Časopis ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Roztleskávačkou za 17 x 30 minut čistého času
Nááástup!
Roztleskávačky! Správné držení těla! Paty! Hýždě! Ramena! Hlava! Výdrž!
Baletní ∆! Stoj spatný! Nástup!
Roztleskávačky! POCHODEM V CHOD, raz – dva! Levá dva, levá dva, …,
zastavit, stát, raz – dva!
Kapitánky! Vyrovnat! Stop!
Jaká je to hudba? ………... Rychlá! Jak rychlá?..............Moc rychlá!
A proto – …………………..Hej, hej, hej x hrej, hrej, hrej!
Toto byl úvod k vystoupení roztleskávaček na školní akci - KŘEST
SPORTOVNÍ HALY, která proběhla 24. dubna 2019.
Holky dokázaly nacvičit v „šibeničním“ termínu sedmiminutové sportovnětaneční vystoupení, které proběhlo před volejbalovými zápasy.
Představuji všem tyto báječné malé dámy, které ještě na konci března
nevěděly, že se stanou školními roztleskávačkami.
Třeťačky – Barča Kozmíková, Terezka Jahodová, Nikolka Ondřejíková,
Sofinka Václavíková, Adélka Bartoňová, Sofinka Holáňová, Sabinka Panáčová,
Monička Hromádková, Julinka Vrbenská. Čtvrťačky – Adélka a Laduška Nevřivovy,
Zuzanka Kuláková. Mája Nevřivová z páté třídy. Šesťačky – Eliška Šimková, Adélka
Regeciová + dvojčata Kačírkovi a Tomáš Pavlica, kteří tvořili logistické centrum –
pouštěli hudbu, zapojovali mikrofon, prováděli zkoušky aparatury, nosili kostýmy,
tvořili dobrou náladu a občas i tancovali.
Ni: Hodně se mi to líbilo, příště se přihlásím zase.
Ju: Jsem ráda, že nám nevypadly třásně z pomponů. Moc se mi to líbilo, ale trošku
jsem se styděla před tolika lidmi.
Te: Nácvik byl těžký.
Mo: Bylo to super a myslím, že jsme to zvládly.
Ba: Bylo to moc krásné, trochu to bylo náročné, ale zvládla
jsem to.
Sa: Někdy to bylo náročné, ale to mi nevadilo, protože mě to
bavilo, tak jsem ráda, že jsem tam chodila.
A: Mám tančení ráda.
So. H: Trénovaly jsme tvrdě.
So. V: Vystoupení a písnička a všechno tam bylo dobré.
Zu: Líbilo se mi, jak jsme roztleskávaly a udělaly všem radost.

A+L: Líbily se mi sukénky, ve kterých jsme tancovaly a jak jsme roztleskávaly
učitelům.
Má: Naše vystoupení mě pobavilo, myslím, že se líbilo. Líbilo se mi i naše oblečení.
A: Byla jsem ráda, že jsem se mohla účastnit programu. Kluci tam dělali srandičky,
to bylo dobré a bavilo mě to tam – skvělá společnost a hodná paní učitelka. (Jejda!)
E: Ráda jsem byla v tak super společnosti. Někdy kluci nedávali pozor a to byla
vždycky sranda.
Logist. centrum: Dělali jsme to, co nás bavilo, tedy ozvučování. Celkově to byla
zábava a super, že jsme dostali občerstvení.
A nakonec…Milé holky – ROZTLESKÁVAČKY – sešly jsme se k nácviku
17x po 30 minutách tancování. Byl 28. březen 2019. Po 24. dubnu 2019 Vám
potřebuji říci: Za obrovskou snahu a maximální výdrž a vzájemnou pomoc a
projevené nadšení a milé ksichtíky, vám, já osobně MOC DĚKUJI!…a přeji báječné
prázdniny!
Helena Vernerová
A POZOR! Druhačka Verunka Jahodová si po vystoupení půjčila kostým a
během pěti minut se naučila krátký pokřik a taneční poskoky. Takže roztleskávačkou
za 1x 5 minut čistého času, to je, co?
Exkurze Dukovany 9. 5. 2019
Dne 9. 5. 2019 proběhla tematická exkurze do vodního díla Dalešice a do
jaderné elektrárny Dukovany. Exkurze byla určena primárně pro devátý a osmý
ročník, ale exkurze se zúčastnili ještě dobrovolníci ze sedmé a šesté třídy. Během
exkurze mohli žáci vidět nejen vzdělávací filmy společnosti ČEZ, ale mohli také
nahlédnout do bezprostřední blízkosti vyřazených turbín a nechat se ohromit jejich
velikostí. V Dalešicích také měli možnost shlédnout z balkónu strojovny a vidět
elektrárnu v provozu. V Dukovanech žáci navštívili informační centrum elektrárny,
kde se nám dvě průvodkyně věnovaly a ochotně zodpověděly dotazy zvídavých žáků.
