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Medlovský cross
Dne 24.10.2013 uspořádala ZŠ a MŠ Medlov v lesoparku Medlovské skalky již 10. ročník
tradičního přespolního běhu, kterého se zúčastnilo osm škol. V celkovém hodnocení škol jsme
obsadili 5. místo. Vítězem se stala ZŠ Rýmařov před ZŠ Uničov U Stadionu. V soutěži jednotlivců
skončil v kategorii starších chlapců na 7. místě Gábor Zdenek, v kategorii starších dívek na 7. místě
Ševčíková Nikola, v kategorii mladších chlapců na 9. místě Pekr Antonín. Dále nás reprezentovali
Gábor V., Klosová L., Fréharová N., Smrček Z., Dušek D., Klimeš J., Nevěřilová M., Hájková M. a
Budařová M. Závody probíhaly za krásného podzimního počasí. Všem žákům patří poděkování za
snahu a předvedené výkony.
Šmíd Jaromír – učitel TV

Projektový den „Les: Račte vstoupit, otevřeno“
„Příroda je krásná a mnoho dokáže. Potom však přijde
člověk a všechno může být jinak…“
To byla hlavní myšlenka projektového dne, zaměřeného na
přírodu a její ochranu. V úterý 15. 10. 2013 probíhala naše školní
výuka totiž trochu jinak a jinde. Všichni jsme se vydali do lesa
Kárníka, v němž žáci, rozděleni do družstev, absolvovali poznávací
lesní stezku. Na sedmi stanovištích získávali nové poznatky a plnili
nejrůznější úkoly. Všechna družstva si také vytvořila svoje
„Desatero pravidel správných ochránců přírody.“ Kromě naučných
úkolů čekaly na žáky i zábavné hry a soutěže. Ve druhé části
tohoto projektu nás pan Andrej Czik ze záchranné stanice pro
ohrožená zvířata seznámil s činností a smyslem záchranných
stanic, předvedl několik zachráněných dravců a poradil všem, jak
se zachovat, nalezneme-li zraněné zvíře. Den v lese se opravdu
vydařil - počasí nám fandilo a žáci z naší školy svým chováním,
přístupem i aktivitou dokázali, že skvěle zvládají i jiné způsoby
výuky a také, že jim není naše příroda lhostejná. Velké poděkování
za zdárný průběh akce patří všem pedagogům naší školy, také
paní učitelce Bukovjanové, Horákové a panu učiteli Hulovi, dále
panu hajném Bazgerovi za myslivecké sdružení Miroslavu
Ševčíkovi ml. a panu Czikovi ze záchranné stanice.
Jana Kobylková

Halloween Day
Halloweenskou oslavu plnou zábavy a legrace zažili letos 31.
října i žáci 1 .stupně naší školy.
Cílem celodenního projektu Halloween Day v rámci výuky
anglického jazyka bylo, aby žáci získali informace o tomto
zahraničním svátku a porovnali jej s českou tradicí Dušiček. Žáci 4.
třídy v hodinách angličtiny již předem připravili informační plakáty o
původu a průběhu oslav Halloweenu, roznesli Strašidelné pozvánky
na Halloween party, naučili se tradiční písničky, říkanky a hry.
Strašidelné dekorace vyrobily děti ze školní družiny. Po podzimních
prázdninách se ve čtvrtek 31. října ve třídách sešlo spolu s dětmi
velké množství dýní nejrůznějších tvarů a barev. Halloween Day mohl
začít. Dopoledne některé děti na školní zahradě vydlabávaly dýně a
vyřezávaly do nich obličeje. Ostatní děti ve třídách zdobily dýně
přírodninami, vystříhávaly dýně z barevného papíru, vyráběly
strašidelné party klobouky, nebo ve školní kuchyňce připravovaly
dýňovou pomazánku na jednohubky. Po obědě v tělocvičně naší
školy začala dlouho a netrpělivě očekávaná Halloween party ve
strašidelných kostýmech čarodějnic, duchů, kostlivců a různých
příšer. Na začátku představili žáci 4. třídy svou prezentaci
Halloweenu ukázkou anglických říkanek, písniček a her. Následně si
děti mohly zahrát tradiční hry (např. Dýňový bowling, Lovení jablek),
zatančit si a občerstvit se v naší restauraci dýňovým sandwichem a
dračím nápojem. Za doprovodu tajemné hudby byly z reje masek
vybrány a odměněny ty nejoriginálnější. Večer jsme se za úplné tmy
po krátkém odpočinku a uklidnění sešli na školní zahradě osvětlené
lampami z dýní. Některé děti přišly s vlastními lampióny a přivedly
také své rodiče, prarodiče a sourozence. Společně jsme si užili tajemnou atmosféru. Věříme, že jste
se vesele a strašidelně bavili.
Děkujeme za spolupráci a pomoc při organizaci akce, děkujeme společnosti Tagros za
sponzorský dar- jablka. Těšíme se příští rok na shledanou.
tř. učitelka Soňa Kubíčková a vychovatelka ŠD Jitka Chovanečková

Přírodovědná exkurze
3. a 4. třída se vypravila 16. října 2013 do Olomouce. Po
krátké procházce městem a prohlédnutí významných památek –
Sloupu Nejsvětější trojice, radnice s orlojem, modelu města a kašny
na Horním náměstí jsme navštívili Vlastivědné muzeum. Všichni
jsme byli nadšeni unikátní expozicí Příroda Olomouckého kraje.
Zvláštností této stálé výstavy jsou interaktivní prvky – lovení ryb,
sledování letu ptáků na louce, práce s mikroskopem a ukázky
přírodnin z nejrůznějších společenstev. Děti se mohly dotýkat
exponátů, prolézat různé úkryty a poslouchat zvuky přírody. V tomto
muzeu jsme mimo jiné navštívili unikátní expozici Egypt, kde děti viděly mumie, sarkofágy, ozdoby,
sošky a další cenné předměty. Třetí zajímavou výstavou byla Olomouc – patnáct století města. Naší
další zastávkou bylo město Šternberk. V tamní Expozici času jsme se zúčastnili jednoho z
edukačních programů pro školy. Děti se hravou formou seznámily s pojmy čas, vesmír a významnými
osobnostmi světové vědy. Získané poznatky využily na pracovních
listech. Dále jsme si v muzeu prohlédli hodiny a různá měřidla času
od nejstarších dob po nejmodernější. I přes špatnou předpověď
počasí nám naštěstí nepršelo a za zpěvu Sláva nazdar výletu jsme
šťastně dorazili domů. Druhý den po exkurzi vypracovaly děti ve
skupinkách projektové práce, které v současné době můžete vidět
na školní nástěnce.
Soňa Kubíčková a Lenka Pavlíková

