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Kalendář akcí
19. 4. 2018 
Konzultace ve třech: rodič - žák
- učitel
 
30. 4. 2018 
Ředitelské volno
 
3. 5. 2018 
Zápis dětí do mateřské školy
 
3. 5. 2018
Ředitelské volno pro žáky ZŠ
Přerušen provoz MŠ
 
15. 5. - 17. 5. 2018 
Sběr papíru a vršků
 
23. 5. 2018
Kašavský běh (24. ročník)
 
24. 5. 2018 
ZUŠ Open
 
12. 6. 2018 
Farmářský den
 
29. 6. 2018 
Slavnostní ukončení školního
roku 2017/2018
 
29. 6. 2018
Absolventský ples
 
9. 7. - 13. 7. 2018
Příměstský tábor Divoký západ
 
13. 8. - 17. 8. 2018
Prázdninová školička

více v Kalendáři na webu školy

Slunéčko zazpívalo v Českém 
rozhlase

Před Velikonocemi natáčel
školní dětský pěvecký sbor
Slunéčko písně, které byly
postupně odvysílány v Českém
rozhlase Zlín v programu
Moravské děti.
 

Záznam vysílání si můžete
zpětně poslechnout na webových
stránkách Českého rozhlasu Zlín
v článku Slunéčka, která se
pořád usmívají nebo na
školních webových stránkách
skola.kasava.cz v rubrice
Aktuality.

Děkuji paní redaktorce Saskii
Mišové za hezké chvíle
při natáčení písní, dále paní
učitelce Kláře Černochové
za přípravu dětí, hudební
doprovod a organizaci natáčení.

Zdeněk Vlk

Sportujeme v mateřské škole

V mateřské škole pravidelně
navštěvujeme tělocvičnu
pro velké školáky. Tento prostor
využíváme jak k protažení
našeho těla, tak k různým
společným hrám. Žíněnky, míče,
lano, švihadla, kruhy, honička,
skákačka, podlézačka...

Vyzkoušeli jsme si i slalom
s různými obtížnostmi a hry
s padákem.
V tělocvičně je to velká zábava
a těšíme se opět na další
skotačení.

Petra Lukešová

Z činnosti školního klubu

Odpočinek v klubu je jak
aktivní, tak pasivní. Užíváme si
všeho.
Někdy hrajeme společenské hry,
jindy ping pong, jindy chodíme

ven a někdy se jen tak válíme
a relaxujeme.
Prostě od každého trošku...

Aneta Miklová
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Kroužek angličtiny ve školce
 
 
Počítání, barvičky a pozdravy,
 
učíme se všichni společně.
 
 
Pomáhají nám k tomu písničky,
 
a proto je nám v angličtině
 
báječně.

Petra Bořutová

Do školy se nebojíme
Při dalším společném učení
předškoláků s prvňáky jsme
zavítali do tělocvičny. Na úvod
byla vysvětlena pravidla chování
v tělocvičně a při hraní her.
Nezapomněli jsme ani
na rozcvičku a zaběhali jsme si
a zahráli několik pohybových
her. Nechyběla ani relaxační
chvilka na konci hodiny.
 
Teď už naše předškoláky čeká
zápis.

Martina Vajďáková

Domácí mazlíček v prvouce

V úterý 27. března 2018 byl
ve druhé třídě den s domácími
mazlíčky. Každý si přinesl své

zvířátko a ostatním o něm sdělil
všechny známé informace.
Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí. Jak se o dané zvíře
pečuje, co nejraději jí, co se
dokáže naučit a jaký má pro nás
domácí mazlíček význam.
Na ukázku se přišli podívat také
žáci 5. třídy.
 
Byl to krásný zážitek, který si
určitě ještě v budoucnu
zopakujeme.

Věra Mitrengová

Jsme kamarádi
 
 
V pondělí 26. března proběhl
ve druhé třídě zajímavý
preventivní program.
 
Byl zaměřen na posílení
vzájemných vztahů v kolektivu
a na utužení přátelství.
 
Všem se nám to moc líbilo.

Věra Mitrengová

Komunikujeme v anglickém 
jazyce

 
 
Ve třetí třídě si žáci ve výuce
procvičují praktickou angličtinu.
 
Jsou zapojováni do jednoduché
konverzace s paní učitelkou a ve
dvojicích nebo ve skupinkách si
nacvičují rozhovory na dané
téma.

Šárka Makówková

Vstávej semínko...
 
 
V hodině přírodovědy jsme si
ve čtvrté třídě zkusili býti
zahradníky. Sadili jsme semena
jarní zeleniny, bylin i květin.
 
Nyní nás čekají chvíle
pozorování a napětí, zda jsme
byli úspěšní a ze semínek se
nám podaří vypěstovat rostliny,
na kterých si v létě pochutnáme.

Barbora Michálková

Páťáci experimentovali

V přírodovědě jsme si názorně
ukázali, jak funguje trávicí
soustava. Místo zubů nastříhaly
nůžky chleba, místo slin jsme
přilili vodu a pak nám tuto směs

místo stoliček rozmělnilo
mačkátko na brambory. Dále šla
"strava" s přidaným barvivem
do hltanu (kelímek bez dna)
do sáčku (jícnu) a odtud
do žaludku – velkého sáčku.
Tam jsme jako žaludeční šťávy
přidali potravinářské barvivo.
Ze žaludku šla kaše do tenkého
střeva – punčochy. No a tlusté
střevo bylo simulováno
papírovými utěrkami, které
vysušily obsah střeva.

