
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Co je u nás nového? 
 

Zahájení školního roku 

 

Po nucené pauze zaviněné koronavirem se naše krásná školička opět 

naplnila dětmi a ožila.  Bohužel v posledních letech nastupuje do prvního ročníku 

málo prvňáčků, počet narozených dětí klesá, což jsme pocítili i my. Průměrný 

počet žáků ve třídách na prvním stupni je 13, na druhém stupni 21. Díky 

péči, starostlivosti a finančním prostředkům našeho zřizovatele, Obce Šenov u 

Nového Jičína, jsme jednou z nejlépe vybavených škol v okolí. Nabízíme 

moderní sportovní zázemí pro výuku i volnočasové aktivity, kulturní vyžití (např. 

výuku hry na hudební nástroje v učebnách školy), interaktivní a projektovou 

výuku a mnoho dalšího. Máme aprobované učitele všech hlavních předmětů, naši 

žáci jsou úspěšní v soutěžích vědomostních i sportovních.  Počet dětí ve třídách 

je malý, a tak můžeme nabídnout nadstandardní péči žákům nadaným i 

handicapovaným. Pokud se Vám naše škola líbí, dejte o nás vědět a pomozte k 

nám přivést další žáky. 

 

PaedDr. Jana Bělůnková 

Co nás koronavirus naučil? 

 

Minulé pololetí postavilo před těžkou zkoušku učitele, rodiče i děti. 

Troufáme si říci, že jsme to společně nějak zvládli a spoustu věcí se i naučili. 

Veškeré vaše i naše snažení můžeme shrnout do věty: „Naučili jsme se fungovat 

v distančním režimu.“ Co všechno to znamená? Škola částečně přešla na režim, 

který je pro spoustu lidí zcela běžný. Vstoupili jsme do online světa. Povídali jsme 

si s dětmi na Googlu Meet, zadávali jim úkoly na dálku. A když bylo třeba, tak se 

z nás stali youtubeři a nahrávali jsme videa na youtube. 

Nastal čas se ale vrátit zpátky do školy. Abychom i my drželi krok s dobou, 

nachystali jsme si pro vás spoustu novinek. Připravili jsme novou učebnu robotiky 

a kybernetiky, kde děti dostanou prostor pro práci s roboty. A je jedno, jestli se 

    http://www.zssenov.cz 

 



bude jednat o skládání nebo 

programování. Trochu jsme 

pozměnili i výuku informatiky, ať 

je zaměřená i na výuku na dálku a 

ať naučíme děti lépe pracovat se 

svým Google účtem. Google 

Učebny nám i dětem šetří spoustu 

práce. A aby toho nebylo málo, 

nainstalovali jsme na školní 

tablety nové aplikace a už se 

těšíme, až je vyzkoušíme v praxi. 

V oblasti ICT postupujeme 

mílovými kroky dál.  

                                                                                         

Mgr. Martin Jašek, učitel 

 

Přírodní učebna 

 

Vážení čtenáři, v průběhu letošního školního roku budeme s žáky vytvářet 

na školním pozemku před tělocvičnou ve spolupráci s Obecním úřadem a Státním 

fondem životního prostředí malou přírodní učebnu. Učebna bude sloužit ke 

zkvalitnění výuky a k odpočinku.  

Půjde o travnatou plochu olemovanou keři a plůtkem. Uprostřed plochy budou 

umístěny nízké lavičky, školní tabule, malá pozorovatelna s meteorologickými 

přístroji a dendrofon.  

O zastínění se postarají dva stromy. Děti by se na tvorbě učebny měly 

s pedagogy aktivně podílet. Budou rýt, vysévat trávu, sázet keře, stromy, trvalky 

a bylinky, zakládat a upravovat kompost, ořezávat větvičky, stříhat trávu, vyrábět 

úkryty pro drobné savce a hmyzí domky aj. V průběhu dalších let se budou 

v rámci pracovní výchovy starat o zeleň i mobiliář přírodní učebny.  

Pokud Vás napadne, jak přírodní učebnu vylepšit či budete ochotni přispět 

k výbavě (např. hmyzím domkem, kamenem, kmenem stromu, trvalkou ze 

zahrádky apod.), s velkou radostí Vaši aktivitu uvítáme.  

