školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

1. číslo

září 2017

Úvod
Milí čtenáři,
vítám vás v novém
školním roce. I když má
toto vydání na titulní
stránce napsáno září,
dostává se vám do rukou až na začátku října.
Jednak pro to, že jsme
shromažďovali informace a jednak pro to, že
se nám na konci září
poštěstilo mít několikadenní volno .
I letos pro vás

chystáme spoustu zajímavých informací o dění ve škole, o vašich
úspěších v soutěžích,
o exkurzích a výletech,
články o zeměpisných
zajímavostech, o městech, státech, o knížkách, o různých výročích a všechno to opět
protkneme humorem ze
školních lavic a samozřejmě nezapomeneme
ani na vás, kteří

se rádi zapojujete do
naší výtvarné soutěže, a
už v tomto čísle najdete
první zadání soutěže.
I vy sami se můžete
zapojit do vydávání našeho časopisu a přispět
nějakým
zajímavým
článkem.
Přeji vám úspěšný
školní rok a v každém
čísle příjemné počtení.
p. uč. Marcela Haraštová

Slovo paní zástupkyně
Jaké byly?
Ptáte se, kdo? Každý
správný školák vám
odpoví jako každý rok
– krátké! Mluvíme
o prázdninách. Ač to
vypadá, že se nic nedělo, ve škole bylo rušno.
Začátkem srpna to
u nás vypadalo jako na
stavbě. Během dalších
prázdninových dní jsme
však všechno stihli
včas, mimo jiné i díky
našim provozním pracovníkům, kteří si leckdy přivstali i dříve než
začíná jejich pracovní

doba a odcházeli, když
se
někteří
vraceli
z koupání. Patří jim za
to velký dík. Je potěšující, když má škola dobré „základy“.  Koncem června jsme stihli
provést první krok
v revitalizaci hřiště. Je
škoda, že jste si neudělali o prázdninách čas a
na hřiště jste si nepřišli
zahrát. Bylo otevřeno
po celé prázdniny. A
zdarma!
Aby se vám ve škole
líbilo, připravili jsme
chodby do nového ka2

bátku a hned pěkně do
barev podle barev jednotlivých budov. Možná to někteří vědí, že
naše škola jsou vlastně
tři historické budovy.
Obecná, chlapecká a
dívčí a společně jsou
propojeny do jednoho
velkého objektu. Pro
lepší orientaci máme
každou budovu natřenou jinou barvou. Ale
to jste si už určitě všimli vloni, že jsme
v modré, žluté a zelené
budově.
Mezi učiteli uvidíte i

nové tváře a všichni
společně jsme spolu s
externími pracovníky
pro vás připravili řadu
kroužků.
Namátkou
můžu jmenovat třeba
včelaře, kteří se velmi
dobře prezentují i mimo
naši školu. Těšit se můžete nově třeba i na fotbalový kroužek, MasterChef, čtenářský klub,

minivolejbalový apod.
Zeptat se můžete i doma svých rodičů, jestli
nechtějí nějaký kroužek
vést. Třeba mají nějakého svého „koníčka“ a
mají chuť a čas předat
svoje zkušenosti vám
mladším.
Na začátku září
vstupujeme do školy
plni nově načerpaných

sil, takže nezbývá, než
si navzájem popřát, aby
nám dlouho vydržely.
Ať se vám ve vaší školní práci daří co nejlépe,
věnujte čas nejen učení,
ale hlavně - využívejte
svůj volný čas kvalitně.
Ne jenom na sociálních
sítích a u počítače!
p. uč. Arana Adlerová

