ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ OLBRAMICE
Dětský maškarní ples se zimní královnou
Blíží se dětský maškarní ples. Na jaké bude téma, co vymyslíme a připravíme? Jaký
program, občerstvení - honí se hlavou každé z nás. Scházíme se na společné schůzce a už vše
společně projednáváme. Rozdělíme si úkoly, hlavně, aby se na nic nezapomnělo - kuchyň,
občerstvení, program, hudba, ozvučení sálu - vše musí klapnout.
Jedna z kolegyněk říká: „Ptala jsem se dětí, jestli mají
připravené masky, a ony mi s radostí vyprávěly, čím vším
budou. Ale potom se zeptaly, jakou masku jsem si připravila
já? Co kdybychom šly za ledové královny?“ Všechny se
smějeme, ale nejsme proti. „Oblečeme se do bílého a
uděláme dětem radost, alespoň to bude jako v ledovém
království,“ říkáme si.
Přibývá nám další starost: „Kde vzít kostýmy?“
Vyřeší to půjčovna svatebních šatů. A už leží pytel plný šatů
na stole. Je to jako v módním salóně. Každá si jedny
vybereme. Doma si je v klidu ještě jednou vyzkouším, ale
úsměvy na tvářích mých starších dcer mi jasně říkají, co si
myslí. „To nedám,“ říkám si. Avšak Adélka - nejmladší
devítiletá dcerka je nadšená: „Ty máš, mami, šaty jako
nevěsta“. Jdu se na to pořádně vyspat, ráno je moudřejší
večera.
Je tady krásné nedělní odpoledne: „Milé děti, vážení
rodiče, prarodiče, milí hosté, vítáme Vás na maškarním bále v
ledovém království u ledové královny.....“ Začíná odpoledne
plné tanečků, legrace, dobré pohody a dobrého jídla. Masky i
nás dospělých měly velký úspěch. Je zajímavé občas se vrátit
do dětských let ☺.
Děkujeme Vám všem, kteří jste se zúčastnili, podpořili
nás v našem snažení a věřím, že jsme společně s Vámi
vytvořili krásné odpoledne pro všechny děti. Děkujeme také
všem, kteří jste přispěli do bohaté tomboly. Vždyť na tu se
děti vždy těší ze všeho nejvíce a myslím, že největší odměnou
jsou pro nás právě jejich úsměvy.
Za ZŠ a MŠ Olbramice Alžběta Kozelská
POZNÁVÁNÍ VESMÍRU V OLBRAMICÍCH
Měsíc únor je na naší škole již několik let zaměřen na poznávání vesmíru. Je to téma, které děti
zajímá, láká a přitahuje. Možná proto, že vesmír sám o sobě je tajemný a pro většinu z nás svou
nekonečností nepochopitelný. V rámci tohoto tematického celku jsme uskutečnili projektový den se
zaměřením na poznání vesmíru a současně jsme se zapojili v tomto dni do soutěže „Pohádky dětí
dětem“. Hlavním cílem bylo na základě fantazie dětí vymyslet pohádku o vesmíru, která by zaujala
porotu a splňovala předem daná pravidla. Děti pracovaly ve skupince a výsledkem bylo 6
vesmírných pohádek. Porota měla velmi obtížný úkol, protože všechny pohádky byly zajímavé a
často plné dětské představivosti a fantazie. Vítěz však mohl být pouze jeden. Nejúspěšnější pohádka
se jmenuje „Tajemný vesmír“ a jejími autory jsou Vít Seidler (5. ročník), Dominik Rygel
(5.ročník) a Míša Šindelka (3.ročník). Vítězná pohádka byla námětem pro následné výtvarné
zpracování. Do vesmíru jsme se také částečně podívali, a to v rámci exkurze do planetária Johanna
Palisy. Program „Putujeme za hvězdami“ se dětem moc líbil a jistě si odnesly mnoho krásných
zážitků.
