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JAK JSME SE MĚLI NA
LYŽAŘSKÉM KURZU?
Reportáž z lyžařského kurzu, který
již tradičně probíhal v Čenkovicích ...
ČTĚTE NA STRANĚ 2

DO ŠKOLY PŘIJEDOU
ZAHRANIČNÍ STUDENTI
Šest cizinců bude v naší škole
působit v rámci projektu EDISON...
ČTĚTE NA STRANĚ 4

Kalendář akcí
19. 2. - 23. 2. 2018
Jarní prázdniny
 
27. 2. 2018
Den otevřených dveří
Ukázková hodina v 1. třídě
Schůzka s rodiči budoucích
prvňáčků
 
7. 3. 2018
Lyžařský zájezd BUKOVÁ
HORA
 
22. 3. 2018
Vzdělávací program o dravcích
 
29. 3. 2018
Velikonoční prázdniny
 
5. 4. 2018
Pohádkový zápis do 1. třídy
 
19. 4. 2018
Konzultace ve třech:
rodič - žák - učitel
 
30. 4. 2018
Ředitelské volno
 
3. 5. 2018
Zápis dětí do mateřské školy
 
17. 5. 2018
Sběr papíru a vršků
 
23. 5. 2018
Kašavský běh (24. ročník)

více v Kalendáři na webu školy

Výuka v laboratořích UTB Zlín

foto: Zdeňka Krmášková

Jak vypadá výuka na vysoké
škole? Na tuto otázku hledali
odpověď naši žáci v úterý 16.
a 23. ledna v laboratořích
na UTB ve Zlíně. Čekala je
práce s mikroskopy.
 
Většina žáků pracovala
s mikroskopy poprvé. Nejprve si

prohlédli trvalý preparát – křídlo
mouchy, různé plísně, mechy
i pylové zrno. Potom se pustili
do zkoumání buněk cibule,
mrkve, jablka, jader dýně
i škrobových zrn.
V další části zkoumali život
v senném nálevu. Jedné skupině
se podařilo prohlédnout si

pod mikroskopem trepku a další
prvoky.
Žáci měli možnost seznámit se
i s mikroskopem, který vše
přenášel na obrazovku počítače.
Byla to velmi zajímavá
zkušenost.

Zdeňka Krmášková

Tříkrálové koledování

foto: Zdeněk Vlk

V pondělí 8. 1. 2018 si děti
ve školce připomněly svátek Tří
králů. Vyráběly krásné papírové
koruny, učily se zpívat píseň My
tři králové a na závěr tento den

vyrazily i na koledu. Navštívily
pana ředitele, paní kuchařky
a své kamarády ve škole.

Zdeněk Vlk

První pololetí za námi...
První pololetí uteklo jako voda.
Na konci ledna převzali žáci
od třídních učitelů svoji
"výplatu", a to v podobě výpisu
z vysvědčení. Kromě známek
z jednotlivých vyučovacích
předmětů získalo 23 žáků také
pochvalu ředitele školy - a to
především za příkladnou
reprezentaci školy a pomoc
při organizování školních akcí.
Jsem rád, že mnoho našich žáků
dosahuje velmi dobrých
výsledků, aktivně a s radostí se
podílí na životě školy, ochotně
pomáhá svým učitelům a podílí
se na organizaci aktivit pro své
spolužáky, rodiče i veřejnost
v našich obcích.
Za první pololetí obdrželi žáci
od učitelů zaslouženě 1 056

pochval, díky kterým třídní
učitelé rozdali těm
nejšikovnějším 137 pochval
třídních učitelů. Dělá mi radost,
že pořád stále víc nacházíme
důvody, za co můžeme naše děti
chválit, což vede k větší
motivaci zlepšovat se nejen
při vzdělávání, ale i v chování
a v budování mezilidských
vztahů.
Děkuji všem učitelům, kteří
odvádí stále lepší a lepší práci
při vzdělávání i výchově našich
dětí. Také rodičům, kterým není
kvalita vzdělávání lhostejná
a aktivně spolupracují
při vzdělávání svých dětí
v kašavské škole.

Zdeněk Vlk
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Lyžařský kurz v Čenkovicích Vladimír Drápal, třetí vedla
s přehledem Petra Lukešová,
čtvrté Kristýna Kocháňová, páté
družstvo měla na starosti Katka
Robenková a poslední šesté
družstvo vedla Aneta Miklová.
 
O zdraví celého kurzu se starala
zdravotnice Martina Vajďáková,
funkci hlavního vychovatele

svědomitě vykonával pan
zástupce Martin Vávra.
 
