ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

Prázdniny ve školním roce 2017/2018
Pololetní 2. února 2018
Jarní 5. - 11. března 2018
Velikonoční 29. - 30. března 2018
Hlavní 2. července 2018 - 31. srpna 2018
Mgr. Jitka Zíková

M
I v tomto školním roce se deváťáci ujali role Mikuláše, andělů a čertů a vyrazili za svými spolužáky do tříd. Většina
žáků byla hodná, zlobivější
slíbili, že se napraví.
Mgr. Jitka Zíková, foto
M. Kačalová
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Hudební výchova je nedílnou součástí základního vzdělávání a v naší škole má každotýdenní hodinovou dotaci. Žáci na druhém stupni
poznávají různé druhy not, zpívají lidové písně i ty populární, učí se o dějinách hudby a jsou také vychováváni k poslechu. V hodinách
hudební výchovy se také připravovali naši žáci na pěveckou soutěž Carusošou, kterou ve své kategorii vyhráli. Děti ovšem také baví
pohybový doprovod hudby a někdy také příležitostně tvoří i vlastní texty. Před Vánocemi se toto téma dalo pěkně zpracovat. Vybrala
jsem dva texty šesťáků, oba byly tvořeny na známý nápěv. Myslím, že se jim povedly.

Radostné děti o štědrém večeru (nápěv Štěstí, zdraví)

Prosinec (nápěv Štědrej večer nastal)

Máme tady dobré dárky, těšíme se tam, tam na Vánoce, kde
se hostina děje. Děti si zde hrají a potom tam skákají. A za
chvíli, za minutu, zas dovádějí. Teď nastala krásná chvíle,
teď se radují. Dárečky se v tuto chvíli rozbalují. Chlapci si
teď rozbalí autíčka i se soby a holčičky dostaly zas krásné
barbínky. Na obloze vyšly hvězdy jménem Velký vůz, děti se už
zaradují, že je tady Bůh. (N. Juráňová, Š. Brachtlová)

Prosinec nám nastal, prosinec nám nastal, Vánoce přichystal, Vánoce přichystal. Zdobíme stromeček, zdobíme stromeček, pečeme perníček, pečeme perníček.Píšeme Ježíškovi,
píšeme Ježíškovi,o krásné dárečky, o krásné dárečky. Máme
večeři, máme večeři, a k tomu cukroví, a k tomu cukroví. Dostali jsme dárky, dostali jsme dárky,a pak na pohádky, a pak
na pohádky. (V. Kuchařová, T. Šotolová)
Mgr. Jitka Zíková
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Ve čtvrtek 14. prosince se učebna výtvarné výchovy na naší
škole proměnila na výrobnu svíček. Každé dítě prvního stupně si mohlo vyrobit krásnou svíčku ze sypaného vosku, vykrojit
mýdélko, popřípadě zakoupit některý z hotových výrobků.
Velké poděkování patří paní Zavadilové ze svíčkárny Rodas
v Olomouci, která se dětem ochotně věnovala.
Mgr. Lenka Králová

Svíčky se vyráběly také v družině, a jak lze vidět z fota paní
vychovatelky Věry Machačové, moc se dětem povedly.

T
V neděli 7. 1. 2018 vystoupili žáci 2. a 4. třídy na Tříkrálovém koncertě v Medlově v kostele sv. Petra a Pavla. Vystoupení na tomto
koncertě se pro nás stalo již tradicí. Letos jsme s žáky nacvičili pásmo nazvané „Vánoční ťukání“. Trochu netradiční pásmo jsme
završili příchodem tří králů a koledou „Tříkrálová“ v úpravě P. Jurkoviče. O účinkování na koncertě je vždy mezi žáky veliký zájem.
Děkuji proto všem účinkujícím dětem za obrovskou snahu a píli a díky patří i jejich rodičům. Také letos děkuji Anežce Petrové a Terezce Smyčkové za hudební doprovod, Noemi Smyčkové za sólový zpěv, Sárince Smyčkové za ztvárnění roličky oslíka u betléma
a manželům Petrovým za odvoz kulis a kostýmů.
Myslím si, že tento koncert je vždy pro nás všechny příjemným završením vánoční doby a společným vykročením do nového roku.
Mgr. Barbora Vanková

Základní škola a Mateřská škola Medlov
pořádá

14. maškarní ples
v pátek 2. března 2018, ve 20.00 hodin v Obecním domě Medlov
Styl plesu a masky: retro 70. a 80 léta. K tanci zahraje: skupina Halogen.

Příspěvky na kulturního referenta v ceně 120,- Kč je možné zakoupit v kanceláři základní
školy, nebo objednat na telefonním čísle 739 654 982

.

Jsou zváni všichni, kteří chtějí podpořit školu, mají smysl pro humor a společenskou zábavu v maskách.
Jídla, pití a dobré zábavy, zajímavých cen bude spousty, proto neváhejte a přijďte se s námi pobavit.
Těší se na Vás zaměstnanci školy..

