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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nastává prosinec a s ním přišla zima ve své
plné kráse a samozřejmě nastává i čas vánoční. Vládní restrikce a obava z nákazy nám
překazily rozsvěcování vánočního stromku,
svět s pandemií je smutný a připravuje nás
o spoustu zážitků a radostí. Dobrý pocit
máme alespoň z odvedené práce v obci.
Bilancí konce roku můžeme prohlásit, že vše,
oč obec usilovala, se podařilo dotáhnout
do zdárného konce. Naše dokončené projekty procházejí administrativní kontrolou
a zakončením. Pro příští rok připravujeme
rozvojové projekty typu opravy místních komunikací, větev u mateřské školy a přeložka
místní komunikace v dolní části obce. Také
jsme podali žádost o dotaci na opravu hráze obecního rybníka, připravujeme projekt
na opravu hygienického zázemí obecního
úřadu a knihovny. Chtěli bychom zefektivnit službu knihovny, a to přechodem na

připojení k regionálnímu serveru městských
knihoven. Díky této službě by bylo možné
na základě online katalogu provádět výpůjčky i z jiných fondů.
V příštím roce bude pro obec nová situace
ohledně Lesního družstva Háj Maletín, kdy
tato společnost projde rozsáhlou změnou.
Obec bude prosazovat udržitelný rozvoj
lesních komplexů, využití jejich rekreačního potenciálu, zvýšení ekologické stability a diverzity. Jde o to, že stávající situace
v krátkodobém horizontu přinese útlum
těžby a tím zisku z prodeje dřeva a přichází
období nové koncepce hospodaření a obnovy lesa, které chceme také opřít o dotační tituly.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám
jménem zastupitelů obce Maletín popřál
krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší
do nového roku, samou radost a zdraví.
Ing. Petr Pospěch, starosta obce

Obec Maletín
Maletín 21, 789 01 Zábřeh
Tel.: 583 448 122
E-mail: podatelna@maletin.cz
Web: http://www.maletin.cz
Úřední hodiny
Po: 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
St: 8:00 – 11:30, 12:30 – 16:00
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Zasedání Zastupitelstva obce Maletín
Výsledky projednání z 28. řádného zasedání
Zastupitelstva obce Maletín konaného dne 8. 12. 2021
Zastupitelstvo schválilo:
1. program včetně doplnění
2. pověřilo starostu provedením rozpočtového opatření v příjmech a ve výdajích
v částce 530 948,- Kč v případě přijetí dotace do 31. 12. 2021 pro tento jednotlivý
případ
3. pravidla rozpočtového provizoria do doby
schválení řádného rozpočtu na rok 2022
4. prodloužení pronájmu bytu č. 1, Starý
Maletín č. p. 226, pro současnou nájemkyni o 1 rok
5. prodloužení nájmu bytu č. 2, Starý Maletín č. p. 226, pro současnou nájemkyni
o 1 rok
6. prodej části pozemku, parcela č. 1093/4
k. ú. Starý Maletín. Žadatelem je M. R.
Prodejní cena je stanovena na částku
340 Kč za 1 m2 bez DPH. Pro oddělení
bude nutné vyhotovení geometrického
plánu, zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy
7. příspěvek pro Charitu Zábřeh, Žižkova
15, 789 014 Zábřeh, IČ: 42766796, na
zajištění mobility pracovníků terénních
sociálních a zdravotních služeb – kofi-

nancování investičních projektů obnovy
vozového parku ve výši 10 000 Kč formou daru. Dále pověřují starostu podpisem darovací smlouvy
8. příspěvek pro Hospic na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc,
IČ: 73634671, ve výši 10 000 Kč formou
daru na provoz zařízení. Dále pověřují
starostu podpisem darovací smlouvy
9. příkazní smlouvu mezi obcí Maletín
a Marií Paděrovou, Supíkovice č. p. 136,
790 51 Supíkovice. Předmětem smlouvy je za úplatu obstarat: zajištění zpráv
o udržitelnosti na projekt „Rekonstrukce stávajících autobusových zastávek
u Obecního úřadu Maletín. Odměna činí
5 000 Kč bez DPH každý rok, smlouva je
uzavřena do 31. 12. 2025. Zastupitelé
pověřují starostu podpisem smlouvy
10. příkazní smlouvu mezi obcí Maletín a Marií
Paděrovou, Supíkovice č. p. 136, 790 51 Supíkovice. Předmětem smlouvy je za úplatu
obstarat: zpracování žádosti o dotaci, administraci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a realizaci projektu
„Rekonstrukce MK Maletín – III. etapa“.

