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Vážení čtenáři Školníčku,
dovolte nám, abychom Vám představili naši redakční radu a přivítali Vás
v školním roce 2016/2017.

Naši redaktoři
Zleva: Natálka Svačinková, Ester Krikelová, Markétka Floriánová, Kika Machová,
Lukáš Šťastný, Martin Novák, Vaša Srovnal, Anička Štefanová, Kačka Žampachová,
David Ludvig, Mirka Šmídová, Saša Dutszaková, Markétka Hapaláková, Eliška Kočí,
Kika Janečková

ZE ŽIVOTA ŠKOLY…
„HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ….“
Prázdniny utekly jako voda. 1. září 2016 se v kinosále KD v Senici na Hané
sešli kluci, holky, pedagogové, rodiče, přizvaní hosté, aby společně zahájili nový
školní rok, rok 2016/2017. Nálada panovala výborná, sluníčko doprovázelo naše
kroky. Velký den to byl hlavně pro 27 prvňáčků, kteří se přišli pochlubit novými
aktovkami, krásným oranžovým tričkem, ale také básničkou, kterou se přes
prázdniny naučili. Právem si za ni zasloužili první velikou jedničku.
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Tradiční projekty
Celé Česko čte dětem a Čtení pomáhá
Můžete se registrovat i Vy a spojit tak čtení
s pomocí potřebným☺.
Více na http://www.ctenipomaha.cz/.

Bezpečně do školy
Krátce po zahájení školního roku, tj. v
pondělí 5. září, čekal na žáky 1. i 2. stupně
první projektový den, který jim měl
připomenout zásady bezpečného dopravení
se do školy, případně jak by se měli školáci
zachovat, kdyby se stali svědky dopravní
nehody.

105 žáků první až páté třídy v malé škole v
Zákostelí, aby zde zahájili celoroční projekt
s názvem Zlatá nitka a vysvětlili si pravidla chování a bezpečnosti. V barevných
tričkách a s třídními kšiltovkami jsme začali motivační písničkou z pohádky Honza
málem králem Svítí, svítí slunce nad hlavou. Každý musel projít deseti stanovišti a
splnit úkoly: poznat dopravní značky a dopravní prostředky, rozlišit správné chování v
dopravním prostředku, umět ošetřit zranění, zavolat první pomoc…

Evropský den jazyků
je svátkem, který se každoročně slaví 26. září. Jeho cílem je upozornit na
multikulturalitu a na důležitost učení se cizím jazykům.
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Na barevné školáky z 1. až 5. třídy čekalo 10 dopisů s anglickými indiciemi, které je
zavedly do místního parku k pavučinkám s anglickými slovy. Ta museli nejenom
posbírat, ale také přeložit a vysvětlit.
V další části tohoto dne nás písnička Happy Birthday rozdělila do 12 skupin ke
dvanácti dortům. Od teď víme, kolik nás slaví narozeniny od ledna až do prosince.

A jaké další akcičky malé školičky jsme si užili?
•

Jablíčkový den v první a třetí třídě…

•

Zlatou nitku na Sluňákově v rámci ekologické výchovy…

•

„Všichni námořníci na palubu, mluví kapitán!“ 12. 10. se děti nalodily na loď
Třeťanda a vypluly objevovat svět pod vedením kapitána, jehož jméno
vyluštily z mořských ryb. Byl jím sám Kryštof Kolumbus.

•

Přípravu na získání průkazu pro cyklisty na dopravním hřišti v Litovli a další.
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PODZIMNÍ POZDRAV OD PRVŇÁČKŮ
Už měsíc jsme školáci, zvládáme školní práci.
Vlevo, vpravo, pod i nad, to musí prvňáček znát.
Číslice, písmenka, znaky, vlaštovky prý mají fraky.
Všechny nás to hodně baví,
my Vám přejem hlavně zdraví.
Také sobě, jasná věc, přestávky jsou dobrá věc.
Kamarádi, andílci, svačinka od maminky.
Krásný podzim přejeme, s úsměvem se loučíme.

