školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

6. a 7. číslo

únor a březen 2019

Úvod
Milí čtenáři,
máme za sebou další dva měsíce tohoto kalendářního roku. Užili jsme si jarní prázdniny
a už se těšíme na ty velikonoční. Zúčastnili jsme se spousty akcí, máme za sebou ponožkový den, sportovní i vědomostní soutěže i premiéru školního plesu, kde byli deváťáci
slavnostně dekorováni šerpami. Také ve školce a v družině se pořád něco děje. A ti, kteří
se zúčastnili naší výtvarné soutěže, se určitě netrpělivě těší na to, zda právě jejich výtvor
bude mezi těmi oceněnými.
Příjemné počtení.
p. uč. Marcela Haraštová

Věda hrou
Předvedl nám natlakované dělo. Smíchali jsme vodu s šumivým práškem, zavřeli zátkou a po chvíli vyletěla zátka až ke
stropu. Takových pokusů nám ukázal více.
Nakonec jsme si mohli vyrobit stříkadlo
z PET lahve. Všichni jsme se moc pobavili
a odnesli jsme si do budoucna něco nového
a zajímavého.

V pondělí 21. ledna do našich tříd zavítal bývalý učitel fyziky a matematiky pan
Radek Chajda. Napsal také pár knih o fyzice a vědě. Předvedl nám jednoduché fyzikální pokusy.
Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí.
Například mě moc zaujalo barevné spektrum.
Ukázal nám, jak reaguje fix
s vodou, tím jsme zjistili, jak se míchají
tmavší barvy.

za 4. A a 5. A Tereza Šugová
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Anglická konverzační soutěž
Radek Hrdiborský z 8. A jako vítěz
školního kola v Konverzační soutěži vyzkoušel své síly v konkurenci žáků
z jiných škol našeho okresu. Soutěžilo se
v poslechových, gramatických a konverzačních dovednostech. Radek sice neskončil mezi prvními, ale účast v soutěži byla
pro něj určitě dobrou zkušeností.

Zde jsou jeho dojmy:
Ve středu 13. 2. jsem se účastnil
anglické
konverzační
soutěže
v Přerově, okresního kola. Vyjeli
jsme brzo ráno a přišli mezi prvními.
Po hodině čekání jsme si s účastníky
jiných škol napsali první test. Na závěrečný konverzační test jsme čekali
dalších pár hodin, a když jsem přišel
na řadu, tak jsem si to určitě užil.
Soutěž jsme ukončili intenzivním během na nádraží.

p. uč. Alena Borková

Radek Hrdiborský, 8. A
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Pečení chleba z kvásku
Začátkem února uspořádala naše škola první workshop. Nazvali jsme ho pracovně
„Kváskovací“, i když oficiální název nesl „Pečení chleba z kvásku“. V podvečer 5. února
se kurzistky setkaly s paní Janou Berkovou, olomouckou specialistkou na kvásek a autorkou kalendáře a kuchařky. Samotné přípravě chleba předcházelo povídání o kvásku a péči o něj. Povídalo se o tom, co všechno se dá z kvásku upéct a nechyběla ani ochutnávka
různých dobrot, co paní Jana přivezla s sebou. Po teoretické části, ve které se děvčata
dozvěděla i to, jak uchovávat chleba v sáčcích z přírodního materiálu jako konopí nebo
len, následovala praktická část. V ní si každá z účastnic připravila a vyhnětla svůj vlastní
bochník. Ten si pak musely upéct samy doma. Mezitím, co chleba kynul, rozproudila se
živá debata. Venku už byla tma, když se všichni rozcházeli. Dohodli jsme se, že pokud
bude ze strany veřejnosti zájem, rádi uspořádáme další workshop nebo následný, pokračovací.
p. uč. Arana Adlerová

Matematický klokan

2019

Jako každoročně se i v letošním roce naše škola zapojila do mezinárodní soutěže, která
v Evropě probíhá již téměř 30 let a ve čtyřech kategoriích určených pro základní školy se
jí zúčastnilo celkem 144 našich žáků.
Cvrček
Snášel Libor
Macourková Kristýna
Kolář Matěj
Indráková Ema
Benjamín
Zapletalová Hana
Křepelková Kamila
Cetkovská Jana

3. A
3. A
3. A
3. A
7. A
6. A
7. B

Klokánek
Mračková Sára
Válek Matyáš
Pečenka David

56 bodů
54 bodů
54 bodů
52 bodů

Kadet
Studnička Martin
Slavíková Karolína
Smolková Barbora

99 bodů
74 bodů
70 bodů

5. A
4. A
5. A

9. A
8. A
9. A

84 bodů
83 bodů
78 bodů

72 bodů
67 bodů
63 bodů

Malá ochutnávka z letošního ročníku:
Michal chová psy, slepice,
morčata a klokany. Heleně
prozradil, že celkem má 24
zvířat a že 1/8 z nich jsou
psi, ¾ z nich nejsou slepice
a 2/3 z nich nejsou morčata. Kolik klokanů Michal
chová?

