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100 let naší republiky 

Rok 2018 znamená pro Českou republiku mnoho příležitostí k oslavným a 

vzpomínkovým akcím. Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří 

neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. A právě v  tomto roce, přesně 

28. října, si připomínáme 100. výročí vzniku Československa, které se po rozpadu 

Rakouska-Uherska stalo samostatnou a nezávislou republikou v čele s novým 

prezidentem T. G. Masarykem. 28. říjen 1918 se tak navždy zapsal do dějin jako 

jeden z nejvýznamnějších okamžiků našeho národa.  

Po celé naší zemi se v tomto roce konají oslavy připomínající a oslavující právě 

100. narozeniny naší země. Nejinak tomu bylo i v naší škole.  V pátek 26. října se 

konal projektový den “100 let republiky“, během kterého si žáci uvědomili, jak 

důležitý je pro naši historii 28. říjen 1918. Žáci deváté třídy si pro ostatní připravili 

různé úkoly a hádanky, které se týkaly významných událostí posledních sta let. Také 

během videa o vzniku Československé republiky se žáci dozvěděli mnoho nových a 

cenných informací. Projektový den jsme ukončili venku, kde jsme společně vypustili 

balonky s přáními pro naši republiku. 

Také na 1. stupni naší školy si žáci připomněli sté výročí vzniku republiky. Ve 

všech třídách si žáci po svém a přiměřeně jejich znalostem a věku připomenuli 

tento důležitý den. Hledali, zkoumali, četli, psali, kreslili, lepili, stříhali, povídali si, 

zpívali,…Během dne vznikly nové znaky naší krásné republiky, prezentující to, co se 

žákům podařilo vyrobit. Nechybí ani originální přáníčka těch nejmenších: ať má 

republika dobrou a čistou vodu, zdravé lípy a ostatní stromy, správné a 

slušné děti a lidi, hodně voňavých květin, poletujících motýlků, zdravých 

zvířátek, čistý vzduch k dýchání… Nechyběl ani dort se 100 svíčkami. 

p. uč. Markéta Houdková a Jana Barabášová 

A co by popřáli naší republice ostatní žáci naší školy? Aby byla stále tak krásná, aby 

se všem líbila, aby se v ní žilo dobře, aby v ní nebyly války, aby byla zemským rájem, 

jak se zpívá v naší státní hymně.   

Naše milá Česká republiko, přejeme ti ještě mnoho a mnoho stovek 

šťastně prožitých roků!!! 
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 Oslava 100 let republiky 
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Poznáváme nové paní učitelky 

Rozhovor s p. učitelkou Pavlou 

Ziembovou 

1. Co se Vám líbí na naší škole? 

Jsem ráda, že mě učitelský sbor 

poměrně brzy přijal mezi sebe, a to je 

v mé práci dost důležité. Kromě fajn 

kolegů jsem za dva měsíce stačila 

poznat i pár super žáků, a to je to, co 

mě těší a ve škole se mi líbí. 

2. Jaké předměty a školu jste vystudovala? 

Vystudovala jsem učitelství matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě UP 

v Olomouci (1984). 

3. Jaké předměty vás bavily, když jste chodila do školy? 

Bavily mě skoro všechny předměty, nejvíce určitě matematika a fyzika, biologie, 

chemie… 

4. Máte ráda podzim a slavíte Haloween? 

Podzim mám ráda jen pro barevnost (různé barvy listů). Nesnáším ale sychravo, 

déšť. Halloween neslavím, mám ráda typicky české svátky. 

5. Máte nějaké životní motto (radu, zkušenost), kterým se v životě řídíte? 

Moje motto je: Buď pracuji na 110%, nebo spím. 

Za rozhovor děkuje Terezie Kejvalová, 8. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Ošťádalová, 6. třída  
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Rozhovor s p. učitelkou Helenou Matějíčkovou 

                                                                                                   

1. Učila jste na nějaké jiné škole, než 

jste nastoupila k nám? 

 

Co se týká škol, nějakou dobu jsem 

učila na soukromé střední škole 

v Přerově. Nejdelší zkušenost mám 

ale z jazykovky v Přerově, kde učím 

už šestým rokem. 

 

2. Líbí se Vám na naší škole? 

 

Stále si ještě na některé věci zvykám, ale převažují pozitivní dojmy. Takže 

ano, líbí. 

