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Vážení čtenáři Školníčku,
vítáme Vás v novém školním roce a těšíme se na Vaši přízeň.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY…
Co všechno už jsme zvládli?






Páv: Sára Řezníčková, 9. třída

Projektové dny Bezpečně do školy
První andělské setkání s prvňáčky
Výlet na dopravní hřiště a návštěva muzea
Den jazyků
Školu v přírodě a další prima akce
Sledujte naše webové stránky
http://www.zssenicenh.cz
a dozvíte se víc!!!!

V průběhu druhého prázdninového týdne od 10. července do 14. července
2017 proběhl příměstský tábor ŠD. Pro děti byl připraven bohatý program. V
pondělí jsme začali kreativní tvorbou táborových triček a odpoledne jsme se zchladili
v bazénku místní mateřské školky. V úterý jsme poměřili síly v bowlingu, ve středu
jsme vyrazili do In-Life centra v Litovli na rafty a aquazorbing. Čtvrteční den nám
zpestřili bohatým programem profesionální hasiči z Litovle a zdolali jsme také
litovelskou radniční věž. Na závěr týdne nás čekal ukrytý poklad. Po celý týden nám
výborně vařila paní kuchařka ve školní jídelně, za což jí moc děkujeme. 

Mgr. Eva Juříková
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Povídáme si s paní vychovatelkou
Markétou Dutszakovou

1. Ahoj, na naší škole se mi líbí, a jelikož jsem naši školu navštěvovala jako žákyně
od první do osmé třídy, tak je to tu pro mě vše staronové.
2. Vyučila jsem se, odmaturovala a studium jsem zakončila pedagogickým minimem
na UP Olomouc.
3. To si nevybavuji, ale na 100 % vím, že jsem nikdy neměla ráda matematiku a to
ani na základní ani na střední škole.
4. Baví mě a naplňuje, když dětem v družině něco pěkného čtu, nebo povídám a vím,
že mě poslouchají a vnímají a potom si o daném tématu povídáme.
5. Pracovala jsem jako učitelka odborného výcviku u kuchařů na střední škole v
Olomouci.
6. Podzim mám moc ráda pro jeho barvy, pestrost a dary přírody, které jsou všude
kolem nás, ale mám ráda i teplé letní dny, protože je mi pořád zima.
7. Halloween pro mě znamená dlabání dýní a spoustu zábavy okolo této činnosti
jinak pro mě velký význam nemá. Já uznávám dušičky jako vzpomínku na všechny
zemřelé.
Připravila Markéta Hapaláková, 9. třída

Karolína Ambrozová, 5. třída
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U nás ve škole to žije!

Ve středu 20. 9.2017 donesli andílci ze třetí třídy malým prvňáčkům
svoje písmeno „A“.
Abeceda, to nic není,
kdo by se jí, bál?
My vás vezmem do učení:
Á, bé, cé, dé a tak dál.
Z písmenek se složí slovo,
z vět se složí celý svět.
Ten, kdo umí abecedu,
bude všemu rozumět.
Touto básničkou jsme prvňáčkům „otevřeli“ dveře do světa písmen.

 Druháčci, třeťáci i čtvrťáci zvládli výlet na dopravní hřiště
a do muzea.
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Oslavili jsme Evropský den jazyků

V hodině angličtiny jsme se rozdělili do skupinek. Rozdělovali jsme se tak, že
jsme si každý vytáhli písmeno z hromádky, v každé třídě byla alespoň dvojice se
stejnými písmeny.
Na začátku projektového dne jsme jako skupina dostali papír, na kterém byly
napsány názvy a čísla stanovišť. Poté jsme se vydali na určené stanoviště. Stanovišť
bylo celkem deset a na každé jsme měli deset minut. Stanoviště nás bavily, všem se
líbilo stanoviště, na kterém nám pustili písničku a my museli určit z jakého je
jazyka. Po vyplnění všech stanovišť nám byla určena země, o které jsme si zjistili
nějaké zajímavosti a ty jsme sepsali na papír, který jsme poté odevzdali k hodnocení.
Saša Dutszaková, 8. třída

Hledáme kořeny jazyka aneb Den jazyků na malé škole
Jakým jazykem se mluvilo dříve? Kde jsou jeho kořeny? Kolik jazyků vlastně známe?

To všechno se děti dozvěděly díky vzácným návštěvám. První
byla teta z Hané, která krásnou, malovanou hanáčtinou dětem
vyprávěla třeba i o tom, jak se peče kynutá buchta se
švestkami. Druhým hostem byla paní až z Ameriky, která
anglicky vysvětlovala, jak se mluví v její zemi a jak se tam lidé
oblékají. Díky dalšímu hostovi, paní Radce Horákové, dětem do
jejich slovníčku přibyla hanácká slovíčka popisující typický
hanácký kroj. Na vlastní oči ho také mohly hned vidět a
dozvědět se o něm spoustu zajímavostí.

Natálie Lakomá, 7. třída
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Škola v přírodě na Relaxe
aneb pravěká výprava Amulet
My všichni z malé školy jsme strávili
báječné 4 dny na škole v přírodě. Ve
zkoušce samostatnosti a postarání se
sami o sebe se ukázalo, že když jde do
tuhého, zvládneme to i bez maminek.

