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Rozhovor s paní asistentkou Pavlínou Hrachovinovou
1. Jste ráda, že jste asistentkou právě v 5. třídě?
•

Ano, jsem. Dělám asistentku dívce, která je velice šikovná, vnímavá a
k dětem ve třídě velmi nápomocná a přátelská.

2. Baví Vás tato práce?
•

Práce v dětském prostředí mne baví, hlavně pomáhat dětem, které to
potřebují.

3. Líbí se Vám na naší základní škole?
•

Ve škole je fajn kolektiv, děti jsou sice trošku živější, ale to k tomu asi
patří. 😊 Moc se mi líbí modernizace učeben a výzdoba školy. Mohu říct, že
je to velký pokrok oproti době, kdy ve škole studovaly moje dvě děti.

4. Je něco, co se Vám nelíbí a co byste vytkla?
•

Nemohu nic vytknout, jsem ve škole spokojená.

5. Co byste vzkázala žákům naší školy?

• Žákům bych ráda vzkázala, aby se k sobě i k dospělým chovali slušně, aby
pomáhali všem lidem okolo sebe a užívali si školní léta.
Rozhovor připravila Mirka Šmídová z 8. třídy
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Ohlédnutí za lyžařským výcvikem
Na přelomu února a března vyjeli žáci 7. a 8 ročníku na lyžařský kurz do
Sachovy studánky u Horní Bečvy. Sjezdovka se nacházela hned za chatou. V tomto
lyžařském areálu jsme lyžovali a jezdili na vlecích typu Pata a Kotva. Kromě lyžování
jsme ve středu vyrazili také na túru, která nás zavedla ke sjezdovce a čtyřsedadlové
lanovce. Tento den večer se někteří z nás, pokročilí lyžaři, vydali také na večerní
lyžování. Myslím si, že i přes některá zranění se lyžák povedl a budeme na něj dlouho
vzpomínat.
Terka Kejvalová, 8. třída

Vybíráme z odpovědí, postřehů a reakcí žáků, kteří se lyžařského výcviku
účastnili
1. Co se ti na lyžáku nejvíce líbilo:
hory, lyžování, vlek, jídlo, ubytování, legrace s kamarády, diskotéka, zábava
ve společenském pokoji, snowboardování, jízda na svahu, večerní programy,
soutěže, že byla sranda, že jsme se někteří naučili lyžovat, pády, sníh, že
sjezdovka byla blízko, instruktoři, pobyt na chatě, holky….
Naučil (a) ses lyžovat?
Ano, trošku.
Ano.
Už jsem uměl dřív lyžovat,
tak jsem se zdokonalil.
Zkusil jsem si jízdu
na snowboardu.
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FOTO LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
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Významné dny měsíce března
Na 21. března připadá Světový den Downova syndromu. Downův syndrom je
genetická anomálie projevující se mentálními i fyzickými vývojovými vadami. Lidé
s tímto onemocněním mají ve svých genech o chromozom navíc. Vyskytne se
u jednoho dítěte z 800. Brusfieldovy skvrny na oku jsou jedním z typických znaků
Downova syndromu, k těm dalším patří např. mírně zešikmené oči, nižší a mohutnější
postava, krátký krk, příčná rýha na dlani, níže posazené uši, plochý a kulatý obličej.
Lidé, kteří nemocí trpí, bývají laskavými a optimistickými jedinci. 21. březen má zvýšit
povědomí o lidech trpících touto nemocí a zbourat bariéry mezi světem těchto lidí a
mezi ostatními. Je důležité si uvědomit, že každý má právo na běžné vzdělání,
zaměstnání a normální život.
Anna Štefanová, 9. třída

Učení naruby aneb jak jsme oslavili Den učitelů
V rámci Dne učitelů, který připadá na 28. března a připomíná narození Jana
Amose Komenského, si někteří žáci 9. ročníku zkusili vyučování naruby. V praxi to
znamenalo, že si zkusili výuku v nějaké jiné třídě, a zmocnili se tak role učitele a
aspoň na chviličku si zkusili práci pedagoga. Do vyučovací hodiny se museli pečlivě
připravit a nachystat si veškeré potřebné pomůcky. Deváťáci učili v 6., 7. a 8. třídě
v předmětech český jazyk, přírodopis, matematika, zeměpis, dějepis, výtvarná
výchova a anglický jazyk. Někteří žáci uznali, že práce pedagoga je opravdu náročná
a vyčerpávající, přesto je práce v roli učitelů bavila a také obohatila o nové
zkušenosti. Odezva ze strany učitelů i mladších žáků byla výborná. Mladší žáci se těší,
až si roli učitele v příštích letech také vyzkouší.
p. uč. Markéta Houdková