Kresba: Jan Lakomý, 9. r.

Setkání s dravci
Dne 13. 10. nás navštívila záchranná stanice Seiferos, která je jediná v České
republice. Akce se konala na senickém letišti za velkou školou. Zúčastnili se jí žáci
1.- 9. ročníku. Ukazovali nám různé dravce. Například orla královského, bělohlavého
supa, krkavce, orla a jiné. Naším největším dravcem je sova pálená a naopak
nejmenším
je
puštík
obecný.
Největší
rozpětí
křídel
má
sup.
Počasí nám moc nepřálo, foukal silný a studený vítr, ale i přesto se nám dravci
moc líbili. Zaujalo nás vyprávění jejich ošetřovatelů.
Připravila Kačka Žampachová, 5. třída

Od nového školního roku 2016/2017 je zavedena elektronická schránka důvěry.
Schránka důvěry nabízí alternativu pro ty žáky, kteří se bojí svěřit a otevřeně o
možném problému mluvit. Více na http://www.zssenicenh.cz/
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Na slovíčko se slečnou vychovatelkou Lucií Štefanovou…
1.) Dobrý den, pro začátek bych se chtěla zeptat, jestli Vám bylo od narození
jasné, že se stanete učitelkou, nebo jste k tomuto povolání musela dospět?

Já jsem nechtěla být učitelkou. Já jsem chtěla být zpěvačkou nebo herečkou... A pak
jednou, ve čtrnácti letech jsem jela na tábor, a jela jsem tam s tím účelem, že tam budu
mýt nádobí. Pak jsem chvíli pomáhala animátorkám vymýšlet stezky odvahy atd. A
najednou mi zavolal vedoucí táboru, jestli nechci dělat animátorku a různé věci s dětmi, a
tak mě to chytlo.
2.) Jakou jste vystudovala školu? Byla náročná nebo patřila mezi lehčí obory?

Vystudovala jsem pedagogickou školu. Náročná byla jak v čem. Ale pro mě byla hlavně
náročná časově, jelikož jsem v pět ráno odešla z domu a vrátila se v sedm hodin večer.
Jinak ale dobry. :-)
3.) Navštěvovala jste jako malá taky družinu?

Ano, chodila jsem přímo zde do tohoto pavilonku. Ale chodila jsem jen krátkou dobu. Asi
rok.
4.) Nějaký dobrý nebo špatný zážitek z dětství?

Z dětství mám hodně pěkných zážitků, jelikož jsme s rodiči procestovali
všechno, hodně zámků a hradů. A na špatný zážitek si teď nevzpomenu.
5.) Máte už nějaký nepěkný zážitek tady s dětmi?

Ne, nemám.
6.) A poslouchají Vás?

Samozřejmě. :-)

Kresba: Liduška Spurná, 6. třída

7.) Co děti baví nejvíce? Jsou rádi venku nebo uvnitř?

No, my když jsme uvnitř, tak nechtějí ven. A když jsme venku, tak nechtějí
dovnitř. :-)
8.) Zvykla jste si rychle na novou práci? Nové prostory družiny?

Zvykla jsem si docela rychle, ale pořád mám někde mezírky, s kterými mi vždy pomůže
paní vychovatelka Eva Juříková. A asi jsem si taky rychle zvykla proto, že tu všechny
znám.
9.) Vím, že pracujete ještě ve školce, tak by mě zajímalo, kde jsou děti hodnější?

I školka i družina má svoje pro a proti. Když nemají čas dělat nepořádek, tak ho nedělají.
Ale myslím si, že je to tak nastejno. Zlobit umějí všichni, co si budeme říkat. :-)
10.)Máte nějaké domácí zvířátko?

