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Střípky ze školních výletů 

Čas školních výletů je v plném proudu. Podívejme se, kam vyrazili žáci 2. 

stupně ZŠ spolu se svými třídními učiteli. Šestá třída prožila společný krásný den 

návštěvou Moravského krasu. Žáci si prohlédli Dům přírody, Punkevní jeskyni, kterou 

si projeli na lodičce, a lanovkou se pak dostali až k vrcholu propasti Macochy, což byl 

pro všechny nezapomenutelný zážitek.  

Osmáci se vydali na školní výlet do Ostravy, do zdejší zoologické zahrady. 

Zajímavé pro ně bylo i populárně naučné centrum Velký svět techniky v Dolních 

Vítkovicích, které hravou formou představuje zajímavosti vědy a techniky. Kromě 

exponátů děti zhlédly film Svět oceánů ve 3D a mohly si „vlastnoručně“ vyzkoušet i 

výrobu nerezové lžičky.  

Deváťáky čekal v tomto roce jejich poslední školní výlet, který prožili v oblasti 

Malé Morávky, konkrétně na chatě Zátiší v části Karlov pod Pradědem. Během 

dvoudenního výletu se žáci podívali do lázeňského městečka Karlova Studánka, kde 

ochutnali léčivou vodu z lázeňských pramenů. Druhý se pak vydali do nedalekého 

Bruntálu, kde si někteří zkusili adrenalinovou jízdu na motokáře. Žáci si užili 

především nocování daleko od domova, povídání u večerního táboráku a vlastně 

jedny z posledních společně strávených chvil.  

A 7. třída? Ta se na výlet teprve chystá a můžeme prozradit, že se podívají  

na Helfštýn.  

Za všechny třídy p. uč. Markéta Houdková 

                                              

Výlet 6. třídy 
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Výlet 9. třídy – únava po výšlapu        

byla veliká… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Výlet 8. třídy – ZOO Ostrava 
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Školní svatba 

30. květen byl pro žáky 9. třídy velmi slavnostní. V rámci výuky občanské 

výchovy si žáci vyzkoušeli svatbu nanečisto. Role ženicha se statečně ujal Honza 

Duchoň a roli nevěsty přijala Deniska Snášelová. Oddávajícím se stal Míša Coufal. 

Ostatní žáci se pak vžili do role rodičů nevěsty a ženicha a samozřejmě nechyběli ani 

svědci. Svatební obřad proběhl v Kulturním domě v Senici na Hané ve 12:30 a po 

něm následovalo několik svatebních zvyků, rituálů a her. Nechybělo ani házení 

svatební kytice, slavnostní přípitek, krájení dortu nebo oblíbená hra na svatební 

kočár. Bohatě prostřený svatební stůl ještě více podtrhl slavnostní a velmi dobrou 

náladu všech svatebčanů. 

p. uč. Markéta Houdková                                             
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Školní projekt Podnikatel 

 Již tradičně jsme se s blížícím se koncem školního roku sešli na finále projektu 

PODNIKATEL, který se na naší škole těší velké oblibě. 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, dohodnou se, kdo bude její majitel, spolumajitel, finanční poradce, kuchař a 

číšník, a snaží se přesvědčit porotu, že právě jejich firma je ta nejlepší ze všech. 

 Jednotlivé skupiny si nejprve zvolily logo, slogan a vizitku své firmy a pak 

pomalu začaly pracovat na její historii – tuto pak při závěrečné přehlídce představily 

formou powerpointové prezentace. Během celého pololetí připravovaly děti v 

předmětu vaření pod vedením svých učitelů různé pokrmy, které si pak 

zakomponovaly do svého jídelního lístku. Sestavily také denní menu a nápojový lístek 

a vše pak přeložily do angličtiny. Letošní sedmá třída je znovu početná, takže jsme 

měli možnost zhlédnout šest prezentací šesti skvělých firem. Tradičně oblíbenými 

jsou restaurace nabízející italská jídla, stejně tak ale mnohé skupiny vsadily i na 

českou kvalitu a představily hanáckou či valašskou restauraci. 

