školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

3. číslo

listopad 2018

Úvod
Milí čtenáři,
už za několik málo dní se
ukáže, jak kdo byl hodný a
jakou nadílku dostane od
Mikuláše a jeho společníků.
A potom se ani nenadějeme
a už budeme vyhlížet Vánoce a těšit se na dárky a vánoční pohodu.
Tu si ostatně můžete navodit

už spolu s námi v pondělí
3. 12. zakoupením vánoční hvězdy, kterým přispěje na onkologicky nemocné dětské pacienty, nebo
tím, že navštívíte naše vánoční dílničky, kde si budete moct vyrobit různá
přáníčka, zápichy nebo
jiné vánoční dekorace.

To všechno a mnoho dalšího nás čeká v prosinci,
ale co se událo během listopadu? To se můžete za
chvíli dočíst na našich
stránkách.
Pěkné počtení a ať
vám to čekání na Vánoce
rychle utíká. :-)
p. uč. Marcela Haraštová

ČEPS cup (florbalový turnaj)
Žáci prvního stupně naší školy se ve čtvrtek 1. listopadu zúčastnili okresního kola Čeps
cupu, což je halový turnaj ve florbale. Vítěz turnaje jde do krajského finále a pak republikového, konaného v Praze. Letos bylo okresní kolo pod záštitou naší Základní školy a Mateřské školy v Tovačově a konalo se v hale. Byly vylosovány dvě skupiny po čtyřech účastnících, kdy k nám zavítaly školy z Přerova, Želátovic, Troubek a Hranic. V první skupině,
kde měla zastoupení naše škola, jsme se utkali se školami U Tenisu, Trávník a Želátovská.
V této poměrně silné skupině, kdy hlavně týmy z Přerova měly hráče věnující se florbalu
na vyšší úrovni, naši mladí hráči určitě neudělali ostudu. Sice jsme všechny tři zápasy prohráli, ale zápasy byly vyrovnané a rozhodovaly detaily. Skupinu vyhrála s přehledem škola
Trávník z Přerova. Ve druhé skupině díky neúčasti jedné školy si mohli zahrát ještě kluci
z Tovačova a dokonale toho využili. Dva zápasy ze tří vyhráli a skončili na krásném druhém místě. Kdy výborným výkonem porazili i hráče s Troubek v poměru 6:1.

p. uč. Tomáš Šilha

Účastníci turnaje:
Gavenda
Hrubý
Klemeš
Kohn
Kohn
Lehký
Nemrava
Šuga
Válek
Vrána

Marek
Jakub
Petr
Jakub
Patrik
Martin
Radek
Michal
Matyáš
Adam

5. A
4. A
4. A
5. A
3. A
5. A
4. A
4. A
4. A
4. A
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Podzimní zprávičky z mateřské školičky
Ve čtvrtek 1. listopadu
proběhla velká podzimní akce naší MŠ, tentokrát
s názvem Slavnost světel a
uspávání broučků.
Po setmění se na náměstí
sešli broučci, berušky, podzimníčci a strašidýlka s lampiony a po slavnostní fanfáře, o kterou se postarali mladí trubači ze ZUŠ pod vedením pana učitele Balódyho,
se všichni v průvodu vydali
k zahradě MŠ, kde na děti
čekalo překvapení.

Celá
zahrada
byla
osvětlená
lucerničkami,
dýněmi a podzimními dekoraci, které děti vyrobily
ve školce a doma společně
s rodiči. Děti si prošly tajemnou cestu plnou světýlek, potkávaly broučky, od
kterých dostaly drobné dárečky a na konci si
v kouzelném domečku vybraly broučka - kamínek,
o kterého se budou přes
zimu starat.
3

Po zdolání cesty děti broučky uspaly pomocí písničky a básničky a pak začala super podzimní diskotéka. Všichni se mohli zahřát tancem, teplým čajem, dětským punčem a nechybělo ani drobné občerstvení v podobě perníčků
a cukroví, o které se postaraly naše šikovné
maminky a babičky.

Akce se vydařila a my bychom chtěli všem,
kteří se na akci jakkoli podíleli, moc poděkovat.
V pátek 2. listopadu vyrazily děti ze třídy
medvídků a Berušek na výlet do centra ekologických aktivit - Sluňákov do Horky nad Moravou. Pro děti byly připraveny dva programyS panem Kaprem pod vodu a Bobřík.
Berušky se seznámily s životem ryb, pomocí kouzelné básničky se podívaly na dno
rybníka, naučily se poznávat ryby, pomocí různých a nevšedních materiálů tvořily rybník,
skládaly puzzle a dokonce si vyzkoušely i chůzi poslepu.
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Medvídci se zase dozvěděli zajímavosti ze života bobrů, stavěli bobří hráz, skládali puzzle, naučili se básničku o bobříkovi a u rybníka pozorovali stopy bobrů a
bobří skluzavky.

Návštěva tohoto centra byla velice příjemná, zajímavá a děti si jistě odvážely
spoustu zážitků a poznatků. Určitě se na
Sluňákov ještě vrátíme.
p. uč. Lenka Šálková

Tenisový turnaj žáků
V pátek 9. listopadu proběhl v tovačovské sportovní hale tenisový turnaj žáků ve čtyřhře. Jednalo se o první ze tří plánovaných turnajů v letošním školním roce. Zúčastnilo se
osm hráčů z druhého stupně, rozdělených do čtyř dvojic. Hrálo se systémem každý s každým, klasický set na 6 vítězných gamů.
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Vítězi turnaje se stali Jan
Halenka a Tomáš Zezulka
z 8. B, kteří vyhráli všechny
zápasy a obhájili vítězství
z minulého turnaje. Druhé
místo vybojovali Martin
Kohn a Tadeáš Majtner z 9.
A, na třetím místě se umístili
Jiří Pazdera a Marek Zpěvák
z 9. A. Na čestném čtvrtém
místě skončili Ondřej Hopan
a Patrik Vojtašek ze 7. B.