Co jsme loni nestihli otisknout
Vzhledem k tomu,
že některé loňské školní
akce se uskutečnily až
po poslední uzávěrce
Podlavičníku,
slíbili
jsme autorům článků
o nich, že je uveřejníme
v prvním čísle letošního
školního roku, takže
slib plníme:
Žáci osmé třídy (letošní deváťáci – pozn.
redakce) Darina Sedlmaierová, Jirka Kohn a
Petr Šálek, si připravili
pro své mladší spolužáky ukázkovou hodinu
první pomoci.
S osmáky jsem byla
na výuce první pomoci
na SZŠ v Kroměříži a

zároveň jsem si řekla,
že to co učíš někoho
druhého, si sám lépe

něními, s bezvědomím,
jak použít obvazovou
techniku a dlahy, zasta-

pamatuješ, a tak jsem je
k výuce mladších spolužáků využila. Byla to
užitečná hodina, mladší
spolužáci rádi poslouchali a dověděli se, jak
se mají chovat, když se
setkají s různými zra-

vit krvácení, dát člověka do stabilizované polohy a v neposlední řadě umět přivolat první
pomoc. Chválím své
žáky z osmých tříd, byli
dobří „učitelé“, a žáky
z pátých tříd, byli vděč-
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nými posluchači.
p. uč. Vladimíra Vránová

Jak to viděla žákyně 5.
B, vyjadřuje pár slovy
sama:
Ve čtvrtek 22. 6. 2017

nám osmáci ukázali základy první pomoci
v různých
situacích.
Třeba jak říct záchranářům do telefonu, co se
stalo, jak rozpoznat závažnost zranění, vyzkoušeli jsme si zastavit
tepenné a žilní krvácení, ošetřit otevřenou a
uzavřenou zlomeninu,
jak určit, zda zraněný

dýchá anebo jestli je
v bezvědomí a taky
jsme si zkusili vyrobit
vlastní silou nosítka na
přenos zraněného.
Všechno bylo moc
zajímavé. Hodina se
nám líbila. Děkujeme
paní učitelce Vránové,
že hodinu s námi připravila.
Luciana Skopalová, 5. B

Motivační hodina chemie
Milí žáci a kolegové a
kolegyně na ZŠ a MŠ
Tovačov,
chci se s Vámi rozloučit
sdělením o motivační
hodině, kterou jsem zajistila pro žáky 7. – 9.
ročníku.
Motivační
hodinu
nám udělal opět náš
bývalý žák a nadějný
budoucí vědec biochemik student Univerzity
Palackého v Olomouci Miroslav Peřina.
Mirek
je
velmi
skromný a na nic si nehrající výborný student,
mladý vědec a hlavně
velmi příjemný a milý
mladý muž, který se rád

vrací do míst, kde vznikal jeho zájem o biologii a chemii.
Pracuje i v Pevnosti
poznání
v Olomouci
jako „mladý vědec“,
který předvádí zvídavým
návštěvníkům
chemické pokusy a vysvětluje důležité chemicko-biologické a fyzikální děje.
Všichni naši žáci se
zájmem
poslouchali
jeho teoretické povídání, ale nejvíce je zajímaly pokusy, které Mirek prováděl.
p. uč. Vladimíra Vránová

A jak to viděli sami
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účastníci?
Stejně jako minulý
rok, i letos nás navštívil
18. 6. 2017 bývalý žák
naší školy, Mirek Peřina, který studuje na
univerzitě biochemii již
druhým rokem.
Připravil si pro nás
velice zajímavou besedu, ve které nám ukázal
jak zajímavé pokusy,
tak nám i vysvětlil, proč
že je ta škola důležitá.
Ačkoli si myslím, že
v našem věku si valná
většina neuvědomuje
to, jaký budou mít dopad jeho výsledky ve
škole na jeho budoucnost. :)

V první části jsme si
popovídali o biochemii
a "rozdělili se" se na tři
skupiny, podle zaměření. To jen tak pro zajímavost. A byly to
předměty jako čeština a
dějepis, druhá skupina
byla matika, přírodopis,
fyzika a poslední chemie. Já se přihlásila do
dvou a půl. Češtinu miluju stejně jako fyziku a
přírodopis. Jen matika
mi nejde. A chemie?
Chemie mě baví, myslím si, že chemici jsou
naprosto důležití a obdivuju je, ale byla jsem
hodně nemocná, pak
jsem se to nedoučila a
jelo to z kopce. Ale i
tak mám chemii celkem
ráda, ale musím to chápat.  Příští rok to napravím.

