školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

9. číslo

květen 2018

Úvod
Milí čtenáři,
vítám vás na stránkách předposledního vydání
našeho časopisu v tomto školním roce. Mohli
bychom obrazně říct, že už jdeme do finále,
protože máme před sebou poslední předprázdninový měsíc, který bude plný zkoušení, písemek a uzavírání známek. Ale nebojte se, budou v něm také školní výlety, odevzdávání
učebnic a snad i krásné počasí.

To všechno jmenované bude bránou
do dvouměsíčních zasloužených prázdnin. Tak nám všem přeji, ať bránou co
nejúspěšněji a co nejdřív projdeme. Ale
ještě před tím si můžete přečíst, co se
u nás ve škole všechno odehrálo a co se
u nás děje.

Hejtmanův pohár
Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání tzv.
opičí dráhy. Zapojit se mohou všechny základní
z každého kraje České republiky. Soutěží se ve 14
krajích, o 14 nejlepších krajských škol a 14 pohárů hejtmana. Cílem soutěže je u dětí a mládeže
podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah
k pohybovým aktivitám. Soutěží se na opičí dráze plné kreativních překážek, které prověří všestranné sportovní nadání zapojených žáků. Dráha
má unifikovanou podobu a je možné ji postavit
v každé tělocvičně či multifunkčním hřišti. Obsahuje elementární atletické prvky i práci s míčem a
vlastním tělem. Na naší škole se zapojily všechny
třídy a soutěžilo tedy přes 250 žáků. Dráha byla
přizpůsobena pro první stupeň a také pro druhý
stupeň. Soutěž je přizpůsobena tak, že sbíráte body za každou účast žáka, nahranou fotku a video
ze soutěže, pozvání jiné školy, vytvoření vlastní
hymny, nebo třeba z fandění při závodění. Nejsou
důležité časy proběhnutí dráhy, ale aktivní účast.
Výsledky by měl kraj zveřejnit na konci května,
tak budeme všichni držet pěsti, abychom se umístili co nejvýše.
p. uč. Tomáš Šilha
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p. uč. Marcela Haraštová

8. B v Praze
Dne 27. 3. jela třída 8. B s panem učitelem Velickým a paní učitelkou Ticháčkovou na zeměpisnou exkurzi do Prahy. Sešli jsme se v Přerově a odtud jsme se vydali přímo do Prahy. Cestu vlakem jsme si užili, proto nám rychle utekla. Z pražského hlavního
nádraží jsme se metrem vypravili na Vyšehrad. Na vyšehradském hřbitově jsme viděli
hroby slavných osobností, jako například Boženy Němcové nebo Jana Nerudy. Pak jsme
metrem vyrazili na Václavské náměstí, o kterém nám paní učitelka Ticháčková řekla
hodně zajímavých informací, tak jako o všem ostatním, co jsme v Praze navštívili.
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Z Václavského náměstí jsme dále
pokračovali ulicí Na Příkopech až
k Prašné bráně, u které se nachází Česká národní banka. Od Prašné brány
jsme šli přes Staroměstské náměstí na
Karlův most, odkud byl krásný výhled
na Vltavu a Pražský hrad. Potom jsme
vystoupali Nerudovou ulicí na Hrad,
kde jsme navštívili Chrám sv. Víta,
Vladislavský sál a prošli jsme Zlatou
uličku. I tam jsme měli pěkné zážitky.
Výlet se velmi vydařil, počasí nám
přálo a atmosféra byla úžasná!
Amálie Baďurová a Ema Šoukalová, 8. B

Čtvrťáci v prostějovském divadle
V letošním školním roce jsme kromě
jiných aktivit dvakrát navštívili divadlo
v Prostějově. Na podzim to bylo velmi
zajímavé divadelní představení s názvem
Bílý tesák, které bylo kombinované i
s filmovou projekcí. Představení se nám
velmi líbilo, protože bylo dost netradičně
pojaté. Proto bylo také doporučeno pro
starší děti, aby ději lépe porozuměly.
Na jaře jsme jeli do divadla na
„bubnovou show“ s názvem Jumping

