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Den dětí jsme slavili již v nové hale, jupíííí!
KRÁSNÝ DÁREK DOSTALI JSME,
HURÁ, SLÁVA, RADOST JEN,
PO HALE PAK BĚHALI JSME,
PAN STAROSTA BYL SPOKOJEN.
NOVOTOU TU VŠECHNO VONÍ,
KRÁSNĚ SE NÁM BĚHÁ PO NÍ.

DĚKUJEME, SLIBUJEME,
BUDEM ČESTNĚ SPORTOVAT,
Z POHYBU SE RADOVAT.

Naši starší žáci na 2. stupni dostali, stejně
jako ti mladší, jeden z nejkrásnějších dárků
ke Dni dětí. 1. června mohli poprvé vstoupit
do všemi vysněné, ještě novotou vonící,
sportovní haly. A aby si tento okamžik mohli
pořádně vychutnat, vešli nejdříve do
prostoru s šátky na očích. Starší spolužáci je
bezpečně zavedli do středu hrací plochy…
Ten, kdo mohl sledovat výraz tváře, když
sundali šátky a rozhlédli se kolem, byl
stejně nadšený jako oni. Okamžitě začali
zkoumat celý obrovský prostor, který nám
tak dlouho chyběl.
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Na slovíčko s paní učitelkou Janou Maitnerovou…
1) Dobrý den, hned na začátek bych se chtěla zeptat, co Vás
přivedlo na naši školu, jak dlouho zde učíte?
Dobrý den. Na zdejší školu jsem nastoupila už dvakrát. Poprvé v roce
1998 a učila jsem zde 4 roky, především 4. a 5. třídu. Pak jsem odešla
na mateřskou dovolenou a za prací na ZŠ Červenka. Znovu jsem tu
nastoupila v roce 2014, učím zde tedy třetím rokem.

2) Čím vám děti ve škole udělají největší radost?
Projeveným zájmem o to, co se děje ve výuce a především dětskou upřímností a
radostí.

3) Jaké jste měla oblíbené předměty ve škole vy sama?
Všechny, nejvíce snad dějepis. Ale musím říct, že byl i jeden, který mě nebavil vůbec
– a to chemie.

4) Jak si představujete prázdniny snů?
Pohoda, klid, houpací síť a pěkná knížka. A pak rekreační sportování – kolo,
kolečkové brusle, badminton, pinec.

5) Cestujete ráda? Kde jste byla nejdál?
V současné době moc necestuji. Raději si užívám společných chvil strávených s
rodinou nebo kamarády.
Naposledy jsem byla před dvěma lety na Maltě na jazykovém pobytu.

6) Vaše oblíbené jídlo?
Něco sladkého - buchty s marmeládou, jablečný závin, buchtičky s krémem.

7) Jaké je Vaše motto?
Tak to opravdu žádné nemám.
Dětem ve třídě ale vždycky říkám: „Zatni zuby a snaž se. Když budeš chtít, půjde
všechno.“

Přeji všem krásné a pohodové prázdniny. Na shledanou Jana Maitnerová.

Děkujeme. Za redakci Markéta Hapaláková, 8. ročník
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Čas výletů
Na tento den, na čtvrtek 6. dubna 2017, se
všichni kluci i holky z 1. stupně naší školy moc
těšili. Za penízky, získané prodejem vánočních
ozdůbek, svícínků a dobrůtek ve vánoční
kavárně, se rozhodli zaplatit si školní výlet do
zábavního parku Bongo v Brně.
Sedmáci a šesťáci v Jeseníkách
aneb sport, kultura i příroda
V JEDNOM

Na bowlingu i výstavě hudebních nástrojů z celého světa jsme si to užili.