Dík patří kromě pedagogického
sboru také řidiči autobusu panu
Josefu Kolářovi, který nám
kromě zajištění bezpečné
dopravy pomáhal v průběhu
týdne při výchovné práci.

Od 14.1. do 19.1. 2018 se
uskutečnil výcvikový lyžařský
kurz v Čenkovicích. Zúčastnilo
se ho 48 žáků od šesté do deváté
třídy. Instruktory tvořili jak
pedagogové ze školy, tak externí
instruktoři lyžování, se kterými

naše škola dlouhodobě
spolupracuje.
 
Žáci byli rozděleni dle
výkonnosti do šesti družstev.
Nejlepší lyžaře vedl Zdeněk Vlk,
druhé družstvo měl na starosti

Sněhové podmínky po celou
dobu kurzu byly docela dobré.
Slunce nám tentokrát moc
nepřálo, ale i poněkud horší
počasí nám nebránilo
v každodenním lyžování.
 
Na závěr mohu konstatovat, že
lyžařský kurz měl velmi dobrou
úroveň, o kterou se stejnou
měrou zasloužili žáci školy
spolu s pedagogickým sborem.
Všichni se již těšíme na příští
lyžařský kurz, který by se měl
uskutečnit v lednu 2019.

Vladimír Drápal
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Škola hrou

foto: Martina Vajďáková

Ve škole se učíme i formou hry.
Písmenka se dají učit i pomocí
pexesa, vymýšlení slov
nebo hledání písmenek.
V matematice děti pracují i u
tabule a snaží se tak ostatním
vysvětlit, jak vypočítaly daný
příklad či úlohu. Taky hrajeme
na matematického krále či
královnu, dá se počítat i s
plácačkami na mouchy.
V první třídě se prostě
nenudíme...

Martina Vajďáková

Angličtina trochu jinak

foto: Šárka Makówková

Zpívat písničky v anglickém
jazyce děti moc baví, a tak jsme
si ve třetí třídě vymysleli
k písničce i originální pohybový
doprovod.
 
Žáci si odpočinuli od sezení
v lavicích, protáhli tělo
spontánním pohybem a zároveň
si zopakovali zábavnou formou
plno anglických slovíček a vět.

Šárka Makówková

Památky paní Prahy

foto: Barbora Michálková

Ve čtvrté třídě se žáci
seznamovali s památkami
našeho hlavního města. Každý
z žáků si připravil povídání
o jedné z pražských
pamětihodností.
 
Na to jsme navázali skupinovou
prací "Mapa památek paní
Prahy", kterou jsme vytvořili
na základě našich osvojených
znalostí z vlastivědy.

Barbora Michálková

Cestujeme na internetu

foto: Zdeněk Vlk

V hodinách ICT se páťáci učí
prakticky využívat internet.
Na webu idos.cz se učili
vyhledávat autobusové
a vlakové spoje, zjišťovali, jak

dlouho pojedou a kolik je to
bude stát.
Autem se vydali ze svého
bydliště do DinoParku
ve Vyškově. Museli vyhledat
nejrychlejší cestu, zjistit délku
a dobu trvání trasy a kterými
obcemi vede. Přes aplikaci
Street View jsme cestovali
i mimo Českou republiku -
podívali jsme se na 3D pohled
Paříže, New Yorku a jiná
zajímavá místa po celém světě.

Zdeněk Vlk

Názorný přírodopis

foto: Zdeňka Krmášková

V hodinách přírodopisu se
sedmáci učí o ptactvu. Aby se
žákům nabyté poznatky lépe
pamatovaly, využívali jsme
velkou školní sbírku. Do lavice

žáci dostali jednoho zástupce
ptačího druhu a ostatním
spolužákům potom popsali
nejdůležitější znaky. Nechyběla
vystřihovánka, osmisměrka
a nejrychlejší si stihli zahrát
i pexetrio.
O méně známých druzích
ptactva vyhledávali poznatky
na internetu. Zpestřením byla
i hra, kdy měli žáci zapsat názvy
ptačích zástupců na dané
písmeno.

Zdeňka Krmášková

Online výuka angličtiny

foto: Pavla Holíková

Je mnoho způsobů, jak se
zdokonalovat v angličtině.
Jedním z nich jsou online
procvičování, při kterých se žáci

zdokonalují jak ve slovní
zásobě, tak i v poslechu.
 
Na našich webových stránkách
mají žáci k dipozici v rubrice
Výukové materiály mnoho
internetových odkazů nejenom
k výuce cizích jazyků, ale i k
ostatním vyučovacím
předmětům.
Zajímavým způsobem si tak
mohou procvičovat učivo nejen
ve škole, ale i doma.