Drums. Skupinu tvořili tři bubeníci, kteří
pro nás měli připravenou celou řadu skladeb, někteří z nás byli přizváni i
k účinkování na podiu. I toto představení
nás velmi nadchlo, protože bylo velice
živé, akční a mohli jsme se do něj zapojit.
Na obě akce jsme s sebou vzali i třeťáky a
páťáky a myslíme si, že byli stejně nadšeni jako my. Už se těšíme, s jakou nabídkou nás osloví prostějovské divadlo příští
školní rok.
p. uč. Jana Juříková + čtvrťáci
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8. A v Praze
Dne 24. 4. se naše třída 8.
A vydala na exkurzi do Prahy. Sraz byl v 6:00 hod na
přerovském vlakovém nádraží. Vlakem jsme dojeli až na
hlavní nádraží v Praze. Odtamtud jsme vyrazili na metro, které nás dovezlo na Vyšehrad. Na Vyšehradě jsme
viděli Slavín, kde jsou hroby
našich slavných osobností.
Dále jsme metrem jeli na

Václavské náměstí, kde jsme
měli obědovou pauzu. Po
pauze jsme se šli podívat na
Prašnou bránu a Staroměstské náměstí, kde jsme sledovali orloj – měli jsme štěstí,
bylo právě 13:00 hod. Přešli
jsme přes Karlův most a následně vystoupali na Pražský
hrad. Viděli jsme Chrám sv.
Víta, Vladislavský sál a prošli Zlatou uličkou. Měli jsme

Květen ve školní družině

šanci se také podívat do
věže Daliborky. Pak už
jsme zamířili metrem
zpátky na vlakové nádraží. Po dvouhodinovém
zpoždění vlaku jsme se do
Přerova dostali v deset hodin večer. I když byl den
v Praze náročný a cesta
zpátky zdlouhavá, náš výlet jsme si náramně užili.
Gabriela Zvonková, 8. A

V pondělí 6. 5. 2019 jsme nastoupily na pedagogickou praxi do školní družiny
v Tovačově. Jsme žákyně střední pedagogické školy. Na práci v ŠD i děti jsme se moc
těšily.
V úterý 7. 5. se konala velice sladká a zdravá
soutěž. Děti si z domu přinesly oblíbené ovoce a
zeleninu, tu jsme v družině nakrájeli a děti mohly začít tvořit podle své fantazie obrázky.
Všechny obrázky se moc povedly a po hlasování se vyhlásily výsledky soutěže. Všichni jsme
se těšili na to, až budeme moci ty krásné a originální výtvory našich šikovných dětí sníst.
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Od pondělí 13. 5. do pátku 17. 5. se uskutečnila soutěž „BAREVNÝ TÝDEN V ŠD“.
Každý den jsme se všichni sladili do jedné určité barvy. Za každý kus barevného oblečení jsme dostali jeden bod. Na konci týdne jsme sečetly body a vyhlásily vítěze. Výherci
dostali hodnotné ceny.
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V pátek 17. 5. jsme
se s dětmi vydaly na
exkurzi do hasičské
zbrojnice. Tam nás mile
přivítal a provedl pan
Majar. Ukázal dětem
výstroj i výzbroj, které
jsou nezbytně nutné pro
práci
dobrovolného
hasiče. Na závěr exkurze si děti mohly všechny věci vyzkoušet.

V úterý 21. 5. k nám zavítalo Maňáskové divadlo Šternberk. Zahráli nám tři krásné
pohádky. Sklidili od nás obrovský potlesk. Představení se jim moc povedlo. Na závěr
si děti mohly maňásky prohlédnout a vyzkoušet. Divadlo tu však nebylo naposledy. 8.
října divadlo Šternberk opět přijede a všichni jste srdečně zváni.

praktikantky Kateřina a Kristýna

Vtipy
Na policejní stanici zvoní telefon. Po zvednutí
se z něj ozve: "Okamžitě přijeďte, právě jsem
ho zabila." "Koho?" "Králíka."
"Osobo, nežertujte, tohle je tísňová linka! A kdo
vůbec volá?"
"Králíková."
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Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná: "Co se
říká?" "Nevím!" "Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?" "Aha - neříkej, že to je všechno!"

