
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Malé zamyšlení nad školními lavicemi 

Čas kolem nás neúprosně běží a my si ani často neuvědomujeme, jak se věci kolem 
nás mění. Rok co rok hodnotíme, co se nám ve škole podařilo, co naopak chceme 
ještě změnit. Zamysleme se ale nad tím, jaká je naše škola nyní, odpovídá moderním 
trendům, může malá „vesnická“ škola konkurovat velkým „městským“ školám? 
V čem je jiná? 
Kdo v poslední době školu navštívil, byl určitě překvapen, jak se změnily učebny a 
jejich vybavení. Co před šesti lety pro nás bylo jen přáním, vizí, je nyní skutečností. 
Ve všech třídách a kabinetech je nový nábytek, ve všech třídách multimediální 
tabule, moderní audiovizuální a počítačová technika. Všichni žáci tak poznávají 
kromě tradičních forem výuky i nové výukové trendy. Pro lepší představivost 
využíváme také multimediální učebnice a zejména při procvičování a upevnění učiva 
také širokou škálu různých výukových programů a nové moderní učební pomůcky.  
Papírové žákovské knížky se pomalu stávají minulostí, ve webové aplikaci Bakaláři 
rodiče i žáci sledují rozvrh hodin, plán akcí školy, prospěch a chování, zadání 
domácích úkolů i docházku žáků. 
Před šesti lety jsme měli jen jednu počítačovou učebnu s 12 žákovskými počítači, 
dnes máme jednu multimediální učebnu s interaktivní tabulí a 24 žákovskými 
stanicemi, v druhé PC učebně je dalších 14 žákovských stanic, všechny zapojené do 
počítačové sítě s připojením na internet. Počítačové učebny využívají všechny třídy 
napříč předměty, nejen při výuce informatiky. 
Zlepšili jsme vybavení také pro jazykovou výuku. Máme dvě jazykové učebny, jednu 
z nich jsme před třemi lety nově vybavili nábytkem a moderní digitální jazykovou 
laboratoří s interaktivní tabulí. Úroveň výuky cizích jazyků se zlepšila také díky 
výuce prostřednictvím blended learningu. 
Neučíme děti jen teorii, ve školním vzdělávacím programu máme posílenou výuku 
přírodovědných předmětů. Na druhém stupni mají žáci přírodovědná praktika a 
laboratorní techniku, učí se bádat a zkoumat svět prakticky, sami formulovat závěry a 
výsledky svého bádání. 
Jsme školou s malým počtem žáků ve třídě, čímž je maximálně umožněn individuální 
přístup. Každý žák i zaměstnanec zde má své místo, může vyjadřovat své názory, 
neschovává se pod anonymitu, což umožňuje dobrou komunikaci, pocit jistoty a 
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bezpečí. Důkazem jsou spokojení žáci, absolventi, kteří se za námi rádi vrací, stabilní 
tým zaměstnanců. 
Klademe důraz na tradiční hodnoty – dobrá kázeň žáků, rozsáhlý obsah učiva, 
spolupráce s rodiči, otevřenost veřejnosti, spolupráce dětí napříč ročníky. Vzdělávání 
na 1. i 2. stupni má dobrou úroveň, což dokazují výsledky žáků ve srovnávacích 
testech, výsledky při přijímacím řízení na střední školy a úspěchy našich žáků 
ve vědomostních soutěžích.  
Realizujeme projekty – EU peníze školám, „Za jazykem do světa“, „Čtením 
k poznání“, „Tablety do škol“, „Šablony“, Projekt Regionální rady soudržnosti 
Moravskoslezsko „Učíme aktivně a moderně“. Spolupracujeme se zahraničními 
školami (projekty příhraniční spolupráce, Comenius). 
Umožňujeme integraci žáků s postižením, kvalifikovanou péči o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Práce učitelů s asistenty pedagoga byla při poslední inspekci 
školy pracovníky ČŠI hodnocena jako příkladná. 
Zajišťujeme mimoškolní program pro žáky, pobyt ve školní družině. Prostory školní 
družiny jsou zmodernizované, dobře vybavené, činnost pestrá. Nabízíme také 
volnočasové aktivity a zájmové kroužky organizované školou, výuku hry na hudební 
nástroje SZUŠ MIS music v učebnách naší školy.  
Velmi si vážíme výborné spolupráce se zřizovatelem, Obcí Šenov u Nového Jičína. 
Obec se o školu příkladně stará, což vidíte opět na výčtu toho, co se za posledních 6 
let změnilo. Všechny 4 budovy školy mají novou fasádu, jsou zateplené, proběhla 
výměna oken i dveří, rekonstrukce otopného systému. Úplně se změnila také školní 
zahrada. Bylo vybudováno klecové hřiště pro míčové sporty, dětské hřiště, postaven 
altán pro letní výuku a aktivity školní družiny. V zahradě MŠ proběhla rozsáhlá 
rekonstrukce, byla vybudována zahrada v přírodním stylu, svůj nový koutek pro hraní 
mají i nejmenší děti u MŠ v budově Elišky Krásnohorské. V současné době budujeme 
novou sportovní halu, která propojí obě školní budovy školy v jeden celek, o 
prázdninách bude provedena výměna přepážek a protipožárních dveří.  
Pravidelně organizujeme tradiční školní i mimoškolní akce – lyžařský kurz, plavecký 
výcvik, školu v přírodě, školní akademie a besídky, projektové dny, jarmarky… Na 
webových stránkách a na facebooku školy můžete zhlédnout reportáže i fotografie ze 
všech akcí. 
Velice nás mrzí, že i když výuka i podmínky pro výuku jsou u nás výborné, mnoho 
rodičů šenovských dětí, upřednostní raději jinou školu, děti vozí do města. Naše škola 
má tak neustále velmi malý počet žáků.  V letošním roce jsme zapsali do 1. třídy 
pouze 6 dětí. Položme si otázku. Je opravdu pro děti lepší být ve velké škole, ve třídě 
s 25 až 30 žáky, kde většinou vládne anonymita a rivalita, nebo v klidném prostředí 
školy s moderním vybavením, kvalitní výukou, kde je počet dětí ve třídách malý, kde 
se všichni znají, respektují, spolupracují napříč ročníky, kde je klidná přátelská 
atmosféra?  
Věříme, že se zájem o naši školu zvedne po dobudování sportovní haly. Již v prosinci 
budeme mít podmínky pro sport nejlepší ze všech škol v okolí Nového Jičína. Snad 
tato skutečnost snad přispěje k tomu, že na naši školu přijde více dětí.  Již dávno 
nejsme školou, která „pokulhává“ za městskými školami, právě naopak! Víme, že 



