školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

1. číslo

září 2018

Úvod

Řecký den

Milí čtenáři,
tak vás znovu vítáme na našich stránkách.
Prázdniny utekly neskutečně rychle, a už
máme za sebou dokonce i první měsíc nového školního roku. Prvňáčci se už u nás ve
škole rozkoukali, stejně jako šesťáci na druhém stupni. Deváťáci pomalu už aby začali
myslet na nejvhodnější výběr školy a na přijímací zkoušky a ve škole máme změnu pana
ředitele.
A také už nám začal podzim. Venku se
ochladilo a přicházejí podzimní plískanice,
dny se zkracují, ale vy se nenechte počasím
negativně naladit. K dobré náladě se vám pokusíme přispět i my v našem časopise. Opět
budeme informovat o akcích ve škole, o vašich úspěších i o vašich „perličkách“, přineseme vám poučení, soutěže i zábavu.
Vyzývám všechny, kteří by měli zájem do
časopisu přispívat, aby přišli za mnou, a domluvíme se. První noví přispěvatelé už se
přihlásili.
Dnes začneme některými akcemi, které
jsme už nestihli otisknout na konci minulého
školního roku, ale byla by škoda o nich nenapsat.
Hezky si čtení užijte, i když první číslo
nebude ještě tak rozsáhlé.

V úterý 26. června zorganizovala na
naší škole paní učitelka Lehká ve spolupráci s třídními učitelkami šestých tříd
(p. uč. Ticháčkovou a Macháčkovou)
Řecký den. Lonští šesťáci si jej náležitě
užili. Nejprve si oblékli dobové "hábity",
poté se seřadili na hřišti a pronesli
"přísahu ".
Zatímco
se
chlapci
účastnili
"olympijských her", děvčata připravovala
malé občerstvení. Na konci dne byl vyhlášen vítěz her, nejlepší kostým a nejlepší účes.
p. as. Helena Řihošková

p. uč. Marcela Haraštová
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Slavnostní rozloučení se žáky deváté třídy
V pátek 29. června si
všichni žáci převzali od
svých třídních učitelek a
učitelů vysvědčení. Žáci deváté třídy se navíc zúčastnili
slavnostního rozloučení se
školní docházkou na tovačovském zámku.
Všichni deváťáci přišli
slavnostně oblečení a většina z nich se neubránila dojetí, když si uvědomili, že
dnes se vidí ve stejném slo-

žení se svými spolužáky a
učiteli naposledy.
Po proslovech pana starosty a pana ředitele se
všichni deváťáci podepsali
do pamětní knihy a dostali
drobné dárky na památku.
Potom přišel na řadu proslov deváťáků, který přednesla Darina Sedlmaierová
a ve kterém zhodnotila celou školní docházku, poděkovala všem vyučujícím a
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popřála svým spolužákům
šťastný vstup na nové školy.
A když na závěr zazpívali deváťáci svůj Valčík na
rozloučenou, zalesklo se i
nejedno oko pedagogů, kteří
se s nimi loučili.
Teď už mají svůj vstup
na nové školy za sebou, my
jim přejeme, ať se jim daří a
doufáme, že se k nám budou
rádi vracet.
p. uč. Marcela Haraštová
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Králický Sněžník
Ahoj děti, víte, co je Králický Sněžník? No přeci pohoří
v Pardubickém kraji s nejvyšší horou Králický Sněžník,
která měří 1 424 metrů a je naší 3. nejvyšší horou. Tak
schválně, dokázali byste vyjmenovat ty hory v České republice, které jsou vyšší? Určitě ano. (-: Název hory vyplývá z dlouhého zimního období − sněhová pokrývka vydrží
na vrcholu až 8 měsíců v roce.
A víte, co spojuje město Tovačov s Králickým Sněžníkem?
Opravdu to nevíte?
Tak to jste nebyli s námi na výletě na Králičáku. Pár metrů pod vrcholem hory totiž pramení řeka Morava, která
protéká kousek od Tovačova. My žáci 2. stupně s naším pedagogickým doprovodem jsme letos vyrazili na výšlap ve
středu 12. září. Autobus nás vyvezl k Chatě Návrší a potom
jsme šlapali 6 km do kopce. Počasí nám přálo, krásně svítilo sluníčko, teploměr ukazoval skoro 30°C. Skoro všichni
vyšlapali až na vrchol. Na vrcholu Králického Sněžníku
nejsou v současnosti žádné stavby. Na samém vrcholu v
minulosti stála rozhledna (postavena v roce 1899) a několik
set metrů pod vrcholem také Lichtenštejnova chata
(postavena v roce 1912). Obě stavby však byly začátkem
70. let 20. století zbořeny. Z rozhledny na vrcholu zůstaly
jen ruiny (pahorek kamenů) a u základů zbořené chaty dnes
stojí soška slůněte.
Cestu k autobusu po stejné trase jsme zvládli také
v pohodě. Odměnou nám všem byla návštěva cukrárny ve
Starém Městě pod Sněžníkem.
A víte, kde končí svou pouť řeka Morava? Přeci
v Bratislavě, pod hradem Děvín. A tam se společně vydáme
13. června 2019.
p. uč. Jana Ticháčková
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Hurá na Králický Sněžník
První vlastivědný výlet nás čerstvých páťáků mířil přímo k prameni
řeky Moravy.