Osmáci se vydali vstříc dobrodružství na na 20km trasu z Kostelce na Hané
směr Náměšť na Hané. Startovací bowling nás povzbudil a neodradil nás ani déšť
s kroupami! Večer jsme opekli špekáčky, postavili stany a užili si výlet do poslední
minuty!
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HURÁ, do školy!, aneb Svítí, svítí, slunce nad
hlavou….
To byla motivační písnička zápisu dětí do 1. třídy.
Že v pátek 7. dubna 2017 slunce nesvítilo? Možná
venku ne, ale v malé škole v Zákostelí zářilo nejedno
sluníčko v očkách dětí, předškoláčků, budoucích prvňáčků.

Jsme hrdí na naše úspěchy…
 Čtvrťáci získali PRŮKAZ CYKLISTY!
 V úterý, 16. května, se vybraní žáci 9. ročníku zúčastnili soutěže Battlefield
v Olomouci. Akce kombinovala dějepisné znalosti z druhé světové války a
dovednosti na lanových překážkách v olomouckém lanovém centru PROUD.
 Zúčastnili jsme se recitační soutěže v Cholině. V kategorii 1. třída obsadil Jan
Šišma 3. místo, v kategorii 2. tříd se umístil Denis Kudla na 3. místě a
v kategorii 5. třídy se umístila Zuzana
Nimrichterová na 2. místě.
 Vašek Malý obhájil loňský titul vítěze ve
spellingu.
 Naši žáci byli oceněni na výstavě Poznej a
chraň v Olomouci.
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 Okresní kolo Biologické olympiády zvládly čtyři naše žákyně a také jsme
postoupili do krajského kola Zlatého listu.

Battlefield

Máme šikovné přírodovědce!

Ze sportu…
 Zúčastnili jsme se florbalového finále
v Ostravě.

 Dne 2. června 2017 jsme se zúčastnili druhého ročníku Koloběžkového
závodu v Náměšti na Hané. Kromě naší školy jsme se setkali se školami z
Nákla, Kostelce na Hané a Náměště na Hané. Máme dvě 1. místa (Michal
Coufal, Lea Dostálová) a dvě 3. místa (Veronika Vybíhalová, Jan
Duchoň).
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 Tradiční Senická laťka se konala 6.6. Nejlepším výkonem dne byla zdolaná
laťka ve výšce 160 cm!
Ml. dívky – 1. Sajbrtová Klára (130 cm), 2. Dostálová Leona (130 cm), 3. Dvořáková
Marcela (125 cm)
Ml. chlapci – 1. Vohnout Petr (150 cm), 2. Mojžíš Tomáš (135 cm), 3. Elsner Jan (135
cm)
St. dívky – 1. Horáčková Denisa (128 cm), 2. Navrátilová Kristýna(125 cm),
3. Prázdná Tereza (120 cm)
St. chlapci – 1. Coufal Pavel (160 cm), 2. Peřina Petr (160 cm) a Grézl Tomáš (155
cm)



 Ve čtvrtek 8. 6. 2017 se parta nadšených fotbalistů vydala na cestu do
Haňovic, kde se konal tradiční fotbalový turnaj. V Haňovicích na naše
fotbalisty čekali soupeři z místní školy a také z Choliny a Vilémova.
Nadšenými fotbalisty byli: Vojta Stejskal, Ondra Grézl, Štěpán Krikel, Denis
Kudla, Zdeněk Hubáček, Standa Stejskal, Tonda Spurný, Ondra Tichý, Adam
Bořil, Vojta Nakládal a jediná slečna Natálka Holečková.
Gratulujeme k vítězství!

Pro zasmání…
1. ,,Pepíčku, řekni dvě zájmena!" ,,Kdo? Já!" ,,Výborně, Pepíčku"
2. ,,Mami, víš kolik je v jedné zubní pastě?" ,,Nemám tušení Pepíčku." ,,Ale já to vím, od
televize až po gauč."
3. Baví se dva kluci ,,Jdeš dnes ven?" ,,Nemůžu, musím pomáhat tátovi s mým úkolem."
4. ,,Máte velmi pěkné zuby paní učitelko" Učitelka polichoceně odpovídá: ,,To mám po
mamince" ,,A sedí vám dobře? "
5. Co mají společného Facebook a lednička? Chodíš tam pořád, i když víš, že tam nic není.
Připravila Saša Dutszaková
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Napříč projekty…
V pondělí 29. 5. se žáci 2. stupně zúčastnili besedy o
nebezpečí sociálních sítí, které vedli lektoři UP v Olomouci v
rámci projektu E-bezpečí.