Zlatý list 2019
Ve čtvrtek 9. května 2019 se v Kojetíně uskutečnilo místní kolo přírodovědněekologické soutěže Zlatý list. Soutěžního klání se zúčastnily děti ze základních škol a
gymnázia z mikroregionu Střední Haná. Tři družstva přijela i z naší školy.
Mladší družstvo „Vlci“
ve složení Veronika Drábková, Kristýna Klimešová, Tomáš Zbožínek, Nina
Pískovská, Kamila Křepelková, Jan Dvorský se
soutěže zúčastnilo poprvé,
své vrstevníky porazilo a
bude reprezentovat tovačovskou školu v krajském
kole v Olomouci.
Družstvo v kategorii 7. – 9. třída
„Kapři“ ve složení Barbora Smolková, Barbora Švalbachová, Klára
Zbořilová, Šimon Lasovský, Kryštof Kroupa, Leo Nemrava se umístilo na pěkném druhém místě hned
za svými vrstevníky z Gymnázia
Svatopluka Čecha Kojetín.

„Lišáci“ ve složení Kristýna Síčová,
Karolína Slavíková, Denisa Zapletalová, Ema Šoukalová, Amálie Baďurová,
Tomáš Zezulka se sice neumístili na bedně, ale před nimi byli jen gymnazisté.
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Letos soutěžící opět prokázali velmi dobré znalosti v oblastech ekologie, ochrany
přírody, zoologie, botaniky, astronomie a mineralogie a po delší době budeme mít opět
zástupce v krajském kole.

p. uč. Olga Polzerová

V pátek 17. května se družstvo šesťáků zúčastnilo Krajského kola Zlatého listu
v Olomouci.
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Tenisový turnaj žáků
V pátek 17. května se uskutečnil ve sportovní hale tenisový turnaj žáků ve čtyřhře.
Jednalo se o druhý turnaj v tomto školním roce. Turnaje se zúčastnilo čtrnáct žáků 7. - 9.
ročníku, rozdělených do sedmi dvojic. Hrálo se dvoukolovým systémem. Každá dvojice
sehrála dva zápasy a po nich bylo určeno pořadí. Podle něj byly poté odehrány zápasy
o konečné šesté (dva páry měly totiž stejný počet získaných a prohraných gamů), třetí a
první místo.

Turnaj vyhráli již potřetí za sebou Jan
Halenka a Tomáš Zezulka z 8. B, když prošli turnajem bez porážky. Na druhém místě
skončili stejně jako na minulém turnaji Martin Kohn - Tadeáš Majtner z 9. A. Třetí
místo vybojovali při své premiérové účasti
Ondřej Kohn (7. A) - Marek Válek (7. B).

Další pořadí:
4. Šimon Lasovský - Leo Nemrava (9. A)
5. Jiří Pazdera - Jakub Sova (9. A, 7. A)
6. Ondřej Hopan - Patrik Vojtašek (7. B)
7. Michal Salva - Klára Zbořilová (9. A)

Turnaj se vydařil, byly k vidění hezké „tenisové bitvy“ v duchu fair play a povedené
výměny od všech hráčů.
p. uč. Petr Velický
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McDonald´s Cup
Žáci prvního stupně naší školy se ve čtvrtek 2. května zúčastnili v Přerově fotbalového turnaje okresního kola McDonald´s Cupu pořádaného AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Do tohoto turnaje se přihlásilo nebývale hodně škol a to celkem třináct.
Musely se tedy vytvořit tři skupiny a zkrátit herní čas na dvanáct minut, nás los přiřadil
do skupiny C. Skupiny C a B měly čtyři účastníky, ve skupině A bylo pět mužstev. Ze
skupin pak postupovaly dva týmy do vyřazovacích bojů. Sehráli jsme tedy svá utkání se
ZŠ Radslavice, U Tenisu a Želatovská.

V prvním zápase proti hráčům
ze Želatovské školy jsme měli
více šancí, i více ze hry, bohužel
se nám nepodařilo vsítit branku,
i když na to příležitostí bylo
hned několik. Ve druhém zápase
proti Radslavicím jsme měli obrovskou smůlu, neproměnili
jsme dvě tutovky a minutu před
koncem inkasovali. Do posledního zápasu jsme vstupovali, že
musíme hrát na vítezství, abychom postoupili ze skupiny.
Soupeř byl ale nad naše síly a
prohráli jen rozdílem tří branek.
Ze skupiny jsme tedy nepostoupili. Příští rok snad najdeme lepší formu a urveme nějaké to vítězství.

