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MÁME ZVOLEN NOVÝ
ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
volby, ustavující schůze žákovského
parlamentu
ČTĚTE NA STRANĚ 4

DOBROVOLNICKÁ AKCE 72
HODIN PRO KAŠAVU
společně jsme opět uklízeli Kašavu v
rámci projektu 72 hodin
ČTĚTE NA STRANĚ 3

Významné ocenění pro naši 
školu

Certifikát

vzdělávací programy zaměřené
na třídění odpadů, na úsporu
energií, na ochranu přírody
formou celostátních projektů
Ukliďme Česko a 72 hodin
pro přírodu, za spolupráci
v těchto oblastech s obcí
Kašava, místními spolky,
s rodiči a veřejností.
 
Slavnostní předávání se
uskutečnilo na konferenci
o environmentální výchově
ve Zlíně, kterého se zúčastnila
za naši školu koordinátorka
environmentální výchovy
Zdeňka Krmášková.
 
 
Děkuji Zdeňce Krmáškové,
šikovným zaměstnancům
a žákům za realizaci
nejrůznějších projektů
a vzdělávacích aktivit
v oblastech ochrany přírody.

Zdeněk Vlk

Dne 7. 11. 2017 se naše škola
dočkala významného ocenění
za přínos k rozvoji
environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty ve Zlínském
kraji v roce 2017.

Ocenění jsme získali
za dlouholetou práci, která
spočívala v organizování
vzdělávacích aktivit a projektů,
díky kterým byli naši žáci
vedeni k ochraně přírody:

Slovo ředitele 
školy

Vážení rodiče,
do rukou se vám dostává první
vydání školního zpravodaje.
Pravidelně vám toto cestou
chceme přinášet aktuální
informace o tom, jak probíhá
vzdělávání vašich dětí
v kašavské škole.
Věřím, že tuto novou formu
informování o činnosti naší
školy přivítáte.
Přeji vám příjemné počtení.

Zdeněk Vlk

Jsme Zdravá školní jídelna
Po dvouletém úsilí jsme se
dočkali začátkem září titulu
Zdravá školní jídelna, který
uděluje na základě přísných
kritérií Státní zdravotní ústav.
 
Získáním titulu jsme se zařadili
mezi 65 oceněných zdravých
jídelen v ČR.
 
 
Certifikát převzala vedoucí
školní jídelny Andrea Macíková
s týmem kuchařek
při Rodičovské kavárničce, která
se uskutečnila 14. 9. 2017.
Oocenění přijely předat lektorky
projektu Ivana Lukašíková
a Jana Doležalová.
 
 
Paním kuchařkám a všem
zaměstnancům, kteří se
na získání titulu Zdravá školní
jídelna podíleli, děkuji za jejich
práci, která vede ke stále
lepšímu a zdravějšímu
stravování našich dětí.

Zdeněk Vlk

Kalendář akcí
12. 12. 2017
Tvořivé dopoledne s rodiči v ZŠ
 
14. 12. 2017
(Ne)Tradiční vánoční posezení
 
18. 12. a 19. 12. 2017
Vánoční tvoření s rodiči v MŠ
 
23. 12. 2017 - 2. 1. 2018
Vánoční prázdniny
 
14. 1. - 19. 1. 2018
Lyžařský kurz Čenkovice
 
20. 1. 2018
Rodičovský ples
 
1. 2. 2018
Předání výpisu pololetního
vysvědčení
 
2. 2. 2018
Pololetní prázdniny
 
19. 2. - 23. 2. 2018
Jarní prázdniny

více v Kalendáři na webu školy
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Dělení směsí v 8. třídě

foto: Martin Vávra

V pátek 10. 11. 2017 se osmáci
v hodině chemie pustili
do dělení různých směsí.
 
Nejprve si vyzvedli pomůcky
a chemikálie, podle návodu
sestavili aparaturu, namíchali
směs.
 