The sun is shining and we like the sun
Všechny děti z malé školy zářily jako sluníčko. Byly oblečeny do žluté
barvy, v rukou držely žluté plyšáčky, polštářky nebo třeba zlatavé pampelišky
a čekaly na kamarády z Choliny, se kterými se vydaly na náročnou pouť za
sluníčkem. A to celé musely zvládnout pouze anglicky.
Již tradičně jsme také prožili týden ZDRAVÍ.

Osmáci se ocitli v soudní síni
i v eskortních celách.

Děti z prvního stupně vítali JARO.
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Poslední kousek Zlaté nitky
Školní rok uplynul jako voda a náš celoroční projekt, jehož
zlaté klubíčko bylo naším sluníčkovým průvodcem všemi
akcemi, je téměř u závěrečného uzlíku. Ten jsme dnes v
rámci deseti celoročně pracujících skupin zkoušeli uvázat v
podobě textu písničky, který jsme společnými silami složili na
známou melodií naší projektové písničky, dále myšlenkovou
mapou, která obsahovala všechny akce od září až do června a
také „diamant! na téma SLUNCE.

Je pátek 9. června 2017 odpoledne, obloha je bez
mráčku, sluníčko hřeje a školní dvůr na malé škole se
plní obrázky, lavičkami a od půl páté také dětmi a
jejich rodiči, prarodiči, sourozenci a hosty. Že nevíte
proč?
Prvňáčci slavili Svátek písmenek.

Podnikáme, vaříme, hostíme…
V úterý 20. června proběhla závěrečná prezentace půlročního projektu 7.
ročníku Podnikatel, který je již druhým rokem zaměřen na oblast gastronomie. Naši
mladí podnikatelé měli připravená skvělá jídla, zajímavé prezentace svých restaurací
a úžasně propracované slavnostní tabule. Porota to neměla vůbec lehké. Nakonec se
na prvním místě umístila restaurace Akropolis.

Vítězná skupina - Saša Dutszaková, Anna Štefanová, Anna Hujíčková,
Katka Nováčková. Blahopřejeme.
Více o projektech a soutěžích na našich stránkách http://www.zssenicenh.cz
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Jan Lakomý se stal 25. nejlepším
Mladým chemikem
České republiky
Tulipán – Katka Kouřilová, 5. ročník

V úterý 13. června se na Fakultě chemickotechnologické Univerzity Pardubice
konalo celostátní kolo soutěže Mladý chemik. Tato soutěž s podtitulem Hledáme
nejlepšího mladého chemika ČR je největší soutěží chemie v České republice. Svou
účastí a obsazením již dávno předčila chemickou olympiádu. Letošního ročníku se
zúčastnilo 14 000 žáků ze všech krajů České republiky. 40 nejlepších se setkalo na
univerzitní půdě, aby se utkali v celorepublikovém finále. Honza Lakomý byl jedním z
nich. Na Univerzitě Pardubice jsme strávili celkem jedenáct hodin. Po tu dobu nám
byly k dispozici prostory nové budovy školy i mnozí její pracovníci. Po slavnostním
zahájení byl hlavní náplní soutěžících dopolední test znalostí a odpolední laboratorní
práce, při které byl v budově přítomen i hasič. Pro ostatní byla zatím připravena
prohlídka školy, odpoledne včetně ukázky chemických pokusů. V laboratoři genetiky
jsme počítali chromozómy a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o dědičnosti. To už
byli s námi i soutěžící, aby si mohli svůj velký den také trochu užít. Navštívili jsme
laboratoř mikrobiologie a organické chemie, zkoumali jsme pH, viděli chemickou
sopku a nahlédli pod pokličku kriminalistům. Utvrdili jsme se v tom, že chemie je
opravdu královnou věd. Viděli jsme sadu krátkých filmů, stihli se občerstvit i obědvat
v menze jako vysokoškolští studenti.
Děkuji Honzovi za to, že jsme měli možnost prožít atmosféru tak vysoké
soutěže, že název naší malé školy zazněl díky němu v prostorách velké univerzity a v
uších všech významných hostů. Všichni mu přejeme mnoho úspěchů na střední škole
a ať už si vybere v budoucnosti jakýkoliv obor, hodně štěstí.
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Věrné diváky jsme potěšili představením pohádky Tři oříšky pro Popelku.