Porotě se nakonec nejvíc líbila smíšená skupina „Valašský zlaťák“ ve 

složení Kamila Zatloukalová, Jana Zatloukalová, Zuzana Nimrichterová, 

Jitka Urbanová a Martin Kučera, která nám mimo jiné nabídla pravé 

valašské frgále a představila nám pravý valašský kroj. Na sdíleném druhém 

a třetím místě skončila jedna dívčí a jedna chlapecká skupina. Byly to obě 

italské restaurace, děvčata Natálie Svačinková, Ester Krikelová, Kateřina 

Kouřilová, Barbora Kouřilová a Katka Žampachová a chlapci Stanislav 

Hynek, Tomáš Polis, Stanislav Polis, Lukáš Šťastný a Václav Srovnal.        

p. uč. Lenka Málková 
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Loučení s žáky 9. třídy 

Ano, už je to tady. Letošní 9. třída tráví ve škole své poslední hodiny, chvilky a 

chviličky. Zeptali jsme se jich, na jakou školu po prázdninách nastoupí, proč se pro ni 

rozhodli a na co budou vzpomínat. 

OTÁZKY pro naše deváťáky: 

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? 

Anna Štefanová 

1. Přijali mě na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, obor Všeobecné 

gymnázium. 

2. Chci být entomoložkou, takže gymnázium byla nejrozumnější cesta. Přihlášku 

jsem podala na gymnázium na Velehradě a do Kroměříže. Přijali mě na obě 

dvě školy, ale nakonec jsem se rozhodla pro Kroměříž především proto, že 

tam není tak složité dojíždění a těžký tělocvik. 

3. Nejvíc budu vzpomínat na všechny báječné učitele a na spolužáky. Ač si se 

všemi ve třídě nerozumím, byla to zajímavá zkušenost. 

4. Především osmákům bych vzkázala, ať se příští rok nebojí přijímaček. Není to 

zas tak strašně těžké. 

 

Leona Dostálová 

1. Obchodní akademie Olomouc, obor Obchodní akademie. 

2. Protože si myslím, že mě to bude bavit. 

3. Na nějaké spolužáky. 

4. Nestresujte ohledně přijímaček, je to zbytečný. 

 

Matyáš Moťka 

1. Dostal jsem se na Střední průmyslovou školu stavební do Lipníka nad Bečvou 

na Architekturu a pozemní stavitelství. 

2. Tenhle obor mě zajímá a vidím v tom budoucnost. 

3. Na srandu, kamarády, učitele a celkově na naši školu. 

4. Ať nemají strach z přijímaček!  

 

Lucie Hynková 

1. Vybrala jsem si Gymnázium Jana Opletala v Litovli, kde jsem přijata, obor 

Všeobecné gymnázium. 

2. Vybrala jsem si tuto školu, protože přesně nevím, čím chci být v budoucnosti. 

Pro mě je tato škola zlatou cestou, protože těžký gympl by nebyl pro mě. 
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Dostala jsem se tam společně s mojí sestřenicí, takže o důvod víc jít právě 

tam. 

3. Budu vzpomínat úplně na vše. Myslím, že se stalo opravdu hodně věcí za tu 

dobu, co chodím sem na školu. Byly to šťastné i těžké chvíle, ale myslím, že 

jsme to přežili všichni. Někdy jsme se na něčem neshodli, ale táhli jsme za 

jeden provaz a budu na svou třídu vzpomínat v nejlepším <3. 

4. Neučíme se pro školu, ale pro život. Snažte se žít úplně naplno a s úsměvem. 

Hlavně se nepodceňujte a dělejte věci na 100 %. 

 

Denisa Snášelová  

1. Vybrala jsem si obchodní akademii v Olomouci s oborem Obchodní akademie. 

2. Vybrala jsem si ji, protože mě baví cizí jazyky a podnikání a taky se mi líbí 

nespočet možností, co pak můžu dělat. 

