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Anna Štefanová, 7. třída
Na slovíčko s paní učitelkou Zuzanou Kopeckou…

Dobrý den, hned na začátek bych se chtěla zeptat, co se
Vám na naší škole líbí a případně co se Vám nelíbí?
Těžko říct, co se mi líbí, nebo nelíbí. Senická škola byla a
doufám, že i nadále bude součástí mého života. Vyrůstala jsem tu,
takže je to srdcovka. Znám tady to prostředí, učitele. Určitě se mi
líbí práce s dětmi a nejdůležitější je, že mě to baví! ☺
Jak vzpomínáte na své dětství, středoškolská
a vysokoškolská studia?
Moc ráda vzpomínám na základní školu. Parta dětí z jedné vesnice, byli jsme
spolu prakticky už od školky. Věděli jsme o sobě všechno a tak se naše vztahy
promítaly i ve třídě. Bojovali jsme za sebe, pokud někomu něco nešlo, snažili jsme se
všichni, nejen učitelé…
Na gymnáziu to bylo horší. Nevyhovoval mi styl učení, prostě jsem se neuměla
učit. Na základce mi totiž stačilo poslouchat a občas si doma něco přečíst. Dlouho
jsem bojovala s tím, abych si našla nějaký způsob, jak se kvanta učení naučit. Na
gymnáziu jsem měla také fajn spolužáky, ale bylo to jiné. Pokud šlo do tuhého,
museli jsme bojovat každý sám za sebe. I přístup učitelů k žákům byl jiný. Učení
z hodiny na hodinu, předměty, které mě nebavily a hlavně učitelé, kterým bylo jedno,
jestli projdete nebo ne. Tohle jsem ze základní školy neznala.
Na vysoké škole mi přišlo strašně fajn, že se střídal semestr se zkouškovým
obdobím. Tím pádem jsem se nemusela stresovat, kdy budu zkoušená. Jednoduše
řečeno, vybrala jsem si z nabízených termínů zkoušek a přihlásila se. Na střední ani
na základní škole se nás nikdo neptal, jestli chceme být zkoušení nebo ne. Vysoká
škola je hodně o zodpovědnosti a přístupu studenta ke své budoucnosti. Osobně
jsem to vnímala tak, že se neučím pro někoho, ale proto, abych byla připravená co
nejlépe zvládnout první kroky v praxi. Samozřejmě, že se člověk neustále učí, ale ten
základ pro budoucí povolání bychom si měli odnést ze školy.
Každé to období mělo své pro a proti, ale určitě nejlíp mi bylo na základní
škole. Míra zodpovědnosti se totiž s přibývajícím věkem zvětšuje.
Vzpomínáte si na své první školní lásky?
No jéje, vzpomínám a ráda.
potkáme, máme si co říct.

Jsou z nás skvělí kamarádi. Vždy, když se

Kdy jste lásku prožívala? V jaké to bylo asi třídě?
Platonických lásek bylo. Tu opravdovou jsem poznala během studia na
gymnáziu, až když jsem z toho měla rozum… ☺
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Jakým heslem se v životě řídíte?
Tak to nevím. Já asi nemám heslo. Občas se hodí to a občas tamto. Prostě
když něco chci, tak se snažím toho dosáhnout a vím, že někdy to půjde snáz a někdy
hůř.

Na jaké předměty jste vystudovala školu?
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Olomouci. Studovala jsem obor
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogiku, specializaci (psychopedie,
surdopedie a logopedie). Současně jsem také ještě studovala Německý jazyk a
výchovu ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ.
Pozn.(psychopedie – věda, zabývající se osobami s mentálním postižením,
surdopedie – věda zabývající se osobami se sluchovým postižením, logopedie – věda
zabývající narušenou komunikační schopností –vady řeči)

Prozradila byste nám svůj nejlepší trik na tahák? Předem děkujeme!
Tahák…? Co to je? To jsem na základce nepotřebovala …
Určitě to zvládnete taky!
Máte ráda Velikonoce?
No jak se to vezme. Vlastně teď už jo. ☺ Přišlo mi, že to dřív kluci brali tak, že
čím víc ji přetáhneme, tím líp. Takže takové Velikonoce jsem ráda neměla. Teď ale
v posledních letech je to spíš už takové symbolické. Líbí se mi, že někteří kluci drží
tradice. Jsme na Hané, takže někteří pánové přijdou i v kroji. ☺
Chodí Vás vymrskat hodně kluků – mužů?
Ano, chodí. Během dne se u nás vystřídá asi kolem dvaceti mužů.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů.
Za redakci Markéta Hapaláková, 8. třída
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Kouřilová Bára