Den učitelů – Výtvarná výchova v 6. třídě v rámci Učení naruby
ZŠ Senice na Hané
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Mezinárodní den dětské knihy v 6. třídě
Mezinárodní den dětské knihy se slaví už několik desítek let a není náhoda, že
připadá právě na 2. dubna. V tento den se totiž narodil známý dánský spisovatel a
pohádkář H. Ch. Andersen. Kdy by neznal jeho pohádky, např. Malou mořskou vílu,
Sněhovou královnu nebo Císařovy nové šaty. Smyslem tohoto mezinárodního dne je
seznámit děti s novými knihami a motivovat je k četbě. Také v 6. třídě jsme tomuto
svátku věnovali pozornost a seznámili jsme se s tvorbou a životem H. Ch. Andersena
i dalších pohádkářů české a světové literatury. Žáci si navíc měli donést do výuky
oblíbenou dětskou knihu, představit ji ostatním a přečíst krátký úryvek. Mezi knížkami
se objevovaly tradiční tituly, které neodmyslitelně patří ke skvostům české literatury,
např. Povídání a pejskovi a kočičce, Dášeňka, Alenčina čítanka nebo pohádky a
příběhy Boženy Němcové, Václava Čtvrtka nebo Eduarda Petišky. Ze světové tvorby
můžeme jmenovat Pipi dlouhou punčochu nebo příběhy Roalda Dahla. Mezi knihami
se objevily i nové moderní tituly, např. Táta za všechny prachy od Davida Walliamse
nebo knížka Tary – Příběh parkouristy od Tarase Povoroznyka. Žáky 6. ročníku
chválím za jejich aktivitu a vřelý vztah k četbě a ke knihám.
p. uč. Markéta Houdková
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Den dětské knihy v 6. třídě

Seznam nejkrásnějších a nejoblíbenějších knih pro děti dle žáků 6. třídy

O zvědavém štěňátku – I. Hercíková
Černý krasavec – A. Sewellová
Povídání a pejskovi a kočičce – J. Čapek
Byla jednou koťata - L. Štíplová
O myslivci a víle – V. Čtvrtek
České pohádky – Z. Ertl
Chaloupka na vršku – Š. Váchová
O moudrém kocourkovi – Z. Miler
Alenčina čítanka – E. Petiška
Příhody maxipsa Fíka – R. Čechura
Chumelení – J. Kahoun
Deník malého poseroutky – J. Kinney
Dášeňka – K. Čapek
Táta za všechny prachy – D. Walliams
Anička a flétnička – E. Petiška
Pipi dlouhá punčocha – A. Lindgrenová
Fantastický pan Lišák – R. Dahl
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Tip na dobrou četbu a film
Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky
– Elena Favilli –
Sto krátkých příběhů vypráví životní osudy stovky
mimořádných žen z minulosti i současnosti. Umělkyně,
sportovkyně, vědkyně, političky a další velké osobnosti,
které se nesmazatelně zapsaly do historie, inspirují
malé i velké čtenáře snít velké sny. Seznámíte se
s královnou Alžbětou I., módní návrhářkou Coco Chanel
nebo s tenistkou Serenou Williams. Každý medailonek
navíc doprovází celostránkové portréty od šedesáti
výtvarnic z celého světa.

Strašidýlko Stráša
– Alena Mornštajnová –
Představte si malé strašidlo. A teď si
představte, že tohle malé strašidlo se všeho bojí.
Tmy, zvuků, zkrátka všeho. A tak mu nikdo
neřekne jinak než Stráša. O tom, jak se malý
Stráša skamarádí s klukem Matějem, a o tom, co
všechno spolu zažijí, vypráví nová kniha oblíbené
spisovatelky Aleny Mornštajnové s báječnými
ilustracemi Galiny Miklínové.

