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Krásné prázdniny!

Slavíme Den Země
V pondělí 30. dubna 2018 oslavili žáci naší školy Den Země. Polovina sedmé třídy
uklízela velký nepořádek blízko vlakového nádraží za kolejemi a ostatní se vydali
pracovat do obecního lesa, jehož vlastníkem jsou naše obce Senice na Hané, Cakov a
Odrlice. V lese jsme se rozdělili na tři skupiny a dávali na hromady klest po těžbě
suchých borovic a smrku, aby zde mohly růst mladé duby a javory, které byly pod ním.
Jako odměnu za vykonanou práci nám pracovníci Lesní správy Prostějov ukázali
věci, které patří k lesu: nejprve vybavení dřevorubce - motorové pily se vším, co musí
splňovat (s plnými nádržemi vážily cca 8kg), ochranný oděv a obuv, nářadí dřevorubce
jako např. přetlačnou tyč, průměrku, pásmo, dřevorubecké kleště i dříve používanou
metrovku (ta má délku 1m a používala se při měření) a ruční pilu břichatku, kterou
káceli hasiči letos májku v naší obci.
Pak nám pracovníci ukázali i něco z myslivosti – parohy jelena, srnce, daňka, lebku
muflona s rohy, zuby i kůži z divočáka a také zbraně, které myslivci používají k lovu,
brokovou kozlici a kulobrok.
Na závěr jsme mohli slyšet skladby zahrané na lesní roh, které myslivci používají
například při společných honech. Akce se velmi vydařila. Nejenže jsme zvládli spoustu
práce, ale také jsme se dozvěděli mnoho nových informací.
Honza Zatloukal, 8. třída
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Školní svatba
V rámci výuky občanské výchovy v 9.
ročníku se věnujeme také rodinnému právu,
tedy mluvíme o průběhu svatebního obřadu a
o manželství vůbec. Abychom nezůstali jen u
teorie, probíhá každoročně na naší škole školní
svatba žáků 9. třídy. Díky spolupráci
s Obecním úřadem v Senici na Hané probíhá
obřad i svatební hostina v místním Kulturním
domě. Žáci se na tento slavnostní den
připravují, nechybí slavnostní oděv, bohatá
svatební tabule, dort a samozřejmě svatební
obřad, který vede oddávající, vybraný žák či
žákyně 9. třídy. Letos se tohoto úkolu zhostila
Markéta Hapaláková. A kdo tedy uzavřel
sňatek? Krásnou nevěstou se stala Veronika
Vybíhalová a roli ženicha skvěle zvládl Filip
Řezník. Žáci si tento den velmi užili a myslím
si, že se nám školní svatba opravdu vydařila.

p. uč. Markéta Houdková

ZŠ Senice na Hané

3 / 24

„Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím…“
A. Schopenhauer

Zdraví je to nejdůležitější, co v životě máme a o co musíme pečovat. Proto také
v naší škole probíhá řada aktivit a projektů, které mají vést žáky ke zdravému životnímu
stylu a zdravému životu. Ale nejen to. Žáci si mají uvědomit, že zdraví je cenné a že
také oni sami mohou způsobem svého života a vším, co dělají, velkou mírou ovlivnit
své zdraví, a to pozitivně i negativně. Záleží na každém z nás….

Týden od 16. do 20. dubna byl v naší škole ve znamení zdraví. Zdravé
svačinky, pohyb, vitamíny, úsměv, povídání si a zjišťování složení potravin, které máme
rádi, jídlo zdravé, jídlo nezdravé, tuky, bílkoviny, soli, cukry, tvoření jídelníčků v češtině
i angličtině, hledání v encyklopediích, recepty, plavání, … Tato témata prolínala všemi
předměty na 1. stupni. Velmi příjemný a poučný byl také program s názvem Zdravá
5, který si letos prožili druháčci. Nejenom, že ochutnávali ovoce a zeleninu, vytvářeli
zdravé obrázky, ale také za správné odpovědi získávali „5″, které jsou v tomto
programu známkou nejlepší, a domů si jich každý odnesl hned několik na zdravém
vysvědčení. Čtvrteční den byl v režii žáků osmé třídy. Připravili si pro děti 10
různorodých stanovišť, na kterých žáci prokazovali své znalosti i pohybové dovednosti.
Velmi dobře si vedli nejenom ti nejmenší, ale také průvodci a zadavatelé úkolů, žáci 8.
třídy. Všem patří velká pochvala a poděkování, osvěžující odměna v podobě nanuků
byla zasloužená.
p. uč. Jana Barabášová

