
 

  
    

Časopis ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína 
 

 
Jsme in  

Znáte to asi všichni, po dotazu na to, co bylo dneska ve škole, 
směřovaného vašemu potomkovi (nebo potomkům) následuje protočení 
panenek, trhnutí rameny a v tom nejlepším případě letmo utrousená věta: “Níííc, 
nuda.“ A toto se opakuje s dennodenní pravidelností celý školní rok. O třídních 
schůzkách se dozvíte jen tak mimochodem od sestřenice, která má dítko ve 
stejné třídě, ráno v den konání. O sběru papíru víte až od sousedky, která si 
libovala, jak se těch balíků z garáže elegantně zbavila a kluk ještě vyhrál 
nějakou cenu. Trochu podivné je, že v koši na prádlo se objevilo prostěradlo 
s neidentifikovatelnými fleky a z ledničky zmizely olivy, mozzarella a 
hroznového vína taky povážlivě ubylo a až za 14 dní jste slyšeli dceru 
s kámoškou se chichotat, jaká to byla švanda, když se Karlovi ve škole to 
prostěradlo odmotalo a vykoukly mu nemoderní trenky (proboha, na co ta 
učitelka potřebovala prostěradlo??). 

Tak těmto situacím je konec!! Naše škola má už také své „fejsbukové“ 
stránky, kde se dozvíte o všech zajímavostech, pořádaných akcích i netradičních 
hodinách. Takže si nás „lajkněte“ a budete mít přesně přehled a představu, co se 
děje. Z mnoha akcí tam dáváme i kupu fotografií, takže hned bude jasné, že 
někdy je prostěradlo ve škole prostě nutné. 
https://www.facebook.com/zssenov.cz/       Mgr. Eva Macíčková  
 
Kterak čtyři stateční bojovali u Barnova 

 To bylo tak. Krajské vojenské velitelství v Ostravě vyhlásilo 3. ročník 
vědomostní a branné soutěže Wolfram, nazvané podle paravýsadku za 2. 
světové války v Beskydech. A naši žáci se jí zúčastnili. V pátek 21. září došlo k 
zápolení nejlepších 26 čtyřčlenných družstev deváťáků Moravskoslezského 
kraje ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá u vodní nádrže Barnov.  

Vše ale začalo už na jaře 2018, kdy si tehdejší osmáci museli ve Fulneku 
vybojovat postup mezi nejlepší družstva v této soutěži. Povedlo se jim to a 
mohli do finále u Barnova. Vydali se do oblasti běžným občanům nedostupné a 
statečně bojovali o co nejlepší umístění v náročných disciplínách: pluli na raftu, 
rozeznávali vojenskou techniku a zbraně, dokazovali svoji souhru v týmové 
disciplíně „okap“, ošetřovali raněné, předváděli svoji sílu v podporu ležmo na 
sobě, dřepovali, absolvovali vědomostní test o Ostravské operaci, stříleli  

ze vzduchové pušky, zdolávali bojovou dráhu v ochranné masce a 
s atrapami munice, určovali vzdálenosti a azimut na mapě a naběhali bezmála 3 
km kolem vodní nádrže. Hodinu a půl se intenzivně snažili, až v obrovské 
konkurenci vybojovali 9. místo. Úžasné.  



 

Peťo, Ájo, Honzo, Martine a nepostradatelná náhradnice Kuli! Díky za 
nevšední zážitek a báječnou reprezentaci naší školy.               Mgr. Petra Hašová 

 
„Nadchlo mě velké množství krásných kluků…a jídlo bylo taky skvělé! Soutěž 
byla náročná, ale vynahradil to pocit, že nemusíme být jeden den ve škole“. 

Petra Ficková 
„Náladu jsme neztratili ani na neposlušném raftu, zvlášť když nás zachraňoval 
do půli těla svlečený voják …“             Alena Dokládalová 
„Bylo to suprové, jel bych znovu…ale až tak po týdnu regenerace“   

Jan Kumpa 
„Hodně mě bavil doprovodný program: výklad vojáků o nových i starých 
zbraních a střelba z luku, kuše, vzduchovky a airsoftky“.        Martin Hýnar 
„Guláš, bagety a moji spolužáci byly výborní. I když jsem byla náhradník, 
vyzkoušela jsem si jízdu v raftu a střelbu animovaných divokých prasat 
laserovou puškou.“               Annemarie Kulišťáková 

 
Florbal chlapci  

Žáci naší školy se dne 15. listopadu 2018 zúčastnili turnaje ve florbale. Po 
vyrovnaných soubojích naši žáci postoupili do okresního finále. Bohužel 
z důvodu pochybení organizátorů a neinformování o změně termínu finále, se 
žáci nemohli zúčastnit okresního kola. Omluvu od organizátorů jsme přijali. 
Všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci školy. 