 

3. Jak se Vám spolupracuje s žáky? 

 

Celkově dobře, ale záleží na každém žákovi. S některými je spolupráce snazší, 

s některými obtížnější. 

 

4. Odkud pocházíte a kde bydlíte? 

 

Pocházím z Lipníku nad Bečvou, ale teď už skoro dva roky bydlím v Přerově. 

 

5. Co se vám na naší škole líbí nejvíc? 

 

Asi celková atmosféra. I když žáci někdy zlobí, není to myslím tak hrozné jako 

to, co člověk občas slyší z jiných škol. 

 

6. Věděla jste vždycky, že chcete být učitelkou? Nebo Vás lákalo něco jiného? 

 

Když jsem byla hodně malá, tak v první nebo v druhé třídě, bylo to moje 

vysněné povolání. Později už jsem začala uvažovat o něčem jiném, např. o 

veterináři nebo o fyzioterapeutovi (fyzioterapii jsem dokonce i studovala), ale 

nakonec jsem se rozhodla, že to, co mě opravdu baví a čemu bych se chtěla 

věnovat, je angličtina. Nejdříve jsem byla nakloněna spíš překladatelství, ale 

v průběhu studia jsem začala učit v jazykovce a zjistila jsem, že mě učení baví. 

 

7. Co byste chtěla vzkázat žákům naší školy? 

 

Asi aby někdy nebyli tak moc upovídaní   

Za rozhovor děkuje Mirka Šmídová, 8. třída 
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Den české státnosti – svátek sv. Václava 

 

 Mezi svátky slavené na podzim patří také Den české státnosti, který 

připadá na 28. září, protože je spojen s osobností knížete Václava, který byl v tento 

den, roku 935, zavražděn svým bratrem Boleslavem.  

 Podle staré tradice se sv. Václav narodil kolem roku 907 na Stochově u 

Libušína jako nejstarší syn knížete Vratislava. O jeho křesťanskou výchovu se starala 

sv. Ludmila. Když se v roce 925 ujal vlády, snažil se o kulturní i náboženské 

povznesení země. Založil chrám sv. Víta v Praze, staral se o chudé, vykupoval otroky 

a do soudnictví zaváděl křesťanskou morálku. Svatý Václav měl staršího bratra 

Boleslava, který mu záviděl, že je tak dobrým a milým knížetem, proto se ho chtěl 

zbavit. Pozval proto Václava na své sídlo do Staré Boleslavi. Když šel Václav brzy ráno 

na mši, vrhli se na něj vrahové, najatí Boleslavem, a zabili ho. Stalo se to právě 28. 

září roku 935. Sv. Václav je pohřben v chrámu sv. Víta v Praze. 

 

 Dodnes panují o tomto knížeti různé legendy a existují různá ztvárnění. 

Svatého Václava můžeme vidět jako knížete s mečem a štítem, v ruce držícího 

praporec s orlicí, nebo jako jezdce na koni. Někdy bývá také zobrazován při svém 

zavraždění u chrámových vrat.   

Každý rok se 28. září koná pouť ve Staré Boleslavi za účasti pražského kardinála a 

všech biskupů naší země. V čele průvodu je nesena lebka sv. Václava. 

 Vendulka Hubáčková, 6. třída 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sofie Žáková, 5. třída  



ZŠ Senice na Hané  7 / 16 

 

 

   

Naši prvňáčci se představují 

Ahoj kamarádi. 
 
 
zdravíme Vás my, nejmenší školáci senické školy. 3. září 2018 jsme se Vám prvně 
představili v zářivých žlutých tričkách v kinosále kulturního domu v Senici na Hané. 
Tady jsme byli ještě s maminkami a tatínky, dnes to všechno zvládáme sami.  Ve 
škole se neztratíme i díky našim kamarádům z 3. třídy, kteří se nás ujali a vzali pod 
svá andělská křídla. Jsou nám nablízku při projektových dnech, o přestávkách, když 
potřebujeme radu a pomoc. Jsou bezvadní. 