Jana a Eva porovnávaly
své úspory a zjistily, že poměr jejich úspor byl 5:3.
Pak si Jana koupila tablet
za 160 Eur a poměr jejich
úspor se změnil na 3:5.
Kolik Eur měla Jana před
koupí tabletu.
p. uč. Olga Polzerová
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Věděli jste o Rusku, že…
Rusko oficiálním názvem Ruská federace, je s rozlohou 17 098 246 km² největší stát světa, i přesto že 77% Ruska je velice špatně obyvatelná Sibiř, patří Rusko
mezi nejlidnatější země. Je z části
v Evropě a z části v Asii, evropské a asijské Rusko rozděluje pohoří Ural, toto pohoří je také geografickou hranicí mezi Evropou a Asií. Za hranici se častěji používá
východní úpatí Uralu, tedy by se mohlo
říct, že celé pohoří leží ještě v Evropě.
I když je Rusko v Asii i v Evropě, tak se v obou částech mluví stejným jazykem
(ruštinou), platí se stejnou měnou (ruským rublem), též mají stejné hlavní město
(Moskvu) a stejného prezidenta (Vladimira Putina). Rusové se také jako první dostali
do vesmíru. 3. listopadu 1957 vyslali do vesmíru fenku Lajku a 12. dubna 1961byl do
vesmíru vyslán Jurij Gagarin (1. člověk ve vesmíru.) Poslední zajímavost je pro milovníky rychlého občerstvení, protože v Rusku je největší McDonald's .
Veronika Drábková, 6. A

Perličky ze školních lavic









Vyjmenuj jednotky tlaku.
Heteropaskal.
Ze školního cvičení v hodině českého jazyka ve třídě 5. A:
tácek s tvarohovými dřezy, syslí poupě, soví střežení
Láska a pravda zvítězí nad lží a nemovitostí.
Jak se jmenovalo zvíře, které podle pověsti zachránilo Horymírovi život?
Mínotaurus.
Kdo to byl Alexandr Sergejevič Puškin?
+ diktátor
+ politik a byl členem Sovětského svazu
+ spisovatel a lesník
Kdo to byl J. A. Gagarin?
První člověk na zemi.
Co je to Kreml a kde se nachází?
+ moravská pevnost
+ člověk a najdu ho v Rusku
+ jídlo v Rusku

dodali p. uč. Marcela Haraštová, p. uč. Jana Ticháčková,
p. uč. Arana Adlerová, p. uč. Leon Bouchal
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Jarní včely
Včely je na jaře potřeba
zkontrolovat, přes zimu mohly zemřít. I přes to že u včel
se na jaře probouzí stavební
pud, dodáváme do úlů souše
a nástavky. Včely na souších,
které jim přidáme, vybudují
svoje dílo. Jaro je ideální doba pro zakládání nového plodu, včelstva bývají po zimě
oslabená a potřebují posily.

Na jaře včely jen nestaví
mezistěny a kladou plod, ale
hledají i potravu. Mezi první kvetoucí rostliny patří olše lepkavá a líska obecná,
po nich kvete třeba vrba jíva, známější pod jménem
kočičky, a většina javorů.
Pro včely je velice důležitý
pyl, je to pro ně zdroj bílkovin. Je dobré, aby se v okolí

Vtipy
Víte, proč se blondýnky bojí jara?
Protože se sklízí duté makovice.
„Pane,” zvolal radostně sluha, „jaro je tady!”
„No dobře, Jean,” povzdechl si starý lord.
„Řekněte mu, že hned přijdu.”
Proč má čáp zvednutou jednu nohu?
Kdyby měl zvednuté obě, tak by spadl.
Matka telefonuje učitelce: "Prosím Vás, nedávejte dětem úkoly z matematiky, ve kterých stojí láhev piva 1,80 Kč. Manžel nemohl celou noc usnout!"
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úlu nacházely rostliny a voda. Včely hned z jara mohou mít potravu a nemusí
pro ni letět několik kilometrů, a že i tohle dokáží. Naše včely zimu přežily a potravu mají v blízkosti úlů,
takže doufáme, že se těší
dobrému zdraví.
za Mladé včelaře
Veronika Drábková, 6. A