Ano. U mě na bytě mám chameleona, králíka a rybičku. Ale protože se mi to všechno
nevleze do mého malého bytečku, tak mám ještě u rodičů psa, dvě kočky a vodní
želvičku.
11.) Vaše oblíbená pohádka z dětství?

Já jsem se jako malá na pohádky moc nedívala. Já mám pohádky spojené spíš s
Vánocemi.
12.) Oblíbený typ knihy?

Já mám ráda válečné knížky. Například Zelená míle, Na západní frontě klid, ale romány
Děkuji. Markéta Hapaláková, 8. ročník
moc ráda nemám.
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Slavnostní otevření nové keramické dílny
V sobotu 3. 9. 2016 jsme využili vzácné příležitosti slavnostního zahájení
stavby sportovní haly a pozvali jsme rodiče, obyvatele Senice i další hosty, aby nám
pomohli oficiálně otevřít novou keramickou dílnu v hlavní budově naší školy. Zářivě
žlutou pásku přestřihl pan starosta ing. Michal Tichý a zástupce stavební firmy
Revallbau ing. Zuzana Vymazalová, kteří měli největší podíl na tom, že naše
keramické kroužky, školní družina i jednotlivé třídy v průběhu výtvarné výchovy
budou mít dostatečný a příjemný prostor pro oblíbenou práci s keramickou hlínou.
Věříme, že dílnu využijí i dospěláci k podvečernímu odpočinkovému tvoření.
Mgr. Kateřina Prucková

Pravidelná „rodičovská plácání“
Od září letošního školního roku se konají každý měsíc
„relaxační“ keramické kurzy pro rodiče. Zářijový i říjnový
kurz máme již za sebou a další plánujeme na 11. 11.
a 2. 12., vždy od 18.00 do 20.00 hod.
V případě zájmu se můžete hlásit na mail:
katerina.pruckova@zssenicenh.cz
a na místě zaplatíte 100,- Kč na materiál. Pak už se jen
uvolníte, odpočíváte a tvoříte ☺. Ve vedení kurzu nám
budou pomáhat maminky Radka Tichá a Blanka
Weissgärberová.

Předem jim děkujeme za ochotu!
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Senice se konečně dočká sportovní haly
Více než 50 let čeká celá vesnice i naše škola na důstojné místo pro sportovní
aktivity naší obce a výuku tělesné výchovy. Až v letošním roce se konečně podařilo
vedení obce zajistit dostatek financí z prostředků vlastních, z prostředků MŠMT i
kraje, aby se mohlo začít se stavbou multifunkční sportovní haly. A tak v sobotu 3. 9.
2016 se v prostorách školního hřiště konečně slavnostně poklepalo na základní
kámen haly. Celá událost byla umocněna tím, že se této příležitosti zúčastnil také
předseda Vlády ČR p. Bohuslav Sobotka, ministr Jiří Dienstbier, poslanci Parlamentu
ČR i bývalý žák naší školy a současný hejtman Olomouckého kraje p. Jiří
Rozbořil. Přítomní občané i další hosté měli možnost zeptat se při této příležitosti
politiků na věci, které je trápí a zajímají.
Celá stavba by měla být ukončena na jaře r. 2017.
A my se na to moc a moc těšíme!!!

Barevný podzim
Říjen krásný měsíc je, listí padá jedna,
dvě.
Děti draka pouští rády, svolají své
kamarády.

Kresba: Mirka Šmídová, 6. r.

A když spolu skotačí, dráček zmizí
v oblacích.