3. Budu vzpomínat hlavně na přátelský a pohodový přístup učitelů, na výlety a 

projektový dny. Na všechnu srandu v hodinách a o přestávkách, na to, že 

jsme prošli hádkami, ale i usmířením na konci. Na super kamarády, které 

znám už odmalinka. 

4. Hlavně osmákům, aby nestresovali a dobře zvládli přijímačky a abyste si užili 

poslední chvíle spolu. 

 

Anna Hujíčková 

1. Budu studovat na Střední škole designu a módy v Prostějově, obor Užitá 

malba a design interiéru. 

2. Tento obor jsem si vybrala, protože mám ráda výtvarku a chci se v ní 

zlepšovat. 

3. Budu vzpomínat na dny otevřených dveří. 

4. Mějte se hezky! 

 

Jan Zatloukal 

1. Budu studovat na Střední lesnické škole v Hranicích obor Lesnictví. 

2. Tento obor jsem si vybral, protože se zajímám o přírodu a rád chodím do lesa. 

3. Budu vzpomínat na učitele, lyžák, spolužáky a na třídní výlety. 

4. Učte se v osmé a deváté třídě, aby se vám povedly přijímačky a ať se 

dostanete na vysněnou střední školu. 
 

Michal Kočí 

1. Budu studovat na Sigmundově střední škole strojírenské v Lutíně obor 

Mechanik seřizovač CNC. 

2. Tento obor jsem si vybral, protože jsem se chtěl věnovat strojírenství. 

3. Nejvíce budu vzpomínat na spolužáky, stejně tak na učitele a celý průběh 

školní docházky. 

4. Nezanedbávejte školu, zejména v 8. a 9. třídě.  
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Jan Elsner 

1. Jsem přijat na Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži, obor 

Hudba – bicí nástroje. 

2. Můžete hádat :-D 

3. Na zážitky, které jsem zažil s naší třídou, a hlavně ty třídní hádky byly nejlepší 

a nezapomenutelné.  

4. Proč se dávat k námořnictvu, když můžete být pirátem? 

 

Michal Doležel 

1. Budu studovat v Olomouci na Střední průmyslové škole Božetěchové obor 

Technické lyceum. 

2. Tento obor jsem si vybral, protože chci dělat něco na počítači a plánuji jít na 

vysokou školu. Tento obor se hodí na obojí. 

3. Budu vzpomínat na všechny krásné časy, které jsem tu zažil.  

4. Buďte dobří. 

 

Jan Duchoň (Duchy) 

1. Střední Škola polytechnická Roosveltova Olomouc, obor Automechanik. 

2. Miluju auta, už od mala jsem jim rozuměl a vždycky mě bavilo se motat kolem 

motoru, turba atd. 

3. Budu vzpomínat na naší užasnou třídu a zážitky s ní. Budu vzpomínat na ty 

nervy a stres z písemek a provokování učitelů, budu vzpomínat na dost 

dobrých obědů, různé akce školy či zážitky o přestávkách. 

4. Chci jim vzkázat, aby i když to někdy není lehké a nejde nám to, tak to nikdy 

nevzdat. Základní školou si projdeme jen jednou a je velmi důležité, jakou si 

vybereme střední, protože pak se tím budeme živit. Nastávajícím deváťákům 

chci popřát hodně štěstí do deváté třídy, ať zvládnou přijímačky nebo aby se 

dostali na učiliště a hlavně dělali, co je baví. 

 

Lukáš Mikulka 

1. Myslím si, že by mě to mohlo bavit. 

2. Na kamarády. 

3. Nic  

 

Dominik Navrátil 

1. Střední škola polytechnická Rooseveltova Olomouc, obor Truhlář. 

2. Chci převzít rodinnou firmu. 

3. Na kamarády a sportovní akce. 

4. Ať se jím daří!!! 
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Kateřina Nováčková 

1. Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, obor Zahradník. 