Mirek Peřina nám
povídal i trochu o stu-

letos tolik ne, jak vloni)
jelikož se to počítá na

diu, o tom, jak je důležité zúčastňovat se vše-

přijímačkách.
Po zajímavém
povídání
o globálních
problémech
lidstva jsme
se vrhli na
pro někoho
zajímavější
část, kterou
byly pokusy. Od zapalování ruky, obarvování
vody, až po hořící plyn.
Všechno bylo neskutečně moc poučné a líbilo se mi to.
Já jsem si to teda
užila, ačkoli jsem si pro
jistotu vyzkoušet nic
nechtěla.

lijakých soutěží, olympiád, (splněno, ačkoli

Darina Sedlmaierová, 8. A
(letos už 9. A)
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První školní den u prvňáčků

Školní družina
V úterý 12. 9. se
nám v ŠD konečně podařila uskutečnit dlouho
plánovaná akce, ukázka
z kynologického výcviku psů paní Coufalíkové. Z časových důvodů
jsme se domluvili na
ráno po 7. hodině, kdy
se děti schází do ŠD a
ZŠ. Viděli jsme zajímavé ukázky záchranářských psů Bárta a
Berta (border kolie).

Pes na povel své paní
našel schovanou živou
osobu. Jak se hledá
mrtvé tělo zasypané
sutinami při zborcení
domu, nám ukázal pejsek tak, že musel najít
uschovanou krabičku se
zbytky DNA (nehty,
vlasy, kůže své paní).
Paní Coufalíková nám
prozradila, jak si pejsci
nejraději hrají a na slovo ji poslouchají. Jezdí
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s nimi na různá soustředění, letos byli na
Lipně, kde jeden z nich
absolvoval výcvik ve
vodě. Zúčastňují se i
psích soutěží u nás. Bylo to velice poučné a
zajímavé pro děti i nás
dospělé. Děkuji paní
Coufalíkové a přeji
hodně úspěchů jí i jejím
pejskům.
p. vychovatelka
Pavla Dočkalová

Školní fotografická soutěž

Věděli jste:
O Řecku tyto zajímavosti?
 Řecky Ελλάς - oficiálně Řecká republika
je stát ležící na pevnině a četných ostrovech.
 Pevnina leží na jihu
Balkánského poloostrova a ostrovy
v moři
Egejském,

Krétském, Thráckém,
Jónském a Středozemním.
 Řecko má rozlohu
131 940 km2 pevniny
a 0,86 % vodní plochy.
 Hlavním
městem
jsou Athény
 Další města jsou Soluň, Patra a Iraklio.
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 Sousední státy jsou:
Albánie, Makedonie,
Bulharsko, Turecko.
 Administrativní členění: 13 krajů a 74
regionálních jednotek. A jeden autonomní stát Athos.
 Řecko má 3000 ostrovů, ale osídlených
jich je jen 167.



Dějiny Řecka: začínají již ve starověkém Řecku, Byzantské říši, za turecké nadvlády a
sahají až ke vzniku
republiky.





Apollonův chrám
v Delfách a památky na jednotlivých
ostrovech.

Jazyk: řečtina –
velmi těžká na naučení.
Památky:
město
Athény,
Soluň,
klášter
Meteora,
řecké
kostely,

Ondřej Bartoň, 9. A

Athény

Perličky ze školních lavic


Vypiš
zvířata
z vyjmenovaných
slov:
Netopýr,
kobyla,
kůň.



Co je to antikoncepce?
Ochrana při sexu,
aby partnerka neotněhala.



