
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

Dnes jsme byli v divadle 

Líbilo se mi to, pohádka byla o MAUGLÍM. Pohádka byla krásná. Na konci 

představení jsem se mohl podívat na kulisy.    A. Novotný, 2.třída 

 

Dnes jsme byli v divadle. Představení se jmenovalo MAGLÍ. Líbilo se mi, jak opice 

jedla banány. Na konci představení jsme si mohli prohlédnout loutky. 

J. Vrbenská, 2. třída 

 

Dnes jsme byli v divadle. Představení se jmenovalo MAUGLÍ. Líbilo se mi, jak se 

had zamotal do uzlíku a taky tygr, co se popálil umělým ohněm. A dokonce jsme 

mohli na konci představení i na jeviště. Představení se mi líbilo. 

T. Jahodová, 2. třída 

 

Muzeum klobouků a generála Laudona v Novém Jičíně 
V úterý 16. ledna jsme byli v muzeu. Nejdříve jsme se podívali, jak se vyrábí 

klobouky. Nejvíc se mi líbilo, když jsme si je mohli vyzkoušet. Byla to hrozná sranda 

a vyrobili jsme si i svůj klobouček. Pak jsme se dozvěděli o generálu Laudonovi, 

vyzkoušeli si různé obleky a zbraně, a taky jak se střílí z děla. Moc se mi tam líbilo.  

                Karolína Matýsková 4. třída 

 

16. ledna jsme byli v muzeu klobouků. Bylo to tam velice zajímavé a spoustu 

klobouků se mi líbilo. Pak jsme byli na exkurzi o generálu Laudonovi a viděli jsme, 

jak asi probíhaly války. Nebylo to nic hezkého, ale líbilo se mi, když jsme zkoušeli 

střílení z kanonů a moc se mi líbily klobouky generálů. Někdy bych se tam zase rád 

znovu podíval.             Sebastian Dušek, 4. třída 

 

Naše srdce jsou otevřená psům 
To mé je tedy spíše pootevřené. Ale i tak jde o velký pokrok v mém vztahu k 

hafajícím čtyřnohým chlupáčům a děkuji za něj Terce a Lucce Štecherovým, Verči 

Orlíkové a Marušce Lančové. 

To bylo tak… 

 
    http://www.zssenov.cz 

 



Jednoho podzimního dne přišly sestry Štecherovy s nápadem jak přispět dobrým 

skutkem do školního celoročního projektu „Otevřené srdce“… a zárodek výletu do 

kopřivnického psího útulku byl na světě. Přidala se Verča s Maruškou a 30. ledna 

odpoledne započal náš výlet s cílem vyvenčit opuštěné pejsky. Autobusy ani mapy 

nezklamaly, a tak jsme stanuly před brankou útulku a na mě mohla poprvé dolehnout 

atmosféra místa, kde se pojí zoufalství a naděje s takovou samozřejmostí jako třeba 

krupice s kakaem na talíři ve školní jídelně. Každý z pejsků chtěl vyvenčit. Zatímco 

já stála jako opařená, holky se s obdivuhodnou suverenitou a láskou skláněly k 

vybraným favoritům a přivazovaly si je na vodítka. Hodinu jsme se s nimi procházely 

po okolí a sledovaly jejich radost. Přestože jsem to čekala, fascinovala mě míra 

náklonnosti, kterou nám pejsci dávali najevo. Např. pejsek Sean se téměř půl hodiny 

procházel po zadních končetinách, zatímco těmi předními oddaně objímal Terku. 

Měla jsem pocit, že stačí Terčin polibek na jeho čumák a na místě se promění v 

prince, který si ji odvede na svůj zámek a budou spolu žít šťastně až do smrti… 

Nepolíbila ho.  Vyvenčily jsme tři pejsky, a když jsme je vracely zpět do klecí, 

jejich rozjařenost zmizela jako mávnutím kouzelného proutku. Výraz v jejich očích 

při našem odchodu z útulku byl výmluvnější než obří transparent s nápisem 

„Vezměte nás s sebou“. Já jim tiše odpovídala: „Nemůžeme, ale přijedeme zase.“ 

Haf.                Mgr. Petra Hašová 

 

Den vzácných onemocnění - 28. 2. 2018 
V naší malé obci nežijí jen zdravé děti, ale i několik dětí s handicapem. Na jejich 

podporu jsme zorganizovali drobnou akci, jejímž smyslem bylo rozšíření povědomí o 

těchto nemocech a také psychická podpora pacientů a jejich rodin. Každý 

podporovatel si barevně pomaloval obličej a na čelo napsal velké V.  Účast byla 

dobrovolná. Že mnohým dětem není lhostejný osud méně šťastných „spolužáků“ 

ukazoval i poměrně vysoký počet zapojených aktérů. Naše řady rozšířila i skupinka 

dětí pobývající právě na lyžařském výcviku.                                Mgr. Eva Macíčková 