velkou roli v úbytku žáků hraje také dosud nevybudovaný bezpečný přechod ke škole 
přes ulici Dukelskou. I zde se blýská na lepší časy a my nepřestáváme věřit, že se 
bezpečného přechodu brzy dočkáme. 
Přijďte se k nám podívat, zapište na naši školu své děti, uvidíte, že budete spokojeni! 

 
PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy 

  
 

 
(práce jsou zkrácené) 
Naše škola 

Naše škola je nejlepší na světě, nikam jinam bych v životě nechtěl jít. Je tady úžasné 
složení pedagogického sboru. Máme tady učitele přísné, kteří jsou ale přísní jen 
v hodnocení, poté je s nimi veliká legrace, ale zas na druhou stranu máme učitele, 
kteří jsou pořád hodní. Velikou výhodou na naší škole jsou malé třídy, nejpočetnější 
třída má 22 žáků. Super je, že pro žáky se speciálními potřebami máme, i na takto 
malé škole, 4 asistentky pedagoga. Vztahy učitelů a žáků jsou prostě úžasné. Kdykoli 
něco potřebujeme nebo si prostě chceme s učiteli popovídat, tak s tím nemají žádný 
problém a klidně si s námi povídají. Kdyby byla soutěž „Školník roku“, tak by naše 
paní školnice vyhrála ve všech kategoriích. Důležitým plusem je, že naši žáci si 
udržují známky i po přechodu na střední školu. 

         Jan Kumpa, VIII. třída 
 
Když se bavím se svými kamarády z jiných škol, tak jsem ráda, že chodím sem. Na 
této škole mám ráda hodiny kvůli způsobu výuky. Hodiny jsou prokládané humorem, 
hrou, zapojením žáků do hodiny. Dále tu mám ráda akce, které škola pořádá, např. 
tematicky zaměřené dny (Pyžamový, Teplákový, Barevný …) nebo také akce mimo 
školní vyučování, třeba venčení psů z útulku, vyrábění ručního papíru, návštěvu 
speciální školy v Novém Jičíně. Nevím, už co dál napsat, mám to tu všechno ráda. 
Líbí se mi příjemné prostředí, a jak to tu máme pěkně vymalované a nazdobené. 