Z kultury…
Moravské divadlo
Naši starší žáci měli možnost zhlédnout
úžasné divadelní představení ROBIN HOOD,
které bezesporu zaujalo všechny nejen svým
napínavým dějem, ale také inteligentním
humorem, vtipnými hláškami a výborným
obsazením. Středověký příběh o anglickém
zbojníkovi Robinu Hoodovi zná téměř každý.
Jde
o
barvité
vyprávění
ze
Sherwoodského lesa, kde Robin společně s Malým Johnem a dalšími uprchlíky
napravuje křivdy tím, že bohatým bere a chudým dává.

Setkání recitátorů

15. březen byl v malé škole v Zákostelí ve znamení
veršů. 48 kluků a holek z 1. až 4. třídy přišlo představit
svoje recitační umění.

Ve středu 22. března se na velké škole
uskutečnila soutěž s názvem Setkání
recitátorů.
Zazněly
verše
klasiků,
vtipné
básničky moderních autorů a někteří
soutěžící
si
připravili
i
prozaické
texty. Pozvání do naší soutěže přijali také
žáci ze Základní školy v Nákle.
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Porota složená převážně z vyučujících českého jazyka to měla velmi obtížné,
ale nakonec rozhodla takto:

1. KATEGORIE (1. – 3. třída) – 1. místo MARKÉTA POLOMÍKOVÁ,
2. místo BARBORA DUTSZAKOVÁ, 3. místo ONDŘEJ CRHÁK
2. KATEGORIE (4. – 5. třída) – 1. místo ZUZANA NIMRICHTEROVÁ,
2. místo NIKOLA DVOŘÁKOVÁ, 3. místo ZUZANA ČAPKOVÁ
3. KATEGORIE (6. – 7. třída) – 1. místo ELIŠKA UTÍKALOVÁ,
2. místo KAREL PÁVEK, 3. místo SAŠA DUTSZAKOVÁ
4. KATEGORIE (8. – 9. třída) – 1. místo KRISTÝNA JANEČKOVÁ,
2. místo TOMÁŠ GRÉZL, 3. místo MARKÉTA HAPALÁKOVÁ

VÝHERCI

Saša, Eliška a Kája

Tom, Kika a Markéta

Blahopřejeme výhercům a ostatním recitátorům děkujeme
za pěkný kulturní zážitek.
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Kristýna Janečková zvítězila s vlastní básničkou…

SLZY
Nezbedná kapka valí se po tváři,
jen chvíli potom co oči zazáří.
Slzy jsou smutku, slzy jsou štěstí,
je to jak dostati dvě rány pěstí.
Když pak máš smůlu anebo zlost,
měl bys chuť na všechny zakřičet dost.
Jak chytneš smutek anebo depku.
je ti hned jedno, žes dostal pětku.
Svět se ti hroutí před očima,
když pak máš pocit viny,
nese si následky za svoje činy.
Slzy se valí z očí jak lavina,
potom už člověk se smutkem usíná.
A když se budíš ráno bez síly,
chtěl bys vzít žiletku a řezat si žíly.
Naštěstí na tohle nemáš odvahu,
zhroutíš se v koupelně na mokrou podlahu.
Podlaha mokrá do zad tě zebe,
slzy se zatřpytí jak noční nebe.

Těšíme se na svátky jara…

Miroslava Šmídová

Natka Svačinková
VELIKONOCE
Velikonoční pondělí je krásné pro lidi.
Jsou přece Velikonoce!
Holky barví vajíčka, kluci pletou pomlázky,
a to je nejdůležitější.
Jsou to přece krásné svátky.
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Velikonoce ve světě
1. v Itálii
Kněz požehná velikonoční vajíčka, která pak hospodyně umístí doprostřed stolu a
okolo nich rozmístí nádoby s jídlem.
2. v Irsku
Ráno v den Velikonoc se pojídají vajíčka, aby se tak uzavřel půst. Během dne ten,
kdo chce získat velikonoční koláč, musí zatančit.
3. v Mexiku
V předvečer Velikonoc po setmění tisíce lidí zaplaví ulice. Mají s sebou obrázky nebo
pinata - papírové krabice s bonbony a pamlsky, které symbolizují Jidáše. Ty se věší,
pálí nebo se do nich mlátí holí tak dlouho, až se obal protrhne a k zemi se snese
záplava sladkostí.
4. v Řecku
V den pravoslavných Velikonoc se v rodinách koná vajíčková bitva. Účastníci se snaží
házením svého vajíčka rozbít vajíčko protivníka. Při úspěšném zásahu se pronáší
věta: "Christos anesti".