Naučili se tak, co v praxi obnáší
rozdělit emulzi, suspenzi, barvu
fixy na jednotlivé složky,
vyluhovat tuk ze semínek aj.
Přes počáteční ostych se všichni
zapojili a pracovali s plným
nasazením.

Hana Pospíšilová

Sázení krokusů

foto: Tomáš Juříček

V úterý 14. listopadu se žáci
v hodině pracovní výchovy
nevěnovali pouze hrabání listí.
Čtvrťáci a šesťáci zasadili
cibulky krokusů, které mají
v rámci projektu KROKUS
připomenout dětské oběti
holocaustu za 2. světové války.
Žluté květy těchto rostlin
simbolizují Davidovu hvězdu,
kterou byli Židé za války
označeni na svém oděvu.

Tomáš Juříček

Modelování 
písmenek

foto: Martina Vajďáková

Prvňáčci jsou velmi šikovní.
Aby si však lépe zapamatovali
tvary písmen, modelujeme je
z plastelíny.
 
Děti si hrají a přitom procvičují
počítání do 10.

Martina Vajďáková

Čtenářská dílna v 7. třídě

foto: Tadeáš Vyvlečka

Ve středu dopoledne 15. 11.
mohl náhodný návštěvník naší
školy uvidět zajímavouu věc.
Sedmáci neseděli v hodině
českého jazyka v lavicích, ale
věnovali se četbě vlastnoručně

vybraných knih na chodbě
na sedačkách.
 
V další fázi hodiny si už opět
ve třídě sdělovali navzájem
dojmy z četby a ty pak ještě
zprostředkovali všem ostatním
spolužákům.Vybrali si v každé
knize nějakou zajímavou
myšlenku, kterou okomentovali
vlastními slovy na pracovní list.
 
Cílem každé takové čtenářské
dílny by měla být chuť si
dotyčnou knihu vypůjčit
a přečíst. Dnes si po skončení
hodiny odneslo 10 žáků 7. třídy
domů čerstvě rozečtenou knihu.
 
Přeji hodně čtenářských zážitků!

foto: Tadeáš Vyvlečka

Daniela Zezulková

Dobrý kamarád - adapťák v 6. třídě
I letos se ve dvou termínech (7.
10. a 14. 10. 2017) uskutečnil
pro žáky šesté třídy adaptační
kurz, jehož náplní bylo nejen
přijmout nové spolužáky, ale
také přizpůsobit se novým
učitelům a spolužákům
na druhém stupni. Přeci jen je
důležité, aby třída fungovala
a předešlo se zbytečným
incidentům.
 
I když mezi šesťáky přibyla
pouze jedna nová spolužačka, je
nesmírně důležité přijetí
do kolektivu a další práce
zaměřená na kamarádský
přístup. Snad i proto bylo
zvoleno téma „dobrý kamarád“.
 
Děti nás poučily, co obnáší být foto: Klára Černochová

dobrým kamarádem, jak se
chová a co je jeho poslání. Já
i lektoři – manželé Zdeňka
a Martin Polínkovi – jsme se
dozvěděli mnoho nových
postřehů.
 
Během dvou lekcí děti
vyzkoušely spoustu her, tvořily
reklamu na dobrého kamaráda
a také si vytvořily vlastní
„kamarádská pravidla“ třídy.
 
Já jsem s dětmi absolvovala oba
kurzy a mohu s klidným srdcem
říci, že mě mezi sebe šesťáci
zapojili, stejně jako novou
žákyni - jsem jim za to moc
vděčná.

Klára Černochová
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Branný závod Cestou necestou

foto: Marek Lukáš

V pátek 29. září proběhl na naší
škole branný závod. Žáci byli
rozděleni do tří kategorií.
Pro každou skupinu byla
připravena jiná trať.
 
Nejmladší žáci běželi podle
růžových značek. Starší žáci
měli trať vyznačenou žlutou
barvou. A nejstarší kategorie
dostala GPS a závodníci se
museli orientovat podle
zadaných souřadnic.
 
