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Z

1.

Základní škola a Mateřská škola Medlov oznamuje zákonným zástupcům budoucích prvňáčků, že
zápis dětí do 1. třídy se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 13.00 do 18.00 hodin v budově
základní školy. S sebou rodný list dítěte a váš občanský průkaz. Na webových stránkách školy
www.zsmedlov.cz najdete podrobné informace k organizaci zápisu.
Mgr. Ivana Lachnitová

Š
V hodinách literární výchovy se žáci šestého ročníku seznámili také s teorií verše, s různými druhy rýmů. A protože vím, že jsou velmi šikovní, dostali za úkol vytvořit na daný rým svou vlastní báseň. Tři z nich
jsem vybrala, abyste i vy měli možnost posoudit jejich práci v hodinách
českého jazyka.
Mgr. Jitka Zíková

Starý člověk vzpřímený
byl na obraze.
Ovšem,
bylo to umění.
Vypadl z obrazu.
Leží na podlaze.
Lukáš Pecher

Potkal jsem psa,
ten šel do lesa.
Sehnal tam kost,
bylo toho dost.
Venku řádil drak
a pod ním byl mrak.
Začala bouře.
Hned bylo kouře!
Natálie Juráňová

P
Dne 23. 1. 2018 navštívili naši nejmladší žáci z 1. třídy devátou třídu. Tématem společného povídání byli ptáčci, kteří u nás zůstávají a v průběhu zimy
je můžeme vídat na krmítkách. Deváťáci si připravili stanoviště, na nichž pak
skupinky prvňáčků plnily různé úkoly. Poznávali například ptáčky podle zpěvu, seznámili se s vhodným krmením určeným pro ptáky do krmítek, složili
si ptačí puzzle, naučili se také některé další druhy ptáčků a ověřili, zda umí
ptáčky poznat podle ptačí siluety anebo také správně spočítat. Poté si společně
s deváťáky vyrobili jednoduché krmítko z PET láhve. Všichni prvňáčci byli
moc šikovní a získali za odměnu diplom a drobnou odměnu. Na závěr akce
jsme se všichni na památku vyfotili.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

V
Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Zima
2018“, kterou každoročně pořádá DDM v Uničově.
Celkem bylo do soutěže přihlášeno 245 výtvarných
prací z celého Uničovska, z nichž vyhodnoceno
a odměněno bylo 28 originálních prací jednotlivců a 5 kolektivních prací. Mezi nimi byly vybrány
i obrázky našich dětí, a to: Lucie Tomanové (4. tř.),
kolektivní práce dětí ze školní družiny, obrázky Míši
Bittnerové a Lucie Zemánkové (7. tř.), Míši Kačalové a Adély Petrovské (9. tř). Všem gratulujeme!
Mgr. Klára Filipová

D
Dne 7. února pořádá každoročně SPŠ a SOU Uničov Den zručnosti pro zájemce
o studium na této škole. Letos jsme se této akce zúčastnili i my. Kluci si vyslechli nabídky oborů i možné uplatnění po ukončení studia od různých přítomných
ﬁrem. Poté se všichni zájemci rozdělili do skupin a prohlédli si celý areál škol
i dílenských pracovišť a ve workshopech si zkusili i něco malého vyrobit. Na závěr
dostali i nějaké drobné propagační materiály.
Mgr. Hana Heinzová

B

5.

Ve čtvrtek 15. února se žáci 5. třídy opět po roce
oblékli do nepromokavého oblečení, navlékli si
rukavice a s bruslemi vyrazili na zimní stadion do
Uničova. Tento zimní sport je mezi dětmi skutečně oblíbený, a tak se mnozí již nemohli dočkat, až
zase budou stát na ledové ploše. Většina dětí se
pohybovala na ledě s jistotou a bruslení jim nečinilo potíže. I méně zdatní žáci bruslili s velkou
chutí a odhodláním. Pro pokročilejší bruslaře byly
nachystány k zapůjčení různé překážky a gumové
kužele. Všichni žáci si bruslení parádně užili a po
dvou hodinách se do školy vraceli příjemně unavení.
Žákům jiný pohyb svědčí, rovnováha, rychlost
i obratnost jsou pohybové vlastnosti, které bruslení
nabízí. Není tedy důležité, jestli jsme mistry
tohoto sportu, hlavní je radost z pohybu a chuť
zdokonalovat svoje dovednosti. A tak se mnozí již těší na další příležitost, kdy si budou moci společně zabruslit.
Mgr. Klára Filipová

L
Tradiční součástí školního roku je lyžařský a snowboardový kurz. V neděli
7. ledna jsme vyrazili na kurz v Hynčicích pod Sušinou s 21 žáky. Naplnili
jsme celou levou polovinu chaty Erlina, kde jsme se i stravovali a večery
trávili společenskými hrami. Na svahu
jsme se rozdělili do týmu snowborďáků a lyžařů. Všichni zvládli sjíždět jak
modré, tak i červené sjezdovky, někteří
bojovali s jízdou na vleku, ale i na něm
se naučili jezdit. Završením byl závod
ve slalomu, který vyhrál na lyžích Matěj
Zvára, ze snowboarďáků byla nejlepší
Míša Bittnerová. Zpestřením byla návštěva hotelu Sněženka, kde jsme hráli
bowling, na který nám přispělo SRPŠ.
Domů jsme odjížděli v pátek 12. ledna.
Počasí i sněhové podmínky nám přály
a nyní se už těšíme na příští rok. Celý
lyžařský kurz se nesl v přátelské atmosféře, začínající lyžaři a snowboarďáci
se naučili velmi dobře základům, které
mohou využít při dalších návštěvách
hor. V celém průběhu kurzu nedošlo
k žádnému úrazu a je na místě vyhodnotit celý pobyt jako velice úspěšný.
Mgr. A. Rusínová

