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Sluníčko začíná pomalu hřát. Mezi posledními zbytky sněhu
prokukuje nová letošní zelená tráva a vystrkují hlavičku poslové jara –
bledule, sněženky, krokusy a petrklíče. Všechno v přírodě se probouzí k
životu – semínka klíčí, ptáčci vesele zpívají nebo se vrací z teplých krajin.
Pučící květy dávají teprve tušit budoucí vzrůst rostlin a později i úrodu.
Kolik je v tom naděje a radosti!

Petra Polisová, 9. třída

Jarní veršování
Je jarní den, holky, kluci, pojďte ven!
Včeličky už vzlétají, ptáci krásně zpívají.
Barvičky jsou všude, kdy už jaro bude?
Jaro je pěkné období, i když někdo zazlobí.
Jaro, jaro už je tady, slunce svítí do zahrady.
Radostí je plno všady, tak se mějte všichni rádi.
Jaro máme rádi a jsme kamarádi.
Uklízíme ulice a taky celé vesnice.
Krásně slunce svítí a všude voní kvítí.
Já jsem Pepa Klapáč, koupil jsem sim klapač.
Je jaro a slunce svítí,
když se na něj podívám,
tak se radši usmívám.
Žáci 1. stupně
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Ze školních lavic…
Přehlídka talentovaných recitátorů
Pěkný kulturní zážitek nám připravili naši mladí recitátoři.
• Z únorového „Souboje recitátorů“ jsme si díky
Elišce Opletalové a Petře Dostálové z 9. třídy přivezli
z Nákla pěkné 1. a 2. místo v kategorii starších žáků.
Kresba: Petra Dostálová, 9. třída

•

17. 3. proběhlo také školní kolo recitační soutěže na budově 2. stupně
a to ve třech kategoriích:

I.
1.
2.
3.

kategorie – 5. třída:
místo
Roman Hapalák
místo
Jan Cetkovský
místo
Petr Žampach

II.

kategorie – 6. - 7. třída:
1.
místo
Markéta Hapaláková
2.
místo
Sára Řezníčková
3.
místo
Filip Řezník

III.

kategorie – 8. – 9. třída:
místo
Eliška Opletalová, Matyas Král
1.
2.
místo
Petra Dostálová, Jan Lakomý
3.
místo
Kristýna Janečková, David Smékal
BLAHOPŘEJEME!!!!
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SOUTĚŽ „WIN THE EASTER BUNNY“ (spelling)
V předvelikonočním čase jsme se ve středu 23. března
vydali na spellingovou soutěž do Litovle. Naši školu
reprezentovali čtyři žáci: za 5. třídu Václav Malý a Roman
Hapalák; za 6. třídu Michal Doležel a Matyáš Moťka. V boji o
velikonočního čokoládového zajíce se hochům dařilo výborně,
za což jim patří velká pochvala. V konkurenci třiceti žáků z
ostatních škol z Litovle a Pňovic si však naprosto suverénně
vedl náš „reprezentant“ Václav Malý, který dokonce celou
soutěž vyhrál! Kromě velikonočního zajíce si odvezl i věcné
ceny a všichni účastníci si za své soutěžení vysloužili drobné
sladké ceny.
Mgr. Lada Najvárková

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce
1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Pořadatelem
Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s
Katedrou matematiky PdF a katedrou algebry a geometrie PřF UP v
Olomouci.
Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže
žáci absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve
své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž
vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Žáci naší školy se i letos
zúčastnili této mezinárodní soutěže. Byli rozděleni podle věku do 4 kategorií: Cvrček (2. - 3.
třída), Klokánek (4. - 5. třída), Benjamín (6. - 7. třída) a Kadet (8. - 9. třída).
Nejlepších výsledků pak dosáhli tito žáci:
v kategorii Cvrček
1. místo Antonín Spurný - 79 bodů
2. – 4. místo Lucie Zatloukalová, Ondřej Tichý a Jakub Mačák – 77 bodů
všichni z 2. třídy
v kategorii Klokánek
1. a 2. místo Tadeáš Nezval ze 4. třídy a Petr Žampach z 5. třídy - 99bodů
3. místo Ondřej Cetkovský z 5. třídy - 85 bodů
v kategorii Benjamín
1. místo Michal Doležel z 6. třídy - 70 bodů
2. místo Lucie Hynková z 6. třídy - 68 bodů
3. místo Jáchym Tobiáš ze 7. třídy - 57 bodů
v kategorii Kadet
1. místo Petra Polisová z 9. třídy - 73 bodů
2. místo Jan Vymětal z 9. třídy - 58 bodů
3. - 4. místo Jan Lakomý z 8. třídy a Tomáš Látal z 9. třídy - 57 bodů