Co jsme všechno zvládli?
- lukostřelbu, sportovní hry
- obří trampolínu
- vysoké lanové překážky
- hry, zaměřené na vývoj člověka – evoluční, dorozumívací, smyslové
- stavby pastí na mamuta z přírodnin, hry zaměřené na získání potravy
 Osmáci putovali za krásami Olomouce a tajemstvím života
Marie Terezie.

Děti z 2. a 4. třídy oslavily DEN STROMŮ.

„Na stejné zemi co mi,
bydlí tu s námi stromy.
Mlčí a hledí si svého
listíčka zeleného…“
Roman Hapalák, 7. třída

ZŠ Senice na Hané

Jiří Tománek, 7. třída
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 Voňavé a velmi příjemné dopoledne měli
možnost prožít žáci z malé školy ze Senice na
Hané v úterý 24. října 2017. Vypravili se na
exkurzi do svíčkárny Rodas v Olomouci.



V pátek 6.10.jsme s dětmi z přírodovědného kroužku navštívili podzimní
výstavu Flora Olomouc. Těšili jsme se, protože na této podzimní výstavě lze
již tradičně obdivovat různé
odrůdy jablek, hrušek a
dalšího ovoce a také řadu
odrůd
zeleniny.
Velkým
zážitkem byla zvláště pro
děvčata
paní
malířka
z Německa, u které jsme
strávili dlouhou dobu.

Ze sportu…
Velkou říjnovou událostí v naší zemi bývá tradiční VELKÁ
PARDUBICKÁ. Letos již 127. ročník. V hlavním dostihu běželo 20
koní. Vyhrál No Time To Lose s žokejem
Janem Kratochvílem (26 let).

Víte, že…







Dostih se běží cca 9 minut a koně uběhnou 6900m.
Legendární kůň Železník vyhrál 3x po sobě v letech 1987,1988,1989 s jezdcem
Josefem Váňou. Je po něm pojmenována i Hospoda u Železníka.
Koně musí překonat celkem 31 překážek.
Poprvé se běžela v roce 1874.
Nejznámějším je Taxisův příkop, který je také jedním z nejtěžších skoků na
světě.

Připravila Mája Klapková, 5. třída
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Halloween…

Halloween má každý rád,
Je to strašidelný kamarád.
Přijde jen za podzimu,
děti chodí na koledu.
Potom přijde mocná noc,
dýně svítí na pomoc
Dýně: Natálie Lakomá, 7. třída

Halloween je lidový svátek, který se slaví 31. října. Děti se oblékají do
strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem:
Koledu, nebo vám něco provedu. Tradiční znaky svátku jsou vyřezané dýně se
svíčkou uvnitř, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery,
kostlivci, sovy, výři apod. Typické barvy jsou černá a oranžová. V době
irského národního obsazení se kolem roku 18/30 rozšířil názor, že Halloween
vznikl předkřesťanských keltských tradic.
Mirka Šmídová, 7. třída
INFO

Letos pro vás dramatický kroužek připravuje krásnou hudební
pohádku Ledové království, určitě se máte na co těšit
Kája Ambrozová, 5. třída

V prosinci se také uskuteční tradiční adventní zájezd
Kouzlo Vánoc ve Wroclavi.

Jíme očima…
Párky podélně rozkrojíme na polovinu tak, že na jednom konci poslední 2cm
necháme nepřekrojené. Párky ohneme do tvaru srdce a
nakonec spojíme párátkem. Položíme na rozehřátou pánev
potřenou olejem. Do každého srdíčka opatrně rozklepneme
po 1 vajíčku tak, aby žloutky zůstaly celé. Na slabém
plameni asi 3 minuty opékáme, aby žloutky zůstaly měkké, a
lehce osolíme. Pomocí obracečky můžeme servírovat
Mates Reif, 5. třída
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Bavíme se a luštíme…
Logické úlohy se sirkami
Na obrázku vidíte ze sirek
napsanou číslici pět. Dokážete
přemístit sirky tak, aby vznikla
číslice šestnáct? Přemístit
můžete libovolný počet sirek,
ale žádnou nesmíte rozlomit.
Úloha skutečně jde vyřešit.
2. Na obrázku vidíte šest rovnoramenných trojúhelníků složených ze sirek. Vašim
úkolem je přesunout přesně čtyři sirky (ne méně ani více) tak, abyste udělali pouze
tři rovnoramenné trojúhelníky.
Podmínky:
Musíte použít všechny sirky (není možné nějakou sirku
odstranit).
Sirky není možné lámat.
Anna Štefanová, 8. třída
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Pro bystrá očka…

Hledej rozdíly

//www.google.cz/search?tbm=isch&q=hledej+rozdíly
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…přiřaď správně významné dny období podzimu
Sametová revoluce
28. září

28. říjen
28. listopad

Vznik samostatného státu 1918
17. listopad

svatý Václav

Dne 8. 12. Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří.

Aneta Mačáková, 7. třída

V prosinci AHOJ!!!!
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