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PROJEKT EDISON - TÝDEN SE
ZAHRANIČNÍMI STUDENTY
Pokračování článku o úspěšném
projektu se zahraničními studenty
ČTĚTE NA STRANĚ 4

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY PRO
RODIČE A VEŘEJNOST
Pozvánka na odborné přednášky s
Mgr. Kristínou Papajovou
ČTĚTE NA STRANĚ 3

Kalendář akcí
29. 3. 2018
Velikonoční prázdniny
 
3. 4. 2018
Schůze SRPŠ
 
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
 
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

více v Kalendáři na webu školy

EDISON - skvělý týden se zahraničními studenty

Projekt EDISON spojuje mladé
lidi odlišných kultur
a národností, aby se seznámili se
zvyky, tradicemi a situací
v jiných zemích a stali se tak
generací, která prolomí
prohlubující se mezikulturní
bariéru. To je projekt, který
pořádá mezinárodní studentská
organizace AIESEC, jejíž
nabídky v letošním školním roce
využila i naše základní škola
v Kašavě.
 
V posledním únorovém týdnu,
v době nejmrazivějšího počasí,

dorazila šestice studentů z Costa
Ricy, Číny, Taiwanu, Indonésie
a Indie. Na velké formality
nebylo díky počasí ani
pomyšlení, po rychlém
představení si studenty rozebraly
a odvezly do teplých domovů
hostitelské rodiny.
 
V pondělí ráno se všichni
studenti představili žákům naší
školy. Po krátké poradě
a seznámení s celotýdenním
programem se již někteří podle
předem připraveného
harmonogramu vydali do tříd

a začali pracovat s žáky.
Pro naše hosty to představovalo
pořádný kus práce a přípravy,
protože se vystřídali postupně
ve 4. a 5. třídě a všech ročnících
druhého stupně, takže museli
s rozmyslem zvolit vhodnou
formu prezentace a aktivit, aby
děti zaujali.
Určitě se vše povedlo ke
spokojenosti zúčastněných,
neboť od prvního dne se
nepředstavovali jen studenti, ale
také naši žáci.

pokračování na str. 4

Dětský karneval

V sobotu 3. 3. 2018 bylo
v Orlovně veselo – konal se tu
totiž Dětský karneval, který
uspořádalo sdružení rodičů spolu
s učitelkami mateřské školy.

Děkuji všem, kdo tuto
vydařenou akci pro děti i rodiče
připravili.

Zdeněk Vlk

Poděkování

Děkuji naším učitelkám
anglického jazyka Janě
Šindelářové a Pavle Holíkové
za přípravu a organizaci projektu
EDISON.

Také všem šikovným žákům
a ochotným rodičům, kteří se
o zahraniční studenty po celou
dobu trvání projektu starali.

Zdeněk Vlk
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Učíme se spolupracovat

Prvňáčci začínají pracovat
častěji ve skupinkách. Snažíme

se dodržovat pravidla práce
při společných skupinových
aktivitách – pomáháme si, každý
se podílí na práci a domlouváme
se společně na postupu.
 
V prvouce jsme se učili o České
republice. Poskládat mapu naší
republiky z krajů nebyl pro děti
lehký úkol. Hledání vlajky, zpěv
hymny a odkrytí tajného města
nám zabralo dvě vyučovací
hodiny prvouky.

Martina Vajďáková

Čtení nás baví
V hodinách literární výchovy
čtou žáci ve třetí třídě nahlas
z čítanky, tichým čtením
na pokračování ve vybrané knize
nebo zjišťují zajímavé informace
v odborných encyklopediích.
Také recitace básní je součástí
těchto hodin.
 
Ve třídě je vybavená
knihovnička, ve které si děti
mohou vybrat četbu
na pokračování.