Účastníci turnaje: Jakub Kohn (5. A), Marek Gavenda (5. A), Martin Lehký (5. A), Matyáš Válek
(4. A), Zdeněk Palčík (4. A), Radek Nemrava (4.
A), Michal Krameš (4. A), Petr Klemeš (4. A),
Adam Vrána (4. A), Matěj Kolář (3. A), Patrik
Kohn (3. A).
p. uč. Tomáš Šilha
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Zlatá včela Tovačov 2019
V sobotu 4. 5 2019 soutěžilo
v Tovačově šest VKM za Olomoucký kraj. Přijelo celkem 46
včelaříků z Rovenska, Jeseníků,
Šumperka, Šumvaldu, Olomouce a
Tovačova. V kategorii 1. - 5. třídy
bylo 24 soutěžících a v kategorii
6. - 9. třídy 22.
Akce probíhala v prostorách
základní školy. Po vyřízení všech
potřebných formalit čekalo na soutěžící občerstvení v jídelně školy.
Zahájení bylo nachystané v tělocvičně, ale nakonec se na nás počasí usmálo a uvítání
proběhlo venku na hřišti školy. Všechny přítomné přivítal ředitel školy pan Mgr. Bc. Leon
Bouchal se zástupkyní Mgr. Aranou Adlerovou. Potom předal slovo vedoucímu včelařského kroužku a organizátoru Zlaté včely 2019 panu Pietrakovi. Ten seznámil soutěžící
s programem soutěže a představil sponzory. Velké poděkování patří základní škole za
vstřícnost, ochotu a pozitivní přístup k celé akci. Nemalý dík si také zaslouží Město Tovačov pod vedením starosty pana Marka Svobody. Věcnými sponzory byly firmy INNOGY
Gas Storage s.r.o., LEVIOR s.r.o., Roman Kolář, Zdena Dopitová, Mgr. Michal Pietrak a
Jaroslava Rašková.
Garantem celé soutěže je ČSV a Českomoravský štěrk a.s. Za ČSV se zúčastnil předseda spolku Tovačov přítel František Hošek. Za společnost Českomoravský štěrk a.s. přijela
paní ing. Kristýna Šebková Ph.D. – specialistka pro biodiverzitu a územně-plánovací dokumentaci. Seznámila nás s činností společnosti a představila mimo jiné i další včelařské
kroužky na Moravě, které jsou pod jejich záštitou.
Teď už nic nebránilo v zahájení soutěže. Za přítomnosti všech byla rozstřihnuta obálka
s testy a předána organizátorům mladší a starší kategorie. Soutěžící se seřadili dle kategorií a organizátorky z řad studentek je odvedly do tříd.
Po zvládnutí testů začalo to pravé rojení. Naše „včelky“ soutěžily ve znalostech mikroskopu, včelařských pomůckách a praxi. Nejvíce nás potrápila botanika. Ale jelikož jsou naše „včelky pilné“, všichni si počínali statečně.
V doprovodném programu jsme zdobili perníčky a vyráběli svíčky z vosku.
A dospělí, aby nezaháleli, měli možnost si poslechnout přednášku o včelaření z úst odborného včelaře pana Václava Dokoupila.
Před vyhlášením výsledků museli dva zástupci z každého kroužku prokázat své praktické znalosti ve vyplétání rámků. Vítězem se stal kroužek z Rovenska a obdržel věcnou
cenu.
Všichni se těšili na řízek k obědu, ale zvědavost na výsledky byla větší.
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V kategorii mladší žáci obsadili:
1. místo - Matějíček David - Šumperk
2. místo - Kupka Mikuláš - Jeseník
3. místo - Ježová Veronika – Jeseník
4. místo - Šálková Aneta - Tovačov
Kategorie starší žáci – postupová od 7. - 9. 6. 2019 do Nasavrk:
1. místo - Horčicová Marie - Rovensko
2. místo - Stojčev Adrien - Jeseník
3. místo - Hejlová Hana - Šumvald
4. místo - Drábková Veronika - Tovačov
Soutěžící obdrželi věcné dárky od sponzorů. Od přítele pana Hoška pak med jako cenu útěchy.
Po obědě jsme se rozloučili a vypravili ve skupinkách na prohlídku zámku Tovačov.
Velký dík patří všem organizátorům z řad školy, ČSV, rodičů včelaříků, kamarádů a rodinných příslušníků.