2. Baví mě se starat o zahrádku a pěstovat okrasné rostliny. 

3. Na učitele a na spolužáky. 

4. Aby si pamatovali krásné dny strávené se svými spolužáky. 

 

Kristýna Absolonová 

1. Střední odborná škola obchodu a služeb v Olomouci, obor Kadeřník. 

2. Tento obor jsem si vybrala, protože už odmala jsem chtěla být kadeřnice. 

3. Samozřejmě na spolužáky a na učitele, ale hlavně na přestávky, různé akce 

jako například den otevřených dveří a určitě i na školní výlet. 

4. Aby přežili poslední rok na základce a dostali se na školu, na kterou chtějí ☺. 

 

Václav Lakomý 

1. Byl jsem přijat na Gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogickou školu 

v Přerově (GJB a SpgŠ), obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

2. Protože proč ne. . . 

3. Na paní ředitelku. 

4. Vždycky se dá zdrhnout na záchod :-D 

 

Michal Coufal 

1. Střední škola polytechnická Rooseveltova Olomouc, obor Instalatér. 

2. Protože mě vždy zajímal. 

3. Na dobrý kolektiv a výborný kamarády.  

4. Musíte přežít posledních pár let na této škole, pak je to už jedno ☺.  

 

Alexandra Dutszaková 

1. Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4, obor 

Agropodnikání. 

2. Protože jsem slyšela dobré ohlasy od starších kamarádek a baví mě toto 

zaměření. 

3. Myslím, že s naší třídou určitě na všechny výlety a různé akce, které jsme 

spolu zažili, na přestávky a na houbu a křídy, které se věčně vyskytovaly ve 

vzduchu. Budu vzpomínat i na učitele, kteří pro nás chtěli vždy jen to dobré. 

4. Určitě, ať si užívají ty roky, co na této základce tráví. 
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Deváťáci vzpomínají na hlášky některých učitelů 

 

Paní učitelka Grossmanová: já jsem tady moucha na tabuli! 

Paní učitelka Střídová: já si počkám, já mám času dost! Drtivá většina 

z vás…. 

Paní učitelka Neckářová: vemte si průpisky! 

Paní ředitelka: zlata, brzdi Vašku! 

Pan učitel Šoupal: děckanti! Dětičky moje! Kde mám tu bábovku! Co vy 

budete dělat na střední škole… 

Paní učitelka Ševčíková: bobišátka 

Paní učitelka Hynková: to snad není možný, baví vás to? 

Paní učitelka Látalová: to se mi ještě nestalo, že bych někomu dala 

z hudebky za 4! 

Paní učitelka Málková: co tím chtěl básník říci… 
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Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou v naší škole 

V úterý 4. června zavítala do naší školy paní spisovatelka Ivona BŘEZINOVÁ, 

se kterou se žáci setkali v  rámci projektového týdne Celé Česko čte dětem. Nejprve 

proběhla beseda pro žáky 

prvního stupně a po ní pro žáky 

6. a 7. třídy. Paní spisovatelka 

vysvětlila dětem, jak probíhá 

tisk a vydání knih, kde hledá 

inspiraci a co všechno 

spisovatelská činnost obnáší. 

Také dětem představila svoji 

tvorbu, a to jak knížky starší, 

tak i ty nové. Paní Březinová 

píše pro děti všech věkových 

kategorií od předškoláků po dospívající, některé knihy jsou napsané speciálně pro 

začínající čtenáře v první třídě. Věnuje se nejrůznějším žánrům. Její tvorba zahrnuje 

leporela, pohádky, příběhy ze života dětí i zvířat, ale i encyklopedie. Ve své tvorbě se 

nevyhýbá ani současným problémům, které mohou ovlivnit život dětí a mládeže, jako 

jsou různé závislosti, problémy s příjmem potravy – bulimie, anorexie, problémy ve 

vztazích s rodiči a kamarády… 

Věřím, že žáci budou díky této besedě ještě více motivováni ke čtení knih a že si 

odnášejí domů nevšední zážitek. 