Nejvíce děti zaujaly modely palivových tyčí a kontejnery radioaktivního odpadu.
Žáci si mohli také vyzkoušet spoustu interaktivních modelů a navštívili i fotokoutek.
Během cesty zněly autobusem lidové písničky a žáci byli cestou i exkurzí nadšeni.
Mgr. Martin Jašek
Škola nanečisto
Ve středu 15. května se sešli naši budoucí prvňáčci ve škole. Zatím to byla
„Škola nanečisto“, ta opravdová „naostro“ vypukne až v pondělí 2. září.
Děti se v první půlhodince představily, ukázaly, jak umí držet pastelku,
rozdělily zvířata do ohrádek a poznaly všechna zvířata podle malé nápovědy. V druhé
půlhodince děti vyzkoušely počítání, porovnávání čísel, poznávaly a třídily
geometrické tvary. A v poslední půlhodince se budoucí prvňáčci mohli vyřádit
v tělocvičně, kde si zahráli několik her.

Na konci „Školy nanečisto“ bylo překvapení – VYSVĚDČENÍ
PŘEDŠKOLÁČKA a sladká odměna.
Děti byly moc šikovné a my se na ně v září těšíme.
Mgr. Daniela Furmánková
Deváťáci se loučí
Přijde mi to jako včera, co jsme nastupovali do 1. třídy. A on už je konec
devítky a já píšu závěrečnou řeč na rozloučení. Uteklo to jako voda, jako dlouhá řeka.
Teď je z ní řeka plná zážitků, vzpomínek, krásných, ale i špatných chvílí. Chtěla bych
za nás za všechny poděkovat celé škole. Prožili jste s námi devět let našeho života,
devět nejdůležitějších let našeho života. A je hrozně těžké se jen tak rozloučit a začít
někde jinde úplně od začátku. Je těžké si devět let na něco zvykat, a pak si najednou
odvyknout. Asi si říkáte, že to hrozně zveličuju a prožívám. Jenže naše třída je jako
rodina. Je nás jen třináct. 13 příběhů, 13 statečných. Tak moc jsme si na sebe zvykli,
že bez sebe nemůžeme žít. Pomáháme si, svěřujeme se, máme svoje hlášky a svůj
humor. Známe se jako svoje boty. Víte, když s někým prakticky žijete devět let, nejde
se jen tak od sebe odtrhnout a jít pryč.
To samé je s učiteli. Máme jich tak pět a půl, a zvykli jsme si na jejich styl
učení. Nebo spíš, nic jiného nám asi nezbylo. V hodinách jsme s nimi chytali
záchvaty smíchu, povídali si o životě, o budoucnu, vytvářeli hlášky. Prostě jsme si je
zamilovali.
Tímto bychom všem učitelům chtěli poděkovat, že nás připravili na život.
Nevzdali to s námi a doufáme, že na nás budou vzpomínat, jako na tu nejlepší třídu,
co kdy učili. Víme, že ze všeho se stanou jen historky. Z našich fotek se stanou staré
fotografie a všichni se jednou stanou něčí mámou nebo tátou, ale vzpomínky na těch
úžasných devět let v nás zůstanou napořád.
Anna Bezděková, IX. třída
Deváťáci se dostali na střední školy
Naši milí deváťáci mají za sebou přijímací řízení. Všichni byli přijati do oborů,
po kterých toužili. Jsou to obory: reprodukční grafik (2x), kadeřník (2x),
zdravotnické lyceum, automechanik, cukrář, informační technologie, bezpečnostně
právní činnost a gymnázium (4x).
Přejeme jim spokojenost s volbou a úspěchy ve studiu.
Mgr. Petra Hašová
O tom jak učitelky jely na školní výlet a nebyly hysterické…
Divíte se? Fakt to jde, když se staráte o děti, jejichž rodiče si zaslouží poklonu
za své výchovné metody, máte obětavou průvodkyni, která umí zaujmout a ředitelku,
jež dokáže vyřídit všechny technické cestovní záležitosti.

Příjemný poznávací výlet s deváťáky do rakouského města Graz, tak provázely
jen drobné patálie jako např. zapomenuté řízky v lednici, nefungující kreditka,
spálená kůže, klíště, opomenutá taška s nákupem, ztracená a nalezená tramvajenka,
bolest hlavy a krku, včelí žihadlo, ulomená kolečka na kufru aj.
