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Kalendář akcí

ŠKOLNÍ FARMÁŘSKÝ
PROJEKTOVÝ DEN
12. 6. se uskuteční ve škole a na
návsi v Kašavě Farmářský den

EVROPSKÉ KOLO SOUTĚŽE
VESNICE ROKU
13. 6. přijede evropská komise
hodnotit naši obec

ČTĚTE NA STRANĚ 4

ČTĚTE NA STRANĚ 4

Pohádkový zápis do 1. třídy

23. 5. 2018
Kašavský běh (24. ročník)
24. 5. 2018
ZUŠ Open
25. 5. 2018
Fotografování tříd MŠ
5. 6. 2018
Fotografování tříd ZŠ
12. 6. 2018
Farmářský den
13. 6. 2018
Evropské kolo soutěže Vesnice
roku
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

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 proběhl
na naší škole zápis do 1. třídy.
Děti z okolních mateřských škol
se dostavily v hojném počtu.
Byla pro ně připravena různá
stanoviště, kde si zkoušely vše,
co se doposud naučily.
Vyzkoušely si psaní, poznávání
barev, zavazování tkaniček,
jednoduché počítání, skládání

příběhu a vyprávění. Děti byly
nadšené. Za doprovodu učitelek
z prvního stupně navštěvovaly
stanoviště, kde na ně
kromě úkolů čekaly pohádkové
bytosti. Ty je jednotlivými úkoly
provázely a dětem ochotně
pomáhaly. Setkaly se
s ježibabou, vodníkem, králem
a královnou, Honzou,

loupežníkem Lotrandem
i Karkulkou.
Zápis si děti moc užily, odnesly
si spoustu zážitků a malé
upomínkové předměty, které jim
budou připomínat tento
významný den.
Na viděnou v 1. třídě
Barbora Michálková

Úklid Černého potoka

Školkáčci v kravíně

Kluci se v pracovních
činnostech vrhli na úklid
nepořádku, který se nacházel
v Černém potoku a jeho
blízkého okolí.
Nepořádku bylo opravdu hodně,

Využili jsme krásného počasí
k procházce do kravína
v Kašavě. K vidění zde byly
krávy, býci a také nově narozená
telátka, která jsme si mohli
pohladit. Po zpáteční cestě
do školky jsme se prošli lesem

podařilo se nám naplnit několik
odpadkových pytlů.
Děkuji klukům za nasazení
při úklidu potoka a jeho okolí.
Zdeněk Vlk

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠAVA

a loukami, kde jsme hledali
květinky, které jsme
pojmenovávali. Pár jsme si jich
také natrhali do vázičky. Byla to
moc hezká procházka.
Petra Bořutová
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Poznáváme přírodu

Hra na školu

v přírodě, kde můžeme
pozorovat měnící se krajinu.
Nejen že sledujeme, jaké
rostlinky nám právě na jaře
rostou, ale také si všímáme
zvířátek žijících v lese.
Na vycházce do přírody se nám
podařilo vidět zajíce, motýly,
broučky, ale také i ovce
s jehňátky a krávy s telátky.
Po cestě do školky děti natrhaly
krásné kytičky, které nám zdobí
školku.
Za krásného slunečného počasí
trávíme pobyt venku nejraději

Petra Bořutová

Čteme i venku

Děti se touto hrou učily, jaká je
role učitele, jak musí hezky
mluvit celou větou, aby ostatní
děti rozuměly. Během hry si také
osvojovaly naučené poznatky
o domácích zvířatech, které jsou
aktuálním tématem v MŠ.
Na závěr týdne jsme si šli
protáhnout svá těla do velké
školní tělocvičny. Zahráli jsme si
společnou hru na „myšky“ a také
míčové hry.