„ Držte pevně!“ zvolá někdo z houští, ať nás milý dráček neopouští.
Jana a Markétka Floriánovy
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Ze sportu…
Jako každý rok se naše škola přihlásila do fotbalového turnaje základních škol
Coca-Cola Cup. Řada předešlých hráčů si již zvyká na nových středních školách, a
tak bylo nutné omladit náš reprezentační tým. Daleko důležitější než postup či
medaile je snaha ze sebe vydat maximum. Pokud člověk odchází poražen a ví, že ze
sebe vydal úplně všechno, je hoden stejné úcty jako vítěz. I když naše družstvo na
prvním místě neskončilo, úctu a respekt si svým přístupem zaslouží!
Školu na turnaji reprezentovali:
Král Matyas, Grézl Tomáš, Lakomý Jan, Coufal Pavel, Florián Jan, Vrabec Jiří, Dvorský
Daniel, Řezník Filip, Falhar Petr, Moťka Matyáš, Duchoň Jan, Coufal Michal, Elsner
Jan, Navrátil Dominik.

Sbíralo se a sbíralo…
Opět na naší škole proběhl podzimní sběr.
Děkujeme za Vaše „papíry“ a deváťákům za
pomoc při organizaci.

Honza a Standa v akci

Kresba: Pavel Coufal, 6. třída
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Recepty…
Domácí čokoládové muffiny
Potřebujeme:
1 ks vejce, 150 ml mléko, 50 g cukr krupice, 30 g kakao,
1 balíček prášek do pečiva
65 g máslo, 10 g čokoláda, 200 g polohrubá mouka

Postup přípravy receptu:
Vejce, máslo, cukr a mléko smícháme dohromady a vše důkladně zamícháme.
Přidáme mouku, kakao a rozdrobenou čokoládu. Po troškách smícháme dohromady.
Košíčky, nebo máme-li formu na muffiny, plníme polévkovou lžící do 3/4. Domácí
čokoládové muffiny pečeme v předehřáté troubě 15 až 18 minut.
Upečené domácí čokoládové muffiny necháme vychladnout a pak je můžeme
pocukrovat moučkovým cukrem.
Vašek Srovnal, 5. ročník

Vzpomínky na prázdniny, práce žáků 6. třídy
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Zábava…
Sportovní přesmyčky - spoj s pojmy v pravém sloupci:
orlfab……………………….
nohjeabl……………………
tofbal……………………….
lebjalvo……………………
feeisrb…………………….
tkerik………………………
áeáhzn…………………….
ovdín oópl……………….
íednl okjeh………………
jgóa…………………………
eorbaic…………………….

žíněnka
brusle na led
kožený míč
míček
síť
kopačák
létající talíř
hokejka
hudba
pálka
čepice

Připravili: Lukáš Šťastný, Martin Novák, 5. r.; kresba Adéla Lavrenčíková, 9. r.

MÁŠ PŘEHLED?
1. V každé větě najdi ukryté jméno:
a) Včera pokáceli břízu za naším polem.
b) Lampa velice špatně svítila.
c) Podáte mi lepidlo?
2. Oskarova matka má tři syny: JEDNOKORUŇÁKA, DVOUKORUŇÁKA a jak
se jmenuje ten třetí?
3.

Farmář měl pět krav, všechny kromě dvou prodal. Kolik krav mu zbylo?
a) 3 b) 5 c) 2

4. Jedno tričko se na slunci suší 60 minut. Jak dlouho se bude sušit pět triček?
a) jednu hodinu b) 300 minut c) 540 minut

5.

Jdou koně jeden za druhým. Kolik jich jde?

Vtip:
,,Mami, mně je špatně!“ ,,Vidíš,to máš z těch vašich her na indiány, pořád
jenom lítáte!“ ,,Ale my jsme dneska nelítali, my jsme kouřili dýmku míru.“
Anička Štefanová, 7. ročník
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V prosinci se opět můžeme těšit na
vánoční zájezd – tentokrát
do PRAHY!

ZÁTIŠÍ

Ondra Růžička, 8. třída

Eliška Kočí, 8. třída

(Řešení hádanek: 1. a) Včera pokáceli břízu za naším domem. b) Lampa velice špatně svítila. c) Podáte mi
lepidlo. 2. Oskar 3. c) 4. a) 5. tři koně)
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