Děkuji všem žákům za účast a kolegům za dohled během této soutěže.
Mgr. Jana Střídová
•

Dne 9. března proběhlo finále soutěže Chemík v Prostějově, naše žákyně
8. třídy Lucie Fišarová a Nikola Ambrozová si přivezly krásné 4. a 5. místo.
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POHÁDKOVÝ DEN
Ve středu 18. 3. se 5. třída proměnila na pár hodin v pohádkovou říši. V rámci
projektového dne s názvem „Pohádka“ si děti připravily pro své spolužáky krátké
scénky, oblékly se do slušivých kostýmů princezen i zvířátek, zazpívaly si nejznámější
písničky z televizního zpracování pohádkových příběhů a četly si úryvky z donesené
literatury.

Zeptali jsme se Michalky Valáškové…
Redakce: Co se Ti nejvíce líbilo?
….že měla Popelka krásné šaty.
Která scénka se Ti nejvíc líbila?
Scénka Terky Kejvalové o Otesánkovi.
Co jsi hrála Ty?
Macechu v Popelce.
Co se Ti na projektovém dni líbilo nejvíc?
Hraní scének a čtení knížek.
Elišky Navrátilové… Moc se to všem líbilo, mně nejvíc Otesánek a Popelka.
Připravila Mirka Šmídová, 5. třída
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Turnaj ve stolním tenise
Ve středu a čtvrtek 17. a 18. března proběhl školní turnaj ve stolním tenise.
Možnost zúčastnit se měli všichni žáci 5. až 9. třídy. Tuto příležitost nakonec využilo
celkem 17 žáků, kteří se utkali v urputném, avšak férovém souboji. Bez ztráty kytičky
ve skupině šli do vyřazovacích bojů bratři Navrátilovi – Dominik a Josef. Příjemným
překvapením ve skupinách však byly výsledky dvojčat Cetkovských. Nejmladší
zástupci z 5. třídy byli pro starší žáky přinejmenším vyrovnaným soupeřem.
Celou fází turnaje se nejlépe dařilo Dominikovi a Josefovi Navrátilovým. Vše
nasvědčovalo tomu, že by se právě tito dva žáci mohli potkat v zápase o 1. místo. A
tak se také stalo! Ve finále využil Pepa Navrátil svých zkušeností a bez jediné prohry
dokráčel k vítězství v celém turnaji.
FINÁLE:
O 3. místo:

Navrátil Josef
Král Matyas

11:7
11:7

Navrátil Dominik
Cetkovský Jan

Kromě gratulace vítězi je nutno poděkovat všem účastníkům turnaje. Turnaj přinesl
mnoho pěkných soubojů u pingpongového stolu, ale i spoustu zážitků a legrace.
Doufám, že příští ročník bude aspoň tak dobrý jako ten letošní.

A na co se můžeme těšit v dubnu?
Street Florbal – utkání se ZŠ Lutín 6. dubna (6. a 7. třída)
Mc Donald’s Cup – fotbalový turnaj žáků I. stupně
Štafetový pohár – I. stupeň
Mgr. Tomáš Šoupal

Naši hráči zleva: Dominik Navrátil, Pepa Navrátil, Matyas Král
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Z malé školičky…
Zápis do 1. třídy aneb Cesta za duhou

Barvičky jsou kamarádi, pomohou nám dneska všem,
při úkolech i při hraní, ať je krásný dnešní den.
Barvičky, když všechny smícháš, krásnou duhu vykouzlíš,
stejnou jako slunce s deštěm, to ty ale dobří víš.
To byla motivační písnička kamarádek barviček při cestě za duhou. Na tuto cestu
se v pátek dne 22. ledna 2016 vypravilo 33 šikovných kluků a holek ze
Senice a blízkého okolí. V naší škole se totiž zapisovalo do 1. třídy pro příští školní
rok.

Lucinka Zatloukalová, 2. třída

Děkujeme všem, kdo přišli, a už teď se na všechny těšíme.

Co se dál událo na naší škole?