Odměna činí 22 500 Kč, v případě přiznání
dotace 42 500 Kč bez DPH. Zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy
11. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, účinnost vyhlášky je
1. leden 2022. Nabytím účinnosti této
vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č. 1/2003, o nakládání komunálním odpadem a stavebním odpadem, ze dne 28. 8. 2003
12. ceník č. 1/2021 – za služby a pronájmu,
účinnost ceníku je leden 2022. Zároveň
se ruší ceník č. 1/2012 schválený dne
25. 1. 2012
13. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021,
o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, účinnost
vyhlášky je 1. leden 2022. Nabytím
účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů ze dne 27. 4. 2020

Odpadové hospodářství
Téměř v každém zpravodaji informujeme
občany o situaci s odpadovým hospodářstvím, kde stále dokola doslova prosíme

,,TŘIĎTE ODPAD“
Chtěli bychom apelovat na to, abyste opravdu třídili odpad (papír – krabice je nutné
rozložit a nenechávat je u kontejnerů; plasty
– dávejte do pytlů k tomu určených; sklo.) Na

SKLO

PLAST

jedlé tuky a na textil jsou k dispozici samostatné kontejnery. Rozhodně do kontejnerů
nepatří zbytky ze stavby, nábytek a podobně. Všechen tento odpad nám navyšuje peníze za skládkovné a není to částka malá. Za
rok 2020 obec doplácela téměř 100 000 korun a to není konečné, protože od roku 2022
nám svozová firma zvedne částku za dopravu. Tyto peníze by se daly využít daleko lépe.

SMĚSNÝ ODPAD

Celý rok jsme situaci s tříděním komunálního
odpadu sledovali a těm, kteří poctivě svůj
odpad třídí, chci touto cestou poděkovat.
Dobrý výsledek v třídění odpadu kazí ti, kteří i v průběhu roku vyhazují ke kontejnerům
materiál vyprodukovaný při rekonstrukci
bytů, domů, rekreačních objektů apod. (nábytek, stavební suť, umyvadla…).
Nagyváthyová Aloisie

PAPÍR

KOV
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Historie domů v obci a jejich obyvatel
Dům č. 9
Stál v Glasergasse (sklenářská ulička) a byl postupně domovem tří generací Johanna Schvarze.
Poslední Jan a Marie Schvarzovi byli v roce 1946 vysídleni. Muž zemřel v roce 1948 v Dunsbachu (okr. Crailheim)
a jeho žena v roce 1960 ve Waldenburgu u Ohringen. Dům již nebyl osídlen a v roce 1947 byl zbořen.

Dům č. 10
Stál naproti domu č. 9. Od 90. let 19. století patřil tento dům dělníku a tkalci Aloisovi Pelzlovi (Treutner Lois).
V roce 1932 jej převzal nejmladší syn Rudolf, povoláním obuvník, zemřel v roce 1957 ve Wurzburgu.
Dům byl zbořen v roce 1949.

MS Hubert
Činnost Mysliveckého spolku Hubert v letošním roce byla znatelně ovlivněna situací
spojenou s koronavirem. Z důvodu vážné
situace na úplném začátku roku jsme zrušili všechny akce, a to nejen myslivecký ples,
ale veškerou schůzovou činnost. Taktéž se
nekonala schůze honebního společenstva
a ani spolupořádání dětského dne. Při letním rozvolnění se podařila uspořádat výstava trofejí s mysliveckou kuchyní. Děkujeme
za velký zájem, díky němu máme dobrý pocit, že se nám podařilo pro Vás občany v této
složité době alespoň něco vykonat. Závěr
roku bývá ve znamení společných honů,
zejména na odlov černé zvěře. Uspořádali
jsme jednu akci v listopadu, ale výsledek
lovu byl nulový. Bohužel počet zúčastně-