Co je to pelichání?
Když je někdo vystrašený, tak mu začnou padat vlasy.

dodala p. uč. Marcela Haraštová a p. uč. Olga Polzerová

Knižní koutek
Zdravím, čtenáři Podlavičníku!
Prázdniny
strašně
rychle uběhly a my už
jsme zase o něco starší
a hlavně v nových třídách. Učivo začíná být

těžší a těžší…
A protože si každý rád
odpočine od učení
u nějaké knihy, mám
tady pár tipů:
Třpytný dvůr (Richelle
Mead)
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Hlavní hrdinkou knihy je mladá krásná hraběnka, kterou nudí její
život. Připadá si jako
pod vodou, nemůže dýchat, nemůže se pohybovat sama bez skupiny
dvorních dam. A tak,

když se dozví o Třpytném dvoře, kde je místo
pro chudé dívky, které
se postupně učí etiketě
a následně jsou provdány za bohatého manžela,
rozhodne
se.
V přestrojení
prchá
pryč a učí se způsobům,
aby mohla odjet do
Adorie. Ovšem je tu
jedna
komplikace.
Okouzlující
Cedrik
Thorn zná její tajemství
o tom, odkud doopravdy pochází…
Jenže Adelaide není
jediná, která má nebezpečné tajemství, a tak
začne vymýšlet plán,
jak jeho problém vyřešit. Mezi tím se jejich
vztah nebezpečně rozvíjí a hrozí jim a celému
Třpytnému dvoru neuvěřitelný skandál…

Co po ní zůstalo? (T. R.
Richmond)
Tato krásná knížka
je psána zvláštní formou, a to třeba články
z novin, zápisky z deníků, blogy, rozhovory a
dopisy. Vše pojedná
o mladičké Alici, která
záhadně zemřela. Mně
osobně byla velice
sympatická, protože to
byla taková cílevědomá
dívka. Všeho se chytil
její bývalý profesor Jeremy Cooke a pomocí
těchto ústřižků skládá
znova Alicin život střípek po střípku.

Doufám, že se vám
článek líbil.
Mějte se krásně a přeji
spoustu úspěchů.
Darina Sedlmaierová, 9. A
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A protože jsou toto
knížky pro starší čtenáře a také proto, že se
nám přihlásili do redakční rady časopisu
nově i děvčata ze třetí
třídy, tak vám nabízíme
i jejich nabídku pohádkových knížek pro
menší děti:
O první knížce nám
napsala Monika Šedková ze 3. A. Kniha se
jmenuje Moje nejkrásnější pohádky a Monika
nám z ní vybrala tu o
Šípkové Růžence.

Jinou verzi Šípkové
Růženky vám představí
Nikola Pehlová ze 3. A.
Tuto
stejnojmennou
knížku napsala Eliška
Krásnohorská:

Soutěž
Nastal nám podzim,
venku často prší a fouká vítr a mě napadl další úkol pro vás. Zkuste
si představit, že déšť i
větry mají své vládce a

zkuste mi namalovat
nebo jinak ztvárnit, jak
by podle vás mohl vypadat král deště a královna větrů. Moc se na
vaše podzimní výtvory

těším! Uzávěrka časopisu bude ve středu 25.
října. Vítězové budou
odměněni.

než jak jste byli zvyklí.
Původně jsme chtěli
zmenšit i celkový formát, ale nakonec jsme
usoudili, že čím větší
provedení, tím lépe si
jej budou moct přečíst i
naši příznivci z řad
starších občanů, kterým

tuto možnost nabízíme
např. v knihovně.
Snad se vám bude
náš „staronový“ časopis
líbit.
Mějte se hezky a
příště na shledanou!

p. uč. Marcela Haraštová

Závěr
A jsme na úplném
konci letošního prvního
čísla. Určitě jste si všimli, že jsme zvolili jinou grafickou úpravu
časopisu. Změnili jsme
písmo a také jednotlivé
články jsou na stránkách rozmístěny jinak,
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p. uč. Marcela Haraštová