 

Mgr. Petra Hašová, učitelka 

 

Naši prvňáčci   

 

A jsme ve škole! 

Už je to tak. V úterý 1. září v 8.00 hodin se ve škole začali scházet noví 

žáčci prvňáčci, aby si poprvé vyzkoušeli, jak se sedí ve školních  lavicích. 

V letošním školním roce nastoupilo do 1. třídy 9 dětí. 

A co školáčky prvňáčky v tomto školním roce čeká?  



Děti se budou učit číst, psát, 

počítat do dvaceti, v prvouce si 

budeme povídat o přírodě, o světě 

a také se prvňáčci dozví něco o 

lidském těle. A nejen to. Budeme 

zpívat, malovat, cvičit, ale i 

modelovat a stříhat. Na děti čeká 

spousta práce, ale také noví 

kamarádi a kamarádky. 

Přejeme dětem mnoho 

úspěchů po celý školní rok a 

rodičům pohodové a klidné další 

měsíce. 

                                                           Mgr. Daniela Furmánková, třídní učitelka 

 

Přál/a bych si… 
  

Žáci 6. - 9. ročníku dostali za úkol zamyslet se nad tím, co si přejí v tomto školním 

roce. Níže uvádím některá z jejich přání. Vyplní se jim? 

 

„Přeji si, abych tento rok měla lepší vysvědčení a aby se mi dařilo.“ 

„Chtěl bych si zlepšit známky a přestat zapomínat školní pomůcky.“ 

„Přála bych si, abychom měli málo úkolů a testů.“ 

„Chtěla bych, aby naše třída poslouchala.“ 

„Přál bych si, aby se testy oznamovaly předem a bylo jich méně.“ 

„Chtěl bych delší přestávky.“ 

„Přeji si jet opět na lyžák.“ 

„V tomto školním roce bych si přála, aby se ve škole nemusely nosit roušky.“ 

„Chtěla bych se v klidu připravit na přijímačky.“ 

„Přeji si, abychom dobře vycházeli s učiteli a školu si užili.“ 

„Chtěla bych jet se třídou na výlet do ZOO nebo do nějakého muzea či kina.“ 

„Přála bych si, abychom si ten poslední rok jako třída užili a abychom na sebe 

všichni vzpomínali v dobrém.“ 

„Chtěl bych delší hodiny tělocviku.“ 

„Přeji si, abychom si ve škole více hráli a abychom po obědě odpočívali a spali 

(jako ve školce).“ 

„Jelikož jsem se do školy těšila, tak si přeji, aby byli učitelé milí.“ 

 

Mgr. Veronika Václavíková, učitelka 

 

 

 



Perličky ze školních lavic loňských třeťáčků  

 
* Sněžka je v Krakonoších. 

* Podmět je rozkvetlý.   

* Motýl se jmenuje babička admirál / babička paví oko / babí očko.  

* Na louce můžeme vidět fialásky, modrásky a barevňásky. 

* Jedovatá rostlina je braní oko. 

* Bývalý pan starosta se jmenoval Karel IV. / Karel Čtvrtina. 

 

 

První SZUŠ MIS music o. p. s. Kopřivnice 

Na odloučeném pracovišti v budově ZŠ Šenov u Nového Jičína je vzdělání 

v hudebním uměleckém oboru poskytováno již dvacet šest let. Žáci mohou 

studovat hru na kytaru, elektronické klávesové nástroje, klavír, zobcovou flétnu a 

lesní roh. Vyučují zde učitelé: Mgr. Renáta Heraltová a Markéta Kramolišová, 

DiS. Základní škola v Šenově nám poskytuje prostory pro výuku v samostatné 

učebně a také ve třídě, které se nacházejí v přízemí budovy ZŠ Šenov u NJ. 