Ludmila Karbowiaková

Tajemný vesmír
Byli jednou tři chlapci a byli to kamarádi už od školky. Tom, Petr a Dominik - tak se
jmenují tři hrdinové příběhu o tajemném vesmíru. Kluci vyrostli a najednou měli 11 let. Rozhodli
se, že si na stromě postaví skrýš. Na stromě pomalu začala vyrůstat zajímavá stavba. Dokonce se
tam vešly i tři postele, na kterých chtěli chlapci přespat.
Rodiče jim to dovolili pod podmínkou, že tam budou spát jen jednu noc. Kluci tam přespali
a ráno šli na procházku kolem obce Olbramice. Šli a najednou uviděli v příkopě záhadnou věc.
Vzali ji do rukou a poté položili na zem. Tom zmáčkl záhadné tlačítko a kluky to najednou
teleportovalo do vesmíru. Objevili se ve vesmírné lodi s názvem Columbia. Na sobě měli
skafandry, které je chránily před nebezpečnými podmínkami ve vesmíru.
Hned nato se z dispečinku NASA ozvalo: „Přistaňte na planetě Merkur!“ Kluci ale
odpověděli: „Na Merkuru přece není život.“ „Ale je!,“ odpověděl dispečink NASA, „je přece rok
2050 a máme nejvyspělejší technologie!“ Kluci byli chvíli úplně zmatení, protože nevěděli, co se
děje. Ale přistáli podle rozkazu.
Na Merkuru se setkali se zlým králem ohně, který držel v zajetí mnoho otroků. Chlapci se
rozhodli vysvobodit je. Vydali se do jeho paláce. Klukům tam bylo hodně horko, ale skafandry mají
naštěstí v sobě zabudovanou ventilaci. Král si povzdychoval, že i jemu je moc horko, třebaže je
králem všeho ohně. Potřeboval svůj stín, který někde ztratil. Naši tři hrdinové šli za králem a nabídli
mu stín pod podmínkou, že propustí všechny své otroky. Král souhlasil. Všechny vězně propustil a
svůj stín dostal nazpět. Kluci mu ho darovali.
Přesto je král chtěl zradit. Zařídil, aby při letu zpátky na zem vesmírná loď Columbia
ztroskotala v atmosféře planety Země. A loď opravdu ztroskotala, rozpadla se na mnoho částí ….
Ale to není konec příběhu. Přece by nemohl skončit tak smutně. Tom, Dominik a Petr se probudili
ve své skrýši živí a zdraví. Byl to pouho pouhý sen. A tak končí příběh tří chlapců, kteří snili o tom
dostat se aspoň jednou v životě do vesmíru.
Napsali: Vítek Seidler, Dominik Rygel a Míša Šindelka

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SLUNEČNICE
Milí spoluobčané,
občanské sdružení Slunečnice zahájilo činnost v letošním roce přípravou plesu pro dospělé a
maškarního plesu pro děti. Doufáme, že se nám podařilo připravit tyto akce k Vaší spokojenosti a
budeme moc rádi, když se na dalších akcích roku 2011 opět setkáme. Tento rok je pro naše
sdružení významný tím, že letos oslavíme deset let od založení Slunečnice.
Velmi nás na počátku tohoto nového roku potěšil úspěch jednoho z členů sdružení pana Radka
Teichmanna při podání žádosti o podporu naši činnosti v rámci projektu dlouhodobé podpory
rozvoje neziskového sektoru firmy Arcelor Mittal Ostrava. Projekt „Děti poznávají přírodu“ byl
vybrán v rámci grantového řízení a
podpořen částkou 5000 Kč. Cílem projektu
bude seznámit děti se zvířaty, které žijí
v našem blízkém okolí, s jejich potřebami a
přirozenými nepřáteli.
Projekt umožní dětem poznat, jak
člověk může přírodě pomáhat, ale i škodit.
Součástí projektu budou besedy s myslivci
a ornitology, ukázka chovu dravých ptáků,
výlety do přírody a také návštěva záchranné
stanice v Bartošovicích. Budeme i aktivně
přírodě pomáhat výrobou ptačích budek a
úklidem odpadků v okolních lesích. Za
tuto finanční podporu firmě Arcelor Mital
děkujeme.
František Vaněk

