
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Co je u nás nového? 
 

Letošní školní rok jsme zahájili se 159 žáky. Žákům se bude věnovat stálý 

pedagogický sbor, jehož složení se v posledních letech mění jen minimálně. 

Učitelé tak mají dostatek času své žáky lépe poznat a přizpůsobit výuku jejich 

individuálním potřebám. Všichni učitelé jsou vysokoškolsky vzdělaní a 

spolupracují se zkušenými asistentkami pedagoga. Ve škole pracuje rada rodičů, 

která pro děti a jejich rodiče pořádá velké celoškolní akce. Za což jim i touto 

cestou děkujeme.  

Díky nově vybudované sportovní hale nabízíme žákům spoustu 

sportovních kroužků. První soukromá základní umělecká škola MIS music, 

o.p.s. u nás vyučuje hru na hudební nástroje, děti tak nemusí nikam dojíždět. 

Díky projektu „Šablony II.“ se mohou děti zapojit do klubu zábavné logiky a 

deskových her, klubu komunikace v cizím jazyce, připravujeme také badatelský 

klub a doučování žáků. 

Přes prázdniny nám naše obec udělala velkou radost. Za školou nám 

během dvou letních měsíců vybudovala krásné nové sportoviště. Budeme tady 

trénovat běh, skok do dálky nebo míčové hry. Současně došlo také k terénním 

úpravám - byla vybudována plocha pro bezpečné zastavení aut rodičů, kteří 

přivážejí do školy své děti, byla upravena plocha kolem vstupu do školy a 

vzniklo nové parkoviště pro sportovní halu. 

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

 

Naši prvňáčci   
 

S novým školním rokem jsme v naší základní škole přivítali nové 

prvňáčky. Letos jich do školních lavic usedlo 13. Jsou to: Terezka Březinová, 

Natálka Cagašová, Maruška Dulavová, Elizabeth Felux, Terezka Hrynyšinová, 

Lukášek Lešánek, Štěpánek Ptáček, Sárinka Rešlová, Nelinka Strnadlová, 

Deniska Šimková, Elenka Švarcová, Vojtíšek Urban a Viktorka Zettlová. 

    http://www.zssenov.cz 

 



Stát se školákem, to je velká událost. Vždyť škola je místem, kde se dozví 

mnoho nového a zajímavého a prožijí spoustu nezapomenutelných zážitků. 

Popřejme jim dobrý start, hezké známky, hodně nových kamarádů a především, 

aby se jim v naší škole líbilo. 

Mgr. Vladimíra Petřeková, třídní učitelka 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO  
 

Dva měsíce utekly jako voda a začal nový školní rok. I letos jsme otevřeli 

tři třídy. Dvě na ulici Školní, kde máme dvě smíšené třídy a třetí na ulici Elišky 

Krásnohorské, kde se staráme o děti nejmladší. Provoz MŠ na ulici Školní je od 

6:00 do 16:00 hodin, na ulici Elišky Krásnohorské od 6:30 do 16:00 hodin. 

Strava je dovážena ze ZŠ Dlouhá v Novém Jičíně.  

Jsme na začátku školního roku, který je vždy velmi náročný nejen pro nás 

pedagogy, ale samozřejmě hlavně pro děti. Zvykají si na nové autority, 

kamarády, poznávají nové prostředí a učí se pravidlům, kterými se v mateřské 

škole řídíme.  

Ve třídě Sluníček, to je u nejstarších dětí, pro tento školní rok pracuje s 

dětmi vedoucí učitelka Soňa Golichová, paní učitelka Milada Macháčová a 

Naděžda D´Agnolová. Ve třídě Berušek máme převážně děti tří a čtyřleté. Zde 

se o děti starají paní učitelka Irena Holubová, Soňa Golichová a Naděžda 

D´Agnolová, která zde zastává také funkci školního asistenta. V mateřské škole 

také působí asistentka pedagoga paní Radmila Jeřábková, která se stará o dítě 

integrované do kolektivu třídy. Jídlo vydává a školku udržuje v čistotě naše teta 

Blanka Tkadlecová. Ve třídě Elišek, u nejmenších dětí, je paní učitelka Eva 

Ovčačíková a paní učitelka Kateřina Drlíková, která zde také plní funkci 

školního asistenta. V této třídě vydává jídlo a uklízí školičku teta Jana 

Grosmanová.  

Během léta byly třídy nejen vzorně uklizeny, vymalovány, do třídy 

Sluníček byl pořízen nový koberec a třída Elišek má velkou novou skříň na 

ukládání pomůcek a didaktických materiálů.  

Venku nám zatím panuje krásné letní počasí, tak snad nám ještě chvíli 

vydrží, abychom si s dětmi mohli co nejdéle užívat naší školní zahrady, o kterou 

se nám pomáhají starat zaměstnanci technických služeb.  

Jako každý rok máme pro děti na podzim přichystánu spoustu zajímavých 

kulturních i sportovních akcí, jako např. drakiádu, výlety do přírody, návštěvy 

solné jeskyně, divadla apod. Chystáme také novou akci, kterou jsme nazvali 

Uspávání broučků, kdy si chceme společně s dětmi a rodiči vyrobit lampionek, 

projdeme se broučkovými úkoly a na závěr společně uspíme broučky.  

O všech těchto akcích jsou rodiče informováni prostřednictvím 

informačních tabulí v MŠ a paními učitelkami. Rodiče jsou o našich aktivitách 



včas informováni. Školku máme vyzdobenou výtvarnými a jinými dětskými 

pracemi, které všem ukazují, jak moc šikovné děti máme.  

Všechny děti a jejich rodiče co nejsrdečněji vítáme v naši MŠ a těšíme se, 

že si celý rok spolu pěkně užijeme.  

