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Zažili jsme
Florbalový turnaj chlapců
Dne 21. 11. 2019 se chlapci 8. a 9. třídy zúčastnili turnaje ve florbale.
Turnaj se konal v hale ZŠ Komenského v Bílovci. Chlapci po vyrovnaných, ale i
trochu smolných, utkáních skončili na 3. místě.
Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!
Mgr. Miroslav Bill
Soutěž v informatice
V průběhu listopadu proběhla celostátní soutěž Bobřík informatiky, ve
které změřili žáci síly v oblasti informatiky, algoritmizace a logického myšlení.
Soutěž probíhala v celé České republice v pěti kategoriích. Naše škola se
zúčastnila tří kategorií (další dvě jsou určeny pro střední školy). V kategorii
mini (pátý ročník ZŠ) se umístila nejlépe Karolína Kostelná, která získala 156
bodů. V těsném závěsu za ní se umístil Vojtěch Zajíc se 152 body. Tito žáci
zaslouží největší uznání, protože na svůj věk předvedli nečekané znalosti a
schopnosti. V kategorii Benjamin (šestý a sedmý ročník ZŠ) se umístili nejlépe
Miroslav Barvík se 100 body a Hana Kumpová s 92 body. V kategorii Kadet
(osmý a devátý ročník ZŠ) dopadlo pořadí následovně: Vítek Tkadlec 153
bodů, Radek Otřísal 148 bodů a Adam Rigole 124 bodů. Obzvláště u prvních
dvou zmíněných se jedná o velice slušné skóre a předvedli v oblasti informatiky
nevídaný výkon. Gratulujeme všem vítězům a těm, kterým se to nepovedlo,
přejeme hodně štěstí v jiných soutěžích. Nevěšte hlavu!
Mgr. Martin Jašek
Exkurze žáků 5. třídy
Dne 24. 10. se žáci zúčastnili exkurze do Návštěvnického centra, které
sídlí v Laudonově domě v Novém Jičíně.
Exkurze byla rozdělena na dvě části: interaktivní Expozice klobouků a
interaktivní Expozice Generál Laudon.
Nejvíce žáci ocenili vlastnoruční zdobení kloboučků, zkoušení pokrývek
hlavy různých velikostí, typů a barev, převlékání se do dobových kostýmů,
střelbu z děla a bitvu s historickými zbraněmi.
Mgr. Veronika Václavíková

Co je všechno možné slyšet ve škole
I učitelé se od žáků mohou dozvědět plno zajímavostí. Otevřu svůj
proslulý sešit a podělím se s vámi opět o některé „znalosti“, které do něj přibyly
letos. Nevěřte tedy všemu, co prý říkali ve škole učitelé!:-)
1/ Nezaměstnané v době krize zabijeme!
2/ Dezertér jen ten, co podává dezert.
3/ Jemně píšeme – mně, protože je to 6. pád.
4/ Malachit je nějaký chvat.
5/ Dívali jsme se na malou vísku - to je jako na nějakého ptáka.
6/ Iluminace je totéž jako likvidace.
7/ Ing. znamená inkoust.
8/ Řeka Dyje se nachází v Africe.
Mgr. Eva Macíčková

Představujeme se
Já, básník aneb V každém z nás je alespoň kousek básnického střeva
Téma ŠKOLA
Do školy se těšíme,
něco málo vymyslíme.
Čtení, psaní, počítání,
to my neumíme.

Učíme se, učíme,
potom všechno umíme.
Do školy já chodím rád,
škola je můj kamarád.
Vojtěch Gola, Oskar Buček

Těšíme se do školy učit se a dělat úkoly.
S kamarády si hrát,
křídou na tabuli psát.

Učíme se matiku,
zkoušíme i fyziku,
děláme i krále,
češtinu a tak dále.
Lada Nevřivová, Zuzana Kuláková

Vracíme se do školy,
jdeme dělat úkoly.
Crrrr, budík nás budí,
do školy nás nutí.

Hodiny jsou zdlouhavé,
ale někdy zábavné!
Ve třídě je strašný zmatek
a učitelů nedostatek.
David Baron, Sára Malicherová
Mgr. Veronika Václavíková

Epitaf pro učitele
Sedmáci měli za úkol vytvořit pro libovolného učitele jeho epitaf, tedy nápis na
náhrobní kámen. Krátký text by měl dotyčného stručně vystihnout. Povedlo se
to vybraným autorům? Tak schválně, o kom je řeč?