p. uč. Markéta Houdková 

Žáků 6. třídy jsme se zeptali: 
 

a) jakou knihu od paní Březinové si koupili, 

b) co je na besedě s paní spisovatelkou nejvíce oslovilo? 

a) Jmenuji se Ester, Jmenuji se Martina, Jmenuji se Alice, Vítej, Karle!, Ďasík a 
ďáblík, Lauro, ty jsi ale číslo, 
Pomeranče v podprsence… 
b) že už jako malá chtěla být 
spisovatelkou a šla si za svým snem, 
že když psala knihy o závislostech, 
sama navštívila léčebny pro 
narkomany nebo    jinak závislé lidi, 
aby hlouběji pochopila jejich prožívání 
a problémy, líbilo se mi vysvětlení, jak 
se vlastně píší, zpracovávají a tisknou 
knihy, líbilo se mi, jak vyprávěla o 
svých knížkách a o tom, kde hledá 
inspiraci... 
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SVÁTEK SLABIKÁŘE 

Páteční odpoledne dne 6. června 2019 vonělo písmenky, buchtami, 

špekáčky, dobrotami, levandulemi, ale hlavně bylo slavnostní pro nás, 20 prvňáčků.  

Dočetli jsme všechna písmenka ve Slabikáři a to přece stojí za oslavu. Pozvali jsme si 

rodiče, prarodiče, sourozence, ale také vzácné hosty.  

Na tento den  jsme si vyrobili  slavnostní čepice, malovali jsme obrázky, lepili, ale 

hlavně jsme  se učili básničky, písničky, tanečky. A všichni nám říkali, že se nám to 

povedlo. 

V 16 hodin oslava vypukla. Písnička  Od pohádky klíček mám,,,, nás zavedla na 

pomyslné značky. Vítalo se, recitovalo, četlo, ale hlavně jsme se po celé 

odpoledne bavili, usmívali.  Vítr nám občas smekl čepice dříve, než jsme chtěli, 

ale aspoň bylo veselo. Po asi hodinovém programu, který končil předáním certifikátů 

za dočtení  Slabikáře, dárečky od hostů, odměnou v podobě krásné knížky s 

věnováním od rodičů, dárečkem od andílků, kteří nesměli chybět a pochopitelně 

slavnostním přípitkem, nastala volná zábava, tančení, pobíhání, radování se.... 

Třešničkou na pomyslném slabikářovém dortu bylo opékání špekáčků a hledání 

školních skřítků. Ale protože ti běhají po škole jen večer, nezbývalo, než si na ně 

počkat. A představte si, zanechali nám vzkaz a poklad. A protože po celý rok nám 

pomáhali naši kamarádi ze třetí třídy, ti, co mají andělská srdíčka, vydali se po 

stopách skřítků s námi prvňáčky a noc jsme prožili společně. 

Máme za sebou svůj první školní rok, hodně jsme se naučili a určitě si zasloužíme 

dvouměsíční prázdniny, po kterých se z nás stanou druháci, co se těší na práci a mají 

rádi legraci. Moc děkujeme andílkům ze třetí třídy, kteří při nás vždy stáli a moc nám 

pomáhali. 

p. uč. Jana Barabášová 
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Výlet druháčků na Doubravský dvůr 

Ve čtvrtek 23. 5. se žáci druhé třídy i přes velmi špatné počasí vypravili na 

zajímavou exkurzi na Doubravský dvůr u Červenky. Byl tam pro ně připravený 

program Od telete k jogurtu. V něm se děti seznámily s fungováním farmy - kde se 

rodí telata, kolik litrů mléka vypijí, jak dlouho trvá telecí škola, jakou potravu 

dostávají dospělé krávy. Na konci exkurze dostal každý kopeček domácí zmrzliny z 

místního mléka. 