Na Týden zdraví se pečlivě připravovali také žáci 8. třídy. Rozdělili se do pěti
skupin podle pěti dnů v týdnu a každá z nich se věnovala nějakému tématu z oblasti
zdraví. O vybraném tématu se snažili zjistit co nejvíce informací a zajímavostí, které
pak zveřejnili na nástěnce ve vstupní chodbě školy. Součástí jejich práce byla i krátká
rozhlasová relace a také příprava soutěžní křížovky pro ostatní žáky školy, kteří se tedy
mohli do projektu zapojit, a dokonce něco vyhrát. A jakými tématy se osmáci letos
zabývali?
Pondělí: Otužování
Úterý: Pohyb a sport
Středa: Potřeba spánku
Čtvrtek: Sůl – je zdravá?
Pátek: Vliv kouření na
naše zdraví
p. uč. Markéta Houdková
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Jíme zdravě, pestře, hravě
To je název programu, kterého
se ve čtvrtek 12. dubna zúčastnili
páťáci na Krajské hygienické stanici
v Olomouci. Zábavnou formou se
dozvěděli, jak by měla vypadat zdravá
a pestrá strava. Co z toho, co jí, je
zdravé a co jim naopak neprospívá, i
když chutná. Zjistili, jak dlouho vydrží
člověk bez jídla a pití. Zahráli si na
Popelku a přebírali a pojmenovávali luštěniny. Skládali potravinovou pyramidu a do
příslušných pater zařazovali potraviny. Po nákupu plastových potravin, které se jim
líbily nejvíce, sestavovali ve skupinách zdravý a nezdravý oběd, zdravou snídani a
nezdravou svačinu. Dvě hodiny poutavého programu, v jehož závěru dostali všichni
nějaké dárky, utekly velmi rychle. Pro všechny to byl zajímavě strávený čas.
p. uč. Renata Kubová

Zdravá pětka
Žáci šesté třídy měli v rámci projektu Zdravá
pětka možnost dozvědět se spoustu užitečných
informací o volbě správných surovin pro přípravu
zdravé svačinky. Po přednášce o tom, co jíst a co ne,
následovala praktická část, ve které si vyzkoušeli
přípravu vybraných zdravých pochoutek a jako
bonus si domů odnesli také všechny recepty, kterými
jistě potěší i své blízké doma.
p. uč. Lenka Málková

Projektový Den Zdraví žáků
1. stupně a 8. třídy
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Sportem ku zdraví – sportovní aktivity naší školy
Jsme třetí!
V pátek 18. května se naši žáci zúčastnili každoročního fotbalového turnaje
v Nákle. Cesta vlakem do Příkaz a následně pěší túra do Nákla vždy nabudí náš tým pro
maximální výkon. Jaká bude sestava, kdo vzal fotbalový míč, mají opravdu všichni
kopačky…to jsou pravidelná témata při naší cestě. Řešila se i pravidla turnaje – hraje
se na půlku velkého hřiště a některá pravidla (hra brankáře, ofsajd) jsou oproti klasické
kopané odlišná. Základní sestavu tvořil brankář + 7 hráčů v poli. Naše družstvo bylo
složené z žáků 8. a 9. třídy. Za normálních okolností bychom určitě využili i některé
kluky ze 7. třídy, ti se však kochali krásami brněnské přehrady během třídního výletu.
Během turnaje jsme se utkali s domácím Náklem (mělo 2 družstva), Bílou Lhotou a
litovelskou školou Vítězná. Výsledný součet dosažených bodů zařadil naši školu na
nádherné 3. místo, kdy se nám podařilo porazit Bílou Lhotu a Náklo „B“.
Složení týmu:
Navrátil Dominik, Coufal Michal,
Duchoň Jan, Florián Jan, Kočí Michal,
Elsner Jan, Falhar Petr, Vrabec Jiří,
Dvorský Daniel, Řezník Filip, Růžička
Ondřej

Senická laťka 2018
Ve čtvrtek 31. května se uskutečnila pravidelně konaná Senická laťka. Celkem
se zúčastnilo 32 závodníků. Pozvání přijali žáci ze ZŠ Náklo, Hněvotína a Náměště na
Hané. Počasí vyšlo, venkovní podmínky byly regulérní a touha závodníků po vítězství
obrovská. Soutěžilo se ve 4 kategoriích: mladší dívky (6. a 7. třída), mladší chlapci (6.
a 7. třída), starší dívky (8. a 9. třída) a starší chlapci (8. a 9. třída). Z daných 12 medailí
jsme získali 2 medaile (1 stříbrná a 1 bronzová). Nejlepší výkonem dne byla zdolaná
laťka ve výšce 165 cm!
Ml. dívky – 1. Kvapilová Vendula (133 cm), 2. Šimková Vendula (130 cm),
3. Pytlíčková Kristýna (125 cm)
Ml. chlapci – 1. Volmut Jakub (140 cm), 2. Tománek Jiří (140 cm),
3. Prázdný Pavel (135 cm)
St. dívky – 1. Sajbrtová Klára (138 cm), 2. Šilberská Eliška (130 cm),
3. Dostálová Leona (130 cm)
St. chlapci – 1. Peřina Petr (165 cm), 2. Vohnout Petr (155 cm)
a Bořuta Lukáš (155 cm)
p. uč. Tomáš Šoupal
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Foto: Senická laťka 2018
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Novinky ze školní družinky

Badatelská expedice
V pátek 25. května 2018 se
vydala
celá
družina
na
badatelskou expedici do Seničky
na Rajčuru. Cílem celé expedice
bylo poznat krásné prostředí
Rajčury, rozpoznat léčivé byliny,
které se nachází v našem okolí a
také se dozvědět, k čemu jsou
dobré a co se z nich vyrábí.
Nicméně nám zbyl také čas na
jiné aktivity, zahráli jsme si nohejbal, vyzkoušeli jsme posilovací stroje, které byly
umístěny na hřišti, zahráli jsme si zábavné hry a osvěžili se nanukem.