 
Ve své žluté třídě se rádi učíme písmenka, už jich umíme sedm, vlastně čtrnáct, 
protože teď už víme, že každé je velké a malé. Skládáme z nich slabiky, jednoduchá 
slova a už i krátké obrázkové věty. V matematice počítáme do 10, rádi hrajeme 
matematické BINGO. Víte, kde se učíme o přírodě v prvouce? Nejčastěji a nejraději 
v parku za školou.  
Při psaní nám pomáhají veselé písničky a pohybové hry. 
Moc rádi běháme a cvičíme. To nás fakt baví. Honičky, vybíjená, soutěže, skákání. 
Kdybychom mohli, jsme na hřišti stále. Už jsme byli i na hale. Tak tam je to fakt 
super. 
Kdybyste přišli do naší krásné žluté třídy, uvidíte stromy, barevné listy, listové draky, 
kaštanové pavučinky, to vše jsme si už vyrobili a namalovali. Prožili jsme několik 
projektových dnů nejenom s pohádkou. 
Ve třídě nás učí paní učitelka Jana Barabášová a ještě nám pomáhá paní asistentka 
Jana Kiliánová. 
Ve škole nás to baví, i když ne všechno je úplně jednoduché. 
Držte nám palečky, my se budeme snažit a pilně učit. 
 
Vaši prvňáčci – Kristýnka, Verunky, Vendulka, Sabinka, Anežka, Magďula, 
Zuzanka, Natálky, Kája, Vojtík, Kubík, Pavlík, Dája, Matýsek, Jindříšek, 
Tobík, Tadeášek a Ráďa.  
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Noví žáci naší školy 
 

Do naší školy, do 5. a 6. třídy, nastoupili v tomto školním roce noví žáci, kteří 

navštěvovali 1. stupeň v Cholině, Loučanech, Vilémově či Náměšti na Hané. Zeptali 

jsme se jich na pár otázek, především na to, jak se jim u nás líbí a který předmět je 

jejich nejoblíbenější. 

 

Laura Ošťádalová, 6. třída 

1. Do jaké školy jsi chodila, než jsi začala chodit do školy do Senice na 

Hané? 

ZŠ Loučany 

2. Co se ti v naší škole líbí nejvíc? 

To se nedá popsat, líbí se mi úplně všechno. 
 

1. Který předmět je tvůj nejoblíbenější? 

Předmětů mám oblíbených více, ale asi angličtina a čeština. 

 

Marek Weisgärber, 6. Třída 

2. Do jaké školy jsi chodil, než jsi začal chodit do školy do Senice na 

Hané? 

ZŠ Vilémov 

3. Co se ti v naší škole líbí nejvíc? 

Nejvíc se mi líbí kroužky. 

4. Který předmět je tvůj nejoblíbenější? 

fyzika 
 

Lukáš Neubauer, 6. třída 

1. Do jaké školy jsi chodil, než jsi začal chodit do školy do Senice na 

Hané? 

ZŠ Vilémov 

2. Co se ti v naší škole líbí nejvíc? 

hřiště 

3. Který předmět je tvůj nejoblíbenější? 

tělocvik  
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Vojtěch Dvořák, 6. třída 

1. Do jaké školy jsi chodil, než jsi začal chodit do školy do Senice na 

Hané? 

ZŠ Vilémov 

2. Co se ti v naší škole líbí nejvíc? 

Stolní tenis, fotbálek, jídelna a sportovní hala. 

3. Který předmět je tvůj nejoblíbenější? 

Informatika, tělocvik, angličtina, matematika a fyzika. 

 

Matěj Vagaský, 6. třída 

1. Do jaké školy jsi chodil, než jsi začal chodit do školy do Senice na 

Hané? 

ZŠ Vilémov 

2. Co se ti v naší škole líbí nejvíc? 

Že můžeme chodit po chodbě. 

3. Který předmět je tvůj nejoblíbenější? 

Informatika, tělocvik a matematika. 

 

Pavel Kurfürst, 6. třída 

1. Do jaké školy jsi chodil, než jsi začal chodit do školy do Senice na 

Hané? 

ZŠ Náměšť na Hané  

2. Co se ti v naší škole líbí nejvíc? 

Stolní tenis, fotbálek, odpočinkový koutek, zvířátka a některé učebny. 

3. Který předmět je tvůj nejoblíbenější? 

Dějepis, matematika a přírodopis. 
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Tomáš Kejval, 5. třída 

1. Do jaké školy jsi chodil, než jsi začal chodit do školy do Senice na 

Hané? 