Mgr. Miroslav Bill 
Představení Zlatovláska v Bernarticích nad Odrou 

Představení Zlatovláska předčilo naše očekávání. Dětem bylo velmi dobře 
rozumět v mluveném projevu a stejně tak tomu bylo i při zpěvu. Je zřejmé, že 
kroužek „malých ochotníků“ je jim zábavou a potěšením, které se pak následně 
odráží i v jejich vystoupení.  

Velmi oceňujeme nápadité kulisy a kostýmy, citlivé vedení dětí různých 
věkových kategorií a přikládáme několik postřehů dětských diváků 7. třídy ZŠ 
Šenov u Nového Jičína.                   Bc. Eva Genserková, Helena Vernerová 

 
Líbilo se mi, že tam byly malé děti, které to na svůj věk zahrály moc 

pěkně. Všichni hezky zpívali, dobře si pamatovali text a nezadrhávali se. 
Nesmáli se (prožili své role). Kulisy a rekvizity byly moc pěkné.  

Juliana Pohořelská 
Představení se mi velice líbilo, byl jsem s ním spokojen a nejvíce se mi 

líbila role kuchaře Jiříka, který vařil rybu. Kdybych měl vystupovat já, tak jsem 
naprosto neschopný zpívat a nešlo by mi to. Jiřík (Adam) zpíval výborně a 
ostatní postavy taky.                      Radek Otřísal 

Líbily se mi rekvizity a kostýmy. A myslím si, že na malé děti to byl 
skvělý výkon. Cením si jejich odvahy vystupovat před lidmi. Všimla jsem si, že 



 

někteří občas pletli text, ale to nevadilo, stejně to jsou jen děti. Divadlo se mi 
líbilo.          Tereza Pšenicová 

Představení se mi vcelku líbilo. Občas někomu vypadl text, ale to se stává. 
Písničky byly celkem pěkně zazpívané, ale když si uvědomím, že to zpívaly 
malé děti, tak musím opravdu říct: ,,Klobouk dolů." Občas se mi nelíbilo, že se 
děti sedící před námi chovaly, jako by to uměly lépe.      Kryštof Kozmík  

Myslím si, že výkon herců byl hodně dobrý. Představení bylo hezky 
ztvárněno. Sice to bylo pro mladší žáky, ale myslím si, že to pobavilo i nás 
sedmáky. Měli to dobře nacvičené.           Viktorie Pelikánová 
  
Barevné hokusy pokusy v 1. a 2. třídě 

V úterý 6. listopadu se v 1. a 2. třídě konalo velké experimentování. Děti 
se 2 vyučovací hodiny bavily mícháním barev, přes kouzelné brýle pozorovaly 
duhu a odvodily základní barvy. Jsou to žlutá, modrá a červená. Kelímky s 
namíchanými barvami tvořily základ sopky, která dětem pěkně vybublala. A 
domů si každý odnesl láhev s potápěčem vlastní výroby.  

      Mgr. Daniela Furmánková 
Návštěva žáků 1. a 2. třídy na Policii ČR 

 V říjnu jsme navštívili policejní stanici v Novém Jičíně. Zopakovali jsme 
si zásady chování při setkání s cizími lidmi, co dělat, když se rodičům ztratíme, 
nebo když jsme sami doma. Také jsme si trochu zopakovali zásady při 
přecházení silnice. 

Být zavřený v policejní cele nebylo vůbec příjemné. Naštěstí jsme v tom 
byli všichni společně.         Mgr. Daniela Furmánková 
 
Naši prvňáčci - informace k fotografii na přebalu (pokud tam není fotka, tak smazat!) 

Zleva: Patriček, Vítek, Klárka, Elenka, Stelinka, Kristýnka a Tomášek. A 
co to drží v ruce? Je to pavouk, písmenko L, stan a další věci, které se jim 
povedly vytvořit z párátek a fazolí.  

