
Házená pro všechny – Školní liga v miniházené 

Tento projekt, do kterého se naše třídy 1. stupně zapojily již před několika lety, se zaměřuje 

na rozšíření počtu dětí, které se v rámci školních hodin tělocviku seznámí s házenou, resp. 

miniházenou. Žáci absolvují lekce výcviku a pak se účastní turnajů, na nichž porovnají své 

schopnosti s hráči z jiných škol.  

Školám pomáhají kluby sdružené v Českém svazu házené. Jsou patrony této školní ligy a 

aktivně se zapojují do organizace soutěže i pravidelné házenkářské přípravy ve školách. 

Pokud některého žáka házená zaujme, může se pak tomuto sportu dále věnovat v některém 

házenkářském klubu v blízkosti svého bydliště či v regionu.  

I přes občasný výpadek třídy nebo trenéra z důvodu karantény se letos podařilo výcvik 

dokončit a naše žáky by v květnu mohl čekat turnaj v Bystřici od Hostýnem. Třeba se jim 

bude dařit tak dobře, jako před dvěma roky dvěma družstvům tehdejších čtvrťáků, kteří 

obsadili 3. místo. Naši hráči patřili k nejlepším střelcům.   

Doučování 

Na podzim loňského roku jsme se přihlásili do Národního plánu podpory návratu do škol 

–  DOUČOVÁNÍ. V rámci tohoto projektu MŠMT jsme pro žáky, u nichž bylo potřeba 

vyrovnat jejich výkony po dlouhé distanční výuce v předcházejícím školním roce, vedli 

hodiny doučování, převážně z češtiny a matematiky. Někteří chodili pravidelně, někteří 

nárazově. Vyučující i žáci se shodli na tom, že tato setkávání (většinou před vyučováním) 

byla prospěšná a žákům pomohla. V doučování budeme pokračovat i ve 2. pololetí, u žáků 

9. tříd těchto hodin využijeme k přípravě k přijímacím zkouškám. 

Přírodopis názorně 

Dne 15.2 jsme v přírodopise zkoumali pravé prasečí srdce. Srdce už bylo naříznuté, takže nám 

to ulehčilo práci. Nejdřív jsme si zvenku prohlédli věnčité tepny, které zásobují kyslíkem 

samotnou srdeční svalovinu. Pak jsme začali prozkoumávat srdce zevnitř. Zjistili jsme, že 

levá část srdce má mnohem silnější svalovinu. Díky tomu jsme se dobře zorientovali  a našli 

jednotlivé předsíně a komory. Krásně byly vidět i chlopně mezi předsíněmi a komorami. 

Nejvíc se nám líbila aorta, u které jsme si mohli prstem přesně vyzkoušet, odkud a kam vede. 

Všechny nás udivilo, jak to vlastně všechno funguje. Bylo velmi zajímavé držet srdce naživo. 

A ještě zajímavější je, že to srdce kdysi fungovalo, protože v životě srdce jen tak neuvidíte. 

Hodina se nám moc líbila, protože jsme hned den po svátku sv. Valentýna drželi srdce na 

dlani.   

           N. Hlochová, K. Křenková, T. Cahlík a M. Menšík – žáci 8.A 

 

Krajská matematická soutěž třídních kolektivů 2. stupně ZŠ 

Krajská matematická soutěž je týmová soutěž třídních kolektivů a je pořádána v rámci 

projektu IKAP II (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území 

Zlínského kraje II). Hlavním cílem této aktivity je podpora matematické gramotnosti žáků 

Zlínského kraje. Forma soutěže je interaktivní s využitím webového rozhraní.  



Za každou naši třídu se do soutěže 15. února zapojil vždy jeden šestičlenný kolektiv a ten 

soutěžil ve své kategorii. Úlohy byly zpřístupněny až v den soutěže a odpovědi vkládali žáci 

do systému průběžně v době od 10:00 do 11:30 hodin. Na výsledky si počkáme.  

 

Regionální kolo Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 

 

Dne 27.1.2022 se tři žáci z 9. ročníku zúčastnili regionálního kola soutěže Hledáme 

nejlepšího mladého chemika ČR (celkem 59 soutěžících). Soutěž probíhala on-line a soutěžní 

otázky se týkaly názvosloví, poznávání látek podle zadaných vlastností, chemických výpočtů, 

úpravy rovnic, soutěžící luštili křížovku,  chemické výpočty, úprava rovnic (to prý to byl 

největší oříšek  vymyslet ze zadaných reaktantů, jaké vzniknou produkty, a vyčíslit rovnicí).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Základní škola KELČ, okres Vsetín 

 

Kelč 229,  

756 43 Kelč 

Tel/ Fax:  571 641 127 

e-mail:  zskelc@zskelc.cz 

www.zskelc.cz 

Z á p i s      

ž á k ů    d o    1. t ř í d y 
 

Ředitelství Základní školy  Kelč, okres Vsetín oznamuje rodičům,  

že zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 proběhne  
 

ve středu 13.4. 2022 

od 13.
00   

do 17.
00   

hod. 
 

v přístavbě školy. 

K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2016 (včetně dětí s odkladem 

školní docházky z minulého roku) se svým zákonným zástupcem, který 

předloží svůj OP, rodný list dítěte, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, 



zápisový list dítěte,, popř. žádost o odklad povinné školní docházky. Formuláře 

žádostí a zápisového lístku jsou k dispozici na stránkách školy, v kanceláři ZŠ, 

v MŠ a  v místě konání zápisu.  

 

Mgr. Zdeňka Hradilová 

ředitelka školy 

 