        Zdeňka Hýnarová, IX. třída 
 
Já vám napíšu nějaké věci o škole, kde chodím. Já osobně to můžu hodnotit, protože 
jsem chodila do jiné školy, kde to bylo ne moc pěkné, a proto jsem přestoupila sem. 
Na naší škole je to velmi dobré a pěkné, k tomu útulné. Z venku vypadá škola malá, 
ale přitom je velká a pěkná. Třídy jsou malé, ale pěkně udělané, např. učebna 
zeměpisu je pěkná tím, že tam jsou mapy, globusy a další věci spojené s předmětem, 
který se zde učí. A tak to je v každé třídě. Na této škole se učitelé chovají podle mě 
dobře. Na žáky jsou hodní. S některými učiteli je velká sranda, a to i při učení. 

Anita Svistunová, VIII. třída 
 
Naše škola je úžasná. Nejvíce se mi líbí, že máme docela moderně vybavenou školu. 
To znamená, že v každé třídě je dataprojektor a počítač. Moc se mi líbí přístup učitelů 



k výuce. Všichni učitelé berou výuku se srandou, není to neustálé šrotění, ale 
samozřejmě se zasmějeme, pobavíme a zahrajeme si nějaké hry. Tato věc se mi fakt 
líbí! Moc se mi líbí, kolik je v naší knihovně knížek, je tu obrovské množství žánrů, a 
to je super. Líbí se mi, že se škola nebojí poslat své žáky na různé soutěže, od 
sportovních až po vědomostní. 

               Martin Hýnar, VIII. třída 
 
 

 

Dějepisná olympiáda 

Každoročně pořádá MŠMT soutěžní klání ve znalostech historie. Letos jsme měli 
v okresním kole dvě želízka, která nám rozhodně ostudu neudělala-oba naši žáci byli 
v první půlce soutěžního pole. To žhavější želízko, osmák Jan Kumpa, bylo natolik 
úspěšné, že se jako jeden z pěti zástupců okresu Nový Jičín podíval i do krajského 
kola. Rovněž v krajském kole, kde tedy konkurence byla veliká, navíc musíme 
připočíst fakt, že zvolený tematický okruh pochází z učiva 9. ročníku, si Honza 
neutrhl ostudu. Na postup do republikového kola to sice nestačilo, ale znalosti o 
Československu v letech 1918-1938 má z moravskoslezských osmáků nejlepší!!! 
Gratuluji a příští rok všem určitě společnými silami vytřeme zrak (pokud do té doby 
nevyhraju v loterii ).          

           Mgr. Eva Macíčková 

Řemeslo má zlaté dno  

I letos se žáci osmé třídy zúčastnili přehlídky technických profesí v Kopřivnici 
s podtitulem „Řemeslo má zlaté dno“.  Akce mohla žákům pomoci v přemýšlení o 
své budoucí profesi. Díky prezentacím a praktickým ukázkám jim byly přiblíženy 
různé technické obory a v některých případech si děti mohly vyzkoušet i svoji 
zručnost. Ke každému oboru bylo možno získat mnoho podrobných informací 
k případnému studiu. Děkujeme Úřadu práce v NJ i Kopřivnici za odvoz a možnost 
účastnit se této akce.                                                                           

Mgr. Petra Hašová 
Zápis do prvních tříd  

Ve středu 11. dubna 2018 se na naší škole konal zápis žáků do první třídy.  

Každý budoucí prvňáček předvedl paní učitelce své znalosti v rozeznávání barev a 
geometrických útvarů, počítání a také psaní jednoduchých písmen. Malí školáčci 
zazpívali písničku nebo zarecitovali básničku.  Nejobtížnější byla pro děti správná 
výslovnost všech hlásek.  

Budoucí prvňáčci obstáli bez ztráty hvězdičky a za svou odvahu a výkony si odnesli 
malou sladkost a drobný dárek, který pro ně vyrobili starší spolužáci.  

Zápisu se zúčastnilo 13 dětí, 6 z nich bylo do první třídy zapsáno. Malým žáčkům 
přejeme ve škole mnoho úspěchů a radosti. 