Připravila Kika Janečková, 9. třída

Svátek Svatého Patrika prvňáčci slaví se svými andílky
V pátek 17. 3. se po celém světě slavil významný svátek typický zelenou
barvou a trojlístkem. Ani prvňáčci se svými andílky si nemohli nechat ujít tento
slavnostní den. Společně oslavovali Den Svatého Patrika. Oblékli si oblečení zelené
barvy, přinesli si zelenou svačinu i pití, ozdobili se zelenými čelenkami a se zelenými
srdíčky na tvářích se dali do práce.
Saint Patrick´s Day jsem uzavřeli písničkou a přáním, aby se všechna slova z trojlístků
změnila ve skutečnost.

Ester Krikelová
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Soutěžíme…
Matematický klokan

 V pátek 17. března si žáci naší školy lámali hlavy nad zajímavými příklady
soutěže Matematický klokan. V jednotlivých kategoriích se nejlépe vedlo těmto
žákům:
Cvrček: (2. – 3. třída)
1. Jaroslav Brázda (3.A) – 58 bodů
2. Johana Šefanová (3.A) – 55 bodů
3. Sofie Žáková (3.A) – 52 bodů
3. Josef Klapáč (3.A) – 52 bodů
Klokánek: (4. – 5. třída)
1. Tadeáš Nezval (5.A) – 81 bodů
2. Matthew James Sivák (4.A) – 75 bodů
3. Jiří Hujíček (4.A) – 75 bodů
Benjamin: (6. – 7. třída)
1. Jan Elsner (7.A) – 69 bodů
2. Michal Doležel (7.A) – 68 bodů
3. Michal Kočí (7.A) – 59 bodů
Kadet: (8. – 9. třída)
1. Jan Lakomý (9.A) – 74 bodů
2. Kristýna Janečková (9.A) – 72 bodů
3. Tomáš Grézl (9.A) – 64 bodů

Anna Hujíčková

Mladí chemíci
Finálové kolo sestávalo ze tří částí: poznávání
laboratorního skla a nádobí, testu ze znalostí
periodické soustavy prvků a vzorců chemických
sloučenin a hlavně z velmi oblíbené praktické části,
tentokrát se jednalo o úlohu z analytické chemie –
poznávání kationtů v neznámém vzorku. Naši žáci se
snažili a měli pak sami radost ze svých výsledků.
Adéla Lavrenčíková – 2. místo
Tomáš Grézl – 4. místo
Kristýna Janečková – 5. místo
Nikola Ambrozová – 8. místo
Lucie Fišarová – 9. místo

Jan Lakomý dokonce postoupil do celostátního kola soutěže
Mladý chemik, které proběhne v Pardubicích.
Blahopřejeme.
ZŠ Senice na Hané
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Ze sportu…
HURÁ DO OSTRAVY
Během ledna a února proběhl v rámci tělocviku výběr
těch nejlepších, kteří se začátkem 8. března zúčastnili turnaje
v Lutíně. Soupiska našeho družstva byla následující:
Hapalák Roman, Tománek Jiří, Navrátil Dominik,
Elsner Jan, Coufal Michal, Duchoň Jan, Kočí Michal
a Mikulka Lukáš.
První dvě družstva se mohla
a těšit na velké
v
finále do
Ostravy, které se bude konat 20. dubna. Jednoznačným
vítězem se stalo družstvo z Lutína, které porazilo oba
soupeře. O druhé postupové místo rozhodoval vzájemný
zápas mezi Senicí na Hané a Hněvotínem. Utkání to nebylo
jednoznačné, rozhodovaly maličkosti a především střelecká
forma Dominika Navrátila, který byl nejlepším střelcem
našeho týmu. Nad Hněvotínem jsme nakonec zvítězili 8:6.