Všechno jsme s optimismem překonali a na 100 % si vychutnali kulturní,
přírodní i gastronomické menu, které malebné město v údolí řeky Mur nabízí. Díky
četným pracovním listům a hře o body, kterou nám průvodkyně Peťka
pečlivě připravila, nám dlouho zůstanou v paměti: Hauptplatz
s majestátní radnicí, Schlossberg a malebná hodinová věž, plovoucí
Murinsel, Kunsthaus vetřelec, vysoká škola Joanneum, zámek
Eggenberg s pávy, originální restaurace Bausatz, romantická ruina
Gӧsting, klidné zahrady a parky, vzrušující úniková hra, pohádková
dráha, hodně drsná skluzavka, skvělá zmrzlina či malíři a hudebníci
v ulicích…
Můžeme tedy kapitolu Graz v klidu „zumachen“, na veškerou „Hilfe, Hilfe,
Hilfe“ s vděčností vzpomínat a všem aktérům této pohodové akce poslat „Danke
schӧn“.
Naprosto klidná třídní učitelka Hašová :o)
Graz 2019
Výlet do Grazu byl fakt super, akorát až moc rychle utekl. Ale užívali jsme si
každou minutu, měli jsme skvěle vymyšlený program díky průvodkyni Peti a oběma
skvělým učitelkám, paní Bělůnkové a paní Hašové.
Navštívili jsme hodně památek, taky nás potom pořádně bolely nohy. Ale ta
krása za to stála. Nebo jsme třeba sjeli skoro 150 m dlouhou skluzavku a projeli se
pohádkovou trasou vláčkem a to všechno uvnitř hory Schlossberg.
Mně se Graz líbil více večer, kdy už tam bylo málo lidí a všechno bylo fajně
osvětlené.
Paní učitelky pro naši třídu přichystaly i překvapení, a to escape room, kde
jsme měli zneškodnit bombu a zachránit Zemi. I když jsme s mým týmem „Hilfe,
Hilfe, Hilfe“ neuspěli a všechny lidi nakonec zabili, přesto jsme si to všichni moc
užili.
Doufám, že do Grazu zase brzo pojedu.
Annemarie Kulišťáková
Mateřská škola Sluníčko
Máme tady začátek června a počasí nám zatím moc nepřeje. Doufáme, že se
umoudří a užijeme si zbývající akce za slunečného počasí.
Jaro jsme přivítali vynášením Mořeny. Zapojili jsme se do Ponožkového dne
na podporu dětí s Downovým syndromem. Navštívili jsme naše kamarády v první
třídě. Děti byly moc šikovné, předvedly nám, jak umí krásně číst i počítat. Společně
jsme si zasoutěžili a na závěr jsme se i pořádně vydováděli v nové tělocvičně. Jako

již tradičně každý rok jsme byly pozvány k panu starostovi na obecní úřad na
posezení u příležitosti Dne učitelů. Pozvání si velmi vážíme.
První týden v dubnu jsme měli s dětmi zaměřený na záchranné integrované
složky. Přijeli k nám policisté, kteří dětem řekli, co vše ve své práci dělají, jaké mají
vybavení. Děti si prohlédly policejní auto, vyzkoušely si snímání otisků prstů. Na
závěr nám policisté předvedli zásahovou akci na zloděje. Navštívili jsme Hasičskou
stanici v Novém Jičíně, kde se děti seznámily s prací hasičů, prohlédly si hasičské
auto a vyzkoušely si stříhání hydraulickými nůžkami a spoustu dalších zajímavých
věcí. Na závěr týdne k nám do MŠ přišel záchranář, který dětem poradil, co mají
dělat v případě nějakého nebezpečí, úrazu apod. Děti si vyzkoušely ošetření
některých poranění. Všem, kdo se na tomto týdnu s námi podílel, mockrát
děkujeme.
Začátkem dubna jsme pro děti a rodiče připravili velikonoční tvoření, kde si
rodiče s dětmi mohli vyrobit velikonoční ozdobu, kterou si vyzdobili svoji
domácnost. Letos jsme se s dětmi rozhodli otevřít řeky a potůčky. Vyrobili jsme
květinkové věnečky, které jsme po vodách s dětmi pustili. Na konci dubna se kolektiv
MŠ, společně s některými rodiči našich dětí, zúčastnil volejbalového turnaje v ZŠ,
rodičům za podporu moc děkujeme. Den Země jsme oslavili na novojičínském
náměstí, kde jsme s dětmi plnili nejrůznější úkoly zaměřené na ekologii. Jako dáreček
jsme si přinesli kytičku aloe, která nám bude tento den připomínat. V dubnu se naše
děti zúčastnily Vítání občánků v obci. Pro rodiče a jejich děti si připravily krásné
básničky a písničky, kterými tento slavnostní den zahájily. S nejstaršími dětmi jsme
začali chodit na předplavecký výcvik na bazén v Novém Jičíně. Výcvik ukončíme
koncem června, ale již nyní můžeme říci, že děti jsou velmi šikovné, od první lekce
chodíme již do velkého bazénu a děti chodí na plavání s nadšením. Posledního dubna
jsme si s dětmi udělali Čarodějnický den, všichni jsme byli v úžasných kostýmech,
společně jsme si zasoutěžili, začarovali a uvařili jsme si kouzelný lektvar.