ných byl nízký. Vše je spojené opět s momentálním stavem různých omezení. Za
dodržení opatření máme naplánováno
mezi svátky na Štěpána rozloučení s mysliveckým rokem. Tímto srdečně zveme
zájemce z řady honců k závěrečné procházce přírodou v tomto roce. Pro všechny bude připraveno i drobné pohoštění.
Na závěr mi dovolte jménem výboru
mysliveckého spolku na sklonku roku
2021 všem popřát krásné bílé a hlavně klidné Vánoce plné lásky a pohody
a v nastávajícím roce 2022 hodně zdraví
a štěstí!!!
Za výbor předseda výboru MS
Ladislav Krejzek
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Okénko do knihovny
Opět Vás zdravím v knihovnickém okénku.
Na podzim jsem provedl malé roztřídění titulů, knížky pro děti dostaly své nové umístění
v místnosti s počítačem, naučná literatura
dostala také svoje samostatné regály a knihy
z výměnného fondu jsem na doporučení zařadil mezi náš obecní fond. 3.12. byl výměnný fond aktualizován o 68 nových svazků.
Máme stále ještě 6 dlužníků, kteří nevrátili vypůjčené knihy z let 2018–2019; tímto
bych je vysloveně požádal, aby nejpozději v lednu vypůjčené knihy vrátili!
V prosinci bude poslední den na výpůjčky
v pondělí 20. prosince; v lednu otevřeme
v pondělí 3. ledna2022.
Přeji Vám hezké prožití svátků, ke kterým patří také zajímavé knihy.
Dnes Vám chci z našeho fondu jednu takovou představit. Je od německého lesníka,
autora mnoha populárních knih, a tato konkrétní se jmenuje – Tajemné pouto mezi
člověkem a přírodou.

•

A měli bychom na rostliny pohlížet jako
na inteligentní bytosti?
Náš imunitní systém při procházkách lesem
prokazatelně využívá rostlinná antibiotika,
která stromy vylučují do ovzduší, aby se tak
ochránily před útočníky. A naše smysly nijak
nezaostávají za smysly jiných živých tvorů.
Podobně jako zvířata, která vnímají zemětřesení a jiné přírodní katastrofy dlouho předtím, než si je uvědomíme my, máme i my
lidé sedmý smysl – díky němu se nás někdy
například zmocní neklamné tušení, že se na
nás zezadu někdo dívá. Čich psů je sice celkově mnohem citlivější než lidský, jde-li však
o vůni zralých plodů a ovoce, můžeme na psy
dělat „dlouhý nos“.
Rostliny a stromy zase mají překvapivě
mnoho lidských rysů: Některé rostliny jsou
schopné slyšet a rozlišovat neškodné zvuky
od zvuků, které znamenají hrozbu, rozpoznávají například jemné záchvěvy chroustajících
housenek. Stromy vdechují kyslík obsažený
ve vzduchu a využívají jej k získávání energie.
Své kořeny používají k ohmatávání i k ochutnávání a pravidelné pohyby, jimiž pumpují
vodu kmenem vzhůru, lze ve světě stromů
přirovnat k našemu srdečnímu tepu.
Peter Wohlleben nám připomíná, že člověk
není rostlinám a živočichům nadřazený, nýbrž zůstává stejně jako všechny ostatní druhy součástí úžasného systému, kde na sobě
všichni navzájem závisejí a kde se všichni
navzájem ovlivňují – a tomuto komplexnímu
působení nedokážeme dosud ani zdaleka
porozumět.
Autor:
• Peter Wohlleben (1964) se již od dětství
chtěl stát ochráncem přírody. Studoval

Peter Wohlleben, lesník a ochránce přírody,
odkrývá udivující podobnosti mezi člověkem a přírodou – toto prastaré pouto zůstává dodnes neporušené.
• Mají lidé něco jako sedmý smysl, kterým
dokážou vytušit nebezpečí?
• Dá se říct, že náš čich předčí citlivý čich
psa? Proč náš imunitní systém reaguje na
barvy a vůně lesa?
A z druhé strany:
• Je možné, že stromy dýchají?
• Že u nich lze dokonce změřit něco jako
srdeční tep?