Školní ples
V sobotu 23. 3. 2019
uspořádala naše škola ve
spolupráci s Městem Tovačov a Sdružením rodičů
a přátel školy Školní ples.
Do příprav plesu se zapojila většina pedagogů, někteří vyráběli výzdobu
sportovní haly, jiní obcházeli sponzory nebo nacvičovali s deváťáky jejich
vystoupení nebo nástup na
slavnostní dekorování.
Po slavnostním zahájení plesu, při kterém všechny přítomné přivítal pan ředitel, obsadili taneční parket deváťáci se svým tanečním vystoupením. To se jim moc povedlo a
diváci je také náležitě ocenili potleskem.
Poté se v prvním vstupu předvedli členové taneční školy Duckbeat a ve 22 hodin nastal ten nejslavnostnější okamžik celého večera, kdy si deváťáci převzali z rukou třídní
učitelky šerpu s nápisem Absolvent 2019. Diváci měli možnost se se všemi žáky deváté
třídy seznámit, kromě jejich jména se o nich dozvěděli, jakou školu si zvolili pro své
další studium a jaké mají záliby. Deváťáci obdrželi také malý dárek. Vše proběhlo velmi
slavnostně a deváťáci i jejich blízcí budou mít určitě krásné vzpomínky na tuto neopakovatelnou atmosféru.
Hudbu během celého večera zajišťovala hudební
skupina
Family
Band
s panem Pavlem Novákem.
Před třiadvacátou hodinou se
ve svém druhém vstupu opět
přestavili členové Duckbeatu. A o půlnoci si už mohli
vylosovaní účastníci plesu
odnášet
své
výhry
z tomboly.
Podle ohlasů přítomných se ples určitě vydařil a snad „odstartoval“ novou tradici naší
školy.

p. uč. Marcela Haraštová
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foto p. uč. Petr Jehlář
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Jarní píšťalka
V úterý 26. března proběhl 5. ročník písničkové soutěže „Jarní píšťalka“.
Zpívalo 28 dětí z prvního stupně a všichni si zaslouží velkou pochvalu. Ta náleží i děvčatům z 8.a 5. třídy za pomoc při organizaci soutěže.
Poděkování a pochvalu si zaslouží i Adam Vybíral – z 1.třídy, který zazpíval velice pěkně, ale vyhlašování výsledků se nezúčastnil.
Pořadí zpěváčků
1. ročník

4.ročník


Jakub Hrubý



Daniel Hrabálek



Kateřina Bíbrová



Kristýna Borková



Natálie Klimtová



Zuzana Vybíralová

2. ročník

5. ročník


Jakub Vodička



Sabina Řihošková



Viktorie Smolková



Amálie Kocmanová



David Pečenka



Aneta Kiššová

3. ročník


Eliška Zapletalová



Petra Filípková



Karolína Skřipská

foto p. uč. Petr Jehlář

p. uč. Eva Dvořáková
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III. kolo minivolejbalového klání
Dle výsledků z II. kola se děti kvalifikovaly na třetí turnaj. Pro naši školu to vypadá
velmi dobře. Žáci naší školy bojují v každém zápase a dávají ze sebe nejvíc, co mohou. A
tento fakt se velmi reálně odráží ve výsledcích. I po třetím kole si držíme krásné třetí místo z celkového počtu 10 zapojených škol do projektu. Čtvrtou příčku průběžně drží ZŠ
Slovan Kroměříž, nad kterou máme neuvěřitelný náskok 80 bodů.
Na turnaji jsme se poprvé ukázali ve sportovních dresech, které sklidily pozitivní ohlas, obdiv a i děti se v nich cítily moc dobře. A hlavně krásně vypadaly.
Oranžová kategorie mladší
Umístění - 1. místo, 5. místo,
10. místo a 16. místo z celkového počtu 21. zapojených týmů
Zajímavost: V této kategorii se
celkově prozatím jeden tým
NAŠÍ ŠKOLY umisťuje na překrásném prvním místě po třech
turnajích. Ještě v letošním ročníku neskončili na horším místě
než je první!!!! Velká gratulace.
Oranžová kategorie starší
Zajímavost: Nejlepší tým z naší školy v již zmíněné kategorii je na 10. příčce
Červená kategorie
Zajímavost: V červené kategorii dlouhodobě získáváme ta nejlepší ocenění. Ani tentokrát tomu
nebylo jinak. I když nám chyběla velká opora týmu kvůli zranění, tak jsme se nenechali zaskočit
a poprali jsme se o přímo skvělé výsledky
Umístění: 1. místo, 2. místo, 3. místo, 5. místo a
6 místo.
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Modrá kategorie
Zajímavost: V modré kategorii se podařil
opravdu velký skok. Jelikož se DEVÁŤÁKŮM podařila vyhrát skupina, postupují o
kategorii výš, kde se setkají s týmy, které mají vyšší výkonnostní úroveň. Další tým skončil na nepostupovém druhém místě a mají
možnost ukázat, co v nich je na závěrečném
turnaji tohoto roku a pro ně vlastně posledním turnaji v MINIVOLEJBALE v reprezentaci za naši školu.
Děvčata z osmé třídy prozatím drží zadní příčky a postupně se zlepšují a jsou rozhodnuté zaútočit na závěrečném turnaji na
skvělé výsledky. Tak se nechme překvapit a
držme jim pěsti - štěstí..... :-)