Učebny působí příjemným dojmem a jsou plně vybaveny hudebními nástroji i 

vším potřebným.                                                             

Žáci používají ke vstupu boční vchod školy, u kterého zazvoní na zvonek, 

poté jim učitel otevře. V průběhu školního roku se děti prezentují na hudebních 

vystoupeních, nejčastěji formou školní přehrávky, vystoupení pro mateřskou 

školu, ale také vystupují na akcích pořádaných obcí Šenov u NJ, základní školou 

či na koncertech SZUŠ MIS music přímo v Kopřivnici.                                                                                

Veškeré informace o První soukromé základní umělecké škole Mis music o. p. s. 

najdete na nových webových stránkách: www.mismusic.cz 

                                                                        Mgr. Renáta Heraltová, učitelka 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO  
 

Zahájili jsme nový školní rok, moc jsme se na něj těšili. Snad již bude vše 

probíhat podle našich představ a budeme moci uskutečnit i akce, které jsme 

v loňském školním roce nemohli uskutečnit z důvodu COVID – 19. 

Stejně jako loni jsme i letos otevřeli tři třídy. Dvě na ulici Školní, kde máme 

dvě smíšené třídy, a na ulici Elišky Krásnohorské, kde se staráme o děti nejmladší. 

Provoz MŠ na ulici Školní je od 6:00 do 16:00 hodin, na ulici Elišky Krásnohorské 

od 6:30 do 16:00 hodin. Strava je dovážena ze ZŠ Dlouhá v Novém Jičíně.  

http://www.mismusic.cz/


Jsme na začátku školního roku, který je vždy velmi náročný nejen pro nás 

pedagogy, ale samozřejmě hlavně pro děti. Zvykají si na nové autority, kamarády, 

poznávají nové prostředí a učí se novým pravidlům. Snad jejich adaptace do 

nového prostředí proběhne co nejklidněji a nejpřirozeněji, v tom jim budeme 

všichni nápomocni.  

Jsem ráda, že budeme v tomto školním roce pracovat ve stejném kolektivu 

jako loni. Ve třídě Sluníček, u nejstarších dětí, pro tento školní rok pracuje s dětmi 

vedoucí učitelka Soňa Golichová, paní učitelka Milada Macháčová a Naděžda 

D´Agnolová. Ve třídě Sluníček máme asistentku pedagoga paní Radmilu 

Jeřábkovou, která se stará o děti integrované do kolektivu třídy. Ve třídě Berušek 

máme převážně děti tří a čtyřleté. Zde se o děti starají paní učitelka Irena 

Holubová, Soňa Golichová a Naděžda D´Agnolová, která zde zastává také funkci 

školního asistenta. Jídlo vydává a školku udržuje v čistotě naše teta Blanka 

Tkadlecová. Ve třídě Elišek, u nejmenších dětí, je paní učitelka Eva Ovčačíková 

a paní učitelka Kateřina Drlíková, která zde také plní funkci školního asistenta. V 

této třídě vydává jídlo a uklízí školičku teta Jana Grosmanová.   

Během prázdnin byly třídy vzorně uklizeny, vymalovány, byly vyměněny 

koberce, došlo k povinné dezinfekci. Do třídy Berušek byla pořízena krásná 

kuchyňka, ze které jsou děti nadšeny.  

Snad nám počasí bude přát, abychom si s dětmi mohli co nejdéle užívat naši 

školní zahradu, o kterou se nám pomáhají starat zaměstnanci technických služeb.  

Jako každý rok máme pro děti na podzim přichystáno spoustu zajímavých 

kulturních i sportovních akcí, např. Drakiádu, výlety do přírody, návštěvy solné 

jeskyně, sportování na sportovišti za kostelem a další.  Akce, které pořádáme 

společně pro rodiče a děti, se budou uskutečňovat podle aktuální situace – 

v případě příznivé epidemiologické situace. 

V loňském roce jsme uskutečnili novou akci s názvem Uspávání broučků, 

která se nám i přes nepřízeň počasí velmi vydařila. Chtěli bychom v této akci 

pokračovat i tento školní rok, snad budeme mít možnost.  

O všech pořádaných akcích se rodiče včas dozví prostřednictvím 

informačních tabulí v MŠ i od paní učitelek. Školku máme vyzdobenou 

výtvarnými a jinými dětskými pracemi, které všem ukazují, jak moc šikovné děti 

máme.  

Všechny děti a jejich rodiče co nejsrdečněji vítáme v naší MŠ a těšíme se, 

že si celý rok spolu pěkně užijeme.  

Za celý kolektiv mateřské školy Vám všem přeji teplé a voňavé babí léto.  

                                                                     

Vedoucí učitelka Bc. Soňa Golichová 
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