Beseda v knihovně
V pátek 4. května 2018 navštívilo II.
oddělení ŠD místní Knihovnu v Senici na
Hané. Paní knihovnice měla pro děti
připravené legrační logopedické pohádky.
Už teď se těšíme na další návštěvu.
p. vychovatelka Eva Juříková

Kresba Zuzana Čapková, 5. třída

ZŠ Senice na Hané

8 / 24

Úspěchy v jazykových soutěžích

Soutěž v AJ – English Expert 2018
V pátek 20. dubna se tentokrát na půdě základní školy v Těšeticích konal 3.
ročník konverzační soutěže v anglickém jazyce English Expert, která je určená pro žáky
8. a 9. tříd. Za senickou školu se klání zúčastnili tři žáci 8. třídy – Michal Doležel, Michal
Kočí a Matyáš Moťka.
Soutěž se skládala ze čtyř disciplín – vypisování slovíček z obrázku, čtení a také poslech
s porozuměním, poslední byla krátká promluva na vylosované téma. V konkurenci asi
15 soutěžích z dalších škol si skvěle vedli Michal Doležel (4. místo) a Matyáš Moťka (5.
místo), kteří obstojně „šlapali na paty“ starším deváťákům. Za své snažení si všichni
odnesli malou sladkou odměnu a možnost srovnání své jazykové úrovně s ostatními.
p. uč. Lada Najvárková

Speaking expert
V pátek 18. května se vybraní žáci naší školy zúčastnili soutěže v anglickém
jazyce, která se už tradičně koná v Litovli. Hana Dvorská, Jáchym Tobiáš, Matyáš
Moťka a Michal Doležel museli stejně jako ostatní soutěžící projít hned trojím
testováním – poslechu, práce s textem a konverzace. Právě třetí disciplína se ukázala
jako nejtěžší pro všechny soutěžící, protože na ně čekala trojčlenná porota, která
bedlivě hlídala nejen jejich schopnost hovořit na dané téma, ale také výslovnost,
gramatiku a šíři jejich slovní zásoby. Konkurence byla veliká a je potěšující, že se
všichni naši žáci umístili v první polovině výsledkové listiny, přičemž Hanka Dvorská
obsadila dokonce úžasné páté místo! Všem soutěžícím děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a přejeme jim hodně radosti při dalším objevování krás anglického
jazyka.
p. uč. Lenka Málková
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Úspěšní řešitelé okresního kola Biologické olympiády
V dubnu proběhla v Olomouci okresní kola Biologické olympiády. Do této
soutěže se na naší škole zapojilo ve školním kole celkem 15 žáků ve dvou kategoriích.
První dva nejlepší žáci z každé kategorie nás reprezentovali v okresním kole.
Soutěž je velmi náročná na přípravu a žáci jí věnovali mnoho času. Kromě přípravného
textu a poznávání rostlin a živočichů musí žáci bádat nad jedním z vybraných úkolů a
zpracovat ho formou písemného
vstupního úkolu, který má charakter
seminární práce. Všechny čtyři vstupní
úkoly byly v okresním kole hodnoceny
nejvyšším počtem bodů a můžete si je
prohlédnout ve vitrínkách v prvním
patře školy. Letos byly vstupní úkoly
velmi různorodé a každý z našich
postupujících žáků si vybral jiný úkol.
Dále musí všichni soutěžící v okresním
kole zvládnout také laboratorní práci.
Soutěží se celé dopoledne. V okresních
kolech nás reprezentovali tito žáci:
Liduška Spurná obsadila 6. místo, Pavel Hlavinka 9. místo v kategorii D, Alexandra
Dutszaková 15. místo a Anna Štefanová 2. místo v kategorii C. Ludmila Spurná a Anna
Štefanová získaly diplom úspěšného řešitele a zároveň Anička
postoupila do krajského kola,
které se konalo 17. května
v Přerově.
Anička se na tuto soutěž v
Přerově dlouho a velmi poctivě
připravovala. Zvládla se naučit
přípravný text o obsahu více než
90 stran, prolistovala mnohokrát
atlasy živočichů i rostlin, učila se
poznávat živé rostliny, zpracovala
velmi pěkný vstupní úkol o
šíření plodů a semen rostlin. A v konkurenci stejně šikovných vrstevníků z celého
olomouckého kraje výborně obstála. Získala titul úspěšného řešitele krajského kola BiO
a celkově obsadila 9. místo.