 

Na skok na lyžařský kurz 
V neděli 25. února se skupina 31 žáků 7. - 9. ročníku vypravila do zamrzlých 

Velkých Karlovic na lyžařský výcvik. I přes mrazivé počasí nám tady sluníčko docela 

přeje a tak se my, učitelé – instruktoři, můžeme radovat, jak se naši lyžaři s každou 

jízdou zlepšují. V neděli dvě třetiny žáků poprvé nazuly lyžáky a dnes už jezdí na 

vleku a vytáčí krásné oblouky.  

Už teď víme, že se nám v pátek ani nebude chtít odjet domů. Pokračování a 

podrobnosti najdete v příštím čísle, tak se nechte překvapit.  

                 Mgr. Dagmar Lupačová 

 

Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ 
Nejlepším mladým chemikem na naší škole je bezpochyby žákyně 9. ročníku Zdeňka 

Hýnarová. Zdeňka spolu se svými spolužačkami Anetou Kubovou a Zuzkou 



Šafaříkovou úspěšně reprezentovaly naši školu ve druhém kole této celostátní soutěže 

v Ostravě. Nejlepší z našich děvčat byla Zdeňka, a tak postoupila i do kola třetího, 

regionálního. Také zde, ve velké konkurenci, úspěšně zvládla nejen teoretickou, ale i 

praktickou část a obsadila 12. místo. Blahopřejeme!!! Všem děvčatům děkujeme za 

velmi dobrou reprezentaci školy.          PaedDr. Jana Bělůnková 

 

Čtenářský klub – rozvíjení čtenářské gramotnosti dětí 
Od září do ledna probíhal na naší škole kroužek – Čtenářský klub. Scházeli jsme se 

ve dvou skupinách. První skupinu navštěvovali žáci 3. - 5. třídy, druhou skupinu žáci 

6. a 7. třídy. Jeho hlavní náplní byla práce s texty, jednalo se zejména o texty 

literární. Žáci si vzájemně představovali a doporučovali knihy, které právě četli, 

krátce nás seznamovali s příběhem a hlavními postavami. Pracovali jsme s knihami, 

popř. s ukázkami z knih, českých i zahraničních autorů, např. Miloše Macourka, Olgy 

Černé, Miloše Kratochvíla, Antoina de Saint-Exupéryho, Davida Walliamse, Chrise 

Priestleyho, Roalda Dahla aj. Věřím, že děti při čtení zažívaly příjemné i radostné 

chvilky a že si uvědomily, že čas strávený s knížkou může být také velmi zábavný. 

                                                                                                 Mgr. Veronika Václavíková 

 

Klub hráčů-klub deskových her a zábavné logiky 
Již druhý půlrok probíhá každý pátek po vyučování Klub hráčů. Členy jsou letos 

pouze deváťáci, což nám umožňuje vytvářet férové podmínky pro hru. Výběr her je 

zcela na rozhodnutí žáků. Loni jsme hry střídali, letos se staly favority hry Tipni si a 

Všechno nej. První zmiňovaná hra rozšiřuje naše obzory v mnoha oborech, např. v 

historii, přírodě, sportu, vědě a technice. Druhou hrou se naopak poznáváme 

navzájem a tipujeme, které dárky bychom chtěli a které naopak vůbec. Ve druhém 

pololetí jsme se rozhodli pro zpestření našich soutěžních klání. „Proherce“ musí 

splnit nějaký zábavný úkol. Tak se nedivte, když někoho z nás potkáte v pandovském 

overalu nebo s klaunským nosem.       Mgr. Eva Macíčková  

 

Den osobností aneb Poznej, kdo jsem 
Poslední den 1. pololetí jsme se rozhodli prožít naprosto netradičně. Podařilo se nám 

totiž pozvat do naší školy na tento den 16 významných osobností našich i světových 

dějin. Nejstarší osobnost přišla až z období pravěku, nejmladší osobnosti prožily svůj 