•

Společná hodina anglického jazyka - Ve čtvrtek 21. 1. pozvali andílci
třeťáci své kamarády z první třídy ke společné hodině anglického jazyka.

•

Plavecký výcvik – Žáci 1., 2. a 3. třídy zahájili v únoru půlroční dojíždění na
olomoucký bazén, kde se každé úterý budou učit a zdokonalovat v plaveckém
umění.

•

Stařenka Morava vypráví, aneb jak to bylo kdysi – To je název
kulturního pořadu, který nám přiblížil staré moravské písně a hudební
nástroje, které měly děti možnost si zapívat a nástroje vyzkoušet.
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•

Dopravní výchova ve 4. třídě - Ve středu 3. 2. 2016 prožili žáci čtvrté třídy
60 minut ve společnosti pana policisty a paní učitelky z DDM Litovel. Děti totiž
na jaře čeká velká zkouška – budou skládat řidičský průkaz a tato hodinka
dopravní teorie byla posledním krůčkem před cyklistickým cílem.

•

Planetárium z Brna ve škole v Senici - V pátek 12. 2. se naše místní
Sokolovna proměnila v krásné, stříbrné a téměř kouzelné planetárium, které
nám umožnilo vydat se na cestu do vesmíru.

•

1. - 4. třída v Moravském divadle v Olomouci - Ve středu 24. 2. se žáci
malé školy a předškoláci z místní školky vydali do Moravského divadla do
Olomouce na představení s názvem „Pidínci a modrý kocour“. Pohádka byla
plná veselých postaviček, písniček a milých slov. Krásné prostředí divadla
umocnilo náš kulturní zážitek.

•

Maškarní karneval – Tanec, zábava, smích, skotačení – tak to bylo sobotní
odpoledne dne 27. 2. Klaunky Jožina a Olina vedly zábavu a dokázaly udržet
děti v pozornosti a v nadšeném tanci, rodiče připravili dobroty a milé taneční
vystoupení patnácti dětí z malé školy rozjelo plesovou zábavu zúčastněných
masek. Všechny masky byly úžasné a nálada ještě lepší.
Jarní: Monika Holásková, 2. tř.
Jaro, jaro, tady je,
každý z nás se raduje.
Ptáčci už k nám přilétají,
zvířátka se probouzejí.
Zima klidně usíná,
jaro právě začíná!

Zajíček
Terezka Kouřilová, 2. třída
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Školní kolo recitační soutěže proběhlo na malé škole 9. března.
Třicet devět žáků z první až čtvrté třídy přišlo představit svoje recitátorské
umění.
Z každé třídy vybrali porotci z řad p. učitelek a členů žákovské rady po třech
žácích. Ti nás pojedou reprezentovat do obvodního kola, které proběhne v
Základní škole ve Vilémově.

A kdo to bude?
Z 1. třídy - Denisek Kudla, Zdeneček Hubáček a Matýsek Vymazal, z 2. třídy
Pepíček Klapáč, Anička Janečková a Jarda Brázda, z 3. třídy děvčata Zuzka Čapková,
Nikolka Dvořáková a Sára Rambousková a z nejstarších čtvrťáků Zuzanka
Nimrichterová, Tadeáš Nezval a Standa Hynek.
Pochvalu si zaslouží všichni, kdo se snažili a se svou básničkou před porotu a
kamarády předstoupili.

•

Duhový rok s knihou - Již mnoho roků je březen měsíc nejenom knihy, ale
hlavně měsícem čtenářů. Proto také slavnostní den ve středu 9. března byl
na toto téma zaměřen. Každý žáček se převtělil do některého z
oblíbených knižních hrdinů, představil se, přinesl si doplňky, oblečení, ale i
konkrétní knihu, kterou svým kamarádům v rámci své prezentace
doporučoval. Nechybělo představení autora knihy a ilustrátora. Následovala
část, ve které se sešli kluci a holky ve svých tradičních skupinkách a ze svých
postav vytvořili příběh s názvem Duhový sen.
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•

Ve středu 16. března se na školní výlet do zábavního centra
Wikyland v Brně vydala necelá stovka žáků první až páté třídy. Výlet si
zvolili samotní žáci jako odměnu za vydařený jarmark na vánočním Dni
otevřených dveří. Z výtěžku si zaplatili vstupenku, o cestovné se podělili
stejným dílem. Zábavy, legrace i propocených triček si všichni užili v tento
den víc než dost.