Děti mají za sebou první 3 měsíce výuky a musím říct, že jsou opravdu 
šikovní. Do dalších dní jim přeji pohodu a spoustu úspěchů ve škole, ale i mimo 
školu.             Mgr. Daniela Furmánková 
 
Historická exkurze v městě Nový Jičín 

V říjnu se žáci 4. a 5. třídy vydali do Nového Jičína. Do tohoto města mají 
žáci namířeno jistě poměrně často, ale dne 17. října byla návštěva Nového Jičína 
v něčem výjimečná. Spolu s paní průvodkyní prošli nejznámější místa a 
dozvěděli se nejednu zajímavou informaci o slavných osobnostech, které zde 
pobývaly, ale také mnoho dalších zajímavostí o měšťanských domech 
lemujících Masarykovo náměstí, Žerotínském zámku aj. Na závěr mohli město 
Nový Jičín shlédnout z radniční věže. 

Myslím si, že žáky tato exkurze nejen bavila, ale že se i něčemu novému 
zábavnou formou přiučili.                                          Mgr. Veronika Václavíková 



 

Mateřská škola Sluníčko.  
Krásné počasí nám na podzim přálo, tak jsme si s dětmi mohli užít 

spoustu krásných akcí. Zúčastnili jsme se akce Křída 2018, kde jsme společně s 
dalšími dětmi namalovali spoustu krásných obrázků na novojičínském náměstí. 
Byli jsme si zasportovat na sportovišti Za Kostelem, kde pro nás jako každý rok 
přichystala spoustu zajímavých disciplín paní Kubešová, za což jí moc 
děkujeme. V říjnu jsme s dětmi navštěvovali solnou jeskyni. Počasí na Drakiádu 
nám nevyšlo, celý den pršelo a děti se tak těšily. A proto, že chceme mít děti 
veselé a spokojené, uspořádali jsme si Drakiádu jiný den přímo na naší zahradě 
a sluníčko se na nás pěkně usmívalo. Společně jsme splnili spoustu úkolů, které 
pro nás dráček Fráček připravil a odměnou nám byl poklad dráčka Fráčka, který 
děti musely na závěr najít. Nebylo to snadné, ale podařilo se. V říjnu jsme také 
byli zavřít Bannerovu studánku a prošli jsme se po okolí Salaše. Výlet zvládly i 
ty nejmenší děti, což jsme moc rádi. Nejstarší děti byly na představení Medová 
královna v Beskydském divadle, pohádka se jim moc líbila. Pravidelně 
navštěvujeme i kino, a protože víme, že naše nejmenší děti nezvládnou dojít do 
Nového Jičína, zveme taky divadýlka k nám do MŠ, abychom si pohádky mohli 
užít všichni společně.   

V úterý 20. listopadu jsme společně s dětmi a rodiči tvořili krásné vánoční 
ozdoby, které nám určitě navodí tu správnou předvánoční atmosféru. Krásné 
bylo, když jsme tvořili a venku nám začal padat sníh, děti stály u oken a volaly: 
„Vánoce!!“   

Před Vánocemi nás čeká ještě spoustu krásných akcí. 5. prosince se 
zúčastníme tradičního Rozsvěcování vánočního stromu a mikulášské nadílky. K 
nám do MŠ přijde Mikuláš o den později. V prosinci půjdeme s dětmi do 
Žerotínského zámku, kde se zúčastníme akce Vánoce ve městě. Děti se seznámí 
s některými vánočními tradicemi a na závěr si ozdobí vánoční baňku. Vánoční 
besídku mají třídy Sluníček a Berušek naplánovanou na úterý 11. prosince v 
15:30 v restauraci Na Fojtství v Šenově u Nového Jičína. Program jsme nazvali 
Vánoční stromeček. Srdečně zveme všechny, kteří chtějí děti podpořit, a moc se 
na všechny těšíme.   

13. prosince proběhne vánoční besídka třídy Elišek. Srdečně zveme!   
18. prosince k nám do MŠ přijdou děti ze ZŠ v Šenově u Nového Jičína a 

navodí nám tu správnou vánoční atmosféru hrou na hudební nástroje a zpěvem 
vánočních písní.  

Vám všem přeji za celý kolektiv mateřské školy spokojené, láskou a 
porozuměním naplněné vánoční svátky, v novém roce všechno dobré, hodně 
štěstí, zdraví a úspěchů.             Bc. Soňa Golichová 
 

Rovněž celý kolektiv žáků i zaměstnanců základní školy přeje Vám všem 
příjemné a klidné prožití vánočních svátků a ničím nerušený vstup do nového 
roku. Věříme, že bude alespoň stejně úspěšný jako ten současný! 

        Za redakční tým Školovinek Mgr. Eva Macíčková, PaedDr. Jana Bělůnková 