7. května proběhl v naší MŠ Sluníčko slavnostní zápis dětí do MŠ. Rodiče si s
dětmi mohli prohlédnout MŠ, zapojit se do činností a her dětí. Pokud jste zápis do
MŠ nestihli a máte zájem umístit Vaše dítě v naší MŠ, můžete se za námi kdykoliv
přijít podívat.
V květnu jsme přichystali pro všechny maminky besídky k jejich svátku. Třída
Elišek s nejmladšími dětmi měli besídku ve své třídě. Třídy Sluníček a Berušek měly
besídku v restauraci Na Fojtství. S dětmi jsme připravili krásný příběh s názvem Na
kouzelném paloučku.
Děti předvedly, co vše se naučily a ukázaly všem, jak moc jsou šikovné,
mnohým ukápla i slzička.
Posledního května jsme pro děti uspořádali na školní zahradě Den dětí. Děti
zahájily krásné odpoledne tanečním vystoupením. Proběhlo rozloučení s dětmi, které
po prázdninách odcházejí do první třídy. Letos se loučíme s těmito dětmi: Viktorkou
Běčákovou, Terezkou Březinovou, Natálkou Cagašovou, Maruškou Dulavovou,
Betynkou Felux, Terezkou Hrynyšinovou, Lukáškem Lešánkem, Štěpánkem
Ptáčkem, Sárinkou Rešlovou, Nelinkou Strnadlovou, Elenkou Švarcovou a Viktorkou

Zettlovou. Děti si zasoutěžily a za odměnu dostaly taštičky s překvapením. Celé
odpoledne jsme si užili.
Navštívili jsme i řadu zajímavých představení v kině i v divadle, knihovnu v
Novém Jičíně i v naší obci. Zúčastnili jsme se oslav 50. let Hasičského sboru v NJ.
Spoustu času také věnujeme našim zahrádkám. Odměnou jsou nám krásně zelenající
se záhonky s bylinkami, hráškem a jahodami. Snad si pochutnáme.
Poslední velkou akcí, na kterou se děti moc těší, je kouzelná noc v MŠ.
Kouzelná noc proběhne z 13. na 14. června a nazvali jsme ji ,,Ať žijí duchové“. Ve
čtvrtek pojedeme na výlet do Kamenného divadla pod Skalkami, kde zažijí děti
spoustu dobrodružství a snad se jim i na konec podaří najit ukrytý poklad.
Koncem června máme ještě naplánovaný výlet na farmu k Fickům, kterou
každoročně velmi rádi navštěvujeme. Děti stráví nádherné dopoledne obklopení
zvířátky a milými lidmi. Chtěli bychom ještě navštívit Dopravní hřiště v NJ, které
jsme z důvodu nepříznivého počasí museli zrušit. Na rozloučenou se školním rokem
máme pro děti přichystané na naší školní zahradě zábavné dopoledne plné zábavy a
smíchu.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem p. učitelkám, které se po celý rok staraly
o Vaše děti a připravovaly všechny zajímavé akce a výlety do přírody. Děkuji p.
učitelce Ireně Holubové, Miladě Macháčové, Evě Ovčačíkové a Kateřině Drlíkové a
Evě Lolkové. Velký dík patří našim tetám, které po celý rok udržují ve školce
pořádek, starají se o naše stravování a hlavně jsou to milé tety pro všechny děti.
Děkuji paní Janě Pabišové a Blance Tkadlecové.
Velké dík patří vedení školy, obecnímu úřadu, pracovníkům technických
služeb a hlavně všem rodičům, že s námi po celý rok tak dobře spolupracují.
Přeji všem krásné prázdniny plné pohody, pěkného počasí a zážitků se svými
blízkými a v příštím školním roce zase na shledanou.
To Vám za celý kolektiv mateřské školy přeje
vedoucí učitelka Soňa Golichová.
Perličky ze školních lavic
- V ruské tajze je loveno zvíře podobné lasičce a kuně – jmenuje se lama. (rosomák)
- Moře mezi Afrikou a Evropou se jmenuje Zemní. (Středozemní)
- Rozloha města Oslo je 454 kilometrů krychlových. (čtverečních)
- Typickými živočichy smíšeného lesa mírného pásu jsou: pes, kočka, krokodýl,
žralok, rak a ryba. (…)
- Permafrost je něco jako žába a umý měnit pohlavý. (je to věčně zmrzlá půda a
neumí měnit pohlaví)
- Červené dřevo je orangutan a černé dřevo gorila. (mahagon a eben)
Mgr. Petra Hašová
Za redakční tým Školovinek Mgr. Eva Macíčková, PaedDr. Jana Bělůnková, 4. 6. 2019