„Po pár týdnech dalšího hlubšího pročítání studijního textu a prohlubování znalostí na
poznávací test, přípravy ve škole a doma, ale také v přírodě, se mělo konat krajské
kolo v Přerově. Tam už bylo vše o další stupeň těžší. Sjeli se tam vítězové okresních
kol z celého kraje. Ze skupiny 15 dětí jsem skončila na 9. místě a vybojovala jsem si
diplom úspěšného řešitele. Letos se na naší škole sešli samí úspěšní žáci.
Anna Štefanová, 8. třída
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DEN DĚTÍ
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí
jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou
veřejnost na práva a potřeby dětí.
V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro
ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce
1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno
na 1. červen, který připomíná sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež se
zabývala blahem dětí. Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho vyhlášení a
oslavy probíhaly každý rok. Některé státy převzaly datum a postupně se ze Dne pro
ochranu dětí stal Den dětí nebo také jiným názvem Mezinárodní den
dětí. Československo, později Česká republika také převzala toto datum a Mezinárodní
den dětí se slaví na začátku června.
V roce 1952, kdy už se slavil Den pro ochranu dětí, usilovala Mezinárodní unie pro péči
o dítě o vyhlášení dne, který by oslavoval výhradně děti. Na toto OSN zareagovala a v
roce 1954 vyhlásila Světový den dětí (Universal Children's Day). Cílem vyhlášení
bylo, aby každý stát jednou v roce upřel pozornost na nejmladší obyvatele. Účelem
vyhlášení byla také podpora dětí, poskytnutí dobrých podmínek pro jejich zdravý vývoj
a přístupu ke vzdělání.
Ve stejný den jako Češi si Mezinárodní den dětí připomínají i Číňané, obyvatelé Evropy
a Skandinávie. V některých státech si na programu hodně zakládají a je více než
velkolepý. V Africkém státě Guinea trvají oslavy dokonce měsíc. Zemí, kde se Den dětí
překvapivě nijak neslaví, jsou Spojené státy americké.
Katka Žampachová, 6. třída

Den dětí v naší škole
V pátek 1. června jsme oslavili s dětmi jejich svátek otevřením nového
venkovního sportovního areálu. Díky zřizovateli školy máme nyní za školní budovou
novou tartanovou atletickou dráhu a podmínky pro další atletické disciplíny (vrh koulí,
skok do dálky, hod granátem i oštěpem, sprint…). V pátek, tedy rok po otevření nové
sportovní haly, jsme s panem starostou přestřihli slavnostně pásku a vyzkoušeli si
měkkost dráhy. Někteří z žáků se přihlásili do prvního školního pětiboje a oslavili Den
dětí sportem.
Dalším dětem nabídli vyučující různé aktivity, do kterých se mohli žáci přihlásit
podle zájmu. Nejvíce dětí mělo zájem o výrobu 3D piškvorek v žákovských dílnách,
dále o stolní logické hry, zájemce o přírodu zaujalo mikroskopování a přírodovědné
kvízy a hádanky, písničky a hry v angličtině, někteří žáci zase tvořili příspěvky do
školního časopisu.
paní ředitelka Kateřina Prucková
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Otevření nového atletického oválu za naší školou
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Loučení s našimi deváťáky…
Devět let uteklo jako voda a my se loučíme s našimi deváťáky. Za pár dní zavřou
naposledy dveře základní školy a začne pro ně nová etapa života. Ovšem jak hodnotí
deváťáci léta strávená na naší základní škole? Na co budou vzpomínat? A na jakou
školu byli přijati? Zeptali jsme se přímo deváťáků a tady jsou jejich odpovědi.