Lyžařský kurz
V termínu 6. 2. – 10. 2. 2017 se za účasti 30 žáků sedmého a osmého ročníku
uskutečnil v areálu Sachova studánka lyžařský kurz. Účastníci kurzu byli rozděleni
na tři družstva dle výkonnosti a zájmu. Byl zařazen i výcvik na snowboardu. S dětmi
pracovali Mgr.. Tomáš Šoupal, Mgr. Zuzana Kopecká, Bc. Martin Doubrava,
zdravotníkem kurzu byl Mgr. Karel Jahoda.
Výuka probíhala ve dvouhodinových dopoledních a odpoledních blocích. Pro
žáky byly připraveny krátké přednášky, které je seznámily s problematikou pobytu na
n
horách, s pravidly bezpečného chování na sjezdovkách, novinkami ohledně lyžařské
výzbroje a výstroje. Večer probíhaly prožitkové programy, společně jsme soutěžili a
bavili se.
A co na to naši mladí lyžaři?
„ Líbilo se nám natáčení videí, kdy
jsme se nemohli hýbat –
mannequin.“
„ Zpívání na svahu bylo super a
taky přivolávání pana učitele
hudebním projevem.“
„Bavila nás diskotéka a vzájemné
provokace☺“
„Miss a Missák byli super.“ ..a co se nám nelíbilo? Nevábná vůně vody, ale zvládli
jsme to.. a hlavně NECHTĚLO
NECHTĚ
SE NÁM VŮBEC DOMŮ!
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9/9

A další akcičky naší školičky…

Na velké škole
 Poznávali jsme s osmáky císařskou rodinu
na výstavě Františka Josefa I. v Olomouci.
Naši nejmladší
 Slavili jsme Den vody a potom jsme si šli upravit a po zimě uklidit
náš pěkný školní dvůr.
Den začal písničkou Padala kapka, padala, u dětí oblíbenou a
prosbou smutného hastrmánka, kterému vyschla jeho tůňka. Vyschla díky
bezcitnosti lidí, díky jejich nevhodnému chování. Jak vše dopadlo? Naše děti
jsou správňácké. Hastrmánkovi nabídly pomoc, což ale znamenalo splnit
mnoho úkolů. Řešily se kvízy a křížovky, luštily přesmyčky, bádalo se v
encyklopediích a slovnících, kreslilo, malovalo, ale hlavně andělsky
spolupracovalo, pomáhalo. Vznikly pěkné, vodou vonící obrovské pohlednice.

 Pátá třída se proměnila
v pohádkovou říši.
Žáci si navzájem předvedli připravené
scénky, přečetli si úryvky z knížek. Své
pohádky pak výtvarně zpracovali. Společně
jsme strávili příjemné dopoledne.
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Zábava…
Hádej, co je to?
Běží, běží, nepoleží, nemá vůz ani saně, přece nikdy neustane.
Malý domeček plný koleček.
Zlatý jelen vyskakuje, sto jazyků vyplazuje. Dáš mu dříví - veselé tancuje, dáš mu
vodu - parohy zahazuje. Jsem-li na střeše, smutně se díváš, jsem-li v kamnech rád
mě míváš. Rád jím dříví, celý les mě živí. Nikdy, nikdy nezahálím, říkají že tuze pálím.

Z knihy Lidové tradice od Dagmar Šottnerová, připravila Katka Žampachová, 5. třída

Uhodnete, kdo je s kým do rodiny?
1. Bratří a sester nemám a přece otec toho muže byl synem
mého otce. O kom je řeč?
2. Ve vlaku sedí muž a žena a velmi důvěrně si povídají.
Pozoruje je jiný muž a ptá se:
„Jaký je váš vzájemný vztah?“
Žena odpoví: „Jeho matka je mojí matky jediná dcera.“

Anna Štefanová, 7. třída

Kika Janečková

ZŠ Senice na Hané

11 / 11

Pár vtípků…
Nováku na vaší lavici je 7 much. Když zabijete jednu, kolik jich tam zůstane.
Jedna, ta mrtvá. Zbytek odletí.
Malý komár se právě vrátil ze svého prvního letu a nadšeně vypravuje mamince:
,,Mami, to bylo prima, představ si, jak já tak letěl, všichni mi tleskali."
Pepíček se ráno chystá do školy. ,,Mami, je dneska krásný den?" ,,Proč se ptáš?"
,, Ale paní učitelka říkala, že se z nás jednoho krásného dne zblázní."
,,Vegetarián" je starý indiánský výraz pro ,,špatný lovec".
Na hodině se ptá paní učitelka: „Pepíčku, jak bys dokázal, že je Země kulatá?“
Pepíček odpoví: „Nijak, já to nikdy netvrdil.“
Přijde Pepíček do ztrát a nálezů: ,, Prosím Vás, mohl bych u vás ztratit housle?"