Za celý kolektiv mateřské školy Vám všem přeji teplé a voňavé babí léto, 

vedoucí učitelka Soňa Golichová 

 

Úvahy o odpadu 
 

V červnu se osmáci (současní deváťáci) zamysleli nad tím, kolik a jaký 

odpad lidé produkují a napsali své myšlenky na papír. Zde jsou některé z nich… 

 

„Dnes jsme dostali téma k úvaze – odpad. Podle mě je toto velmi důležité 

téma. Dlouho jsem přemýšlel nad tím, proč lidé odhazují odpadky do přírody a 

přišel jsem na to, že je to asi leností. Je celkem hnusné každý den sledovat 

v různých zprávách, jak jsou oceány a moře znečištěné – nejvíce kvůli plastům. 

Taky se této době říká doba plastová.  

Když jsem sáhl pod lavici, tak jsem našel plesnivý rohlík. Poznal jsem to, 

protože byl místy zelený. Když jsem ho ukázal kamarádovi Filipovi, řekl: „Tak 

ten si nedám.“  

Když jsem se zeptal mé kamarádky Míši, co si myslí o znečištění, řekla: 

“Je to něco, co ovlivňujeme my sami a je jen na nás, jestli to změníme.“ 

Každý rok se prý v oceánu ocitne více než 8 milionů tun plastu. Když jsem 

se zeptal paní školnice, kdy naposledy hodila nějakou věc do přírody, řekla: 

„Nikdy!“ A když jsem se jí zeptal, jaký má názor na znečišťování oceánů, řekla: 

„Však nám to planeta Země vrátí…“ 

A těmito slovy bych tuto úvahu uzavřel.  

Vítek Tkadlec 

 

„Když jsme byli se školou na Salaši a uklízeli jsme přírodu, tak jsme jen 

v rozmezí pěti metrů našli nejméně 10 pneumatik a různých plastových sáčků a 

flašek. Podle mě by si měli lidé, kteří dělají na poli, po sobě uklízet ty pytle, ve 

kterých mají nějaké přípravky na hnojení apod.“ 

Úryvek z úvahy Míši Škubalové 

 

„Na téma odpad jsem úvahu psala už dvakrát. Jak budu dospělá, tak s tím chci 

něco dělat, nechci, abychom za padesát let žili na ostrovech z odpadků, řeky by 

byly špinavé a všude by to strašně smrdělo. Určitě by to škodilo zdraví a mohly 

by vzniknout nové nemoci. Takový život si nepředstavuji. Nechápu lidi, co jen 

tak vyhodí odpadek. Jednou jsem byla venku s jednou holkou a jedly jsme 

oplatek. Když jsme dojedly, dala jsem si obal do vaku a ona ho vyhodila na zem, 



i když o deset metrů dále byl koš. Podívala jsem se na ni, jestli se nezbláznila a 

ona na to řekla: „Však to se rozloží.“ 

V budoucnosti bych chtěla založit nějaký klub na ochranu přírody. Pár holek ze 

třídy jsem se zeptala, jestli by do mého klubu chodily a proč… Terka 

odpověděla: „Ano, určitě. Chtěla bych zamezit vyhynutí dalších zvířat a chtěla 

bych aspoň trochu napravit to, co jsme přírodě udělali. Ona si to nezaslouží. 

Anička řekla: „Ano, chodila. Chtěla bych, aby naše planeta byla čistá a aby 

zvířata neumírala kvůli nám.“ 

Když jsem chodila do FTA, tak jsme si měli vybrat, jaký dobrý skutek jako tým 

uděláme pro ostatní. My jsme si vybrali, že půjdeme na Skalky a tam budeme 

sbírat odpadky. Když jsme dosbírali, tak jsem měla strašně dobrý pocit.“ 

Celá naše rodina třídí odpad. Nedovedu si představit, že bychom netřídili. Mám 

ale pocit, že na Družstevní ulici jsou sice popelnice, ale když jdu vynést koše, tak 

jsou většinou úplně přeplněné. Zeptala jsem se spolužačky Ádi, jestli třídí odpad 

a má taky problém s plnými popelnicemi. Odpověděla: „Ano, třídíme. Chodíme 

s košem k mostu u Jičínky, tam jsou třídící kontejnery.“ 

Třídit odpad by se měl vždy a navždy. Udělám, co nejvíce půjde, aby byl svět 

lepší a tak nějak tuším, že má kamarádka Terka mi s tím pomůže. 

Patricie Urbanová 

 

„Odhodili jste někdy žvýkačku na zem?“ 

Zeptal jsem se Dana, jestli to už někdy udělal a odpověděl: „Jo. To asi každý!“ 

Podle mých informací se žvýkačka rozkládá až 5 let. Vyhodit žvýkačku trvá 

sekundu, a pokud je vedle koš, tak to za to nestojí, myslím. 

Fascinuje mě situace se znečištěným mořem. Pokud si každý řekne, že jeden 

odpadek nemůže vadit, tak to není úplně pravda. Když si 7 miliard lidí řekne, že 

1 odpadek nemůže vadit, tak tu hned máme 7 miliard kousků odpadu a je tu 

problém. Poptal jsem se kolemjdoucího Filipa a ten říkal, že se mnou souhlasí. 

Dále jsem se zeptal pana Davida, kdy naposledy odhodil plechovku do přírody a 

on odpověděl, že před rokem naposledy…že prý s věkem přichází zodpovědnost.  

Zamysleme se nad otázkou, co děláme pro planetu Zemi? Planeta se bez nás 

obešla miliony let, ale my se bez ní neobejdeme.“ 

Úryvek z úvahy Adama Kracíka 
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