Docela náročný výstup jsme
zdolali za 2 a půl hodiny a to
i s občerstvováním, odpočíváním a fotografováním.

Nejen, že jsme to všichni „dali“, ale také jsme
se něco nového přiučili
a poznali.

Teď už se těšíme na říjnový výlet, kdy vyrazíme obdivovat naše hlavního město tedy stověžatou Prahu.
žáci 5. A
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Perličky našich žáků







Žákovský parlament

Beze slov se můžeme dorozumívat očmi
a krezby.
Zvíře na d: dikobrazec.
Do naší ovce zavedli zemní plyn.
Písaři v Indii psali na dřezovou kůru.
Jednotka hmotnosti: megagram.
Lis na ovce.
dodala p. uč. Marcela Haraštová

Zájmové kroužky
Naše škola nabízí na školní rok 2018/2019 celou řadu kroužků. Přinášíme vám jejich přehled a
pozvánky některých vedoucích nebo členů kroužků.

Náš žákovský parlament
pod vedením p. uč. Jitky Lehké
už zahájil v tomto školním roce
svoji činnost. V pondělí 24. 9.
2018 měli členové žákovského
parlamentu první schůzku a plánovali akce, které uspořádají.
První z nich bude na přelomu
října a listopadu Halloweenský
den ve škole. Určitě se máte na
co těšit!

Soutěž
Vítám všechny, kteří se už nemůžou dočkat nového zadání soutěže a
hned se pustí do malování. Úkol
tohoto měsíce zní: Namalujte, jak
si přestavujete Houbového krále,
krále všech hříbků, holubinek, muchomůrek, bedlí a dalších hub.
Zrovna teď máme období, kdy houbaři nosí domů plné košíky hub, tak
si zkuste představit a namalovat,
jak by mohl takový houbový vládce
vypadat. Třeba s korunou na hlavě
jako opravdový král a se spoustou
malých hříbků jako poddaných, nebo to může být nějaká cizokrajná
houba a třeba má také svou Houbovou královnu… Nechávám to na
vaší fantazii.
Na vaše obrázky se moc těším.
Uzávěrka soutěže a dalšího čísla
Podlavičníku bude v pátek 26. 10.
2018.
p. uč. Marcela
Haraštová
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VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ
PRO VŠECHNY

PRO KOHO:

1.-9.ročník

KDY:

úterý 14:00-16:00

KDE:

sraz v šatně

VEDOUCÍ:

Petra Nemravová

A CO BUDEME DĚLAT?
Kreslit, malovat, tvořit-prostě si hrát s barvami
a fantazií, takže čarovat :-)
ve skupině i samostatně…a možná i něco víc!
Florbalový kroužek
pro 1. stupeň:
3. - 5. ročník - v úterý od 13,00 - 14,30 hod. Přihlášky noste do 3. A paní učitelce Dance Grufíkové.
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Včelařský kroužek
V pátek 21. září 2018 začal opět
v naší ZŠ kroužek mladých včelařů. Vedoucí kroužku jsou Alena a Josef Pietrakovi. Scházíme se každý pátek odpoledne. V našem kroužku se učíme o včelách, vyrábíme rámky pro včely do úlu,
na podzim a na jaře navštěvujeme a
kontrolujeme naše včelí úly, které máme
u Donbasu. Odměnou za naši práci a trpělivost je letní stáčení našeho vlastního
medu. Také chodíme na přednášky do
okolních základních a mateřských škol a
náš kroužek umíme prezentovat i na různých akcích- např. Vánoce na zámku,
Děti a příroda. V uplynulých dvou letech
jsme se zúčastnili dvou soutěží s názvem
Zlatá včela. V roce 2017 jsme soutěžili
v Šumvaldu a v roce 2018 v Jeseníku.
V roce 2019 by tato soutěž měla proběhnout u nás v Tovačově.
Máte- li rádi přírodu jako my, přijďte
mezi nás.
za mladé včelaře Vojtěch Šálek, 6 .A

Závěr

Turistický kroužek

A jsme na konci našeho letošního prvního čísla. Přeji vám
krásný podzim, užijte si houbaření, pouštění draků, podzimních procházek, zkrátka všeho,
co k podzimu patří.

Pojďte s námi na sobotní vycházky!
5. – 9. třída
4 – 5 akcí během roku
Kam se například podíváme:
Brněnská přehrada
ZOO Ostrava
Jeseníky
Hostýnské vrchy

A pokud se budete chtít podělit o své zážitky nebo o nějaké zajímavosti s ostatními čtenáři, nestyďte se a přijďte.

Vedoucí kroužku: J. Ticháčková,
O. Polzerová

p. uč. Marcela Haraštová
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