Matematika hravě
Pokud je krásné počasí,
opouštíme naši druhou třídu
a jdeme se věnovat výuce čtení
ven. Kromě čerstvého vzduchu
si užíváme i jarní přírodu.
Moc si přejeme, ať nám počasí
dlouho vydrží příznivě
nakloněno a těšíme se na další
čtenářské výpravy do říše
fantazie.
Věra Mitrengová

Páťákoviny v Lukově

Ve čtvrtek 19. 4. proběhla akce
Páťákoviny v ZŠ Lukov dopoledne plné zábavy, sportu
a her, jejímž hlavním cílem je
seznámit potenciální spolužáky

Před Velikonocemi si žáci
pátého ročníku opakovali
desetinná čísla, procvičovali

písemné sčítání, odčítání,
násobení i dělení. Své výpočty si
ověřovali pomocí dílků puzzle.
Téměř všem žákům se podařilo
puzzle poskládat. Nejrychlejší
byl Leonka, která vypočítala
všechny příklady bez jediného
zaváhání. Také geometrie šla
žákům hravě. Osová souměrnost
byla pro žáky výzvou. Všichni
stříhali, skládali a zjišťovali osy
souměrnosti u různých obrazců.
Práce se dařila úplně všem.
Zdeňka Krmášková

Společně za seniory

z Lukova, Kašavy a Fryštáku.
Děkujeme za skvěle připravené
aktivity zaměstnancům ZŠ
Lukov, hlavně učitelům Lubovi
a Petrovi, a paní ředitelce
a ostatním za milé přijetí.
Pro lukovské kamarády jsme
také nachystali podobnou
společnou akci, která proběhla
začátkem května. Věříme, že
společné zážitky všem usnadní
přechod na 2. stupeň a pomůžou
v navázání dobrých vztahů.
Pavla Holíková

Pěvecká soutěž na I. stupni

Tradiční pěvecká soutěž
pro žáky 1. - 5. třídy se
uskutečnila v pátek 27. 4.
Zpěváci předvedli vyrovnané
výkony především v 1. kategorii,
zazněly písně lidové, umělé
a dokonce i rap.

Petra Bořutová

Zaměstnání ve třídě Kočiček
jsme si zpestřili hrou na školu.

Koncem dubna jsme se opět
po čase vydali rozveselit seniory
do domova na zlínský Burešov.
V krásném počtu 36 dětí jsme se
zúčastnili jejich stavění Májky.

Vše zahájilo Slunéčko,
pokračovaly mažoretky a dvě
zumbové skupiny, kdy ledy
prolomila nejmladší účastnice (3
roky), ze které nikdo nespustil
oči. I když je to z ruky, moc rádi
na Burešov jezdíme. Hlavně
proto, že přesně víme, co nás
na konci čeká za odměnu: radost
v očích dědečků a babiček,
když jim ty všední dny
zpestříme – a to je
k nezaplacení.
Klára Černochová

Žijeme tradicemi

Nejlépe se dařilo a první místa
ve třech kategoriích obsadili
žáci: Antonín Holík, Ema
Roháčková a Sofie Köglerová.
Všem zúčastněným velká
pochvala za odvahu a výkony!
Pavla Holíková

Před nedávnem jsme v hudební
výchově s šesťáky probírali jarní
a velikonoční zvyky a tradice
u nás na Valašsku, povídali si
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o tom, co se dodržuje u dětí
doma či na vesnici a zda by
některou z tradic chtěli obnovit
nebo vyzkoušet. Hlasování
přineslo nejvíce bodů vynášení
Mařeny – symbolu zimy
a zmaru. A tak jsme společně
vyráběli, ovazovali, zdobili,
kýchali a nakonec za zpěvu
písně a bouřlivého jásotu
a pokřikování hodili Mařenu
do potoka a symbolicky tak
zimu uzavřeli a přivítali jaro.
Klára Černochová
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Šesťáci zkoumají přírodu

V hodinách přírodopisu jsou
šesťáci vedeni k praktickému
poznávání přírody. O včele
medonosné již mají velmi dobré
znalosti. K tomu určitě přispěla

Symfonická báseň v praxi

i ochutnávka medu a skládání
puzzle. Neméně zajímavá byla
i hodina, kdy žáci zjišťovali,
jaká barviva jsou obsažena
v rostlinách. Kromě chlorofylu
objevili karoten a další barviva.
Při této činnosti si vysvětlili
i fotosyntézu. Nezapomněli ani
na význam rostlin pro život
na planetě. A v krásném jarním
počasí se vydali poznávat
rostliny, které kvetou v okolí
školy.
Zdeňka Krmášková