ZŠ Cholina 

2. Co se ti v naší škole líbí nejvíc? 

zvířátka  

3. Který předmět je tvůj nejoblíbenější? 

hudební výchova 

 

Lucie Stejskalová, 5. třída 

1. Do jaké školy jsi chodila, než jsi začala chodit do školy do Senice na 

Hané? 

ZŠ Loučany 

2. Co se ti v naší škole líbí nejvíc? 

zvířátka  

3. Který předmět je tvůj nejoblíbenější? 

Všechny, ale nejvíce informatika a tělesná výchova. 

 

Lenny Kouadio, 5. třída 

1. Do jaké školy jsi chodil, než jsi začal chodit do školy do Senice na 

Hané? 

ZŠ Cholina 

2. Co se ti v naší škole líbí nejvíc? 

hřiště 

3. Který předmět je tvůj nejoblíbenější? 

Informatika a tělocvik. 
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Halloween 

Halloween je jediný den v roce, kdy je nutné nosit hrůzostrašný kostým a sníst 

nehorázné množství sladkostí. Kdo by to nemiloval? Strašidla, čarodějnice a dýně 

jsou všude okolo, ale kde se tyto postavy vzaly a co znamenají? 

Historie Halloweenu sahá k slavnostem Samhain, kdy skotští Keltové slavili konec žní 

a příchod zimy. Od 16. Století bylo zvykem chodit v kostýmech stavení od stavení a 

za koledu vybírat potraviny. Strašidelné kostýmy měly představovat duše zemřelých a 

chránili živé před mrtvými, kteří se ten večer vraceli na zem, aby páchali neplechu.  

Do Ameriky se Halloween rozšířil s masovou imigrací Irů a Skotů v 19. století. Dnes 

se slaví v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii a v dalších anglosaských zemích. 

Datum Halloweenu je každý rok stejné, slaví se 31. října, den před křesťanským 

svátkem Všech svatých a dva dny před svátkem Všech svatých – tzv. Dušiček. 

V den slavení Halloweenu se děti oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu 

k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat – Dějte mi koledu, nebo vám něco 

provedu… To je spojeno s pomalováváním aut, dveří nebo s patláním zubní pasty na 

kliky u dveří. Koledovat se chodí vždy po setmění.  

Mezi symboly Halloweenu patří dýně, kostýmy, masky a straši-delná výzdoba. Tradice 

svítily vyřezané 

z dýně má kořeny 

v 17. Století v irské 

legendě. Jack uzavřel 

během svého života 

o jednu dohodu 

s ďáblem víc, než 

měl. Po své smrti 

nebyl vpuštěn do 

nebe a ďábel se 

dočkal své pomsty 

tím, že ho vylákal 

z pekla a nechal ho 

bloudit tmou na zemi s hořícím uhlíkem ve vydlabané řepě. Postupně řepu nahradila 

dýně. Svíčky se do nich vkládaly, aby usnadnily koledníkům orientaci v potemnělých 

ulicích. Čarodějnice doprovázejí na cestách zlé duchy. Lidé se jich báli a věřili, že na 

Halloween mají čarodějnice největší moc.  

V dnešní dobš si starší děti na Halloween mezi sebou vypráví hororové příběhy. Na 

mnohých místech se pořádá také halloweenský průvod. Děti v něm soupeří o 

nejoriginálnější a nejstrašidelnější kosým. Nejznámější je newyorský The Village 

Halloween Parade.  

Katka Žampachová, 7. třída  
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Slavení Halloweenu na 1. a 2. stupni ZŠ 
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Recepty 

Tip na dobrotu z jablíček 

Podzimní úroda nám nabízí spoustu možností, jak zužitkovat dozrálé ovoce, 

především jablíčka a hrušky. A proto vám nabízíme recepty na skvělé a chutné 

jablečné moučníky. 

 

Buchta s jablky 

Suroviny: 

50 dkg mouky 

30 dkg moučkového cukru 

prášek do pečiva 

50 dkg nastrouhaných jablek 

1 hrnek oleje 

2 hrnky mléka 

Postup: 

V míse smícháme mouku, cukr, prášek do pečiva a kakao. Přidáme jablka, olej a 

mléko. Vše zamícháme. Těsto nalijeme na vymazaný a vysypaný plech. Pečeme na 

170 stupňů asi 30 minut. 