lesnictví a přes dvacet let pracoval jako
úředník zemské lesní správy. Dnes vede
lesní akademii v německém regionu Eifel
a usiluje o návrat pralesů do různých oblastí světa. Často vystupuje v televizních
pořadech, pořádá přednášky a semináře
a píše knihy na témata týkající se lesa
a ochrany přírody. Svými bestsellery Tajný život stromů, Citový život zvířat, Slyšíš,
jak mluví stromy a dalšími nadchl čtenáře po celém světě. V Německu nedávno
začal vydávat časopis Wohllebenův svět.
V roce 2019 mu byla udělena Bavorská
státní medaile za zásluhy při ochraně
životního prostředí, a to za jeho citlivé
a nekonvenční zprostředkovávání vědeckých poznatků.
Za mne – velice doporučuji – sám jsem přečetl od autora pět velice čtivých knih a vždy
jsem byl uchvácen informacemi a novými
pohledy na flóru a faunu evropských lesů.
Kniha je přínosná pro všechny lesníky, myslivce, milovníky přírody a mládež. Za mne pět
hvězdiček!
knihovník Karel Mlčoch

Ještě na téma příroda; protože se považuji za
milovníka a ochránce přírody, všech živých
tvorů, neodpustím si apelovat na klidné oslavy konce roku. Přiznávám, kdysi jsem občas
také se svým otcem takto „slavíval“ příchod
nového roku. Před lety jsem ale toto přehodnotil, na což měli zásadní vliv vystresovaní
psí společníci.
Jako bývalý voják, který měl možnost používat mnohem větší „ráže“, proto apeluji větou:
Silvestr není válka – když bouchat, tak
pouze sektem!
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Fotbal v Maletíně
Vážení sportovní přátelé a naši čtenáři,
tímto bychom Vám chtěli shrnout podzimní
část maletínského fotbalu.
Po dohodě s mohelnickým fotbalem máme
spojené družstvo mladších žáků pod vedením
trenéra Ondřeje Uhlíka, kteří hrají krajskou soutěž Olomouckého kraje. Podzimní část ukončili na 10. místě v počtu skóre 18:81. Teď už je
čeká jen zimní příprava a poté se budeme těšit na jarní soutěž, co nového nám předvedou.
Abychom nezapomněli, tak na Maletíně

Také bychom chtěli poděkovat trenérovi,
panu Karlovi Gabrielovi, asistenčnímu trenérovi, panu Mirovi Surému, a naší největší opoře, panu Antonínu Michalčákovi. A abychom
nezapomněli, velké díky patří pořadatelům,
holkám z bufetu, těm, co se starali o udírnu,
a hlavně našim fanouškům, kteří předváděli
neskutečnou atmosféru. Nás už čeká zimní
příprava a hurá na jarní soutěž. Všem přejeme
krásné svátky a vánoční pohodu.

máme muže, kteří hrají 1. A. třídu Olomouckého kraje. V podzimní části sezony jsme si
nevedli úplně špatně, ale bohužel jsme měli
smůlu na zranění několika klíčových hráčů. Proto jsme ukončili podzimní sezonu na
4. místě v počtu 23 bodů, se skóre 37:34. Ještě
bychom Vám chtěli představit tři naše nejlepší střelce podzimní části, a to je Daniel Beran
s 5 góly, hned za ním je kapitán týmu Milan
Michalčák s 9 góly a náš gólostroj je Lukáš Michalčák se 13 góly, za což mu patří velké díky.

TJ Maletín

Ekoškola a vermikompostér
Již to budou dva měsíce, co jsme my školkáčci dostali od školáků nové kamarády. Představili jsme se jim, přivítali je písničkou a uložili do pelíšku vystlaného měkkým papírem
a dobrotami z jídelny. Oni z počátku koukali,
kde že to jsou a proč se na ně všichni tak hezky usmívají, ale brzy si na nás zvykli a vypadá
to, že se jim u nás líbí, protože je jich, zdá se,
více. Asi si o nás řekli a pozvali kámoše. Tito
naši noví kamarádi jsou velmi skromní a stačí
jim slupky ze zeleniny, kterou dostáváme ke
svačince, a hezké zacházení, totiž když s nimi
nikdo nehází a nekřičí na ně. To máme my
děti taky rády. Schválně, jestli uhodnete, jak
se naši kamarádi jmenují? Jsou celí růžoví,
dlouzí, trošičku mokří. Vypadají jako růžový
váleček z plastelíny a když je vezmeme do
ruky, tak nám v ručičce tančí. Ale paní učitelka říkala, že to moc nemají rádi, že jsou raději potmě. Oni totiž na zahrádkách žijí úplně
pod zemí, kde je tma, a tam se schovávají
před ptáčky a rybáři a pilně tam pracují. Dělají v zemi dírky, aby se kořínkům od stromů
lépe dýchalo, a taky prý hlínu papají a zase

