časopis vydávají žáci
a
pedagogický sbor ZŠ a MŠ Těškovice

9. ČÍSLO

červen 2017

ANKETA:
CO MĚ NEJVÍCE BAVILO?

„Matematika, literatura“
Jiří Paláček, 2. třída

„Valentýnky“
Tereza Němcová, 2. třída

„Výtvarná výchova a
pracovní činnosti.“
Bára Hořčičková, 4. třída

CO JSEM SE NAUČIL/A?

OD PÁŤÁKŮ



TAK TO ZAČALO…

HASIČSKÁ PŘÍPRAVKA
V minulém školním časopise jsme vám představili zájmové kroužky. Jeden však chyběl, a to hasičská
přípravka. Protože mladí hasiči ukončili sezónu, vyzpovídali jsme jeho vedoucího Kubu Krayzla.
„Na začátku školního roku jsme se začali pravidelně scházet s dětmi ze základní školy. Pro prvňáčky to bylo
něco nového. Scházeli jsme se každé úterý od 16:00 ve školní tělocvičně, kde jsme ze začátku hráli pohybové
hry a následně je seznámili s disciplínami, ve kterých budou soutěžit. Jako první se děti naučili branný závod,
ve kterém se museli naučit poznávat topografické značky, určování věcných prostředků a uzly. Své
dovednosti předvedli na branném závodě v Hrabyni, kde v celkovém umístění skončili na prvním místě ve
svém okrsku. Nadále jsme trénovali především uzly, které byly zapotřebí na další soutěž, která nás čekala
poslední únorovou sobotu. Štafetu dvojic jsme jezdili trénovat do nedaleké haly v Tísku, kde se děti také
naučili další disciplínu a to 4 x 60m s překážkami. Soutěž se uskutečnila v Havířově a dětem se podařilo
umístit na krásném 6. místě z 35 družstev. Nadále jsme trénovali na našem hřišti především požární útok,
štafetu dvojic a 4 x 60m s překážkami. Tyto disciplíny děti plnili na jarní části opavské ligy. První soutěž
venku je čekala na domácí půdě v Těškovicích. Dále jsme se zúčastnili všech soutěží Opavské ligy, kde si
děti vedly opravdu dobře. Konec sezóny jsme zakončili posledním tréninkem s opékáním špekáčku a stříkání
vodou se džberových stříkaček. Nyní nás čeká hasičský tábor Suchá Zátoka ve dnech 31.7. - 5. 8. 2017. Na
nové členy se budeme opět těšit v novém školním roce.„

Pozorovali jsme živočichy
– hlemýžď a housenka

Zpívali jsme karaoke
do mikrofonu

ve slunečných dnech
jsme stavěli hrady a
sopky na písku

Kluci se na chvíli
stali
konstruktéry…
Postýlkové
návštěvy po
spinkání..

Slavili jsme a soutěžili jsme na Den dětí
a přitom jsme zažili spoustu legrace

Místo papíru jsme
malovali na dveře, které
jsme si vyzdobili
jarními motivy

Poslední ukázková hodina kroužků
Olympionika a Tanečního.
Rozloučení s paní trenérkou, která
se dětem věnovala po celý rok

Mladší děti si zahrály na
herce z divadla. Představení
se jmenovalo O traktůrku..,

Ochutnávky
ovoce a
zeleniny

Holčičky se vžily do role
trenérek a předvedly
cviky, které se naučily
v kroužcích…

Milé děti, žáci, zaměstnanci a veřejnosti!
Konec školního roku 2016/2017 je za doslova za dveřmi. Co se nám letos povedlo?
Sběrem plastových víček jsme pomohli nemocným dvojčátkům Sofince a Alexovi, také
jsme přispěli do Fondu Sidus na vybavení dětského zdr. zařízení FN v Olomouci, v rámci
environmentální výchovy jsme adoptovali levharta cejlonského ze ZOO v Ostravě. Děti
v mateřské škole i žáci v základní škole se naučili mnoho nového a získali důležité
vědomosti a znalosti do dalšího života.
Děti z mateřské školy měly možnost shlédnout řadu divadel, jeli jsme do kina do
Klimkovic a Bílovce, pro děti byla uspořádaná Mikulášská nadílka s drobným
občerstvením, dětí si obohatily vědomosti ze světa pokusů s Radkem Chajdou a také o
bezpečnosti, kdy se zúčastnily besedy s policistou a dopravního hřiště, děti se také
dozvěděly o práci myslivce. Byla vyhlášena soutěž O nejkrásnějšího skřítka Podzimníčka.
Pro naše předškoláky jsme zrealizovali spaní ve školce v pirátském duchu a také pasování
na školáky s ilustrátorem Adolfem Dudkem, kdy děti dostaly krásná absolventská trička.
Všechny akce se vydařily. Na konci školního roku jsme vyrazili na výlet do Mlýna vodníka
Slámy.
Žáci ZŠ měli možnost zúčastnit se různých vzdělávacích akcí, např. besedy s lesním
pedagogem, přednášky o zubní hygieně, absolvovali řadu projektových dní, např. exkurze
do Arboreta ve Stěbořicích, Bramborový den, návštěva Muzea Novojičínska, exkurze na
Kružberk, do ZOO Ostrava, výšlap na Praděd. Zdokonalili se v plaveckých dovednostech
na výuce plavání v Kravařích. Ve svých aktivitách pokračoval náš dětský pěvecký sbor
Jasmínek, který výrazně prezentoval naši školu a obec v průběhu celého školného roku.
Vystupoval na mnoha veřejných kulturních vystoupeních a koncertech v Těškovicích i
mimo Těškovice. Mnozí z žáků se s rodinnými týmy zúčastnili rodinných soutěží, v 1.
pololetí „O nejkrásnější české strašidýlko“, v 2. pololetí „O nejkrásnější plavidlo“.
Zúčastnili jsme se „Olympijského pětiboje“ v ZŠ Zbyslavice, kde jsme z pěti základních
škol vybojovali 1. místo. Mnoho akcí pro děti a žáky zajistil Spolek rodičů, např. Drakiáda,
Hallowen v lese, Pyžamkový bál, Den dětí a také Bruslení na hřišti.
Vážení čtenáři! Děkuji tímto všem pedagogům mateřské školy i základní školy,
rovněž správním zaměstnancům za jejich vykonanou práci, dále našemu zřizovateli, OÚ
v Těškovicích, za skvělou spolupráci a finanční podporu, dále Spolku rodičů při ZŠ a MŠ,
zákonným zástupcům a všem ostatním, kteří nám věnovali svou přízeň. Přeji všem krásné
prázdniny plné sluníčka, pohody a odpočinku. Na shledanou v novém školním roce
2017/2018.
Mgr. Soňa Jarošová
Ředitelka ZŠ a MŠ Těškovice