Ondra Tichý, 5. třída 

 

Hraběnčiny řezy 

450 g polohrubé mouky 

250 g hery 

150 g cukru 

4 žloutky 

půl prášku do pečiva 

Zpracujeme těsto a zhruba dvě třetiny rozválíme na plech. Jednu třetinu těsta dáme 

zatím do lednice. Těsto posypeme nastrouhanými jablky a posypeme skořicí. Dále si 

našleháme sníh ze čtyř bílků se třemi lžícemi cukru. Sněhem potřeme jablka a 

nastrouháme zbylou třetinu těsta. Pečeme na 180 stupňů asi 20 minut. 

Sofie Žáková, 5. třída 
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Hádanky a křížovky aneb něco pro zábavu  

a procvičení mozku 

 

Tuto zprávu si prosím jednou pozorně přečti a zkus zpaměti odpovědět na 
několik otázek: 

 
Pan Jan je 45letý soudní znalec v oboru motorových vozidel z Brna. Jeho nynější 

pracovní náplní je technická kontrola autobusů. Předtím byl zodpovědný za 

posuzování dovezených motorových vozidel. Aby zkontroloval všechny důležité části 

ohledně jejich funkčnosti, pracuje na jednom autobuse dvě hodiny. Přitom používá 

kontrolní seznam, který obsahuje 53 jednotlivých položek. Při realizaci musí vyhotovit 

tři kopie, přičemž modrý průklep zůstává ve správě a červený je zaslán společnosti 

provozovatele autobusu. 

1. Kdo obdrží modrý průklep? 

2. Kolik je panu Janovi let? 

3. Kolik položek obsahuje kontrolní seznam? 

4. Jaká byla pracovní náplň pana Jana před jeho 

nynější činností? 

5. Z jakého města pan Jan pochází? 

 
Zkoušku paměti připravil Jirka Hujíček z 6. třídy 

 
 

M Č E S O K O G 
A Š S L S O O V 
S E H E I T N S 
A N K Á T K L Z 
R E L W C O E E 
I B A B Y H V M 
K L U L O S A A 
D S S U P R H N 

 V osmisměrce najdi příjmení několika československých prezidentů.  

Zbylá písmena tvoří tajenku. 

Připravili Míša Coufal a Lucka Hynková z 9. třídy 
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Soutěž! 
 

Můžeš se zapojit do soutěže o ceny. Vyplněné křížovky odevzdávej svojí 

paní učitelce třídní (1. stupeň) nebo paní učitelce Houdkové (2. stupeň) 

do 30. listopadu.  

 

Co dělá listí na podzim?           

Co sklízíme na podzim?           

Jaké je na podzim počasí?           

Další roční období po podzimu?           

Poslední podzimní měsíc?           

Co bývá ráno na podzim ve vzduchu?           

 
Natálie Svačinková a Ester Krikelová, 7. třída 

 
 
 

V komíně jsou…               

Na poli jezdí…               

Mám kašel a…               

Zvíře podobné člověku               

Produkt včelí práce               

               

Obilí seče               

Strom s trnitým kmenem               

Strom v lese               

Náš národní strom               

Střecha domu má               

Druh opice               

 
 

Antonín Spurný, 5. třída a Ludmila Spurná, 8. třída 
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PODZIM 

 
barevný                 větrný 

 
barví         sklízí     opadává 
 

Na podzim pouštíme draky. 
 

barvy 
 

 PODZIM 
 

opadavý              deštivý 
 

fouká        barví      dozrává 
 

Na podzim sklízíme úrodu. 
 

Drak 
 

ŽIVOTABÁSEŇ (Den stromů) 

Mým domovem je břeh řek a rybníků. 

Nerad prozrazuji, že mi lidé svěřují svá tajemství. 

Často se mi zdá, že rostu. 

Těší mě krásné, zelené a dlouhé proutí. 

Trápí mě znečištění ovzduší a bobři. 

Přeji si, abych přinášela lidem radost. 

Jsem smuteční vrba. 

Tonda Spurný, 5. třída 

ŽIVOTABÁSEŇ (Den stromů) 

Mým domovem je ovocná zahrada. 

 Nerad prozrazuji, že jsem pro lidi užitečná.  

Často se mi zdá, že se mi pod tíhou ovoce lámou větve. 

Těší mě, že dělám lidem radost.  

Trápí mě, když přijdou mrazíky. 

Přeji si, abych dala lidem co nejvíce ovoce. 

Jsem meruňka. 

Natálka Holečková, 5. třída 