Šárka Makówková

Památky paní Prahy
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

Do 6. třídy přilétli motýli

V přírodopise se žáci učí
o hmyzu. A i když je venku
zima, ve třídě už nastalo jaro.
Objevovali jsme proces přeměny

housenky v krásného motýla,
žasli jsme nad krásou denních
motýlů i zajímavostmi ze života
nočních motýlů. Stranou
nezůstal bourec morušový,
bekyně mniška ani mol šatní.
Výuku jsme si zpestřili
i výtvarně. Z papíru jsme si
složili motýly různých tvarů,
barev i velikostí.
A teď se můžeme těšit
na povídání o životě včel, které
bude určitě stejně zajímavé.

Zdeňka Krmášková

Šesťáci prezentují své práce

Šesťáci se učí v hodinách ICT
pracovat s programem

PowerPoint, ve kterém vytváří
prezentace na volná témata.
Kromě samotné práce
s programem jsou žáci vedeni
také k prezentaci své práce
před třídou.
 
Součástí představování
zvolených témat jsou i názorné
ukázky - jako například u Terky
Krčmové, která si k připravené
prezentaci přinesla svou užovku
Žofku.

Zdeněk Vlk

Exkurze do experimentária

16. února navštívili žáci 7., 9.
a někteří žáci 8. třídy
experimentárium na SPŠ
Otrokovice.
Mohli si tady sami zkusit
některé fyzikální principy

v praxi, jako např., že použití
kladek při zvedání břemen sice
ušetří sílu, ale neušetří práci
nebo že lze šeptat a přitom
posílat zvuk metry vzdálenému
kamarádovi, který nás uslyší
díky parabolickému přijímači.
Viděli ještě spoustu jiných
zajímavostí od malých
přenosných mikroskopů
po model plavebních komor
a brýle, které ukáží, jak vidí
hmyz.

Hana Pospíšilová

V družince se nenudíme
Ve školní družině probíhá výuka
podle Školního vzdělávacího
programu "Hrou k poznání",
který je zveřejněn ve vestibulu
školy a na webových stránkách
školy.
 
Kromě společenských her
a malování se snažíme vést děti
k výtvarné činnosti – pracujeme
s keramickou hlínou, modelínou,
nebo moduritem a tvoříme různé
ozdoby dle období.
Dále prohlubujeme vztah
k přírodě – pokud je přívětivé

počasí, vyrážíme na vycházky,
nejlépe někam do přírody.
Většina dětí rády sportují, proto
často využíváme prostory naší
tělocvičny.
 
V neposlední řadě myslíme i na
kulturu, a tak se za odměnu
vydáme i do kina. Tentokrát to
byla odměna za pololetní
vysvědčení – pohádka
Čertoviny, která se dětem moc
líbila.

Petra Drábková



STRANA 3 / 4

4. VYDÁNÍ 2017/2018 (02/2018), ŠKOLNÍ ČASOPIS

Preventivní program s Tydýtem

V únoru navštívil MŠ, 1. a 2.
třídu pan Tydýt - nová hračka
holčičky Amálky. Staré hračky
Tydýta nepřijaly mezi sebe,

posmívají se mu a vyhánějí ho
od sebe. Proto pan Tydýt
odchází pryč. Hračky si uvědomí
své nepěkné chování k němu
a začnou ho hledat po celém
světě. Po dlouhé a náročné cestě
najdou pana Tydýta, omluví se
mu a stanou se z nich kamarádi.
Je vidět, jak důležité je chovat se
k sobě hezky, i když jsme
rozdílní. Umět se omluvit
a odpustit si. Snad se nám to
bude dařit i v našem životě.

Martina Vajďáková

Učíme se potmě

Poslední lednový den měli
šesťáci besedu s nevidomou
paní. Na tuto besedu navazoval
i odpolední a večerní program.
Žáci si nejprve tvořili dvojice.

Pohmatu museli popsat knoflík
a najít stejnou dvojici. Bylo to
pro ně docela těžké,
protože museli začít využívat
jiný smysl než zrak. Vůbec si
totiž neuvědomujeme, jak jsme
na zraku závislí. Potom jsme
venku pozorovali úplněk,
stínohru i večerní oblohu.
Následovala večeře, povídání
o andělech a soutěž v tělocvičně.
Další hry a jiné aktivity
probíhaly ve třídě až do večerky.