Zleva: Verča Lakomá jako Dorka, Denča Snášelová jako Popelka, Lucka Hynková
jako princ, Eliška Kočí jako král, kuchtík i lovčí, Markéta Hapaláková jako macecha,
Tom Reif jako preceptor a Vincek a Kačka Žampachová jako Vítek a Rozina.

Učení naruby

Povídali jsme si s našimi prvňáčky o domácích zvířatech…
I jsme se zasmáli, když zazněla otázka: „K čemu je dobrá kačena?“
a odpověď?
„ Ke knedlíkům a zelí v neděli na oběd.“
Kika Janečková, Štěpánka Štefanová, 9. třída
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DEN PLNÝ HER
Středa 21. června byla nejenom dnem letního slunovratu, ale v naší
malé školičce také dnem, kdy se se svými mladšími kamarády loučili čtvrťáci. Ti si v
Zákostelí prožili své čtyři roky a po prázdninách je čeká pátá třída ve škole na
Žižkově. Přichystali si devět stanovišť, na kterých si jejich kamarádi vyzkoušeli
obratnost, mrštnost, rovnováhu, spolupráci. Do her se zapojila i celá mateřská škola,
pro kterou již mnoho roků vždy nějaký zajímavý den připravujeme.

Klokane, krásné prázdniny!
V úterý ráno jsme nasedli do autobusu a vydali se na cestu směr Olomouc,
ZOO na Svatém Kopečku. Chtěli jsme totiž popřát „našemu“ klokanovi krásné
prázdniny. Jako každý rok nás kromě jiných zvířátek upoutal nejvíce výběh s kozami,
které jsme poctivě nakrmili. Ony nás za odměnu pustili k sobě a my si je mohli
pohladit.
Sběr papíru
Vybavení nové haly se stalo velkou motivací pro naše skalní sběrače
starého papíru. Nasbírali jsme úžasných 22 797 kg!
1. třída 3296 kg 2. třída 1352 kg 3. třída 3035 kg 4. třída 2985 kg
5. třída 2705,5 kg 6. třída 2715 kg 7. třída 2301 kg
8. třída 2921,5 kg 9. třída 1486 kg
Děkujeme žákům i rodičům za spolupráci
Zlatý déšť: Mája Horáková, 5. ročník

ZŠ Senice na Hané

12 / 20

ZÁBAVA…

Vtípky
1. Ptá se turista v Kongu domorodce: „Je možné se v této řece
vykoupat?“ „Pane, je tam plno krokodýlů. Koupat se můžete až dva
kilometry po proudu v místech, kde se už řeka vlévá do moře." „ A
tam už krokodýlové určitě nejsou?" „Ne, pane, bojí se žraloků."
2. Co znamená zkratka GPS? Gde Proboha Sem.
Kresba: Ruda Dörrich, 7. třída

3. Tereza přijde pozdě do školy a zrovna se vyučuje čeština. Paní učitelka se jí
hned ptá: „Řekni mi větu tázací!”
Tereza ji neposlouchala a zmateně říká: „Co že mám dělat?”
4. Pětkař přijde domů a volá: „Mámo, táto, dostal jsem dvojku!”
„No výborně a z čeho?”
„Z chování.”