Hana Pospíšilová

Zubní prevence u nejmenších

V pátek 9. března proběhlo
na naší škole vzdělávání žáků

v oblasti zubní prevence. Zubní
školitelky vzdělávaly děti
nejenom v MŠ, ale také žáky 1.
– 3. ročníku. Povídaly si s dětmi
o zubech, o tom, které kartáčky
jsou na čištění nejvhodnější a jak
správně zoubky čistit, aby
zůstaly dlouho krásné a zdravé.
 
Děti si mohly přímo
na ukázkovém modelu
vyzkoušet správnou techniku
mytí zubů.

Šárka Makówková
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Fyzikální pokusy v 6. třídě
 
V pátek 9. března si šesťáci
zkoušeli, jak funguje statická
elektřina. Ohýbali pramínek
vody nabitou PVC trubkou,
plastovou tyčí zvedali kousky
papíru, třeli balónky o vlasy.
 
Vrcholem bylo praktické
provedení kouzla "Vingardium
leviousa", kdy nabitý sáček létal
nad nabitou plastovou tyčí.

Hana Pospíšilová

Rozmnožujeme pokojové rostliny
Sedmáci si v přírodopise
názorně vyzkoušeli, jak si
mohou rozmnožit pokojové
rostliny řízkováním i dělením
trsů. Mají za oknem rýmovník,
fialku, tlustici, pryšec,
zamiokulkas, aloe vera i vánoční
kaktus. Naseli pažitku a dokonce
zkusili dát do půdy i pecku
z manga.
Teď budou s netrpělivostí
očekávat, zda se semínka
probudí.

Zdeňka Krmášková

Deváťáci sestavovali uhlovodíky
V hodinách chemie deváťáci
sestavovali modely různých
uhlovodíků. Naučili se, že uhlík
je čtyřvazný, vodík jednovazný,
kyslík dvojvazný a že existují
vazby jednoduchá, dvojná
a trojná.
 
Také jsme soutěžili, kdo vytvoří
model zadané molekuly jako
první. Příště by někteří chtěli
sestavit klidně i dvoušroubovnici
DNA, jak sami tvrdili.

Hana Pospíšilová

Jedeme na vítězné vlně

V pondělí 5. března se
uskutečnil v naší škole okresní
přebor smíšených družstev
v badmintonu.
Zúčastnila se ho čtyři družstva:
Dům dětí a mládeže Astra

ve Zlíně, ZŠ Velký Ořechov
a další dvě družstva tvořili žáci
naší školy. Suverénním
způsobem vyhrálo družstvo
Kašava I. Za toto družstvo
nastoupili tito hráči: Nela
Nedomová, Tereza Bařinková,
Jan Marcoň, Tomáš Křižka
a Štěpán Průcha.
Všem hráčům blahopřejeme
k předvedenému výkonu
a věříme, že na této vítězné vlně
pojedou dále.

Vladimír Drápal

Florbalový triumf ve Slušovicích

23. 3. 2018 se uskutečnil
ve Slušovicích tradiční
velikonoční turnaj ve florbalu.
Zúčastnili se ho chlapci
a děvčata ze šestých a sedmých
tříd šesti základních škol. Byly

to tyto základní školy:
Slušovice, Trnava, Štípa,
Fryšták, Želechovice a naše
škola z Kašavy.
Turnaj skončil triumfálním
vítězstvím našich chlapců, kteří
po velmi vyrovnaném průběhu
turnaje obsadili první místo.
 
Všem hráčům za předvedený
výkon blahopřejeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci naší
školy.

Vladimír Drápal

Vedení obce popřálo našim 
učitelům

Na den 28. 3. vychází
každoročně Den učitelů, který si

v České republice připomínáme
u příležitosti výročí narození
Jana Amose Komenského.
 
V tento den osobně popřáli
našim učitelům starosta
a místostarostka Obce Kašava
Josef Jarcovják a Marie
Zbranková.
 
Děkujeme za milou návštěvu!

Zdeněk Vlk

Recitační soutěž na I. stupni

 
Okrskové kolo se letos
uskutečnilo v ZŠ Lukov, kde se
sešli zástupci z řad recitátorů
z Kašavy, Fryštáku, Štípy

 
a samozřejmě z Lukova.
Za nás jely bojovat Anežka
Morávková a Míša Křížková,
Nikolka Drábková, Pavla
Holíková a Terezka
Makovičková. Nejstarší
kategorii reprezentoval Šimon
Maděra.
 
Všichni v Lukově předvedli
skvělý výkon. Děkujeme
za reprezentaci.

Pavla Holíková

Okresní kolo recitační soutěže II. 
stupně v Napajedlích
V pondělí 26. 3. se tradičně
setkali nejlepší recitátoři
ze Zlína a okolí v Napajedlích,
aby poměřili vzájemně své
dramatické schopnosti.
 
Naši školu v okresním kole
reprezentovala Sabina
Pavelková s prozaickým textem
J. Žáčka "O pejskovi a kočičce".
Za svůj výkon získala pochvalný
list.

Nejstarší a nejzkušenější
recitátory za naši školu
reprezentovala Nela Nedomová
s básní J. Kainara "Taková
láska".
 
Zúčastněným dívkám upřímně
blahopřejeme a děkujeme
za příkladnou reprezentaci
školy!

Daniela Zezulková
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