Před zpáteční cestou děti ještě vyzkoušely všechny atrakce na dvoře – tram-

polínu, skluzavky, houpačky, prolézací tunel a pohladily si všechna zvířata. Ve škole 

pak druháci všechny informace použili k povídání o mléčných výrobcích, k výrobě 

mléčného pětilístku a zručnosti k sestavení papírového modelu krávy 

p. uč. Jana Maitnerová 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vtipy od Matěje Reifa, 6. třída: 
 

Paní učitelka se ptá Pepíčka: „Pepíčku, kdo psal ten úkol?“ 
„Maminka.“ odpoví Pepíček.  

„A proč?“ ptá se paní učitelka 
„Protože tatínek byl dlouho v práci.“ odpovídá Pepíček. 

 
 

Jdou dvě rajčata po silnici a jedno přejede buldozér a to druhé říká:  
„Vstávej, ty kečupe!“  
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Logické hádanky 
 

Lenčiny známky nejsou tak špatné jako Danovy. Elena je velmi pilnou žákyní, avšak 
není nejlepší. Jan je dobrý, ale není tak dobrý jako Pavel. Sandra má sice průměr 
známek lepší než Pavel, avšak Danův průměr známek je ještě lepší.  

 
Který žák je nejlepší? 

 
 
 
 

Spojte všech devět bodů čtyřmi rovnými liniemi, ovšem jedním tahem: 
 

o o o 

o o o 

o o o 

 
Dvě děti si hrají s mincí – panna nebo orel. Mince byla hozena již šestkrát a pokaždé 
padl orel. Jak vysoká je pravděpodobnost, že posedmé padne panna?                              

 
Připravil Jirka Hujíček, 6. třída 

 
 
 
 
 

 
Noc kostelů  

2019 
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Tip na dobrý film 
 

Tohle je náš svět 
 

Tento americký film režírovaný Mathewem Rossem šel do kin v roce 2016. Vypráví  
o osmičlenné rodině, která žije velmi svérázným způsobem života. Bydlí v lese a 
vlastní školní autobus upravený pro jejich potřeby. Jejich otec je učí samostatnosti a 
také tomu, jak přežít v přírodě. Maminka dětí je těžce nemocná a jednoho dne 
spáchá sebevraždu. I přes toto smutné téma je to dojemný, vtipný a inspirující film, 
který vám všem opravdu doporučuji zhlédnout.  

 

Jirka Hujíček, 6. třída 

 
Jazykové okénko 

 

Anglický rébus             

Horký                

Bazén                 

Limonáda                     

Zmzlina          X           

Vítr                 

Pláž                 

Cesta                

Slunce                

             

Ruský rébus             

Kocour                

Bratr                 

Jedna                 

Ahoj                   

Kniha                  

Ulice                  

Špatně                  

Být                
 

Připravily: Katka Žampachová, Vendulka Hubáčková a Laura Ošťádalová 

  



 ZŠ Senice na Hané 16 ze 16 

CELKOVÉ VÝSLEDKY ZA PODZIMNÍ A JARNÍ SBĚR  
2018/2019 

 
 

Nejlepší třídy s  průměrem na žáka I. stupeň: 
 

1.místo     153,17 kg    -  5 třída 
2.místo      127,2 kg     -  2 třída 
3.místo      117,8 kg     -  4 třída 

 
Nejlepší třídy s průměrem na žáka II. stupeň: 

 
1.místo     113,94 kg    -  9 třída 
2.místo     106,61kg    -   8 třída 
3.místo     95,38 kg     -   6 třída 

 
Nejlepší jednotlivci I. stupeň: 

 
                            1.místo  Spurný Antonín     698,5 kg 
                            2.místo  Šmída Michal         575,5 kg 
                            3.místo  Šromová Natálie    485 kg 

 
Nejlepší jednotlivci II. stupeň: 

 
                           1.místo Spurná Ludmila        697,5 kg 
                           2.místo Šťastný Lukáš            388 kg 
                           3.místo Čapková Zuzana      353 kg 
 

 

Přejeme Vám všem krásné a pohodové prázdniny  
a mnoho zážitků! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 