Všechny zápasy měly vyrovnaný
průběh a o výsledku se vždy rozhodovalo v koncovce setů. Všichni hráči
předvedli velmi dobré výkony a k vidění byla řada povedených výměn.
Další turnaj, tentokrát ve dvouhře,
je naplánovaný na měsíc únor.
p. uč. Petr Velický
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Střípky ze školní družiny
V pátek 16. 11. slavíme svátek poezie. V tento den se narodil Karel Hynek Mácha, autor
známé básnické sbírky Máj. Ve školní družině jsme se rozhodli, že tento svátek poprvé
oslavíme i my. Zapojili se děti 2. až 4. ročníku. Některým mladším dětem pomáhali rodiče,
ale většina to zvládla sama. Úkolem dětí bylo vymyslet svoji vlastní báseň. Sešlo se nám
mnoho krásných výtvorů, které bylo velmi těžké spravedlivě vyhodnotit. Posuďte sami:
Natálie Démalová, 2. A – Ráno
Každý den, když ráno vstanu,
čistím zoubky, myju hlavu.
Gumky, hřeben nachystám,
když máma přijde, tak je mám.
Potom trpím jako pes,
ale účes mám hezký dnes.

Amálie Kocmanová, 2. A – Povolání
150 hasiči - ohýnek hned zasyčí,
155 – doktor je tu hned,
158 – policajtů posun.
Sabina Říhošková, 2. A – Dráček
Vyletěl si dráček Mráček,
rozhlíží se do všech stran.
Letěl by a neví kam.
Létá si tam proti větru,
v teplém svetru.
Potká tam dračici
a odletí na jih.

Petr Symerský, 2. A – Hasiči Tovačov
Hasiči jsou nejlepší,
každý požár uhasí.
V nebezpečí nám vždy pomůžou,
když je požár, potopa a cokoli jiného.
Hasiči mají výjezd, jen když zvoní siréna!

V úterý 20. 11. proběhla recitační soutěž i v III. oddělení ŠD. Všichni byli odměněni
za snahu a všem moc děkujeme za krásný přístup k naší akci.

vychovatelky ŠD
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Pozvánka na charitativní vánoční družinový jarmark
V pondělí 12. 12. a 13. 12. proběhne v ŠD VÁNOČNÍ JARMARK. Výtěžek letos
půjde na nadaci MALÝ NOE, která pomáhá dětem vyrůstajícím bez biologických rodičů. Kdo nás chce podpořit a koupit originální vánoční dárek, má možnost v tyto dny od
13:00 do 16:00 hod přijít přímo do ŠD a nakoupit si. Těšíme se na vás. Pomůžete dobré
věci.
Srdečně Vás zvou vychovatelky a děti z ŠD

Perličky ze školních lavic







Co znamená zkratka ČSSR?
Československá samostatná republika.
Dva českoslovenští a dva čeští prezidenti měli stejná křestní jména. Kteří to byli?
+ Emil Zátopek a Emil Hácha
+ Václav Havel a Karel Havel
+ Antonín Zátopek a Antonín Nový
Kdo je to tovaryš?
+ Továrník
+ Muž, který žije sám
Kdo přišel prince poprosit o odpuštění?
Princ.

dodala p. uč. Marcela Haraštová
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Soutěž
V mém kabinetě se sešla strašná spousta duhových panáčků a duhových víl a bylo nesmírně těžké vybrat ty nejvydařenější. Byli jste, milí soutěžící, opravdu velice šikovní. A
odměněni budou tito vítězové:
Kategorie 1. třídy:
1. místo – Tereza Mikešová, 1. B
– Michaela Strejčková, 1. B

2. místo – Natálie Macourková, 1. A
– Matouš Bezděk, 1. B

3. místo – Daniela Válková, 1. A
– Sofie Vodičková, 1. A
– Elena Klimešová, 1. A
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Kategorie 2. třídy:
1. místo – Tereza Kytlicová, 2. A
– Sofie Nguyen, 2. A

2. místo – Viktorie Sládečková, 2. A
– Filip Macourek, 2. A

3. místo – Aneta Kiššová, 2. A
– Petr Symerský, 2. A

2. místo – Ema Indráková, 3. A
– Kristýna Tušková, 3. A
Kategorie 3. třídy:
1. místo – Kristýna Macourková, 3. A
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Kategorie 4. a 5. třídy:
1. místo – Aneta Šálková, 4. A

3. místo – Aneta Kiššová, 2. A

2. místo – Sára Mračková, 5. A

Všem, kdo se soutěže zúčastnili,
děkujeme. Vítězům patří velké gratulace a po vyhlášení ve školním rozhlase je u mě v kabinetě čeká malá
odměna.
p. uč. Marcela Haraštová

Závěr

3. místo – Nikola Pehlová, 4. A
– Milan Třasoň, 4. A

Nové zadání soutěže
Blíží se nám zima, takže zadání nové soutěže zní: namalujte tanec sněhových vloček.
Představte si, jak vločky spolu dovádí na sněhové diskotéce a ztvárněte nám to. Uzávěrka
bude už v pátek 14. prosince.

Užijte si mikulášskou nadílku a dávejte pozor na čerty! Přijďte se podívat na naše vánoční dílničky 12. 12. a před Vánocemi se ještě jednou na našich stránkách potkáme .
p. uč. Marcela Haraštová
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