Na trati závodníky také čekaly
různé úkoly. Museli určovat

dopravní značky, znát základy
první pomoci, poznávat větvičky
stromů, doplňovat kvíz a plnit
spoustu dalších úkolů. Trat vedla
lesem i po louce, přes potůčky,
z kopce i do kopce.
 
Závod byl odstartován v osm
hodin ráno. Za necelou hodinu
se začali závodníci postupně
vracet. Někteří nesli bedly, jiní si
z lesa přinesli hřiby smrkové.
V jedenáct hodin byl závod
u konce a začalo vyhlašování
výsledků. Všichni soutěžící
dostali diplomy a ti nejlepší si

odnesli i medaile a drobné ceny.
Počasí nás nezklamalo a tak se
závod vydařil.
 
Poděkování patří manželům
Matuškovým, manželům
Minaříkovým, paní Janatové,
paní Horsákové, panu Jakubovi,
Aleně Machalové, Tereze
Langerové, Vendulce
Řezníčkové, Pavlíně Štěpánové,
Petře Dočkalové a Jakubu
Tomášovi za pomoc s přípravou
a organizací závodu.

Zdeňka Krmášková

Matematika v 
praxi...

foto: Martin Vávra

31. 10. jsme s osmáky připravili
v hodině matematiky dýňovou
pomazánku. Aby bylo možné
pomazánku připravit, museli
žáci nejprve vyřešit slovní úlohu
(procvičit si procenta a poměry),
jejímž řešením byl konkrétní
recept. Na pomazánce se podíleli
všichni žáci, moc se nám
povedla.

Martin Vávra

Knížky s námi 
kamarádí

foto: Jana Šindelářová

Každý čtvrtek odpoledne se
scházíme v žákovské knihovně
a seznamujeme se s novými
příběhy knižních postav.
Kromě čtení spolu řešíme
i úkoly, které nám pomáhají
zapamatovat si přečtený příběh
a poznat něco nového.

Jana Šindelářová

Uklízeli jsme 
Kašavu
Cílem celostátního projektu 72
hodin je zapojit co nejvíce
mladých lidí a ukázat jim, že
stačí málo, aby společně
dokázali mnoho. Přesvědčit je,
že jsou sami schopní změnit
věci, které se jim nelíbí. Naučit
je spolupracovat a víc vnímat
svět kolem sebe.
 
V letošním roce se do projektu
zapojilo 74 žáků a pět
dospělých.
 
Ve středu 11. října se v jednu
hodinu odpoledne vydaly
od školy různými směry tři
skupiny. Skupina žáků z prvního
stupně se vydala směrem ke
Křížové cestě. Žáci šestého

a sedmého ročníku šli směrem
k Vrzavým skalám a naši
nejstarší žáci směřovali
na Vančici.
 
Cestou se opět sbíraly odpadky,
které neukáznění spoluobčané
neustále vyhazují do přírody.
Opět bylo nasbíráno několik
pytlů plechovek, PET láhví
a jiného odpadu, který rozhodně
do přírody nepatří.
 
Svojí ochotou naši žáci opět
ukázali, že jim příroda není
lhostejná, a že jsou schopni se
pustit ve svém volném čase
do její ochrany. Děkujeme také
obci Kašava za materiální
podporu této ekologické akce.

foto: Zdeňka Krmášková

Zdeňka Krmášková
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Podřevnická liga

foto: Vladimír Drápal

V letošním roce se čtyři základní
školy (Slušovice, Štípa, Trnava
a Kašava) rozhodly, že založí
tzv. Podřevnickou ligu.
 
Tato liga bude obsahovat
několik druhů sportů, ve kterých
budou soutěžit jak žáci prvního,
tak žáci druhého stupně.
 
První soutěží byl florbal
mladších a starších žáků. Tato

soutěž se uskutečnila ve středu
25. 10. 2017 ve Slušovicích.
 
V kategorii starších žáků (8. a 9.
třída) jsme jasně zvítězili
a získali plný počet bodů.
Zasloužili se o to: Jan Marcoň,
Patrik Macík, Michal Štriho,
Tomáš Křížka, Karel Ševčík,
Ondřej Hradil, Vojtěch Kolář,
Vojtěch Březík a Daniel Jurčík.
 