Josef Pietrak
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A ještě jednou Zlatá včela, tentokrát z pohledu člena tovačovského kroužku a soutěžícího
Vojtěcha Šálka:

Soutěž Zlatá včela

Dne 4. května se v naší škole konala soutěž Zlatá včela. Je to soutěž včelařských znalostí a dovedností. Soutěže se zúčastnil náš kroužek, včelaři z Rovenska, Jeseníku, Šumperku,
Olomouce a ze Šumvaldu.
Celá soutěž se skládala ze všeobecného testu, botaniky, mikroskopování, včelařské praxe, poznávání pomůcek a byla rozdělena do dvou věkových kategorií: 1.-5. třída a 6.-9. třída.
Začali jsme super snídaní v naší školní jídelně a v 9 hod bylo zahájení soutěže, kde jsme
se dozvěděli celý program dne a pak jsme se rozprchli na jednotlivá stanoviště.
Někteří se pořádně zapotili u písemného testu, jiní u botaniky nebo u včelařských pomůcek.
Po splnění všech oblastí jsme si mohli vyrobit motanou svíčku nebo si nazdobit voňavé
perníčky. Navíc všichni účastníci dostali vstupenku na prohlídku našeho krásného zámku.
Kolem poledne proběhlo vyhlášení a předání cen a diplomů. Každý ze soutěžících dostal na památku tašku plnou dárečků, dobrot a včelařský klobouk.
Zajímá Vás, jak se umístili naši včelařící z Tovačova? Všichni se moc snažili a bojovali
a v kategorii 1. - 5. třída se nejlépe umístila Aneta Šálková – 4. místo a v kategorii 6. - 9.
třída si nejlépe vedla Veronika Drábková - 4 . místo.
za mladé včelaře Vojtěch Šálek, 6. A
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Červený kříž – 8. B
Stejně jako třída 8. A také 8. B se v květnu zúčastnila programu první pomoci v budově
Červeného kříže v Přerově.

foto Lucie Glubišová, 8. B
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Věděli jste o Číně
Čína, celým názvem
Čínská lidová republika, je
stát ležící ve východní
Asii, ve kterém se mluví
čínsky a platí jüanem.
S 1,4 miliardami obyvatel
je Čína nejlidnatější zemí
světa, rozloha 9,6 milionu
km² ji činí čtvrtým největším státem. Hlavním městem Číny je Peking. Velice
zajímavá je velká čínská
zeď, která je nyní v Číně známá turistická atrakce. Velká Čínská zeď byla vystavena na
ochranu před severními kmeny a při její stavbě zemřelo přinejmenším 500 000 dělníků.
Čína se může pochlubit také nejdelší dopravní zácpou, která měřila 99 km. Největší zajímavost Číny je to, že v Číně nemají policejní psy, ale místo nich mají policejní husy.
Veronika Drábková, 6. A

Jaro u nás ve školce
Na jaro jsme se po dlouhé zimě těšili asi všichni a ono pořád ne a ne přijít…
Než jsme se dočkali slunečných dní, stihli jsme uklidit zahradu MŠ, poznávat první jarní
kytičky, navštívili babičky v Domově seniorů a popřáli jsme jim k MDŽ, vyrobili a vyhodili Morenu do řeky Moravy a chystali jsme se na jarní svátky- Velikonoce. Zdobili jsme
vajíčka, vyráběli zajíčky, kuřátka a slepičky.
Ve středu 17. dubna jsme vyrazili
do kina Metropol v Olomouci na
představení „Tetiny o jaru“. Bylo to
prima představení plné sluníčka a
jarních písniček. 26. dubna jsme si
udělali malý výlet za zvířátky na
Zlatou farmu do Štětovic. Děti se
dozvěděly spoustu
zajímavostí
o kravičkách, pomazlily se s telátky,
kočičkami, nahlédly i do štětovického skanzenu a pohrály si na parádním hřišti. Ochutnali jsme i čerstvé
domácí sýry.
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Začátek května patřil přípravám na besídky ke Dni
maminek. Děti ze třídy Sluníček, Medvídků a Berušek
připravily odpoledne pro maminky na zahradě MŠ,
bohužel počasí nám nepřálo a plánovaný program
včetně soutěží a táboráku nám moc nevyšel. Nejmenší
děti z Koťátek zase ukázaly, kolik se toho stihly ve
školce naučit.