život ve 20. století. Každá osobnost si s sebou přinesla nějaké rekvizity, které měly 

dokreslit dané období a napovědět, o koho jde. Takže Magdalena Dobromila 

Rettigová použila žáky jako pokusné králíky při zkoušení svého nového receptu, 

Božena Němcová učila žáky psát husím brkem, kněžna Libuše za odměnu nalévala 

medovinu, Alice Masaryková nabízela stejně jako madame de Pompadoure sušenky 

k čaji, svatá Anežka rozdávala zlaté mince, Alžběta Pomořanská lámala podkovy, 

Anna Boleynová dávala koštovat vězeňskou stravu. I další osobnosti byly něčím 

zajímavé a žáci je mohli blíže poznat – dále tady byly bohyně Athéna, Charlie 

Chaplin, Edith Piaf, Marilyn Monroe, William Walace, mýtická bytost Pandorra, 



Calamity Jane či Věstonická Venuše. Po rozluštění jmen osobností byla losována pro 

zpestření malá tombola o historická pexesa a jednu mimořádnou cenu, taštičku 

madame de Pompadoure. Nakonec i tyto osobnosti předaly žákům vysvědčení. Jestli 

to byla povedená akce, můžete sami zhodnotit podle několika reakcí žáků (verze jsou 

zkrácené).         Mgr. Eva Macíčková 

 

-Tento den byl báječný! Přišlo mi, že to byla nejlepší akce na škole, co kdy byla. 

Nevím moc, co k tomu dodat, bylo to prostě suprové. Některé osobnosti byly lehké, 

ale některé docela těžké. Některé osobnosti byly velmi promyšlené, třeba Božena 

Němcová, Anna Boleynová nebo madame de Pompadoure. Bylo to opravdu 

luxusní!!!             Veronika Orlíková, IX. tř. 

-Moc se mi líbilo, když tu nebyli učitelé, ale jiné postavy. Líbilo se mi, že to byly 

prostě různé postavy a že si na nás udělaly čas. Byl bych rád, kdyby se to opakovalo a 

myslím, že by s tím souhlasila celá třída        Matěj Šamaj, IX. tř. 

-Středeční akce se mi líbila, byla moc dobrá a hezká a nic bych na ní neměnila. Tak 

jak byla, tak byla dobrá. Jen ať příště přijde i Kleopatra!         Monika Ficková, VI. tř. 

-Středeční program se mi hodně líbil, protože všichni převlečení učitelé brali své role 

hodně vážně a měli spoustu ukázek a ochutnávek. Byli jsme do toho hodně zapáleni a 

o to nás to více bavilo. A rozhodně to bylo lepší než jen sedět ve třídě.  

Tereza Štecherová, IX. tř. 

-Nejvíc se mi líbilo povídání o Edith Piaf. Říkala nám o svém životě, nebo o tom jak 

zemřela. Také se mi líbilo u Alžběty Pomořanské. Zazpívali jsme si s ní a 

vysvětlovali jsme jí, co jsou to brýle nebo hodinky. Celou akci bych zhodnotila jako 

zajímavou a zábavnou.            Anna Bezděková, VIII. tř. 

-Chtěla bych říct, že smekám před učiteli za nádherné kostýmy a program. Doufám, 

že podobné akce budou pořádány častěji.         Zdeňka Hýnarová, IX. tř. 

-Středeční den se mi moc líbil. Bylo tam hodně srandy. Nejlepší osobnost byla Anna 

Boleynová a její přítelkyně myši. Osobnost, kterou jsem uhodla hned, byla Athéna. 

Bylo to super a nic bych na tom neměnila. Doufám, že něco takového bude i příští 

rok.             Adéla Kyselá, VII. tř. 

-31.1. byl na naší škole výjimečný den-nebyli tu žádní učitelé a přišly nás navštívit 

známé osobnosti z historie. Měli jsme za úkol projít 16 stanovišť, na každém čekala 

osobnost, která nám o sobě něco řekla. Bylo to opravdu skvělé a hlavně bych jménem 

všech chtěla poděkovat p. uč. Macíčkové, která to všechno zorganizovala.  

Petra Ficková, VIII. tř. 

-Bylo to super, byla to fakt sranda. Celá třída jsme si nejprve mysleli, že tu budou cizí 

lidé. Nejvíc mě dostala Edith Piaf a líbilo se mi, jak to paní Božena Němcová 

prožívala.           Zuzana Pospíšilová, VII. tř. 

-Tato akce se mi moc líbila, nepamatuji se, že by něco takového už na škole bylo a 

podle mě to byl velmi dobrý nápad. Byla zábava vidět učitele převlečené za známé 

osobnosti.                  Vendula Kyselá, IX. tř. 

Reportáž z této akce najdete na internetovém vysílání televizního studia Sněženka 

http://tvmikroregiony.eu/senov-u-nj-senovjan-01-2017 

http://tvmikroregiony.eu/senov-u-nj-senovjan-01-2017


Perličky ze školních lavic 
To jsme jednou v hodině zeměpisu hovořili o lesnictví v České republice a na můj 

dotaz: ”Co je to monokultura?“ se jeden z žáků přihlásil, přišel k tabuli, nakreslil 

strom a po krátkém zamyšlení pronesl:” Monokultura je … osamělý strom v období 

totality.“               

Mgr. Petra Hašová 

 

Zápis do 1. třídy 
Milé děti, budoucí prvňáčci,  

srdečně vás zveme na zápis do naší základní školy. 