vracejí zpátky a ta hlína je pak lepší a více
kytičkám chutná. Už víte? Ano. My máme ve
školce žížalky. A ty žížalky žijí v zeleném domečku, kterému se říká vermikompostér.
Paní učitelka říkala, že je naše školička zapo3/100 a to že znamená, že můžejena do Ekoškoly
2
1
me všichni společně změnit5 prostředí
školky
tak, aby se nám v ní ještě více líbilo. A že se
6
o tu naši školičku můžeme4 společně
starat.
A nejen o školičku, ale taky o naši vesničku
a celou zemičku. Vlastně už3 to, že jsme hezky usměvaví a hezky pozdravíme babičky na
ulici, dělá to okolí naší školičky
8 hezčí.
9 Protože
3
ten úsměv je prý nakažlivý, stejně jako špatná nálada. Ale na tu pozor, honem ji 6odežeňte. Paní učitelky proto pozvaly maminky
a tatínky a nás děti, abychom se4 domluvili,
co bychom chtěli ve školce zlepšit. A my jsme
přemýšleli a přemýšleli a vymysleli
spoustu
2
nápadů. A já už si tedy nepamatuji všechno,
ale nám dětem by se tedy moc líbilo,
kdyby
8
4
na zahradě školky bylo více stromů. Když se
hraje schovka, tak ty stromy jsou moc bezva.
5
Na zahradě máme krásný modřín, na kterém

9

7

4

Ing. Eva Baslerová a školkáčci
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pozorujeme dálnice mravenců, vysokánský
jasan a třešinku, ze které sníme všechny třešinky. Jenže my jsme malí mlsouni a my bychom rádi taky jablíčka, hruštičky, švestky.
Nějaká malina či borůvka by byla taky fajn.
A tak jsme mamky přemluvily, aby každý, kdo
3 má a7 může,9 donesl
4 na jaře
6
do8 školky nějaký
stromeček nebo keříček a že si ho na zahradě
1
5
7 snad i záhonek, na
zasadíme.
Slyšeli
jsme, že
který budeme na jaře sázet semínka dobré
6 zeleninky,
8
4
2 Taky5 by se nám líbily na
získáme.
zahradě kytičky. A možná má někdo malia1 spoustu
kytiček
a rád by
5 ličkou
2 zahrádku
6
4
7
nám na jaře nějaké kytičky na naši zahrádku
dal. To
4 bychom byli
9 moc rádi. A
3 na takové zahrádce by se určitě líbilo i ptáčkům a brouč9 kům a pro 1ty jsme se domluvili,
6 že uděláme
domečky. My děti bychom chtěly ještě slona,
takže6 kdyby
3 někdo
8 měl
9 doma
5 třeba úplně
malé slůňátko, tak na nás ve školce zaťukejte,
1 ale je to jen7 mezi námi, my už2 jsme to zkoušely na paní učitelky a neprošlo to.
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Zprávičky z naší školičky
I když celé podzimní období bylo provázeno
velkou nemocností dětí, podzim jsme si užili plnými doušky. Babí léto nám přálo, proto
jsme mohli trávit spoustu času venku a užít
si pískoviště, houpaček, prolézaček, společných her s kamarády a vycházek.
Pozorovali jsme měnící se podzimní přírodu,
pouštěli jsme vlastnoručně vyrobené draky
z pečicího a krepového papíru, sbírali kaštany a šípky. Děkujeme rodičům za zapojení při
sběru kaštanů. V letošním roce se podařilo sesbírat opravdu velké množství kaštanů, které
byly předány místnímu myslivci pro lesní zvěř.
Povídali jsme si o podzimu na poli, zahradě
i v lese, zahráli jsme si Pohádku o veliké řepě, poznávali různé druhy ovoce a zeleniny a rozlišovali
zdravé a nezdravé potraviny. Šatnu nám zdobili
veselí ježci z brambor. Dvacátého října jsme oslavili Den stromů vycházkou do lesa. Děti poznávaly stromy, povídaly si o lese a o životě v něm, tvořily z dostupných přírodních materiálů domečky
pro skřítka Podzimníčka. Ve školce jsme následně přivítali pana Bedřicha Pisku, který nás seznámil s lesními zvířátky a ukázal nám své trofeje.
Koncem října proběhl náš třídenní projekt
„Dýňování“. Děti společnými silami vydlabaly
několik dýní, některé dýně dostaly dokonce
i jména jako např. Strašidýlko nebo Zajíček.
Druhý den projektu jsme si upekli muffiny
z dýňového těsta. Závěr projektu byl u dětí
nejoblíbenější, protože se jednalo o halloweenský karneval v kostýmech.
V listopadu jsme si připomněli a zahráli legendu o sv. Martinovi a uvařili jsme si zdravý