Zde odpočívá paní učitelka,
která “charašo” říkala,
sice byla malá, ale zato chytrá a
hodná
a nervy s námi měla.
Zde leží paní učitelka,
jenž navždy zůstane v našich
srdcích,
díky svému úžasnému smyslu pro
humor
a touze vyhrát ve Sportce.
Neučila nás jen to,
co se stalo v dávných dějinách,
ale ukázala nám i to,
kolik je na světě smíchu a hezkých
věcí

Zde leží paní učitelka,
která ptáky a zvířata dobře znala,
s atlasem do lavic sedávala.
Sluníčka a úsměvy rozdávala,
s dobrou náladou, láskou a ochotou
žila.
Zde leží učitel,
který byl chápavý a rázný,
dozvídat se o tření,
není totiž zrovna snadný.
Jako výbuch, když zavelel jeho hlas,
celá třída byla hned jak klas.
Mgr. Eva Macíčková

Mateřská škola
Pěkný podzim nám brzy vystřídá zima, tak si poslední pěkné dny s dětmi
snažíme užít co nejvíce. Máme za sebou 3 měsíce plné práce, zážitků a
zajímavých akcí a mnohé nás ještě do konce roku čekají.
V září jsme se zúčastnili Křídy 2019 na Masarykově náměstí, kde děti z
naší školičky společně s ostatními pomalovaly novojičínské náměstí krásnými
kresbami. S nejstaršími dětmi jsme navštívili sportoviště Za Kostelem, kde pro
nás paní Kubešová měla nachystány různé sportovní disciplíny. Za pěkně
strávené sportovní dopoledne paní Kubešové moc děkujeme. V půli září v naší
MŠ proběhl screening správného slyšení a sluchového vnímání, které nám
bezplatně zajistilo SPC pro vady sluchu a vady řeči z Valašského Meziříčí.
V říjnu začaly nejstarší děti navštěvovat solnou jeskyni v NJ. Na školní
zahradě jsme si s dětmi udělali pěkné dopoledne, pouštěli jsme dráčky, děti
plnily úkoly spojené s podzimní tématikou. Samozřejmě na závěr nesmělo
chybět hledání pokladu dráčka Fráčka, který se jim letos velmi dobře schoval.
Společnými silami se nám nakonec podařil najít. Tradičně jsme byli s dětmi
zavírat Oční studánku pod Svincem. Výletem nás provázelo krásné podzimní
počasí.
V listopadu jsme se byli podívat na zahrádkářskou výstavu na Starém
Jičíně, kde si děti mohly prohlédnout a okoštovat ovoce s láskou pěstované. Děti
viděly, jak se z pšenice dělá mouka, seznámily se s některými stroji a
pomůckami z našich zahrádek. Společně s dětmi a rodiči jsme uspali na školní
zahradě broučky. I přes nepříznivé počasí se akce velmi vydařila. Děti svým

zpěvem a krásnými lucerničkami, které jsme si v MŠ vyrobili, broučky uspaly.
Děkujeme rodičům, že se v tak hojném počtu zúčastnili.
Každý měsíc chodíme s dětmi na promítání pohádek do kina do Nového
Jičína. Se staršími dětmi jsme byli v Beskydském divadle na představení Zimní
příhody včelích medvídků. Do naší MŠ přijelo divadlo Letadlo s pohádkou
Průzkumníci v lese, na kterou se za námi přišly podívat i nejmladší děti ze třídy
Elišek. Pohádka se dětem velmi líbila, byla provázená pěknými písničkami a
některé děti se staly součástí pohádkového příběhu jako malí herci. Koncem
listopadu jsme uspořádali tradiční Vánoční vazbu s rodiči a dětmi. Domů si
každý odnesl krásný vánoční výrobek. Poslední týden v listopadu byla naše
školička provoněná vánočním cukrovím, které jsme si s dětmi připravili jako
pohoštění pro naše nejmilejší na vánoční besídku.
A co ještě letos chystáme? Ve čtvrtek 5.12. od 16:30 si můžete přijít
poslechnout jaké krásné básničky a písničky se děti naučily k příležitosti
Rozsvěcování vánočního stromečku a Mikulášské nadílky. Druhý den
dopoledne navštíví Mikuláš i naši mateřskou školu, aby dětem nadělil nějaké
překvapení. Rodiče, nebojte se, dopoledne probíhá v klidné, veselé a laskavé
atmosféře.
12. prosince se děti ze třídy Berušek a Sluníček předvedou se svou
vánoční besídku v restauraci Na Fojtství v Šenově u Nového Jičína. Besídku
jsme nazvali Sněhuláčci a hvězda betlémská a začíná v 15.30 hodin. Co
nejsrdečněji zveme všechny, kdo se chce přijít podívat na naše šikovné děti.
Závěrem roku bych chtěla poděkovat za celoroční spolupráci obci Šenov
u Nového Jičína a Technickým službám Šenov u Nového Jičína.
Za celý náš kolektiv MŠ bych chtěla popřát všem krásné a pohodové
Vánoce plné pohody a dětského smíchu.
Vedoucí učitelka Bc. Soňa Golichová

Vánoční přání
Ať se všechna starost zruší, ať zavládne pokoj v duši.
Co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí.
Pohodu, klid a žádné hádky,
štěstí, lásku a krásné svátky!
To všechno přejí zaměstnanci a žáci
ze ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína
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