1. Na jakou školu a obor jsi byl(a) přijat(a)?
2. Proč sis vybral(a) tento obor?
3. Na co na naší základní škole budeš vzpomínat?
4. Co bys vzkázal(a) ostatním žákům naší školy?
Daniela Fišerová
1. Budu studovat v Olomouci na Obchodní akademii obor Ekonomické lyceum.
2. Stále jsem váhala mezi obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum, ale
nakonec jsem si vybrala Ekonomické lyceum, protože mě tam více zaujaly
předměty, které se tam vyučují.
3. Nejvíce budu vzpomínat na náš třídní výlet v osmé třídě, kdy nás při cestě do
Náměště na Hané překvapila bouřka a kroupy, které nás tyranizovaly. Dále
pak na naše nekonečné hádky s učiteli, nenápadné spolupracování při testech
a na hádky mezi námi samotnými, ale vždy jsme se domluvili a za to jsem
ráda. Celkově mi naše třída bude moc chybět, až moc jsem si na ten náš
kolektiv zvykla. Samozřejmě budu vzpomínat i na učitele, kteří nás vyučovali a
taky občas pěkně trápili. Bude to těžké se s vámi všemi rozloučit.
4. Chtěla bych všem žákům vzkázat, aby si to tu užívali se svojí třídou, co nejvíc
to jde. Jo a mějte pevné nervy.
Veronika Vybíhalová
1. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově,
obor Bezpečnostně právní činnost.
2. Tento obor jsem si vybrala proto, že mi přijde nejvhodnější a bude mě bavit.
3. Můj nejlepší zážitek byl náš školní výlet, kde jsme šli dlouhou trasu, při které
nás potkala bouřka i kroupy. Celí promočení jsme to zakončili stanováním a
táborákem. Také nikdy nezapomenu na naše hádky s učiteli, jejich hlášky,
kterými nás pořád překvapují. Také naše svatba byla super, protože hodně
jídla nikdy neomrzí. Určitě taky ráda budu vzpomínat na Zahradní slavnosti,
kde budu určitě letos bulet při pohledu na brečící maminky a učitele. I na
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některé učitele si zavzpomínám. Někteří nás mučili a někteří rozmazlovali. Ale
každý učitel má své pozitiva.
4. Vzkaz pro vás? Mějte pevné nervy do dalšího roku.
Sára Řezníčková
1. Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov.
2. Vybrala jsem si gymnázium kvůli tomu, že nevím, co chci dělat dál, a
gymnázium nabízí všeobecný přehled.
3. Budu vzpomínat na učitele, lyžák, spolužáky, stanování, svatbu, kulturní i
emoční zážitky a mnoho dalšího, jako jsou třeba naše záchody.
4. Žákům z mých vlastních zkušeností vzkazuji, aby vstávali a chodili do školy
dřív, protože se to mnohdy opravdu vyplatí.
Veronika Lakomá
Budu studovat na Střední odborné škole obchodu a služeb, Olomouc, Štursova
14. Jsem přijata na obor kuchař-číšník. Chtěla jsem jít na kadeřnici, protože to
byl můj sen už od 5. třídy, ale bohužel to nevyšlo. A to přeju i vám, abyste se
dostali na svoji vysněnou školu. Protože je velmi důležité dělat v životě to, co
vás baví. Budu vzpomínat na třídní války na malém stupni, protože na to se
prostě zapomenout nedá. A samozřejmě na výlety, vyučovací hodiny, ve kterých
jsme nikdy nic nedělali a hlavně na lidi z naší třídy, kterým přeju do budoucna
štěstí. A učitelé mi budou chybět všichni stejně, protože každý z nich mě něco
naučil. A co vzkážu této škole a vám? Užívejte si života, dokud můžete, protože
těch devět let uteče hrozně rychle.
Filip Řezník
1. Jsem přijat na Střední školu polytechnickou, Olomouc, Rooseveltova 79 na
obor zedník obkladač.
2. Vybral jsem si tento obor proto, že jsem chtěl nějaký podobný obor jako
tatínek.
3. Nejvíc budu vzpomínat na třídní výlet s kroupami.
4. Hodně štěstí všem!
Daniel Dvorský
1. Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79, obor Mechanik
opravář motorových vozidel.
2. Baví mě dělat s auty.
3. Možná na nějaké učitele a na spolužáky.
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Markéta Hapaláková
1. V září nastoupím na Obchodní akademii Olomouc obor Obchodní akademie.
2. Tuhle školu jsem si vybrala hodně na poslední chvíli. Hodně jsem váhala mezi
zdravkou a nějakýma gymplama, ale nakonec jsem si vybrala OA a jsem za to
ráda.
3. Nejradši budu vzpomínat na mou třídu, s kterou mám skvělé zážitky (výlet
v osmičce, spaní ve škole, lyžák, vaření, team work, zkoušení ve fyzice, školní
svatba, atp.), ale nedá se zapomenout ani na naše třídní „války“. Taky na
některé učitele budu vzpomínat s úsměvem na tváři.
4. Těm starším žákům bych vzkázala šťastný výběr školy. Těm mladším, ať si
užívají všechny společné chvilky se svou třídou.
Jakub Waloszek
1. Budu studovat na Obchodní akademii v Mohelnici obor Informační technologie.
2. Mám rád počítače.
3. Skoro všechny výlety, ale nejvíc dobře se mi vzpomínám na výlet v 8. třídě,
jak začalo pršet a do toho kroupy a bouřka.
4. Učte se hlavně v 8. a 9. na přijímačky, ať všechno umíte.
Ondřej Růžička
1. Jsem přijat na Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu
elektrotechnickou obor elektrotechnika.
2. Vybral jsem si školu proto, že se mi na ní líbilo a baví mě práce spojená
s tímto oborem.
3. Nejlepší zážitek byl výlet lesem společně s deštěm a bouřkou doprovázenou
kroupami.
4. Hodně štěstí, hlavně u přijímacích zkoušek
Petr Falhar
1. Budu studovat na Střední škole Polytechnické v Olomouci, Rooseveltova 79,
obor autoelektrikář.
2. Rád dělám na elektrických přístrojích.
3. Školní výlety.
4. Učte se raději doma…
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Dalila Adamcová
1. Nastoupím na Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu
zdravotnickou Emanuela Pöttinga a Jazykovou školu s právem státní jazykové
zkoušky Olomouc, obor Zdravotnický asistent.
2. Tuto školu jsem si vybrala proto, že jsem nechtěla gympl a chtěla jsem školu
se zaměřením, a taky proto, že ráda pomáhám lidem a starám se o ně a
zaujalo mě i prostředí školy.
3. Nejraději budu vzpomínat na výlet v 8. třídě, kdy nás po cestě zastihl déšť i
kroupy, které nás doprovázely skoro celý výlet. Šli jsme z Kostelce na Hané
přes Náměšť na Hané, kde jsme se zastavili na jídle a dále pokračovali na
Famka. Také budu vzpomínat na naše hodiny a hádky s učiteli, nebo na
zkoušení ve fyzice. Nezapomenutelný zážitek jsou také Zahradní slavnosti, při
kterých mi vždy ukápla i slza. Bude těžké se s vámi rozloučit.
4. Vzkázala bych dalším žákům pevné nervy s učiteli a dobrý výběr střední školy.
Někdy je potřeba i trpělivost a úsměv na tváři.
Hana Dvorská
1. Budu studovat na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli.
2. Rozhodla jsem se pro gymnázium, protože chci studovat dále na vysoké škole.
3. Na škole jsem byla spokojená. Budu rozhodně vzpomínat na naši třídu a
učitele. Nejvíce se mi na naší škole líbily projektové dny a třídní výlety.
Nejlepší zážitek byl výlet v 8. třídě, na který nikdo z nás nezapomene.
4. Všem chci vzkázat, abyste si našli kamarády, s kterými to tady přežijete, a
budoucím deváťákům hodně štěstí při výběru střední školy.
Eliška Kašparová
1. Střední zdravotnická škola Evangelické akademie Brno – obor Ošetřovatel.
2. Tuto školu jsem si vybrala, jelikož obor Ošetřovatel nikde poblíž není. A už
odmala jsem chtěla jako mamka pracovat ve zdravotnictví.
3. Vzpomínat budu na spolužáky a zážitky s touto třídou
4. Vzkázala bych jim, ať si dobře vyberou svou budoucí školu a ať se jim tam
daří.
Jáchym Tobiáš
1. Budu studovat na Střední průmyslové škole elektrotechnické Olomouc. Půjdu
na obor technické lyceum.
2. Tuto školu mi vybrali rodiče.
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3. Vzpomínat budu na třídní výlety.
4. Mým kamarádům přeji, aby se jim v nové škole líbilo.
Andrea Vymětalová
1. Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, obor Zdravotnický asistent.
2. Protože jsem vždycky chtěla pomáchat lidem a zdravkou se mi to splní.
3. Vzpomínat budu na naši třídu a naše zážitky.
4. Dobře si rozmysli, kterou školu si vybereš.
Jiří Vrabec
1. SŠ technická a obchodní Olomouc, obor Výpočetní a elektronické systémy
2. Chtěl jsem dělat něco s počítači.
3. Školní výlet.
4. Ať se jim daří.
Eliška Kočí
Byla jsem přijata na Střední odbornou školu obchodu a služeb, Olomouc,
Štursova 14. Obor číšník. Na naši třídu budu vzpomínat, protože jsme toho
spolu hodně zažili a za to jsem ráda. Přeju všem, ať se dostanou na svoji
vysněnou střední školu.