S pohádkovými úkoly na vás čekají pohádkové postavy. 

Těšíme se na básničku a vše, co už umíte. 

                                                                       
Informace pro rodiče: 

Kdy:   středa  11. dubna. 2018 

V kolik:  14.00. – 17.30. hodin  

Kde:   v budově školní jídelny základní školy 

Co s sebou:  rodný list dítěte, občanský průkaz 

 

 

        

Je únor a s ním krásné zimní počasí. Konečně jsme se dočkali sněhu a můžeme si ho 

s dětmi užívat. Sníh nám přál i v lednu, kdy jsme pro děti uspořádali zimní 

olympiádu. V lednu k nám přijelo divadlo ze Starého Jičína s pohádkou Hajný a 

zvířátka. 

Koncem ledna jsme v MŠ uspořádali setkání rodičů předškoláků s paní učitelkou 

Mgr. Danielou Furmánkovou. Rodiče získali cenné informace o zápise do 1. třídy a o 

školní zralosti dětí. Rodiče přišla pozdravit a informovat o aktuálním dění v ZŠ 

(výstavba nové tělocvičny) i paní ředitelka PaedDr. Jana Bělůnková. 

Začátkem února jsme v MŠ uskutečnili Barevný týden. Zábavným pondělím nás 

provázelo loutkové divadlo Kofikolo, které pro nás mělo připraveno loutkovou 

pohádku. Také jsme si společně zatančili, zazpívali, pohráli jsme si s loutkami a 

pomazlili jsme se s velkým plyšovým kocourem Kofíkem. Děti se seznámily se 

zdravou výživou, poznávaly různé ovoce a zeleninu a nakonec z tohoto ovoce 

ochutnaly ovocné smoothie. Úterý jsme měli v modré barvě, takový Šmoulí den. Ve 

středu, která byla bílá, jsme si zatančili tanec sněhuláků a hnědým čtvrtkem nás 

provázela pohádka O třech medvědech. Závěr týdne patřil tradičnímu maškarnímu 

plesu, který jsme si s dětmi užili. 



Přesto, že zimní období je velmi pěkné, už se s dětmi těšíme, až budeme moci přivítat 

jaro vynášením Mořeny ze vsi. Také pojedeme na náš tradiční výlet k Oční studánce 

pod Svincem, kde s dětmi na jaře otevřeme les a vyčistíme okolí studánky. 

Určitě s dětmi vyrazíme i na pěkné pohádky do kina a divadla. Divadlo přijede také k 

nám do MŠ, aby ho s námi mohly zhlédnout i ty nejmenší děti. 

Plánujeme návštěvu předškoláčků v 1. třídě ZŠ. Děti uvidí práci svých bývalých 

kamarádů z MŠ, seznámí se s prostředím školy. Doufáme, že jim tato návštěva 

pomůže k tomu, aby se u zápisu cítily příjemně a ve známém prostředí. 

Na konec března chystáme velikonoční tvoření pro rodiče a děti. Vyrábět budeme 

různé velikonoční ozdoby z přírodních materiálů. 

Na jarní dny chystáme spoustu dalších zajímavých akcí, na které už se moc těšíme. 

Za celý kolektiv MŠ Vám přeji krásné zbývající zimní dny a snad i krásné brzké 

voňavé jarní dny plné dobré nálady a smíchu. 

Vedoucí učitelka Soňa Golichová 

 

 
 
 
 
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY „SLUNÍČKO“ pro školní 
rok 2018/2019 proběhne dne 3. května 2018 v době od 08:00 do 
16:30 hodin 
Upozornění pro rodiče: 

Pro děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní 

vzdělávání povinné. Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy. 

K zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zákonní zástupci) a předloží občanský 

průkaz a rodný list dítěte. 

Žádost o přijetí do mateřské školy obdrží rodiče při zápisu. 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

 

Poděkování 

Mockrát děkujeme panu Miroslavu Drdovi za opětovný finanční dar, díky kterému 

jsme pro děti ŠD mohli zakoupit a nainstalovat basketbalový koš a také rozšířit řadu 

stolních her a jiných hraček.        Mgr. Jana Fabiánová, vedoucí vychovatelka ŠD 

Děkujeme manželům Hýnarovým za darování knih do školní knihovny. 

 

Textová a grafická uzávěrka Školovinek dne 1. 3. 2018 

Redakce:  Mgr. Eva Macíčková grafická úprava PaedDr. Jana Bělůnková 

Vydává ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína jako součást obecního zpravodaje Šenovinky. 