•

Aby naše vesnice byla pěkná a čistá, vydali jsme se na tradiční úklid v rámci
projektu Ukliďme svět! Ukliďme Česko! My jsme přidali - Ukliďme
Senici!
A co nás čeká v blízké době?

•
•

•
•
•
•

•

V dubnu nás čeká výchovný koncert skupiny Abraka Muzika, oslava Dne
Země a 13. dubna obvodní kolo malých recitátorů ve Vilémově.
Přihlásili jsme se do atletické soutěže Štafetový pohár pro žáky 1. – 5.
třídy. Obvodní kolo proběhne během dubna v Olomouci. Jde o měření sil
v běhu na 100 a 200 metrů.
V květnu pozveme do malé školy kamarády z okolních škol na projekt
Angličtina hrou a na turnaj v miniházené.
Připravíme vystoupení na oslavu Dne maminek.
Od 16. do 20. května jede malá škola na týdenní pobyt v přírodě.
Červen bude ve znamení atletiky, fotbálků a sportů, v pátek 24. června
2016 se s žáky 9. třídy a se školním rokem 2015/2016 budeme loučit na
Zahradní slavnosti.
30. června předáme symbolický klíč od 1. třídy předškoláčkům, tedy
budoucím prvňáčkům.
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Pro zasmání…
Co je to? Má to zuby, ale nic nejí=hřeben.
Kdyby uměli oslové létat, tak by byla škola letiště.
,,Babičko, ty tvoje brýle zvětšují nebo naopak
zmenšují?" ptá se Adélka. ,,Zvětšují, Adélko." Tak si
je prosím sundej a ukroj mi kus dortu.“
U večeře se chlubí Pavlík tatínkovi: ,,Tati, zbavil jsem
babičku zlozvyku, už si nekouše nehty!" ,,A jak se ti
to povedlo?" ,,Zakopal jsem jí na zahradě zuby."
Ptá se syn: ,,Tati, koupíš mi mobil?" Otec odpoví: ,,A
co kouzelné slovíčko?" Syn smutně odchází: „Sakryš,
dnes už je zaheslované úplně všecko!"

Anna Hujíčková, 6. třída

Na louce se má otevírat nová restaurace. Je tam už dlouhá fronta, na začátku
stojí medvěd. Zajíc jde na začátek fronty, medvěd ho vyhodí na konec, ať si
vystojí frontu. Zajíc to zkouší podruhý, medvěd ho zase vyhodí. Zajíc to zkouší
potřetí, medvěd už celý naštvaný zajíce odkopne na konec fronty. A zajíc celý
smutný říká: ,,Já tu hospodu snad nikdy neotevřu!"
Saša Dutszaková, 6. třída

Přesmyčky - Liduška Spurná, 5. třída
•

LÁMOPKAZ-JÍČEZAK

•

RAJO-ČIKYTAK

•

NOCEVEKOLI

•

SILECARK-DALSKOTIS

Ondra Tichý, 2. třída
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Recepty…
Pizza košíčky
1 listové těsto
kečup
oregano (pizza koření)
salám
tvrdý sýr na strouhání
+to, co vám chutná

Obr. Jan Elsner, 6. třída

POSTUP

Košíčky nebo plech na muffiny vytřeme olejem a moukou. Listové
těsto tence vyválíme. Hrníčkem (kulatým vykrajovátkem) vykrájíme
kolečka, která vložíme do plechu nebo košíčků. Vytřeme silnější vrstvou
kečupu, přidáme najemno krájený salám, sýr a zbytek ingrediencí.
Pečeme ve vyhřáté troubě na 180°.

Lentilková bábovka

dvě sklenice polohrubé mouky
1/2sklenice cukru moučka
4 vejce
1 sklenice smetany
1 vanilkový cukr
½ prášku do pečiva
1 krabička lentilek
kůra z poloviny citronu

POSTUP
Rozšleháme vejce, cukr, smetanu a jemně nastrouhanou citronovou
kůru. Nakonec vmícháme prášek do pečiva smíchaný s moukou a
nakonec lentilky. Promícháme a vylijeme do formy vymazané olejem a
vysypané moukou.
Pečeme asi na 180° zhruba 45 minut.
Anna Štefanová 6. třída
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Pranostiky pro celé období – pro jaro, které začíná jarní rovnodenností
zpravidla 20. března a končí letním slunovratem zpravidla 21. června.