Mgr. Daniela Furmánková 



Předškoláček aneb Škola nanečisto 

„Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, 
protože jsou chlupatá a mají hebkou srst.“ 
Ve čtvrtek 26. dubna se v odpoledních hodinách uskutečnilo „první zvonění“ pro 
budoucí prvňáčky.  
Po seznámení jsme si povídali o zvířatech, která známe a která se nám líbí. Děti 
rozdělily obrázky zvířat do skupin podle počtu slabik, nakreslily k obrázkům puntíky 
podle slabik a hádaly, které zvíře si za zády ohmataly. Všem dětem se povedlo 
uhodnout, na které zvíře jsem myslela. 
V lavicích budoucí prvňáčci ukázali, jak umí dobře držet pastelky, několikrát obtáhli 
šnečkovi ulitu a předvedli, jak se umí podepsat. 
V druhé půlce děti ukázaly, že poznají číslice do pěti a umí správně napočítat 
puntíky. Ve třídě hledaly hromádky s ovocem a zapisovaly správný počet. 
A teď hurá do první třídy!              

Mgr. Daniela Furmánková 
                                                                                                    

Den Země 

Obvod naší planety kolem rovníku je 40 075 km. Povrch Země je 510 000 000 km2. 
Země je třetí planetou sluneční soustavy.  
V neděli 22. dubna oslavila Země svátek. Abychom mohli planetu a přírodu chránit, 
musíme ji dobře poznat. 
Proto jsme se v pátek 20. dubna v 8 hodin s dětmi z 1. a 2. třídy vydali na 
Mysliveckou chatu na Salaši, kde na nás čekali myslivci šenovského mysliveckého 
spolku, aby dětem předali něco ze svých bohatých znalostí lesa.  
Děti si zopakovaly, jak se mají chovat v lese, aby viděly všechny jeho krásy. Pan 
Kalíšek přinesl mnoho obrázků, vycpaná zvířata a na konci přednášky měly děti živé 
překvapení v podobě ochočené lišky. Také jsme si poslechli, jak myslivci poznají 
začátek a konec honu, a také jak vypadá pocta ulovené zvěři. 
Poklad, který byl dobře hlídaný ježkem, našli školáci až po dlouhém hledání.   
Myslivci pro děti připravili oheň a pomohli všem opéci špekáčky. 
Děkujeme za krásné dopoledne šenovským myslivcům. 
 
Vyluštíš zvíře, které jsme viděli vycpané? SPÍK     MÝ LO TÝ VI VA 

              
      Mgr. Daniela Furmánková 

 
 

Dopravní soutěž mladých cyklistů  

Na konci měsíce dubna se konalo, jako již tradičně, na dopravním hřišti Dlouhá 
v Novém Jičíně okrskové kolo dopravní soutěže. Za naši školu letos soutěžilo 
družstvo starších žáků ve složení Eliška Nedomová, Zuzana Šafaříková, Filip Kačírek 
a Tomáš Rajnoch, kteří se umístili na 1. místě a postoupili tak do okresního kola, 

psík mývalovitý 



které se konalo v pátek 11. května na dopravním hřišti v Odrách. Tam se naše 
družstvo po absolvování čtyř disciplín umístilo v silné konkurenci ostatních škol  
na druhém místě. 
Zvláště bychom chtěli ocenit skvělý výkon Filipa Kačírka, který se umístil 
v celkovém pořadí jednotlivců na 2. místě. 
Všem soutěžícím ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy. 

Mgr. Vladimíra Petřeková 
 

Kterak zvládli naši deváťáci přijímací řízení na střední školy … 

Zní to možná jako název pohádky, ale v případě některých žáků šlo spíše o thriller. U 
svědomitých jedinců vyvolaly přijímací zkoušky veliké napětí, které se až do 
zveřejnění výsledků pěkně stupňovalo. A když byly výsledky na světě, zažívali jsme 
ve škole slzy radosti a bohužel i smutku. Naštěstí systém odvolávání funguje a na 
středních školách je dostatek míst, tudíž školní thriller má téměř pohádkový konec a 
v řadách našich deváťáků můžeme vidět budoucí studenty gymnázia, předškolní a 
mimoškolní pedagogiky, sociální činnosti, ekonomického lycea, obchodní akademie, 
sportovního managementu, zdravotnického lycea, ekologie-biologie, informačních 
technologií a budoucího elektromechanika, mechanika strojních zařízení, 
elektrotechnika, automechanika, instalatéra, číšnici či montéra suchých staveb. 

