
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Co je u nás nového? 

 
Propagační videoklip školy 
 
 Krásné červnové počasí jsme využili ke zpracování propagačního 

videoklipu školy. Aby to bylo zajímavější, tak jsme si přizvali i dron a do 

tříminutového klipu jsme zpracovali zajímavé záběry ze školního hřiště, přírodní 

učebny, jídelny, vnitřních učeben a nahlédli jsme do celkového života školy. 

 Ve videoklipu můžete vidět žáky různých tříd a velkou pozornost jsme 

věnovali také nejmenším. Naleznete zde i záběry z obou mateřských školek. 

Nechybí samozřejmě sportovní hala, odborné učebny a také jsme nafilmovali 

žáky při práci. A to jak při práci s lopatou, tak při práci s tablety - obojí je totiž 

pro dnešního člověka důležité! 

 Pokud se pozorně podíváte, určitě najdete i své dítě. Videoklip můžete 

zhlédnout na youtube pod názvem ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína. 

                                                                                     

Mgr. Martin Jašek, učitel 

 

Školní rok 2021 – 2022 

 

V tomto školním roce navštěvuje naši základní školu 151 žáků. Nastalo 

několik změn v učitelském kolektivu. Místo paní učitelky Mgr. Jany Sedlářové 

nastoupila na 1. stupeň Mgr. Irena Kelnarová. Pro výuku cizích jazyků jsme 

výrazně posílili náš kolektiv o dvě nové učitelky cizích jazyků. Nastoupila Mgr. 

Martina Imider, Ph.D., učitelka německého jazyka a Bc. Aneta Holubová, 

učitelka anglického jazyka. Přeji všem učitelům i dětem v novém školním roce 

hodně elánu, zdraví a síly, pestré hodiny, školu hrou plnou úspěchů a radostných 

zážitků. 

    http://www.zssenov.cz 

 



S nadějí a očekáváním sledujeme vývoj pandemie a věříme, že nový 

školní rok proběhne bez větších omezení. Bohužel nadále ve školách platí 

povinnost testování a povinnost nosit ochranu úst a nosu ve společných 

prostorách. Děkujeme všem rodičům i dětem za respektování a dodržování 

pravidel.  

Naše škola zajišťuje pro žáky neinvazivní PCR testy ze slin. Výsledky 

zpracovává laboratoř SPADIA a jsou zákonným zástupcům zaslány formou 

SMS na uvedené telefonní číslo. Rodiče si mohou z webu ocko.uzis.cz po 

zadání přihlašovacích údajů stáhnout certifikát z testování a využít jej i pro 

osobní potřebu. 

 

PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy 

 

Projektový den v rámci projektu Němčina nekouše 

 

 Na pozvání paní učitelky Martiny Imider a za podpory Koordinačního 

centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni k nám ve středu 29. 9. 

2021 do Šenova u Nového Jičína zavítá jazyková animátorka Kristýna 

Šoukalová. O tom, že Němčina opravdu nekouše, se budou moct přesvědčit žáci 

2. stupně ZŠ. Takto je pojmenovaný projekt, jehož snahou je motivovat žáky při 

výběru 2. cizího jazyka a zvýšit tak preference směrem k německému jazyku. K 

dosažení tohoto cíle se využívá metoda jazykové animace, která hravou formou 

pomáhá překonat ostych a odbourat zakořeněnou mylnou představu, že je 

němčina těžký jazyk. Prostřednictvím motivačních jazykových aktivit se tak 

přirozeným způsobem podporuje proces učení. Žáci si v jeho průběhu utvoří 

jasnější představu o tom, co mají jednotlivé země společné a v čem se naopak 

liší. Tímto způsobem mohou překonat obavy z chyb v komunikaci v cizím 

jazyce, případně ze setkání s rodilými mluvčími sousedních států, a korigovat 

tak vlastní stereotypní představy. 

Mgr. Martina Imider, Ph.D., učitelka 

 

Naši prvňáčci   

 

A je to tady! Začal nový školní rok a s ním jsme na naší škole přivítali 12 

nových prvňáčků. Jsou to Honzík Podzemný, Koloman Charlie Pecha, Samík 

Fejfar, Honzík Hyvnar, Tomášek Lešánek, Vítek Ptáček, Pavlík Lešánek, 

Hanička Dulavová, Laurinka Stehlíková, Eliška Jasinská, Verunka Pavlíková a 

Lukášek Kačo. 

Přeju našim prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo, naučili se mnoho nového a 

zajímavého a ať léta prožitá na základní škole patří k těm nejhezčím v jejich 

životě. 

Mgr. Vladimíra Petřeková, třídní učitelka 

 



MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO  
 

 Je září a začal nám nový školní rok. Moc jsme se těšili na děti, které se 

nám po prázdninách vrátily do školky, a také na děti nové, které prostředí 

mateřské školy teprve poznávají. 

 I letos jsme otevřeli tři třídy mateřské školy. Ve třídách máme děti 

nejmladší, dvouleté, ale i děti šestileté. Jsme na začátku školního roku, který je 

pro nás všechny zúčastněné velmi náročný. My dospělí už jsme na to zvyklí, ale 

ti naši nejmenší to mají mnohem těžší. Proto se snažíme, aby adaptace dětí 

proběhla co nejklidněji a nejpřirozeněji. Doufáme, že už brzy budou do školky 

chodit zase jenom děti s úsměvem.  

 Dětem ve třídě Sluníček se v tomto školním roce věnuje vedoucí učitelka 

Soňa Golichová, paní učitelky Eliška Žemlová a Radmila Jeřábková. U Berušek 

jsou to paní učitelky Milada Macháčová, Radmila Jeřábková a Soňa Golichová. 

Jídlo vydává a školku udržuje v čistotě naše teta Blanka Tkadlecová.  O 

nejmenší děti ze třídy sídlící v ulici Elišky Krásnohorské se starají paní učitelky 

Eva Ovčačíková a Naděžda D´Agnolová. Školní asistentka Svatava Bělunková 

je k nejmenším dětem velikou pomocí. V této třídě vydává jídlo a uklízí 

školičku teta Jana Grosmanová.   

 Na školní rok máme naplánováno mnoho akcí, tak snad se nám je podaří 

uskutečnit. Byli bychom moc rádi, kdyby už vše probíhalo normálně a našich 

akcí se mohli účastnit i rodiče. Poslední dva roky byli rodiče o tyto naše 

společné akce ochuzeni a to nás velmi mrzí. 

 Jsme s dětmi rádi, že si můžeme užívat pobyt na naší školní zahradě, o 

kterou se starají pracovníci technických služeb. Snad nám bude počasí přát a 

budeme zde moci trávit co nejvíce času.  

 Již v září začínáme s nejstaršími dětmi navštěvovat předplavecký výcvik 

na bazéně v Novém Jičíně. Přijede k nám divadlo Koloběžka s pohádkou Co 

malí medvědi o podzimu nevědí. Také máme v plánu cvičit na Sportovišti za 

kostelem, uskutečnit Drakiádu a další akce. Na podzim toho máme naplánováno 

opravdu mnoho, tak se děti mají na co těšit. O akcích jsou rodiče informováni 

prostřednictvím informačních tabulí a paními učitelkami.  

 Obrázky a výrobky dětí si společně vyzdobíme naši školičku, abychom se 

zde cítili ještě příjemněji a útulněji. Rodiče tak budou moci vidět, jak šikovné 

děti ve školce 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.  

                        Soňa Golichová, vedoucí učitelka 
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