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 Výuka na dopravním hřišti 

Všichni žáci navštěvující čtvrtou třídu přicházejí na podzim poprvé na dopravní hřiště, aby se 

v praxi seznámili se základními dopravními předpisy. Znalosti dětí bývají při první podzimní 

návštěvě dopravního hřiště trochu slabší. Malí školáci se sem vrátí ještě na jaře. Do té doby se 

všechno stihnout doučit ve škole v rámci dopravní výchovy. Pak by už měli umět dodržovat 

všechny dopravní předpisy na jedničku s hvězdičkou. 

 Zájmová činnost  

Již několik let na naší škole působí pěvecký sbor. Vždy na začátku školního roku se provádí 

nábor nových členů, většinou z řad prvňáků, ale hlásí se také děti starší. Sbor i letos vedou 

vyučující 1. stupně – Mgr. Marie Geserichová a Mgr. Marie Matysková. 

Od letošního školního roku obnovil svou činnost kroužek Angličtina pro nejmenší, do kterého 

docházejí děti z 1. a 2. třídy. Vede ho Mgr. Anna Kuchaříková. 

Dále pokračuje činnost kroužku Mgr. Ivety Stržínkové Hra na zobcovou flétnu. Nově 

přihlášené děti se seznámí s hudebním nástrojem, učí se číst noty, zkoušejí jednoduché 

melodie a písničky, ti zkušenější si mohou troufnout i na něco složitějšího a společně pak 

mohou připravovat vystoupení např. na školní vánoční koncert, na vystoupení pro občany 

Kelče (setkání s důchodci), na akci Vítání občánků apod. 

Vyučující ZUŠ Valašské Meziříčí Mgr. Martina Vadelová a pan Jiří Stodůlka vedou obory 

hry na dechové nástroje a klavír a v Privátní škole J. Nechanického se zájemci učí nebo už 

zdokonalují ve hře na kytaru. 

Rodiče dětí, které mají nějaké logopedické problémy, mají možnost je přihlásit do 

logopedického kroužku. Ten vede Bc. Anna Hlavicová. 

Tradičně svou činnost zahájil kroužek aerobiku pod vedením paní Vlaďky Bijové. 

Děti mohou také navštěvovat kroužky školního klubu a záleží na nich, zda si vyberou kroužek 

se sportovním zaměřením nebo kroužek ručních prací, kroužek „modelář“, kroužek vaření či 

práci na počítači. Aktuální nabídku kroužků najdete na webových stránkách školy nebo na 

nástěnkách přímo ve škole. I letos mohou děti docházet do kroužku deskových her. 

Kromě této pravidelné činnosti budeme po celý rok připravovat jednorázové akce pro žáky, a 

to sportovního nebo společenského charakteru.  

 

 Přírodovědný klokan 

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006 v rámci projektu „STM-Morava“  

Národního programu výzkumu II. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity 

Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. 

Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR v kategorii B a je zařazena do programu Excelence.  

Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klo- 

kana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). V 

každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak 

vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého 

času.  

V naší škole měla tato soutěž letos 37 řešitelů a nejlepšími byli nakonec Jakub Tvrdoň z 9. 

třídy, Marek Menší a Lenka Valuchová z osmého ročníku.  

 

 

 

 



 Burza práce a veletrh středních škol 

Cílem akce je propojit informovanost široké veřejnosti o nabídce oborů středních škol, 

především z okresu Vsetín, s pracovními nabídkami řady firem z tohoto regionu a také 

podpořit dlouhodobě nedostatkové profese na trhu práce. 

Akce je tedy určena nejen žákům základních škol, kteří volí své budoucí povolání, jejich 

rodičům a pedagogům, ale i lidem, kteří hledají zaměstnání nebo se zabývají otázkou své 

kariéry. Cílem je ukázat, v jakých oborech je v současnosti na trhu práce nedostatek 

kvalifikovaných absolventů a jakým směrem je tedy vhodné se při výběru střední školy 

orientovat, a usnadnit tak práci rodičům a žákům devátých tříd při tak zásadním kroku v jejich 

životě. Tato akce se konala ve Vsetíně v Domě kultury. 

     

 Spolupracujeme … 

… již několikátým rokem s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A. Komenského 

v Praze. Na základě této spolupráce získáváme cenné materiály k významným výročím 

československých dějin, a to v elektronické podobě. Záleží pak na nás, jak s nimi naložíme, 

zda je použijeme jako prezentace na interaktivních tabulích, či vytiskneme a uspořádáme 

výstavu. Letos na podzim si takto připomeneme 80. výročí od úmrtí studenta Jana Opletala a 

s ním uzavření vysokých škol na území tehdejšího protektorátu Čechy – Morava. Na příští rok 

chystáme velkou výstavu v souvislosti s 350. výročím úmrtí Jana Amose Komenského.  

 

 Halový turnaj v Zašové  

Ve čtvrtek 17. října se naši kluci zúčastnili okrskového kola  v  halové kopané. Po snaživém 

výkonu s bilancí jednoho vítězství, dvou remíz a dvou porážek zůstali za branami postupu do 

okresního kola. 

Velkým problémem našeho týmu bylo vstřelit branku. Za celý turnaj jsme vsítili pouze tři a to 

se vyhrávat opravdu nedá.  

Naše výsledky: 

ZŠ KELČ - ZŠ SALVÁTOR 1:0 

ZŠ KELČ - ZŠ ZAŠOVÁ     0:0 

ZŠ KELČ - ZŠ VYHLÍDKA  0:0 

ZŠ KELČ - ZŠ ŠAFAŘÍKOVA 1:2 

ZŠ KELČ - ZŠ KŘIŽNÁ 1:4 

Vítězem turnaje se stala ZŠ Zašová. 

Složení našeho týmu : Jaroslav Policar, Daniel Kubla, Jakub Tvrdoň, Tadeáš Hlavica, Adam 

Menšík, Roman Hloch, Denis Kunovský, Václav Stříteský a Adam Škařupa. 

 

         Mgr. Pavel Faltýnek 

 

PhDr. Pavla Čučková  
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