Turnaje se zúčastnilo celkem 219 dětí z 10 ZŠ.
Na 12 kurtech se celkem odehrálo 193 utkání.
p. uč. Lucie Bartošková
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PODPOŘTE DEN
AUTISMU!
(2. 4. 2019)

Přijďte v úterý 2.4.2019
v modrém!
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Zprávičky ze školní družiny
Ve čtvrtek 28. 2. proběhl v ŠD už
2. ročník akce „Když se načančám“.
Úkolem dětí bylo vymyslet a připravit si módní kostým (letní, plážový,
společenský, plesový, džínový….).
Paní vychovatelka Zuzana Dočkalová celou módní přehlídku skvěle
provázela slovem. Pobavili jsme se,
zasmáli se a celou akci si společně
užili.

V týdnu od 11. 3. - 15. 3. probíhal soutěžní „Týden divadelních souborů“. Děti stavěly kulisy, vyráběly loutky, psaly scénáře a připravovaly se na divadelní
čtvrtek, kdy celé soutěžení vypuklo. Porota musela zhlédnout
13 divadelních představení a
z nich vybrat ty nejlepší. Rozdala ceny za nejlepší divadelní scénář, divadelní kostýmy, kulisy a
herecký výkon.

14

Ve čtvrtek 21. 3. jsme všichni podpořili děti s Downovým syndromem akcí „Na každou nožku jinou ponožku“. Seznámili jsme se s životem těchto dětí a vysvětlili si, proč
se tato akce koná právě 21. března.

děti a vychovatelky ŠD

15

Ladies Cup
Dne 13. 2. 2019 se
uskutečnil dívčí turnaj ve
vybíjené, kterého se zúčastnily dívky šestých až
devátých tříd. Bojovalo se
o putovní pohár, který celý
rok opatrují výherkyně turnaje.
V letošním roce to byl
"BOJ" velmi vyrovnaný.

Až poslední zápas určil vítěze celého klání. Pohár
obhájily dívky z 6. třídy. I
pořadí na dalších místech
bylo vyrovnané, 3. a 4.
místo rozhodl až celkový
počet vybitých za celý turnaj.
Všem děkuji za dodržování pravidel a hru FAIR
PLAY.

Celkové umístění:
1) 6. A
2) 9. A
3) 8. B
4) 7. A, 7. B
5) 8. A
p. uč. Lucie Bartošková
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Ponožkový den – 21. březen 2019
Toto datum je totiž nejen začátkem jara, ale i mezinárodním dnem Downova syndromu, kterým je celosvětové zdravotní postižení způsobené ztrojením 21 chromozomu.
Jelikož buňky, zapříčiňující tuto nemoc, svým tvarem připomínají ponožky, organizace
Down Syndrom International je zvolila jako symbol akce k tomuto dni.