Zdeňka Krmášková

Jsme kamarádi

Jak být kamarád? Proč pomáhat
druhým? Jak se k sobě chovat?
To všechno si žáci zkusili

v rámci preventivního programu
– Jsme kamarádi.
Díky hrám si nenásilnou formou
zopakovali, jak je důležité mít
mezi sebou pěkné vztahy, vždy
podat pomocnou ruku a držet
při sobě.
Cíle, které tyto dvě hodiny měly,
se díky naší speciální pedagožce
určitě naplnily. A budeme
doufat, že vzájemná pomoc
a kamarádství nám vydrží co
nejdéle.

Barbora Michálková

Vzdělávání učitelů matematiky
V naší škole se nevzdělávají
pouze žáci, ale také učitelé.
V úterý 13. 2. 2018 byli naši
učitelé matematiky na školení
Reálné experimenty ve výuce
matematiky. Učitelé se naučili
některé nové aktivity, které
mohou využít ve výuce s žáky.
 
Seminář zpostředkovala Místní
akční skupina Vizovicko
a Slušovicko v rámci projektu
"Naše škola - naše radost".

Martin Vávra

Schůzka s rodiči budoucích 
prvňáčků

Protože se pomalu blíží zápis
do 1. třídy, který na naší škole
proběhne ve čtvrtek 5. 4. 2018,

setkali se rodiče budoucích
prvňáčků s vedením školy
na první informativní schůzce,
na které byli seznámeni
s informacemi a s průběhem
zápisu dětí do 1. třídy.
 
Veškeré informace k zápisu jsou
k dispozici na školních
webových stránkách v rubrice
Naše škola > Zápis do 1. třídy.

Zdeněk Vlk

Pomazánková hostina
Ve čtvrtek před pololetními
prázdninami připravili žáci šesté
a deváté třídy ochutnávku
pomazánek.
Sešla se pomazánka celerová,
cizrnová, česneková, škvarková,
vajíčková, rybí, sýrová…
Nepřeberné množství druhů
a chutí.
A tak mohli o velké přestávce
všichni ochutnat a získat
inspiraci pro další obohacení
jídelníčku.

Zdeňka Krmášková

Zveme vás na odborné 
přednášky
Vážení rodiče,
srdečně vás zveme na odborné
besedy, které jsou určeny
především pro rodiče dětí
v mateřské škole.
 
Jednotlivé přednášky povede
zkušená lektorka Mgr. Kristína
Papajová
ze speciálně-pedagogického centra
v Olomouci.
 
 

12. 4. 2018: Odměny a tresty
17. 5. 2018: Problémové
chování
21. 6. 2018: Psychomotorický
vývoj dítěte v mateřské škole
 
Přednášky probíhají vždy od 16
hodin ve školní jídelně a jsou
určeny pro veřejnost. Hlídání
dětí a malé občerstvení
zajištěno.

Zdeněk Vlk
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Projekt EDISON - pokračování nejen o Valašsku, ale také
o nejpěknějších místech našeho
hlavního města. Svými postřehy
ze života v USA přispěl i rodilý
mluvčí Mario Taravella,
vyučující konverzaci
v angličtině. Nechyběla ani
návštěva p. starosty Josefa
Jarcovjáka a nakouknutí do nové
místní knihovny. Sešlo
z naplánované vycházky po obci
a okolí, čehož studenti velmi
litovali, ale bohužel nebyli
vůbec připraveni na mrazivé
počasí, které je nemile
zaskočilo.
Závěrečný den projektu
EDISON patřil především našim
nejmenším. Žáčci z první až třetí
třídy si společně se stážisty
zasportovali při závodivých
hrách, přetahovali se lanem
a zacvičili si na stanovištích.
Na žáky druhého stupně čekal
zbytek prezentací našich
zahraničních hostů. Poslední dvě
vyučovací hodiny studenti obešli
všechny třídy a rozloučili se
s našimi dětmi, od nichž dostali
na památku obrázky a různé
vlastnoručně vyrobené dárečky.
Čínská dívka Yuhan připravila
malý, ale velmi krásný dárek –
jméno obdarovaného
vlastnoručně namalované
štětcem na červeno zlatý ruční
papír, který měla pro tuto

příležitost nachystaný.
V odpoledních hodinách se
v Cukrárně u Šarmanů
neformálně s našimi hosty
rozloučilo vedení školy a učitelé
a společně s hostitelskými
rodinami poseděli, popovídali si
o prožitých zkušenostech, jak
ve škole, tak v rodinách.
 