Na jaké hlášky našich učitelů budou deváťáci vzpomínat?

p. uč. Houdková – Nebudu se ptát na vašeho nejoblíbenějšího učitele, protože bych
slyšela 17 x HOUDKOVÁ…
p. uč. Ševčíková – zlatíčka, bobišátka, děťátka moje…
p. uč. Střídová – Já si počkám, já mám času dost…
p. uč. Jahoda – Procvičíme si to na písemce… Nechej svoje city na později…
Nekomentuj, není čas…
p. uč. Grossmanová – Nenatahuj tu žížalu… Teď jsem tady moucha na tabuli…
Pojď za mnou na louku…
p. uč. Látalová – Pořád nepijte, nejste v bufetu… Nestěžujte si, my učitelé toho
máme moc, ještě ani nemám napečeno… (před Vánoci)
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p. uč. Prucková – zlata, pusinky, děti moje…
p. uč. Šoupal - Já známkuju jenom procentuálně… Já hodnotím hlavně snahu,
kdybych měl hodnotit jen výkon, tak nemůžu hodnotit nic…
nejlepší oslovení: děckanti
p. uč. Hynková – Nechápu, co vás na tom dějepise nebaví, vždyť já jsem měla
látku pro deváťáky vždycky strašně ráda…
p. uč. Najvárková – Hanča už je jinej levl, bez ní byste byli ztracení, ona je takovej
váš chodící slovník…
p. uč. z 1. stupně: nikdy nezapomeneme na každoroční výlet do ZOO a projektové
dny… hlášky při nacvičování předvánočního zpívání - otevírejte tu pusu pořádně…
ztište to… p-š-t…