Všem deváťákům moc přeji, aby byli v budoucnu úspěšní a druhým lidem prospěšní 
. 

Mgr. Petra Hašová 
Nocování ve škole 

Jednou z oblíbených činností v naší škole se v letošním roce stalo nocování ve škole. 
Tentokrát si ho užili deváťáci. Pravda, o spaní to příliš nebylo. Tančili, zpívali, hráli 
hry a nakonec zkoukli i nějaký ten film. Ráno to bylo trošku těžké, ale tělocvik hned 
první hodinu je probral, a tak vydrželi neusnout. 

Mgr. Dagmar Lupačová 
Deváťáci se loučí 

Konec školního roku se rychle blíží a s ním i náš poslední den na této škole.  
Každoročně jsme se těšili na ten den, kdy dostaneme vysvědčení, ovšem tento rok 
tomu je jinak. Den, kdy nám náš třídní učitel předá vysvědčení, bude dnem, který 
ukončí část našeho života. Po tomto dni se některé naše společné cesty rozejdou. 
Půjdeme na různé střední školy, gymnázia a odborná učiliště, kde se seznámíme s 
novými lidmi, ale naše vzpomínky a zážitky už nám nikdo nevezme. Každý z nás si 
pamatuje na výlety, nekonečné hádky, průšvihy, “tajné“ opisování a plno dalších věcí, 
co jsme spolu zažili. Většina lidí ze třídy si ani nepomyslelo, že by loučení bylo 
těžké, ale pravdou je opak, ať už si to chceme či nechceme připustit. Přesto všechno 
si myslím, že nebudeme chybět jen sobě navzájem, ale i našim učitelům. S kým se 
pak budou věčně hádat? Kdo jim bude pořád hrát na nervy? Kdo se jich dokola bude 
ptát na tu samou věc? V tento moment, co to píšu a vzpomínám, si uvědomuji, kolik 
toho s námi učitelé vydrželi, i když jsme jim hráli na nervy a tímto jim také vlastně 
děkuji. Ovšem přesto doufám, že si nás nebudou pamatovat jako vyrušující, 



neposlušné, otravné žáky, co se pořád omlouvají, že něco zapomněli, ale že si budou 
pamatovat tu srandu, co s námi zažili. Tímto přeji hodně štěstí nejen učitelům, ale i 
našim nástupcům. I když tímhle končí část našeho života, přece jen KONEC JE 
NOVÝ ZAČÁTEK, a tak musíme dát hlavu vzhůru a jít vstříc tomu, co nás čeká. 

       Zuzana Šafaříková, IX. třída 
 

 
 

    
Letošní jaro bylo velmi pěkné a v tomto duchu počasí stále pokračuje. Jsme rádi, že si 
můžeme užívat krásných slunečných dní plných zážitků a dobrodružství. Jaro jsme 
přivítali vynášením Mořeny. S Beruškami jsme vyrazili na výlet vlakem do Suchdolu 
nad Odrou, kde se děti seznamovaly s profesí strojvedoucího, průvodčího a 
výpravčího a také s prostředím vlakového nádraží. Třídu Sluníček tento výlet ještě 
čeká v měsíci červnu. V březnu jsme byli s předškoláky na návštěvě v 1. třídě ZŠ. 
Děti si prohlédly prostředí školy, popovídaly si se svými bývalými spolužáky, kteří 
nám předvedli, jak moc už jsou šikovní, co už všechno zvládají. Prvňáčkům jsme 
předvedli, jak moc šikovné máme i naše předškoláčky. Koncem března jsme pro děti 
a rodiče připravili velikonoční tvoření, kde si rodiče s dětmi mohli vyrobit 
velikonoční ozdobu, kterou si vyzdobili svoji domácnost. Na začátku dubna jsme 
s dětmi vyrazili na návštěvu do místní knihovny, kde nás přivítala paní knihovnice 
Groscheová, která děti seznámila s tím, jak to v knihovně chodí, jaké knížky mohou 
děti v knihovně najít. Po celou dobu se nám v knihovně příjemně věnovala, za což jí 
moc děkujeme a těšíme se na další návštěvu. Náš první jarní výlet do přírody vedl 
k Bannerově studánce, kterou jsme společně s dětmi otevřeli. Okolí studánky bylo 
velmi příjemné, děti měly na louce dostatek prostoru k různým hrám a zábavě. 
Společně s dětmi jsme poznávali kytičky, bylinky, pozorovali jsme zvířátka a okolní 
přírodu. Do školky jsme si dovezli nádhernou kytici lučních květin. Den Země jsme 
oslavili na novojičínském náměstí, kde jsme s dětmi plnili nejrůznější úkoly, viděli 
jsme nové a zajímavé věci a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Koncem dubna 
jsme s nejstaršími dětmi začali chodit na předplavecký výcvik na bazén v Novém 
Jičíně.  Výcvik ukončíme koncem června, ale již nyní můžeme říci, že děti jsou velmi 
šikovné a pobyt ve vodě si užívají.  
3. 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 měla besídku ve své třídě. Děti předvedly, co vše se naučily a 
ukázaly všem, jak moc jsou šikovné, mnohým ukápla i slzička. Třídy Sluníček a 
Berušek měly besídku v restauraci Na Fojtství. S dětmi jsme připravili krásný 
muzikálek s názvem U broučků na paloučku. Na závěr jsme maminkám zazpívali 
krásnou písničku.  Přesto, že nacvičování bylo velmi obtížné, protože letos jsme měli 
nějak více nemocné děti, děti besídku zvládly velmi pěkně a zaslouží si velkou 