Mlsání…
Malinové nanuky




500 g bílého jogurtu
cukr dle chuti
asi 100 g malin nebo jiného ovoce (jahody, borůvky,…)

Bílý jogurt dáme do misky a osladíme. Omyjeme maliny a dáme je do jogurtu. Řádně
promícháme, než nám jogurt lehce zrůžoví. Nachystáme si formičky na nanuky a
nalejeme do formiček. Dáme je do mrazničky a necháme mrazit minimálně 4 hodiny.
Na léto jako stvořené ochlazení. Dobrou chuť.

David Ludvig, 6.r.
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Viky Krikelová, 6. r.
VÝZNAMNÉ DNY

2. 7. Světový den UFO
Mezinárodní den
5. 7.
objetí zdarma
6. 7. Světový den polibku
6. 7. Světový den Tibetu
9. 7. Světový den veterinárních lékařů
20. 7. Mezinárodní den šachu
2. 8. Den suchého zipu
6. 8. Světový den boje za zákaz jaderných zbraní
6. 8. Mezinárodní den boje lékařů za mír
12. 8. Mezinárodní den mládeže
13. 8. Den leváků
15. 8. Den Energy Drinků
23. 8. Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky
28. 8. Evropská noc pro netopýry
Kika Janečková, 9. r.

Anetka Mačáková, 6. r.
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Staré řecké báje a pověsti očima šesťáků…

p.uč. Jana Kiliánová

Anetka Mačáková

Liduška Spurná

Poznej v přesmyčkách, ze kterých bájí pochází obrázky:
OSDADAIL A IKOSAR – HÉKLESRA

Co se dělo v družině…

Vyrábění s Adélkou a Eliškou

Čtenářský maraton v knihovně.

ZŠ Senice na Hané

15 / 20

Pohoda

Projekt „Máme rádi zvířata“
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LOUČÍME SE S NAŠIMI DEVÁŤÁKY

Léto
Konec školy nastává,
radost se k nám dostává.
Všichni vezmou brýle, tílka
tohle to fakt není mýlka.
Prázdniny jsou za rohem,
v misce zmrzka s tvarohem.
Každý běží rychle domů,
probíhá alejí stromů.
Zmrzka, bazén, pohoda,
v misce voní jahoda.
Jahoda má vůni léta,
kdy to všechno venku vzkvétá.
Na zahrádkách kvetou růže,
na slunci nám tmavne kůže.
Tábor, moře, dovolená
zábava je povolená.
Užívejte letní dny, splňte si své tajné sny.
Kika Janečková, 9. třída

Na Stezce v oblacích…
Letošní devítka vyrazila na svůj poslední společný
výlet na Dolní Moravu.
Výlet to byl vskutku adrenalinový… Jen stěží by se
toho za jeden den dalo zvládnout víc! Děti vyzkoušely
lezeckou stěnu, obří houpačku, lanové centrum a
sedačkovou lanovkou se nechaly vyvézt nahoru ke Stezce v
oblacích.
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A kde budeme po prázdninách
studovat?
Vašek Srovnal, 5. ročník

jméno žáka
AMBROZOVÁ, Nikola

střední škola
Gymnázium Jana Blahoslava a
SPgŠ, Přerov
BENDIK, Šimon
SPŠ strojnická, Olomouc
COUFAL, Pavel
Střední průmyslová škola,
Hranice
DOLEŽELOVÁ, Julia
Střední škola polygrafická,
Olomouc
FIŠAROVÁ, Lucie
Střední škola PRAKTIK s. r. o.,
Olomouc
GRÉZL, Tomáš
VOŠ a SPŠ elektrotechnická,
Olomouc
HOLEČEK, Luboš
Střední škola elektrotechnická,
Lipník nad Bečvou
JAHNOVÁ, Šárka
SZdŠ a VOŠ zdr. E. Pöttinga a
JŠ s PSJZ, Olomouc
JANEČKOVÁ, Kristýna
Církevní
gymnázium
Německého řádu, Olomouc
KRÁL, Matyas Jacques
Obchodní akademie, Olomouc
LAKOMÝ, Jan
SPŠ strojnická, Olomouc
LAVRENČÍKOVÁ, Adéla SZdŠ a VOŠ zdr. E. Pöttinga a
JŠ s PSJZ, Olomouc
SMÉKAL, David
Obchodní akademie, Olomouc
ŠPIČÁK, Milan
Sigmundova střední škola
strojírenská, Lutín
ŠPIČÁK, Stanislav
Sigmundova střední škola
strojírenská, Lutín
ŠTEFANOVÁ, Štěpánka Střední škola zemědělská a
zahradnická, Olomouc
VALOUCHOVÁ, Kristýna Střední škola zemědělská a
zahradnická, Olomouc