Pavla Holíková

Karolína zabodovala
Olympiáda v českém jazyce
(OČJ) je soutěž z českého
jazyka, jejímž cílem je umožnit
talentovaným žákům porovnat
úroveň vlastního jazykového
a slohového projevu s ostatními,
a motivovat je tak k dalšímu
odbornému růstu. OČJ je
postupovou soutěží a skládá se
z několika soutěžních kol,
zadání je rozděleno do dvou
částí (gramatika: 60 minut
a sloh: 60 minut).
V letošním roce se okresní kolo
konalo 29.1. 2018 na Gymnáziu

a jazykové škole s právem stát.
jazyk. zkoušky ve Zlíně. Z naší
školy se soutěže zúčastnila
Karolína Šišková z 8. třídy. Jako
jedna z nejmladších účastnic si
nevedla nejhůře - mezi 64
soutěžícími obsadila pěkné 32
místo. Vzhledem k vysoké
náročnosti zadání této soutěže to
je velmi hezké umístění.
Karolíně moc děkujeme za účast
v soutěži a věříme, že to není její
konečné slovo.

Jana Šindelářová

Školní klub nezamrznul

foto: Martina Vaculová

Ve školním klubu využíváme
nejen nové stolní hry a hrajeme
velmi oblíbený ping-pong, ale
umíme se vyřádit i venku.
 

Tentokrát vyrazili ven šesťáci
a sedmáci - a rozhodně si to
užívali...

Martina Vaculová
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Máme nejlepší badmintonisty

foto: Zdeněk Vlk

V pondělí 30. ledna se konalo
další kolo Podřevnické ligy
za účasti škol ze Slušovic,
Trnavy, Štípy a naší školy.
Tentokrát byl na řadě
badminton. Soutěžilo se
v kategorii mladších a starších
žáků. Naši školu reprezentovali
v kategorii mladších žáků Terka
Bařinková, Monika Třísková,
Adam Khain a Matěj Drábek.
Ve vyrovnaném souboji o první
místo rozhodl jediný míč,
díky kterému vyhrála Štípa. My
jsme skončili druzí.

V kategorii starších žáků
družstvo ve složení Nela
Nedomová, Hanka Mačková,
Honza Marcoň a Tom Křižka
suverénně zvítězilo ve všech
zápasech a zaslouženě obsadilo
první místo.
 
Všem našim sportovcům
blahopřejeme k velmi dobrému
výkonu! V dlouhodobé tabulce
jsme momentálně na druhém
místě, bod za družstvem Štípy.

Vladimír Drápal

Týden se zahraničními studenty
V týdnu od 26. 2. do 2. 3. 2018
bude v naší škole působit
v rámci projektu EDISON šest
zahraničních studentů. Vizí
projektu je tolerance a příznivé
společné soužití české
společnosti s různými kulturami
a národy, a to na základě jejich
porozumění a omezení
předsudků a stereotypů.
Díky multikulturní atmosféře,
vyvolané zahraničními stážisty,
oživuje projekt výuku, rozvíjí
komunikaci v anglickém jazyce
a zvyšuje zájem o studium
mezi žáky a studenty a učí je
nebát se odlišného.
Mezi naše žáky zavítá šest
stážistů: Rahmadini Fitria
Nanda (dívka z Indonésie),
Chenglong Ji (chlapec z Číny),
Yuhan Zhang (dívka z Číny),
Liang Yen Chen – Floria
(dívka z Číny), Anuj Sethi
(chlapec z Indie) a Ernesto
Alejandro Jiménez (chlapec
z Costa Ricy).
Besedy se stážisty plánujeme
pro žáky 4. – 9. ročníku. Veškerá
komunikace mezi žáky a stážisty
bude samozřejmě probíhat pouze
v angličtině, žáci tedy budou mít
ideální příležitost využít své
znalosti a procvičit si
konverzaci.

Studenti budou celý týden
ubytování v hostitelských
rodinách našich žáků. Děkujeme
rodinám, které se o naše
zahraniční studenty budou celý
týden starat. Díky patří také
SRPŠ, které tuto akci finančně
podpořilo.
 
Pokud se chcete s našimi
studenty setkat osobně, máte
možnost při Dni otevřených
dveří v úterý 27. 2. 2018. Jste
srdečně zváni.
Více informací o projektu
a profily studentů na webu školy
v rubrice Projekty a dotace >
Školní projekty.

Jana Šindelářová