Saša Dutszaková, 7. Ročník

Maminka říká synovi: „Nalil jsi už čistou vodu do akvária?“ A Tomášek na to:
„Ne maminko, rybičky ještě nevypily tu starou.“
Martínek nabídl tetě bonbón. Potom se jí ptal: „Této, chutnal ti ten bonbón?“
„Ano, byl dobrý, Martínku.“ „ No, vidíš a náš Punťa jej vyplivl.“
Není důležité, co je zvenku, záleží na tom co je uvnitř- to platí zejména o
lidech a ledničkách.
Ve škole: „Kolik je pět plus pět?“ ptá se učitelka matematiky žáka, jehož otec
je ekonom. „Dvanáct. I s DPH.“
Říká kočka praseti: „Já znám tvůj osud, prase.“ „Jo? Tys četla můj horoskop?“
„Ne, kuchařku.“

Připravila Kika Janečková, 9. třída

(ŘEŠENÍ: HÁDANKY – čas, hodiny, oheň, KDO S KÝM JE DO RODINY - 1.otec a syn, 2. matka a syn)
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Kreslíte rádi ve svém volném čase?
Můžete přinést své obrázky
do školní Galerie mladých umělců…

Anna Štefanová, 7. třída

Kristýna Valouchová, 9. třída
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Slavné osobnosti
Gábina Koukalová, rozená Soukalová (* 1. listopadu 1989
Jablonec nad Nisou) je česká reprezentantka v biatlonu, celková
vítězka Světového poháru v biatlonu 2015/16, dvojnásobná stříbrná
medailistka ze Zimních olympijských her 2014, mistryně světa ve
sprintu, stříbrná z vytrvalostního závodu a bronzová ve stíhacím
závodu z Hochfilzenu 2017, světová šampionka ve smíšené štafetě a
držitelka stříbrného kovu z vytrvalostního závodu v Kontiolahti 2015.
Ve světovém poháru dokázala individuálně vyhrát sedmnáct
závodů, šestkrát pak stanula na nejvyšším stupni v týmových
závodech. V juniorské kategorii se stala mistryní světa v závodě
štafet. Pochází ze sportovní rodiny. Její matka Gabriela Soukalová je
bývalá reprezentantka v běhu na lyžích, držitelka stříbrné medaile ze
Zimních olympijských her 1984 v Sarajevu, otec Karel Soukal je
všestranný lyžař a trenér.

Připravil Vašek Srovnal, 5. třída

Denisa Snášelová, 7. třída

PŘÁTELSTVÍ
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Recepty…

•

400 g

kuřecí prsa

200 g

200 g

ledový salát

8 ks

200 g

zelená paprika

200 g

rajče

toustový chléb

salátová okurka

ZÁLIVKA

150 ml
zakysaná smetana
1 lžička
pepř
1 lžička
cukr
1 lžička
olivový olej
1 lžička
sůl

V prvé řadě si na pánvi s minimem tuku opečeme 2 větší kuřecí prsa, které
předtím osolíme a lehce opepříme. Mezitím, co se nám bude připravovat maso,
můžeme se pustit do zeleniny.
Ledový salát, zelenou papriku, rajče a salátovou okurku nakrájíme a smícháme
dohromady.
V misce si připravíme dressing - do zakysané smetany nasypeme lžičku soli,
lžičku pepře a lžičku moučkového cukru (můžeme přidat i lžičku olivového oleje - dle
chuti). Důkladně promícháme.
Dressing přidáme k nakrájené zelenině a promícháme tak, aby byl celý salát
krásně pokrytý. Takto připravenou zeleninu s dressingem naservírujeme na talíř.
Jakmile je hotové maso, vyndáme z pánve a nakrájíme na kostičky. Přidáme na salát,
osmahneme tousty (bez tuku) a můžeme podávat.

Zdroj: recepty.vareni.cz/zeleninovy-salat-s-kurecim-masem-a-zakyskou/
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Závěrem srdečně zveme všechny čtenáře na…

Krásné Velikonoce a bohatou pomlázku!!!!
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