obor
Předškolní a mimoškolní
pedagogika
Strojírenství
Požární ochrana
Reprodukční grafik pro
média
Ekonomika a podnikání
(bankovnictví)
Elektrotechnika
Informační technologie
Asistent
technika
Gymnázium

zubního

Obchodní akademie
Strojírenství
Asistent
zubního
technika
Obchodní akademie
Obráběč kovů
Strojní mechanik
Agropodnikání
Prodavač

Přejeme hodně úspěchů v nových školách!
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Slovo třídní učitelky…
Děťátka moje,
Váš čas na naší škole se pomalu chýlí ke konci a
já se s Vámi budu muset rozloučit… Než tak
učiním, dovolte mi zastavit se na chvíli a trochu
se ohlédnout.
Strávili jsme spolu sice jenom dva roky, mně ale
připadá, jako bych byla Vaší třídní učitelkou
odjakživa. Tolik jsem si zvykla chodit mezi Vás,
vídat Vás v lavicích, potkávat Vás na chodbách
školy nebo Vás jen tak pozorovat o přestávkách…
Vždycky jsem říkala, že jsem nemohla dostat lepší třídu a že jsem měla velké štěstí,
že jsem Vás dostala. Nebyly sice vždycky jen růžové dny, občas to chtělo pořádně se
zhluboka několikrát nadechnout, takových dnů ale nebylo moc a my jsme je společně
vždycky zvládli a přenesli se přes ně.
Jako třída jste byli báječní! Kamarádští, drželi jste spolu, pomáhali si, dokázali jste si
dělat legraci ze všeho kolem i sami ze sebe, k problémům jste se stavěli čelem, a
pokud jste provedli nějakou lumpárnu, dokázali jste to přiznat. Celková atmosféra u
Vás ve třídě byla vždycky přátelská a pohodová a i proto jsem se na Vás vždycky
těšila.
Chtěla bych Vám všem touto cestou poděkovat za to, jak úžasní jste byli! Jak jste mě
přijali a jak hezký vztah jsme měli. „Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá“, se říká.
Od první hodiny s Vámi jsem si Vás všechny zamilovala a tak nějak „adoptovala“ za
své… Vy to víte. Spolu jsme se smáli, spolu plakali. Držela jsem Vám palce a
povzbuzovala Vás a Vy jste dodávali sílu zase mně. Byli jste nejlepší třídou, která mě
mohla potkat!
Jen nerada se s Vámi loučím, vím ale, že musíte jít. Jsem šťastná, že všichni do
jednoho odcházíte na obory, které jste si sami vybrali a po kterých jste toužili! A jsem
vděčná, že jsem mohla být při tom a pomoci Vám v tom. Do Vašeho dalšího života
Vám přeji všechno nejlepší, ať se Vám daří jako doposud a ať jste v životě šťastní a
spokojení.
A až přinesete domů závěrečné vysvědčení, nezapomeňte poděkovat Vašim rodičům.
Protože to oni Vás vychovali, to oni vás podporovali a to oni mají největší zásluhu na
tom, jak skvělí jste!

Na shledanou, děťátka moje,
běžte a natřete to světu!
Mám Vás ráda, Vaše třídní
učitelka Lenka Málková.
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Zahradní slavnosti aneb protančíme odpoledne
V pátek 23. června jsme prožili příjemně protančené odpoledne.
Mějte se krásně,
o prázdninách si užívejte pohody a sluníčka
a v září ve zdraví na viděnou!
Redakční rada Školníčku
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