čaj. Využili jsme prvního sněhu k bobování
a sáňkování.
V pátek 3. prosince naši školku navštívil
sv. Mikuláš, za což mu moc a moc děkujeme.
Za krásné básničky a písničky odměnil děti
balíčkem dobrot.
V současné době prožíváme období adventu, jedno z nejkrásnějších období v roce.
Společně jsme vytvořili adventní věnec a pomalu odpočítáváme příchod Ježíška, kterému jsme již samozřejmě všichni už napsali.
Všem přejeme šťastné a veselé Vánoce a poklidný vstup do nového roku 2022.

Dýňování

Jana Menšíková, DiS., vedoucí učitelka

Mikuláš ve školce

Adventní čas ve školce

Prosinec 2021

7

Ze života naší školy
Uplynulé podzimní dny ve škole jsme se
snažili co nejefektivněji zaplnit získáváním
a prohlubováním znalostí a vědomostí našich žáků. Od října do konce prosince aktuálně probíhá doučování žáků jako prevence předcházení školní neúspěšnosti. Díky
zodpovědnosti rodičů, kteří si ponechávají
nemocné děti doma a dodržují nutnost karantény a izolace, se daří až do dnešního dne
zajišťovat plynulou prezenční výuku. Každé
pondělí probíhá testování žáků antigenními
testy, dodržujeme platná vládní nařízení.
Barevný podzim přinesl příjemné a barevné
babí léto, a tak jsme snad nastřádali dostatek
energie pro zimní období. Počasí přálo tradiční drakiádě pro děti a jejich rodiče, díky větrnému počasí v Maletíně nám to dobře létalo.
V říjnu jsme se věnovali dopravní výchově
a bezpečnosti na silnici, své znalosti jsme si jeli
ověřit na dopravní hřiště v Mohelnici. Ukázka
mysliveckých trofejí a beseda o tom, jak se starat v zimě o zvěř, proběhla díky ochotě pana
Pisky nejen ve školce, ale i ve škole.
Na školní život si výborně zvykají i žáci prvního ročníku, kteří už umí napsat a přečíst první jednoduchá slova a věty. Klasické výukové
předměty střídáme s pestrými výtvarnými
činnostmi a pravidelným pobytem školáků
venku, spojeným se sportovními aktivitami.
Velké oblibě děvčat i chlapců se těší volnočasový kroužek naplněný domácími pracemi

a vařením. Platí, že děti rády doma pomáhají.
Pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Bartošové se školou linula vůně čerstvých palačinek, pekli se i šneci z lístkového těsta. S předstihem si děti vyrobily adventní věnce, které
již zdobí jejich domovy.
Díky aktivitě MAS Mohelnicko momentálně
používáme tzv. sdílené učební pomůcky, které si mohou bezplatně půjčovat školy z našeho mikroregionu. Nejvíce dětmi oblíbené jsou
robotické včelky, které lze naprogramovat na
pohyb různými směry a používat v rámci předmětů, např. informačních a komunikačních
technologií nebo angličtině. Pomocí dalších

výukových pomůcek upevňujeme prostorovou orientaci a také máme k dispozici sadu
pro výuku sestavování algoritmu.
Adventní období ve škole prožíváme tím, že
si se žáky společně připomínáme tradice tohoto období, vyzdobili jsme školu, pečeme
cukroví a ve školní družině již máme vánoční
stromeček. Školní Ježíšek určitě přijde a také
děti se navzájem podarují drobnými dárečky.
Jménem svým a všech zaměstnanců ZŠ a MŠ
Maletín přeji všem dětem a jejich rodinám
krásné prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku 2022 pevné zdraví.
Mgr. Helena Pospěchová

Kroužek zdravé výživy a příprava bonbónů z agaru

Kroužek Malá hospodyňka

Výroba adventních věnců
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Trénink prostorové orientace

Angličtina s robotickými včelkami, 1. a 2. ročník

Výuka ICT pomocí robotických včelek Bee-Bot

Myslivecká beseda
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