Píseň moře – irský film z roku 2014
V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém
majáku otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se
obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že
malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona totiž
může písní moře zachránit všechny pohádkové bytosti,
které proměnila v kámen čarodějnice Macha. Po
vysoce ceněné animované pohádce Brendan a
tajemství Kellsu (nominace na Oscara) přichází irský
režisér Tomm Moore s dalším kouzelným příběhem
v celovečerním filmu. Nádherně animovaný svět
keltských mýtů a silné vyprávění o síle mateřské a
sourozenecké lásky vynesl mladému režisérovi nejen srovnání s největšími mistry
animovaného filmu, ale také už druhou nominaci na Oscara.
ZŠ Senice na Hané
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Anglické divadelní představení Jack and Joe v Metropolu
Dne 6. 3. 2019 jsme zavítali do kina Metropol v Olomouci, kde nás čekalo
anglické divadlo. Divadlo bylo velmi zajímavé. Překvapilo mě, že před každou
scénkou uváděli obtížnější anglická slovíčka a vysvětlili, co znamenají v češtině.
Samostatné představení bylo srozumitelné a textu se dobře rozumělo! Toto
představení bylo pro naši školu novou zkušeností, proto doufáme, že se naskytne
ještě nějaká příležitost a pojedeme znovu.
Natálka Lakomá, 8. třída

Následující den jsme s žáky sepsali slovíčka, která si zapamatovali, dokázal
bys je přeložit i ty?
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mashroom
multitool
edible mushroom
bomb
fingers in trouth
shadow
petrol
station
shit
leg
baby
forest
uncle
hurt
uncle
stage
chopper
dad
forever
scissors

ZŠ Senice na Hané

9 / 16

Slavíme Den mateřského jazyka
Čech má hezky umět česky!
Čech má bez chyb umět psát…
Slovy známé písničky jsme my prvňáčci se svými andílky ze třetí třídy
odstartovali slavnost, na níž byl hlavním oslavencem mateřský jazyk.„Bylo to super,
prima, zábavné a moc jsme si tento den užili!“ Těmito slovy jsme zhodnotili
náš další společný projektový den. Dárkem nejen pro náš rodný jazyk ale i pro nás
byl krásný obrázkový slovník, který jsme vytvořili v andělských dvojících. Na každou
kartu všech písmenek české abecedy jsme nakreslili obrázky začínající na dané
písmenko a k tomu přidali i hádanku. Za svou práci jsme byli pochváleni a mohli si
pyšně poklepat pochvalně na rameno.
Všem krásným a kouzelným českým slovům přejeme, abychom je mohli co
nejčastěji slýchat kolem sebe a aby patřila k nejpoužívanějším slovům
slovní zásoby každého z nás.
prvňáčci a třeťáčci

Angličtina hrou
My třeťáčci jsme si v hodině anglického jazyka hráli na modely a modelky.
Přinesli jsme si jako pomůcku velkou spoustu oblečení, které nám posloužilo
k přehlídce. Módní poradce (paní učitelka) určila čas, za který jsme si museli obléct
jakýmkoliv způsobem co největší množství oblečení. To nám šlo báječně! Stejně tak
jsme si poradili i s chůzí po přehlídkovém mole, při které jsme museli anglicky dané
kousky popisovat. Moc jsme se u toho nasmáli a rádi si tuhle hru zase brzy
zahrajeme.
Zuzanka P., Karolínka K., Anička V., Deniska S., Kačenka L., Jiříček S., Honzík
Š., Kubík H., Vojtík S., Peťa K.,Toník Š., Cyrilek O., Martínek H.
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Den s divokou přírodou
Žáci druhé a čtvrté třídy společně oslavili Světový den divoké přírody. Na
tento významný den se žáci měli možnost připravit a najít si různé informace. Každá
andělská dvojice si vylosovala kartičku se světadílem a zvířetem typicky žijícím v dané
oblasti. Víc jak týden mohli hledat odpovědi na otázky a obrázky, se kterými potom v
pátek 8. 3. 2019 pracovali. Během tohoto dne nás provázela spousta obrázků
nafocená v přírodě z různých koutů světa. Nejvíce žáky zaujaly obrazy nedotčené
přírody v Africe. K tomuto tématu se nám krásně hodila písnička od Jiřího Žáčka Pět
minut v Africe a společně jsme se naladili na stejnou notu. Následně jsme si společně
připomenuli pravidla, jak bychom se měli chovat nejen k ohroženým živočichům, ale
také i k ostatním živočichům a k rostlinám. Jak jsme si společně užili tento den,
můžete vidět ve fotogalerii.
p. uč. Zuzana Hlavinková

druháčci ve Sluňákově
– jak se peče houska
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Procvičujeme logické myšlení
Nalezněte pravidlo, podle kterého je z čísla vlevo vypočítané číslo vpravo.
Doplňte pak poslední číslo na pravé straně.