pochvalu. Velké díky patří taky maminkám a všem, kdo se podílel na výrobě 
kostýmů pro děti, byly opravdu krásné. 
Velmi bych chtěla poděkovat paní Kateřině Fickové, která nás každoročně zve na 
svou farmu, kde s dětmi strávíme nádherné dopoledne obklopeni zvířátky, milými 
lidmi a odcházíme vždy plní zážitků a dobré nálady. Moc děkujeme.  
Navštívili jsme i řadu zajímavých představení v kině i v divadle. Spoustu času také 
věnujeme naším zahrádkám. Odměnou jsou nám krásně zelenající se záhonky 
s bylinkami, hráškem, mrkví, ředkvičkami. Snad si pochutnáme.  
Na Den dětí, 1. června jsme pro děti přichystali dopoledne plné soutěží a zábavy. 
Snad nám vyjde počasí a společně si to užijeme. Na děti čeká jistě i nějaká sladká 
odměna. Tradiční Dětský den letos bude probíhat ve spolupráci se ZŠ a uskuteční se 
15. 6. na zahradě MŠ. Rozloučíme se s předškoláky a společně s dětmi ze ZŠ si 
zasoutěžíme a užijeme si odpoledne plné zábavy. Letos se loučíme s těmito dětmi: 
Ficek Patrik, Frnka Matěj, Géryk Fabien, Krotilová Isabela, Matějičná Klára, 
Mondek Mikuláš, Neděla Vít a Pavlíková Kristýna. Všem dětem přejeme hodně štěstí 
a ať se jim ve škole moc líbí.  Jako každý rok máme vystaveno tablo našich 
předškoláčků v obchodě potravin Šenovjanka v Šenově u Nového Jičína.   
Poslední velkou akcí, na kterou se děti moc těší, je Kouzelná noc v MŠ. Kouzelná 
noc proběhne z 21. na 22. června. Celá Kouzelná noc se ponese v duchu záchranného 
integrovaného sboru. Ve čtvrtek navštívíme policejní stanici v NJ, odpoledne k nám 
přijedou na návštěvu dobrovolní hasiči z Hodslavic a v pátek ráno k nám přijede auto 
záchranné první pomoci. Děti se blíže seznámí s těmito profesemi, pomůckami, které 
tito lidé ke své práci potřebují, prohlédnou si auta a jejich vybavení. 
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, Nele Krumpolcové, Evě Ovčačíkové a Tímee Hýžové. 
Poděkování patří taky tetě asistentce paní Naděždě D´Agnolové a naši chůvičce 
k nejmenším dětem paní Petře Palové. 
Velký dík patří našim tetám Janě Pabišové a Blance Tkadlecové, které po celý rok 
udržují ve školce pořádek, starají se o naše stravování a hlavně jsou to milé tety pro 
všechny děti. 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 sluníčka, zážitků a dobré nálady se svými blízkými. 
 

To Vám za celý kolektiv mateřské školy přeje vedoucí učitelka Soňa Golichová. 
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