foto p. uč. Lucie Bartošková

Vzhledem k tomu, že podpořit jakýkoli
handicap je vždy důležité, rozhodli jsme se
přidat k dalším desítkám škol v České republice a udělat si Ponožkový den. Co to
znamenalo? Přijít do školy na každé noze
s jinou ponožkou nebo podkolenkou! Jak
dosvědčuje fotografie, letošní jednadvacátý
březen se vydařil a všechny zúčastněné hřál
pocit podpory těch, kteří s touto nemocí nemají zůstat sami.
za žákovský parlament p. uč. Jitka Lehká
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Dětské šibřinky
V neděli 10. března 2019 proběhla ve
sportovní hale v Tovačově dětmi velice oblíbená akce Dětské šibřinky. Akce se zúčastnily nejen děti z Tovačova, ale také ze
širokého okolí. Hned od začátku se hala začala plnit nejrůznějšími maskami- přišli
kovbojové, princezny, berušky, čertíci, strašidla, hasiči a jiné nápadité masky. O zábavu se letošní rok postarala agentura BAVI a
skvělý šašek VIKI, který děti roztančil, rozesmál a uspořádal různé soutěže, které odměňoval dobrůtkami.

Každý mohl vyzkoušet štěstí, zakoupit
si losy v bohaté tombole, a vyhrát tak nějakou z krásných cen… a letos jich bylo
opravdu hodně. O krátký, ale hezký program se také postarali vedoucí kroužků
Hanáček a Rebelky.
Celý kolektiv zaměstnanců MŠ ze srdce
děkuje všem sponzorům a rodičům, kteří
do tomboly přispěli nějakým dárkem, maminkám a babičkám za skvělé napečené
dobroty a všem, kteří pomohli při závěrečném úklidu.
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Už se těšíme na další rok!

p. uč. Lenka Šálková, MŠ

Kroužek keramiky
Už 6. rokem navštěvuji kroužek keramiky. Probíhá ve středu
po vyučování. Vždy se moc těším, protože mě baví práce s hlínou. Spolu se mnou sem chodí
dalších 14 dětí. Keramika je rozdělena do tří skupin. Skupinu pro
začátečníky navštěvuje 13 dětí.
Keramika pro pokročilé probíhá v
pátek a navštěvuje ji 11 žáků.
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Kroužek vede paní učitelka Dagmar Nováková. Učí
nás různé techniky práce s
hlínou a připravuje pro nás
nové náměty na keramické
výrobky. Vytváříme např. různá zvířátka, misky, postavičky, obrázky atd. Tvoříme také
výrobky k tématu Velikonoc a
Vánoc. Na Vánoce pak z
těchto našich výtvorů bývá ve
škole výstava. Tvorbu z hlíny
si dvakrát do roka vyzkouší i
děti ve školní družině. V naší
škole můžete vidět vystavené
výrobky za více než 15 let
existence keramických kroužků.

Když si nesu své výrobky domů, mám z toho opravdu radost. Proto bych chtěla paní
učitelce poděkovat za obětavou práci a její trpělivost s námi. Děkuji!
Kristýna Klimešová, 6. A
20

Soutěž
Právě teď koncem března vrcholí plesová sezona a vaším úkolem bylo ztvárnit nějaký
ples – s tanečníky, hudbou, výzdobou… Sešla se nám spousta roztančených obrázků a ty
nejlepší jsme ocenili.
kategorie 1. třídy:
1. místo – Zuzana Vybíralová, 1. A
– Sofie Vodičková, 1. A

2. místo – Elena Kliměšová, 1. A
– Kristýna Borková, 1. B

3. místo – Tereza Mikešková, 1. B
– Natálie Macourková, 1. A
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kategorie 2. třída:
2. místo – Sabina Řihošková, 2. A
– Michaela Hrubá, 2. A

1. místo – Veronika Lužná, 2. A
– Petr Symerský, 2. A

kategorie 3. třída:
1. místo – Ema Indráková, 3. A

3. místo – Veronika Scgaferová, 2. A
– Amálie Kocmanová, 2. A

2. místo – Gabriela Kroupová, 3. A
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3. místo – Julie Majarová, 3. A

2. místo – Natálie Klimtová, 4. A
kategorie 4. třída:
1. místo – Nikola Pehlová, 4. A

3. místo – Monika Šedková, 4. A

Vítězům gratulujeme!

Nové zadání soutěže
Pomalu se o slovo začíná hlásit jaro. A
jarní bude i zadání nové soutěže. Namalujte nebo vyrobte zástupce jarního hmyzu včely, berušky, motýly, broučky a další. A
protože ti všichni mají rádi květiny, můžete je třeba namalovat jak létají nad, lezou
po nebo sedí na květinách. Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 26. 4. 2019.
p. uč. Marcela Haraštová

Závěr

Přeji vám všem krásné Velikonoce, báječné velikonoční prázdniny a ještě před tím
všem deváťákům hodně štěstí u přijímacích zkoušek!
p. uč. Marcela Haraštová
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