Byť by byl jarní den jak na zakázku, přece
nechoď ještě na procházku, ať tvé zdraví
neztratí svou sázku.
Časné jaro - mnoho vody, jarní deště - mnoho
škody.
Čím dříve z jara hřmí, tím se země stane
úrodnější.
Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná travička.
Chladné a vlhké jaro přivozuje neúrodný rok.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.

Jarní déšť je pro rostliny, podzimní pro prameny.
Jarní déšť tráví sníh.
Jarní deště vody kalí.
Jaro je krásné, leč hladové.
Jaro krásné všem tvorům spásné.

Jaro nám otec i máti, kdo nezasel, nebude mu zráti.
Jaro všem otec i máti, hladí a káže pracovati.
Je-li večer silná rosa, zrána zpívá dobře kosa.
Je-li vrána nablízku, je nejvyšší čas síti.
Markéta Hapaláková, 7. třída

Kresba: Jana Tomanová a Markéta Látalová, 9. třída
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Z keramické dílničky…

Velikonoční dílny rodičů

Dětská

keramika
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Ze sportu…
Senice na Hané = házená
V předchozích Školníčcích jste se mohli něco dozvědět o ragby a
ledním hokeji. Dnes přichází na řadu sport Senici nejbližší = házená
(handbal = mezinárodní házená). Pokud se chcete podívat na nejvyšší soutěže
v ženské nebo mužské házené, máte příležitost v nejbližších městech.
Nejvyšší soutěž v ženské házené je INTERLIGA nebo též WHIL = WOMEN´S
HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE, kterou hrají společně týmy z České republiky a
Slovenské republiky. V sezóně 2015/2016 jich je 13 (8 z ČR, 5 z SR). Jedním z těchto
týmů je i DHK Zora Olomouc (DHK = dámský házenkářský klub).
Rokem vzniku ženské házené v Olomouci je rok 1919, kdy byl založen klub ženské
házené. Od roku 1919 do roku 1949 hrál ženský tým „českou házenou“, od roku
1950 přešel na „mezinárodní házenou – handbal“.
Zápasy se hrají v hale vedle fotbalového Androva stadionu v Olomouci. Klubovými
barvami je modrá a bílá. Aktuálně je tým DHK Zora na 7 místě (z 13) po 21 kolech.
Do konce základní části interligy zbývá 5 zápasů (kol), z nichž dva se budou hrát
v Olomouci.
Pokud chcete, pojďte se podívat:
•

sobota 2. 4. 2016 v 17:30hod (23. kolo), zápas s DHK Baník Most (Černí andělé),
který v loňské sezóně skončil v interlize na druhém místě a současně se stal
mistrem ČR, v letošní sezóně je aktuálně na druhém místě interligy

•

sobota 16. 4. 2016 v 18:00hod (25. kolo), zápas s HK Slávia Partizánske, který je
v letošní sezóně aktuálně na šestém místě. Pokud půjdete na tento zápas, tak
přijďte včas, jelikož před každým mezinárodním zápasem (s týmem z SR) se hrají
státní hymny. Zajímavé je, že první se hraje hymna hostů = slovenská, teprve
poté domácí = česká. Je to změna oproti historii do roku 1992, kdy jsme byli
společným státem a hymna byla společná.

Nejvyšší soutěž v mužské házené je
této soutěže je od sezóny 2014/2015 i
V sezóně 2015/2016 hraje extraligu 12

EXTRALIGA. Účastníkem
klub TJ Tatran Litovel.
týmů.

V roce 1934 byl v Litovli založen sokolský
po druhé světové válce přešel pod TJ
házená začínala s „českou házenou“,
oddíl „mezinárodní házené“.

házenkářský oddíl, který
Tatran Litovel. I mužská
v roce 1961 byl založen

Zápasy Tatranu Litovel se hrají ve sportovní hale ZŠ Vítězná v Litovli. Po základní
části extraligy skončil tým na předposledním místě a čekají jej těžké zápasy play-out
o případný sestup do první ligy s týmem KH Kopřivnice.
Pokud chcete hráče Tatranu podpořit, tak přijďte 23. 4. 2016, kdy již bude mít tým
za sebou dva zápasy (určitě vítězné), které odehraje na hřišti soupeře, z celkových
pěti možných zápasů.
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Než se půjdete podívat na zápasy, tak se naučte pokřik:
ZORA DO TOHO / TATRAN DO TOHO

Připravil: Jan Zatloukal, 6. třída
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