5
7
8
3

36
50
57
?

----------------------------------------------------------

Dívejte se po dobu jedné minuty na tento obrázek.
Kolik elips vidíte?
Připravil Jirka Hujíček, 6. třída

Sestra říká mladšímu bratrovi: „ Lidské tělo má více než 10 000 nervů a ty mi ležíš na
všech!“
Dva duchové se letí proletět a jeden říká druhému: „Nespadl ti kapesník?“. Druhý
odpoví: „Ne, to je můj syn, který se učí létat.“

„Tak co sis letos o Velikonocích vykoledoval, Filípku? „ Pořádný průšvih…“
Vtipy vybrala Vendulka Hubáčková, 6. třída
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SOUTĚŽ – poznej osobnost
Narodil se 7. října 1952 v Leningradě. V úřadu premiéra působil v letech 1999
a 2000. Dle jeho vlastních slov byl na přání své matky pokřtěn tajně, aby o tom
nevěděl jeho otec, který byl členem Komunistické strany (KSSS). Oba jeho rodiče byli
dělníky. Otec bojoval jako voják Rudé armády ve druhé světové válce. 28. července
1983 se oženil s Ljudmilou Alexandrovnou Škrebněvovou, učitelkou francouzštiny a
španělštiny, bývalou letuškou. Mají dvě dcery: Marii, narozenou roku 1985, a
Jekatěrinu, narozenou roku 1986. V prosinci 2015 se svými dcerami pochlubil před
reportéry a posluchači na pravidelné výroční tiskové konferenci: „Studovaly jen na
ruských vysokých školách. Jsem na ně hrdý. Pokračují ve studiu a práci. Mé dcery
hovoří plynně třemi evropskými jazyky. Jedna z nich dokonce mluví jedním až dvěma
orientálními jazyky. Dělají své první životní kroky a jsou úspěšné.“
Připravil Pavel Kurfürst, 6. třída

Pokud víš, o jakou osobnost jde, odevzdej odpověď i se svým jménem
p. uč. Houdkové a budeš zařazen do losování o ceny.

Recept – Velikonoční beránek
Těsto:
120 g rozpuštěné hery
5 vajec
250 g cukru krupice
150 g hladké mouky
150 g polohrubé mouky
1 lžíce prášku do pečiva

Postup: Vejce vyšleháme do pěny, přidáme cukr a dále šleháme čtyři minuty.
Vlijeme rozpuštěnou heru a ještě chvíli šleháme. Přidáme mouky a prášek do pečiva.
Směs vlijeme do vymazané formy na beránka. Pečeme 15 minut na 200 stupňů
Celsia. Snížíme teplotu a pečeme ještě 30 minut. Beránka vyklopíme, necháme
vychladnout a poté nazdobíme a pocukrujeme.
Sofinka Žáková, 5. třída
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křížovky

Dívky na Velikonoce zdobí
Druhý jarní měsíc
Kluci tím mrskají holky
Nejde se do školy, jsou…
S řehtačkou a klapačem chodíme na…
Mrskat se chodí v… (den v týdnu)
Peče se velikonoční…
20. března začíná
O Velikonocích se dodržují
Třetí jarní měsíc
Připravily Esterka Krikelová a Natálka Svačinková, 7. třída

Člověk v kosmu
Bily se tím dříve děti
Citoslovce bolesti
Naše ještěrka považovaná za hada
Příšera ve Skotsku
Původní obyvatelé Ameriky
Anglicky okurka
Největší křesťanský svátek

Připravil Pavel Kurfürst, 6. třída
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Vyplň rusky
Křestní jméno pana zástupce
Kocour
Diskotéka
Miluji
Tabule
Připravila Mirka Šmídová, 8. třída

Kresba Matěj Reif, 6. třída
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Co se událo ve školní družině...

31. 1. Odpoledne se zvířátky

27. 3. Projektové odpoledne Jíme zdravě

Krásné Velikonoce a
přicházející jaro
Vám všem přejí žáci a
žákyně ze ZŠ
Senice na Hané!
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