Exkurze na SŠ nábytkářské

Již druhým rokem pořádá
Střední škola nábytkářská
a obchodní v Bystřici
pod Hostýnem projekt praktické

Když se řekne Bedřich Smetana,
asi každému se vybaví - Má
Vlast. Málo kdo však ví, co tato

Klára Černochová

Exkurze na SŠ ve Vsetíně

výuky, zaměřený na volbu
povolání. Žáci 8. ročníku se
ve středu 11. 4. vydali
do Bystřice, aby si na vlastní
kůži vyzkoušeli svou zručnost
při práci s dřevěným materiálem.
Pod vedením mistra odborného
výcviku si vyrobili podle plánku
ptačí krmítko.
Tato praktická exkurze se nám
velmi líbila, určitě se budeme
těšit na další takovéto seznámení
s dalšími školami.
Jana Šindelářová

Kreslení na čerstvém vzduchu

Další netradiční dopoledne
strávili osmáci 24. 4. 2018
na SOŠ J. Sousedíka ve Vsetíně.
Děvčata se v restauraci Bečva
nejprve učila skládat ubrousky

pro různé slavnostní příležitosti,
dále stolničit, trošku čichnout
k cukrařině při tvarování
zvířátek z mléčné hmoty
a zdobení perníčků a nakonec
připravila bramboráky. Hoši se
věnovali technickým oborům nejprve si prošli jednotlivá
pracoviště, nakonec zůstali
v dílně technické průpravy, kde
pro ně studenti školy připravili
pracovní místa, kde si naši kluci
vyzkoušeli práci s kovem.
Jana Šindelářová

Výprava za sněženkami

Dívky z osmé a deváté třídy
využily krásného počasí, aby
obdivovaly a poté přenesly
na papír kouzlo jarní přírody.
Jana Šindelářová
Ve středu 28. března venku
krásně svítilo sluníčko a tak se
skupina žáků vydala autobusem
do Lukova. Cílem naší výpravy

Vítězství v malé kopané

27. dubna se uskutečnilo další
kolo Podřevnické ligy.
Pořadatelem byla ZŠ Trnava
a soutěžilo se v malé kopané.
Vypsány byly dvě kategorie:

symfonická báseň obsahuje, co
popisuje a o co v ní vlastně
skladateli šlo. Žáci 7. ročníku
toto poznávali nejen poslechem,
ale zapojili vlastní fantazii
při tvorbě jednotlivých částí celé
„Mé Vlasti“ včetně nejznámější
části Vltava, kterou zpracovali
jako obrovský obraz nádherné
české země, od pramenů,
přes krásy přírody, tradiční
svatební veselici, pohádkové
víly a historii až po Prahu.

bylo Ondřejovsko. Přírodní
památka Ondřejovsko (634 m n.
m) se nachází v jihozápadní části
Hostýnských vrchů a celý
hřeben je nádherně porostlý
sněženkami. Po krátkém
odpočinku a občerstvení
pokračovala naše cesta na Býčí
skály a kolem Bzové zpět
k Lukovu. Cestu jsme si krátili
různými vtípky. Domů jsme se
vrátili unaveni, ale s dobrou
náladou.
Zdeňka Krmášková

Zdravotníci soutěžili ve Zlíně

mladší žáci (4. - 6. třída) a starší
žáci (7. - 9. třída). Turnaj se
uskutečnil v krásném areálu
penzionu v Podkopné Lhotě
na umělé trávě. V každé
kategorii nastoupila čtyři
družstva (Trnava, Štípa,
Slušovice, Kašava) a hrálo se
systémem každý s každým.
Mladší žáci získali krásné 2.
místo, starší žáci suverénně
zvítězili. Všem úspěšným
sportovcům blahopřejeme.
Vladimír Drápal