V květnu nás také navštívili velcí kamarádi
ze SOU
řezbářské
v Tovačově, kteří vyrobili
a naší školce věnovali
hmyzí hotely. Moc jim za
to ještě jednou děkujeme
a už se těšíme, až zahlédneme první obyvatele
těchto domečků.
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Ve dnech 13. - 17. května se
27 dětí ze tříd Berušek a Medvídků zúčastnilo školy v přírodě
na Karlově v chatě Edison. Na
celý týden jsme se stali skřítky,
každý den nás dokonce navštěvoval děd Praděd, který za splněné úkoly rozdával drahokamy. Byl to týden plný dobrodružství, neboť počasí si s námi
pěkně zahrávalo, dokonce jsme
zahlédli i pár sněhových vloček.
To nás ale neodradilo od procházek do lesa, stavění domečků pro skřítky, výletu do Karlovy Studánky pro léčivou vodu, hledání veverky Zrzečky a zvířecí olympiády. Snad největší zážitek měly děti ze sauny a teplé venkovní vířivky. Dny rychle utíkaly a my se
chystali domů, ale odváželi jsme si spoustu zážitků. Myslím, že ještě dlouho budeme
všichni vzpomínat na společně prožité dny.
p. uč. Lenka Šálková, MŠ

„Škola v přírodě děda Praděda“
Milí čtenáři,
rádi bychom se s vámi rozdělili
o své zážitky ze školy v přírodě
s dětmi z naší mateřské školy ze
tříd Medvídků a Berušek. Naše
škola v přírodě se uskutečnila
v letošním školním roce ve dnech
13. 5. - 17. 5. 2019 v chatě Edison
v Karlově pod Pradědem.
Při přípravě programu jsme se
těšili na teplý slunečný květen na
horách. Předpověď počasí se podobala spíš zimnímu období. Maminky musely dětem přibalit ještě
neplánovanou zimní výbavu do
obrovských kufrů. Počasím jsme si
nedali zkazit náladu. V pondělí ráno zamávaly děti rodičům u mateřské školy a jelo se směr Jeseníky.
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První zastávka na svačinu byla v Jiříkově v Pradědově galerii pana Holouska. Děti zde
hned na začátku vyslechly vyprávění o duchu a strážci hor Jeseníků Pradědovi a skřítcích,
kteří mu pomáhají chránit hory a přírodu. Stála zde také 11m vysoká socha Praděda. A bylo rozhodnuto. Z dětí se stávají na celý týden skřítci pomocníci děda Praděda, kteří mu budou pomáhat chránit přírodu v Jeseníkách. Náš autobus stoupal do kopců Jeseníků a my
jsme z dálky viděli zbytku sněhu, které jsou v květnu i na horách neobvyklé. V Karlově
jsme s dětmi zamávaly u chaty odjíždějícímu panu řidiči autobusu a už se těšily na dobrodružství, která je na horách čekají.
Představte si, kdo na děti na chatě
po ubytování čekal. Děd Praděd přišel
za dětmi s dárkem úkolů na celý jejich
týden na horách v Jeseníkách. Děti dostaly barevná trička podle toho, jak
jsou rozděleny do lesních hlídek, k dotvoření a pomalování, deníčky poznání k plnění úkolů a pytlíčky na sbírání
vzácných kamenů z Jeseníků, které
budou dostávat za plnění svých povinností a úkolů, které musí zvládnout,
když tu nemají s sebou maminky.
Lesní hlídky skřítků se pustily hned do práce. Hnědé tlapky, Lupínky, Zlatíčka a
Zrzečky malovaly na trička, co se jim v přírodě líbí a paní učitelky jim pomohly dopsat
jejich jména. V kroužku se představily svým kamarádům. Celý týden nás provázely také
veselé pokřiky hlídek lesních skřítků a písnička o škole v přírodě – „Jeseník, Jeseník“ (Beskyde, Beskyde).
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Každý den dostal v programu své jméno – Krajina, Stromy, Kameny a Voda, Zvířata,
Lidé a od jména se odvíjely pečlivě paní učitelkami připravené aktivity dětí. Děti poznávaly stromy, volně žijící zvířata, kameny a vodu kolem nás a taky hodné lidi na horách.
Každý den začínal rozcvičkou teple oblečených dětí venku na zahradě s veselou písničkou. Každý den plnily děti úkoly v deníčku poznání a ověřovaly si nově získané vědomosti a zkušenosti. Každý den něco tvořily z přírodních materiálů – skřítky z klacíků,
zvířátka s kulatinky, domečky v lese pro skřítky a zvířátka, malovaly kameny.
Přes horší počasí se nám beze zbytku podařilo všechny plánované aktivity uskutečnit. Dětem se moc líbil výlet autobusem do
nedaleké Karlovy Studánky. Prošli jsme se
po krásných lázních, zastavili se s dětmi
u vodopádu u řeky Bílé Opavy, zahřáli se
teplým lázeňským oplatkem a nabrali vodu
z léčivého pramene, kterou děti vezmou
mamince z výletu domů jako dárek. Odpoledne jsme se zahřáli ve venkovní sauně a
vířivce, kterou jsme měli u naší chaty. Pro
všechny, kteří se saunování zúčastnili, to
byl neskutečný zážitek. A večer si děti užily
veselou pyžamovou diskotéku.