V kategorii mladších žáků (6.
a 7. třída) jsme obsadili 3. místo.
Zde nás reprezentovali: Jakub
Řezníček, Milan Březík, Jan
Jurčík, Milan Michalík, Jiří
Polášek, Matěj Drábek a Tadeáš
Vyvlečka.
 
Všem žákům děkuji
za reprezentaci školy.

Vladimír Drápal

foto: Petra Drábková

Další klání Podřevnické ligy,
tentokrát ve vybíjené, se
uskutečnilo 16.11.2017 ve Štípě.
Mezi naše školní reprezentanty
byli vybráni žáci ze 4. a 5.
ročníku. I přes velkou snahu
našich sportovců se nám
nepodařilo obsadit první místa,
ale nevadí. Přípravy na další
soutěž jsou v plném proudu,
protože již začátkem prosince
nás čeká další sportovní klání,
a to - RINGO v Trnavě.

Petra Drábková

Když kamarád 
stůně

foto: Petra Lukešová

V mateřské škole jsme se
seznámili s různými nemocemi,
procvičili základní barvy pomocí
her. Dále jsme natrénovali
správný úchop pastelky,
obtahování dle šablony,
trpělivost a pečlivost při práci.

Petra Lukešová

Komunikujeme 
v digitálním 
světě
Páťáci si v hodině informační
a komunikační technologie
(ICT) připomněli, jaké jsou
možnosti komunikace
mezi lidmi.
 
Ve skupinkách řešili, jaké jsou
nevhodnější způsoby řešení
různých situací z reálného života
– jestli prostřednictvím e-mailu,
SMS, videochatu, sociálních sítí
či jiných digitálních prostředků
nebo osobně.
 
V závěru jsme se všichni shodli,
že pokud je to možné, je nejlepší

foto: Zdeněk Vlk

foto: Zdeněk Vlk

mazali a znovu obnovovali
z koše.
 
Žáci si při dnešním tématu
uvědomili, že správným
uspořádáním dokumentů
ve složkách si v počítači udržují
pořádek.

Zdeněk Vlk

zvolit tu nejstarší metodu, a to
rozhovor „z očí do očí“.
 
Poprvé se předmět ICT objevuje

v rozvrhu ve 4. třídě. V hodině
se čtvrťáci učili pracovat se
složkami – složky vytvářeli,
pojmenovávali, kopírovali,

Žákovský parlament a volby... Jak to vše dopadlo?
Dne 20. 10. 2017 za dohledu
volební komise proběhly volby
do Žákovského parlamentu.
 
V pondělí 23. 10. 2017 sečetla
volební komise hlasy všech
zúčastněných voličů, kteří volili
nové členy Žákovského
parlamentu. Sčítání bylo velmi
náročné, ale šikovná volební
komise vše bez problémů
zvládla.
 
Tento den proběhla v aule školy
ustavující schůze Žákovského
parlamentu, na níž byli
slavnostně uvedeni do úřadu
nově zvolení zástupci
jednotlivých tříd pro školní rok
2017/2018. Všichni noví
členové Žákovského parlamentu
složili slib člena a převzali foto: Zdeněk Vlk

jmenování do úřadu od ředitele
školy. Následně proběhlo první
jednání. Na programu jednání
byly organizační záležitosti
a také byly projednány
připomínky a návrhy žáků.
V závěru jednání se parlament
domluvil, které akce proběhnout
v měsíci listopadu.
 
Zvolení členové:
3. třída: Pavla Holíková
4. třída: Petr Skyba
5. třída: Sofie Köglerová, Leona
Šarmanová, Šimon Maděra
6. třída: Lucie Vyvlečková,
Tomáš Chlup
7. třída: Štěpán Průcha, Nina
Vašíková
8. třída: Lucie Milarová, Pavlína
Skybová
9. třída: Nela Nedomová,
Marcela Krupíková, Jan Marcoň

Martin Vávra