Kresba Marie Klapková, 5.třída
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Pro chytré hlavičky
1. Čtyři chlapci běží o závod. Ota běží rychleji než Karel. Honza běží rychleji než Pavel,
ale pomaleji než Karel.
V jakém pořadí dorazí chlapci do cíle?
2. Dva otcové a dva synové jdou do lesa. Každý střelí zajíce. Spolu střelí tři zajíce.
Jak je to možné?
3. Uspořádejte čísla 1 až 9 do dolního čtverce!
Dodržujte následující pravidlo: Sečtete-li všechna čísla v řádku, sloupci nebo diagonále,
musí být výsledkem vždy číslo 15.

Jirka Hujíček, 5. třída

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vendula Hubáčková a Martina Stranyánková, 5.třída
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Jazykové okénko
Angličtina

1.) opalování
2.) dobrodružství
3.) plavání
4.) volný čas
5.) opalovací krém
6.) cestovat

Markéta Hapaláková, 9. třída

Angličtina
Slunce
Motýl
Rodina
Plavání
Kytka
Strom

Martina Stranyánková, Vendula Hubáčková, 5. třída

Schulwitze

Němčina

Das Aufsatzthema lautet: „Unser Hund“ Tim überlegt kurz und schreibt
dann: „Wir haben keinen!“
Im Deutschunterricht: „Tim, kannst du mir zwei Pronomen nennen?“
„Wer?Ich?“
„Richtig, sehr gut!“
Der neue Lehrer stellt sich der Klasse vor: „Mein Name ist Lang.“
Darauf Fritzchen: „Macht nichts, wir haben Zeit.“

ZŠ Senice na Hané

20 / 24

Projekt PODNIKATEL
Projekt PODNIKATEL má na naší škole již svou tradici. Je určen pro žáky
sedmého ročníku a prostupuje několika předměty – vaření, matematika, informatika,
angličtina, občanská výchova a v neposlední řadě i český jazyk. Žáci si založí fiktivní
firmu, rozdělí si role majitele firmy, ekonoma, kuchaře a číšníka a snaží se přesvědčit
porotu, že právě jejich firma je ta nejlepší co se kuchyně, ale i marketingu týče.
Po půlročním snažení, kdy si jednotlivé skupiny nejprve zvolily logo, slogan a vizitku
své firmy a kdy pomalu sestavovaly jídelní lístek s nabídkou co nejzajímavějších jídel,
jsme se konečně dočkali závěrečné jejich přehlídky (ve čtvrtek 7. 6.). Všechny recepty
ze svého jídelního lístku si děti během roku stačily vyzkoušet v předmětu vaření, takže
strach ani nervozita neměly šanci.
Porotě se nakonec nejvíc líbila chlapecká skupina „Primavera“ z daleké
Itálie ve složení Roman Hapalák, Vít Janeček, Pavel Hlavinka, Daniel Nevrlý
a Renato Pisano. Na druhém místě skončila smíšená skupina „U pěti
kuchtíků“ z USA a na třetím místě se nám umístila děvčata „Grácie“ s řeckou
kuchyní. Vítězům blahopřejeme a všem mladým podnikatelům ze sedmé
třídy děkujeme za jejich snahu a pracovitost!!!
p. uč. Lenka Málková

Mladých podnikatelů jsme se zeptali, co nového se během
projektu naučili a co bylo při přípravě projektu nejtěžší?
Naučili jsme se: vařit, vytvořit prezentaci na PC, prezentovat svoji práci před
ostatními, pracovat ve skupině a se skupinou, seznámili jsme se se základy stolování,
také jsme se učili trpělivosti a naslouchání
Nejtěžší bylo: vytvořit prezentaci na PC, mluvit veřejně před ostatními,
spolupracovat ve skupině, zvládnout trému, naučit se mluvený projev k prezentaci
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CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
V týdnu od 4. 6. do 10. 6. se uskutečnil celorepublikový projektový týden Celé
Česko čte dětem. Letošní ročník byl zvláštní tím, že se do něj zapojily všechny země
Visegradské čtyřky, tedy Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. V rámci visegradského
čtení se nejen četlo, ale také zpívalo, soutěžilo a povídalo. Na naší škole proběhlo již
tradiční čtení starších žáků pro děti v mateřské škole. Kluci a holky z devítky i osmičky
četli před spaním z pohádkových knížek v oddělení Medvídků, Ježečků i Zajíčků.
V hodinách literatury se uskutečnily čtenářské dílny, ve kterých děti četly a pracovaly
ve skupinách s knížkami, které si přinesly z domova. U nás ve škole se nesoutěžilo, šlo
o pohodové čtení a emocionální zážitek z četby.
p. uč. Nataša Látalová

ČESKO ČTE DĚTEM NA PRVNÍM STUPNI
7. 6. jsme se my, žáčci druhé a čtvrté třídy, zapojili do projektu Celé Česko čte
dětem. V rámci andělských dvojic jsme si navzájem četli z oblíbených knížek, které
jsme si přinesli z domácí knihovničky. Společně jsme na závěr vytvořili také jednu
knihu. Jmenuje se Společné čtení a jejími autory i ilustrátory jsme právě my. Najdete
v ní stránky jako například Autoři, Ilustrátoři a také třeba stránky tvořené koláží
z hlavních postav z právě předčítaných knih. Společné čtení nás moc bavilo a slíbili
jsme si, že v něm budeme pokračovat i doma, kde budeme číst třeba rodičům a
sourozencům.