26. dubna vyrazily dvě hlídky
žáků naší školy do Zlína, aby
prokázaly znalosti a dovednosti
mladých zdravotníků.
Na náměstí a v přilehlých
parcích byly připraveny úkoly.
Děti např. oživovaly kluka se
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zástavou dechu, při které
předvedly masáž srdce, musely
zvládnout transport zraněného
nebo zastavit krvácení.
Do všech úkolů šly naše hlídky
s nadšením, snažily se
o spolupráci v týmu a zároveň se
něčemu novému přiučily. Děkuji
paní Magdě Skybové
za doprovod a podporu starších
dětí a zejména paní učitelce
Zdeňce Krmáškové, která obě
hlídky pro soutěž připravila.
Martina Vaculová
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Farmářský den - 12. 6. 2018

Školní farmářské trhy jsou
skutečnými podnikatelskými
projekty, které dětem umožňují
dozvědět se něco o jídle
a farmaření. Děti si mohou
zlepšovat své početní dovednosti
přemýšlením nad náklady,
váhami, množstvím atd.
Navrhování plakátů a letáčků
k propagaci události zase může
rozvinout jejich gramotnost
a výtvarné vlohy.
Farmářský den bude rozdělen
na dvě části. Dopoledne si žáci
připraví tematická stanoviště
zaměřená například na zdravé
svačinky, zdravý životní styl
a místní farmáře.
Odpoledne bude určeno široké
veřejnosti. Na své si přijdou
nejen chuťové buňky, ale určitě
i další smysly. Na co se můžete
těšit? Určitě na vystoupení dětí
z mateřské školy, na pěvecký
sbor Slunéčko i Kašavské

gajdoše. A rozhodně si nenechte
ujít zajímavá řemesla –
paličkování, práci na kolovrátku,
práci s lupinkovou pilkou
i zpracování usní.
A na čem si budete moci
pochutnat? Na výborné kávě
z Férové kavárny, ke které bude
v nabídce určitě nějaký koláček
nebo dortík. Dále budou k mání
brambůrky od farmáře, kozí
sýry, mléčný karamel, grilované
masíčko a spousta dalších
lahůdek.
Ani naši žáci se nenechají
zahanbit a nabídnou vám své
výrobky.

Těšíme se na vás v úterý 12. 6. od 14:00
do 18:00 hodin na návsi
v Kašavě.
Zdeňka Krmášková

Pozvánka na ZUŠ Open

Evropské kolo soutěže Vesnice
roku - 13. 6. 2018
Vážení rodiče a žáci,
není to tak dávno, co se Obec
Kašava zapojila do soutěže
Vesnice roku a úspěšně se
přes krajské kolo probojovala až
k celostátnímu vítězství.
Významnou roli v pozitivním
hodnocení odborné komise,
která naši obec navštívila,
sehráli také naši šikovní žáci,
učitelé i rodiče, kteří se s chutí
do prezentace školy i obcí
před komisí zapojili.

Letos se uskuteční již II. ročník
celostátního happeningu
základních uměleckých škol
ve veřejném prostoru.
Základní umělecké školy tvoří
kořeny naší kulturnosti, naší
lásky k umění. Ve světovém
měřítku jsou zcela unikátním
vzdělávacím systémem, který je
třeba hýčkat, rozvíjet
a podporovat.

Proto neváhejte a přijďte nás
podpořit 24. května v 18:30
do školní auly, kde si pro Vás
děti připravily operku "O
dvanácti měsíčkách".
Klára Černochová
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Celostátním vítězstvím ale tato
soutěž nekončí. Ve středu 13.
června 2018 do Kašavy zavítá
zahraniční hodnotící komise,
která bude naši obec hodnotit
a srovnávat s dalšími 23
vesnicemi z celé Evropy. Stejně
jako v krajském a celostátním
kole zavítá i do kašavské školy.
Do prezentace školy, naší obce
i okolních obcí se můžeme
zapojit svou účastí, a to na návsi
v Kašavě v době od 10 hodin,
kdy bude probíhat prezentace
před tříčlennou komisí
a následná obecní oslava, která
se jistě protáhne do pozdních

nočních hodin. Bude připraven
bohatý kulturní program,
prezentace místních spolků,
kácání mája, dobré jídlo a pití.

Všichni, místní
i přespolní, jste srdečně
zváni!
Zdeněk Vlk
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