Touto cestou bychom chtěli
vřele poděkovat všem
rodinám, které se obětavě
staraly o stážisty a dokázaly
jim vytvořit zázemí, na které
budou všichni velmi srdečně
vzpomínat. Celá skupina
studentů odjížděla se smutkem
v očích i srdci, protože naše
škola byla jejich posledním
působištěm. Podle jejich slov
jsme byli školou, která jim,
společně s rodinami, nejvíce
otevřela náruč a ukázala
opravdovou pohostinnost lidiček
žijících v tomto překrásném
kraji.
Věříme, že projekt EDISON
bude pro naše děti další velkou
motivací pro výuku cizích
jazyků, a to především
angličtiny, kterou si tak mohly
vyzkoušet a zažít na vlastní kůži.
Určitě se v budoucnu opět
do něčeho podobného pustíme.

Jana Šindelářová

Žáci měli připravený program –
nejprve seznámili cizince
s naším tradičním valašským
krojem a k všeobecné radosti
pak do krojů oblékli všechny
studenty a naučili je dva tance.
Následující den si studenti
s našimi dětmi zahráli kin-ball ,
pro některé zcela neznámou hru,
a tak sami získali nové sportovní
zkušenosti.
Třetí den našeho projektu si užili
nejvíce žáci vyšších ročníků –
Floria se zaměřila na seznámení
s Taiwanem, svou rodnou zemí,
a tradičními pokrmy této země.
Ernesto vylíčil, jak dokáže být

jeho rodná země Costa Rica
díky rozmanitosti živočichů
velmi nebezpečná.
Chenglong-Adam dětem ukázal, jak v Číně
pečují o jejich národní poklad –
medvídky pandy a jak dokážou
tito roztomilí tvorové pozlobit
své ošetřovatele. Také jsme
viděli a slyšeli tradiční čínské
nástroje – drnkací, podobný
kobze, a dvoustrunné housle
zvané Er Hu. Hodně jsme si užili
praktickou ukázku, jak zacházet
s čínským „příborem“ –
hůlkami. Anuj se tentokrát
v osmé třídě pustil do téměř
filosofické úvahy, co ho, v jeho
rodné Indii, formovalo,
když měl tolik roků co naši žáci
– věřit sobě a tomu co dělám,
najít si svůj životní cíl
a vyzařovat lásku celému svému
okolí. Povídání opravdu zaujalo,
protože celou dobu všichni
pozorně naslouchali. Závěrem
vážnou atmosféru odlehčil
společný tanec.
Čtvrtý den představili své
prezentace naši žáci stážistům.
Přiblížili jim Kašavu a nejbližší
obce, Muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm
a hlavní město Prahu. Naši hosté
si tak mohli udělat představu

Den otevřených dveří

Již tradičně v zimním období
pořádáme ve škole pro veřejnost
Den otevřených dveří. Ten letos
připadl na 27. 2. 2018.
 
Návštěvníci měli příležitost
nahlédnout do výuky v mateřské
a základní škole, která byla
místy obohacena o aktivity, které
si připravili zahraniční stážisti
z projektu EDISON. Dále si
prohlédli školní prostory a při
společném posezení se

zaměstnanci školy ochutnali
dobroty, které připravily naše
šikovné paní kuchařky.
 
Děkuji šikovným zaměstnancům
a žákům, kteří se aktivně zapojili
do přípravy a organizace tohoto
dne. Děkuji také všem
návštěvníkům, kteří využili této
příležitosti a strávili s námi
úterní vyučovací den.

Zdeněk Vlk


