00 – 8.00 hod., odpoledne: 12.00 - 14.00 hod. Info: p. Habusta, 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. Habusta (nedávejte jej sami do kontejneru!).
Upozornění: budou se vážit pouze svázané balíky papíru, děkujeme za pochopení.
Mgr. Bc. K.Antesová
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Pro zpestření činnosti ve školní družině jsme využili velikonočních prázdnin a pro děti
jsme připravili přespání ve školní družině. Sešli jsme se na popeleční středu v 17.00
a vyrazili do místního lesoparku, kde jsme po úspěšném rozdělání ohně s dětmi opekli
špekáčky, zazpívali pár táborových písní a zahráli hry na hřišti.
Po uhašení ohniště následoval
návrat do družiny a pro děti největší zážitek, kterým bylo přespání ve spacáku na zemi. Ráno
na zelený čtvrtek jsme začali den
snídaní. Děti mohly ochutnat
chléb s máslem, řeřichou nebo
medvědím česnekem. Celé dopoledne patřilo hlavně tvoření.
V kuchyňce jsme si upekli velikonoční jidáše a nazdobili velikonoční perníčky, které nám dopředu napekla
paní vychovatelka P. Cabáková. Ve výtvarné třídě si děti vyrobily krabičku ve
tvaru zajíčka, namalovaly vejce barevným voskem, ozdobily polystyrénové
vejce papírovými květinovými výseky, dále vytvořily beránka z vyfouklého vejce a ozdobily husí vejce pomocí vrtaných dírek hobby

vrtačkou. Dopoledne nám velice rychle uteklo a myslím si, že každý si našel
činnost, která ho zaujala. Z mého pohledu byla akce velmi vydařená a děti
spokojené. Závěrem
bych chtěla co nejsrdečněji poděkovat
panu Ing. Křížkovi
za pečivo na svačinu
a těsto na tvoření,
paní Lucce Bendové
za zajištění ovoce
a zdravé svačinky
pro děti, panu Dlouhému za zajištění
dřeva na opékání a všem rodičům, kteří nám poslali různé dobrůtky pro děti.
Foto z této zdařilé akce lze shlédnout na http://druzinamedlov.rajce.idnes.cz/
Spani_ve_skolni_druzine-_velikonoce_2017/.
Věra Machačová
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Díky aktivitě Obce Medlov a paní Marcele Berger Smrčkové mohlo pár dětí z naší školy pod dohledem paní Věry Machačové strávit víkend
v polské obci Borów. Své dojmy zpracovali sourozenci Škabrahovi takto:
Martin Škabraha (9.třída): „Dne 21.4.2017 se skupina dětí a dospělých vydala do Polska na další projekt, kde se děti i dospělí učili
vařit různá jídla. V sobotu byl pro ně přichystán slavnostní oběd, kde byl přítomen i starosta polské obce Borów či ředitelka polské
školy. V neděli se Češi i s polskou skupinou vydali do ZOO ve městě Wroclav, kde viděli různá zvířata včetně ryb, lvů a různých dalších živočichů.Po příjezdu jsme se naobědvali a jeli zpět do České republiky.“
Lucie Škabrahová (7. třída): „Dne 21. 4. jsme se vydali na víkend do Polska v projektu ,,JÍDLA NAŠICH MÁM“. Když jsme přijeli, byli
jsme mile přivítáni a hned jsme dostali jídlo. Zbytek dne jsme měli trochu volnější. Druhý den nás však čekala slavnostní večeře, na
kterou dorazil i pan starosta obce Borów. Mohli jsme ochutnat různá tradiční polská jídla. Poslední den byl však nejkrásnější! Jeli jsme
do wroclavské ZOO. Byl to nezapomenutelný zážitek. Viděli jsme krokodýly, žraloky, pelikány, pštrosy a spoustu dalších zvířat. A pak už
jsme se jen najedli, rozloučili a jeli domů. Celé jsme si to tam parádně užili a určitě by se tam všichni rádi znovu vydali!“
Více se o projektu jistě dočtete na stránkách obecního zpravodaje.
Mgr. Jitka Zíková
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„Sbírám, sbíráš, sbíráme dál…“ víčka od PET lahví. Tímto mottem se od září
letošního školního roku řídí žáci 1., 3. a 5. třídy naší školy, kteří skoro denně
nosí víčka od PET lahví pro Lucinku Dvořákovou z Pacova u Moravské Třebové. Lucinka je hodně nemocná a může používat jen levou ručičku. Z výtěžku této sbírky víček bude hrazena část její těžké operace. Všem dětem a rodičům, kteří přispívají a víčka s námi sbírají, proto děkujeme.
Tato „naše“ Lucinka oslaví letos v květnu 10 let. A protože miluje pohlednice a má
jich prý doma neuvěřitelné množství od lidí z celého světa, rozhodli jsme se s dětmi uspořádat dobrovolnou akci nazvanou „Pohlednice
pro Lucinku k 10. narozeninám“. Vše spočívalo v tom, že kdo chtěl, koupil si pohlednici (některé nám věnovala paní učitelka Zíková ze
své osobní sbírky) a na ni napsal pro Lucinku narozeninové přání. Sešla se nám nakonec spousta krásných pohlednic od prvňáčků, třeťáků
i páťáků. Všechny jsme předali paní Kamile Janků, která nám pomáhá s organizací při sběru víček a která doručí Lucince i naše pohledy.
Všichni doufáme, že Lucinku naše přáníčka potěší. Moc bych také chtěla pochválit děti, které se této akce zúčastnily. Jsem ráda, že
umí pomáhat a dělat radost druhým lidem.
Mgr. Barbora Vanková, foto Hana Labonková
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První dubnový týden ve školní družině patřil zase tvoření. Jelikož se
nám začíná pomalu ale jistě rozjařovat a blížily se nám Velikonoce, rozhodli jsme se, že si vyzdobíme s dětmi své domovy a vytvoříme jarní
dekoraci na dveře. Díky ochotě pana Dlouhého a pracovníků údržby
obce, kteří nám zajistili proutí, se nám podařilo udělat si proutěné věnečky, které nám následně posloužily k dekorování. Ke zdobení jsme
použili rozličné květy, peříčka, stuhy, vajíčka a skořápky od vajec. Děti
byly opravdu šikovné a výsledek určitě stál za to. A co nás čeká na příště? No přece dáreček pro maminky ke Dni matek.
Věra Machačová