BESEDA S ILUSTRÁTOREM ADOLFEM DUDKEM
Ve středu 30. 5. jsme dostali předčasný dárek ke Dni dětí. Na malou školu
totiž přijel pan Adolf Dudek. Je to známý ilustrátor dětských knih a také časopisů.
Vysvětlil nám, jak vzniká obal na časopis, prozradil, že ilustrovat objemnou knihu trvá
až jeden rok, malou knížku pak kolem jednoho měsíce a také nám ukázal, čím vším je
možné malovat a kreslit. Přesvědčil nás, že kreslení není vůbec těžké a že pokud známe
geometrické tvary, pak jsme schopni nakreslit celý svět. Vyzkoušeli jsme si také tvořit
obrázky ze základních číslic jedna až pět. Jeho beseda byla velmi vtipná. Moc a moc
jsme se smáli. Bylo to super!

Žáci čtenářského klubu ze 4. třídy
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Z prací našich žáků

SENICE – Jirka a Magda, 2. tř.
Naše malá vesnice, jmenuje se Senice.
Senice je nejkrásnější, mému srdci nejmilejší.
U kapličky bydlíme a rádi k ní chodíme.
Po Josefu se jmenuje a teď se zrovna opravuje.
Žlutou barvou září, nám se tady hodně daří.
.
DUBČANY - Vojta, Kuba a Honza - 2. tř.
Dubčany jsou nej, každému je v nich hej.
Máme tady kapli, hřiště, víc vám povím třeba příště.
Někdy chytíme i klíště.
Máme skvělou voděnku, vozí ji každému miminku.

SENIČKA – Patrik, Natka, Dan, Erik, Naty z 2. tř.
Zídečky nás chrání, od povodní brání.
Kluci po nich skáčou, pak s rozbitým kolenem pláčou.
Senička je nádherná vesnička, bydlí tam i moje babička.

CAKOV – Anička, David, Bára, Marťa, Amča z 2. tř.
Cakov je vesnička, ve které je kaplička.
Vede k ní cestička, chodí tam stará babička.
Žijí tam i divočáci, mají pořád práci.
Jsou tam také ptáci, jmenují se jarabáci.
K Svaté Vodě chodíme, rádi se tam modlíme.
A když jdeme nazpátek, je tam plno zvířátek.
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Zprávičky z malé školičky aneb střípky z vybraných akcí
EXKURZE DO SLUŇÁKOVA
K čemu jsou mosty přes řeku? Aby měl člověk blíž k člověku.
To bylo motto expedice 45 poutníků dne 18. 5. – žáků 2. a 4. třídy –
sluňákovským Domem přírody. Vydali se poznávat a prozkoumávat krásná i tajuplná
zákoutí Sluňákova. Expedici jsme odstartovali na střeše Sluňákova. Každý malý poutník
zde získal pracovní list, do kterého si postupně zaznamenával svoje zážitky a prožitky.
Cílem bylo zapojit všechny své smysly, naučit se vnímat svět kolem sebe, vidět
nejenom očima, ale třeba i hmatem. K dobré náladě přispělo nejenom sluníčko, které
si v tento den nevzalo dovolenou, ale také osvědčené andílkovské dvojice. Během
dopoledne jsme prošli Rajskou zahradu, Lesní chrám, rozezněli jsme zvony Sluneční
hory, překonali jsme několik mostů, které vybízejí k zamyšlení. Den utekl jako voda.
Určitě bychom zde vydrželi mnohem déle, ale jako ochutnávka to bylo příjemné a
příjemné bylo i cestování vláčkem.

PRVŇÁČCI SLAVILI SVÁTEK SLABIKÁŘE
V pondělí 4. 6. si na dvůr za malou školu pozvali prvňáčci své rodiče a hosty na
Svátek slabikáře. Chtěli jim předvést, co všechno se zvládli naučit za první školní rok.
A co to bylo? Především individuální čtení
každého žáka ze Slabikáře, dále pak
recitace básniček o knížkách, prázdninách,
zpívání o abecedě, pohybové cvičení
s angličtinou, veselé taneční vystoupení
o skřítcích, ale také matematické oříšky na
početní řetězce a operace. Vystoupení se
žáčkům velmi podařilo.

ZŠ Senice na Hané
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