Náš týden s dětmi se blížil ke konci.
Děd Praděd každý den navštěvoval děti a
rozdával jim za jejich píli drahé kameny
do jejich pytlíčků, které se děti podle sebe opatrovaly, počítaly, vyměňovaly nebo
taky ztratily. Připravil pro ně taky hru,
hledání veverky podle stop. Děti mu za to
ukázaly své domečky v lese. Her v při
stavění domečků v lese z přírodnin se děti nemohly nabažit, radovaly se z každého okamžiku. Na konec pobytu byly děti
odměněny dědou Pradědem medailemi za
statečnost a diplomy za pomoc při ochraně přírody, které si určitě zasloužily.

Pro některé rodiče a děti byla škola v přírodě poprvé, kdy je děti na pár dní na chvíli
opustily a nechaly odpočinout. Paní učitelky si opět vyzkoušely, že převzít plnou zodpovědnost za svěřené děti není jednoduché. Telefonní čísla rodičů měly pořád k dispozici
k radě a pomoci. Při potížích s dušností dítěte také musely využít čísla na lékaře, který tu
byl opravdu hned. Po zabalení kufrů dětí už vyhlížely pana řidiče s oranžovým autobusem. Zpáteční cesta rychle ubíhala. Dětem udělaly paní učitelky diskotéku v autobuse.
V Tovačově nás u školky čekali s napětím rodiče v tričkách s krátkým rukávem. Děti jim
přivezly domů sebe, dárečky, zážitky a hlavně zkušenosti postarat se o sebe samy.
p. uč. Zdena Ludvová
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Soutěž
I když jsme měli tentokrát v soutěži poměrně náročné téma na zpracování, nesmírně se
vám vaše cyklistické obrázky povedly. Byli jste vážně moc šikovní a tady jsou ty nejzdařilejší výtvory:
kategorie 1. třída:
1. místo - Kristýna Borková, 1. B
- Tereza Mikešková, 1. B

2. místo – Gabriela Valentová, 1. B
– Michaela Strejčková, 1. B

3. místo – Elena Klimešová, 1. A
– Štěpánka Hirschová, 1. A
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kategorie 2. třída:
1. místo – Martin Nemrava, 2. A

2. místo – Martin Pazdera, 2. A

3. místo – Sabina Řihošková, 2. A

kategorie 3. a 4. třída:
1. místo – Nikola Pehlová, 4. A

2. místo – Ema Indráková, 3. A

Všem vítězům gratulujeme a letos naposledy si mohou po vyhlášení ve školním rozhlase
přijít pro drobné odměny.
Pro letošní školní rok naši časopiseckou
soutěž uzavíráme. Děkujeme všem, kteří se
do ní po celý rok zapojovali (A že vás nebylo
málo!), a moc se těšíme, že i v příštím školním roce budeme mít tolik soutěžících s tolika
nápady a s tolika nádhernými výtvory!
p. uč. Marcela Haraštová
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Závěr
Užijte si školní výlety, zabojujte o co
nejlepší známky na vysvědčení a ještě
naposledy se potkáme na našich stránkách koncem června, abychom se definitivně rozloučili s letošním školním rokem a popřáli si hezké prázdniny. Zatím
se mějte hezky předprázdninově! :-)
p. uč. Marcela Haraštová

