školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

9. číslo

květen 2018

Úvod
Milí čtenáři,
prázdniny už pomalu klepou na dveře, už nám zbývá jenom poslední měsíc a budeme si
užívat zaslouženého volna. Takže ještě vydržte všechna zkoušení a závěrečné prověrky a
snažte se své známky „vytáhnout“ na ty nejlepší, co to půjde.
My vám opět přinášíme zprávy o dění ve škole, pozvánky na akce a zajímavosti.
Dozvíte se poslední letošní vítěze naší soutěže a zasmějete se nad perličkami ze školních
lavic i nad vtipy.
Přeji vám krásné slunečné dny, báječné školní výlety a ať vám červen rychle uteče. 
p. uč. Marcela Haraštová

Den Země
Žáci druhého stupně naší školy
se v pondělí 30. dubna zúčastnili
mezinárodního Dne Země. Ve
škole se nejprve dozvěděli, jak
tento mezinárodní svátek vznikl.
Slaví se od roku 1970 nejprve
v USA a pak se rozšířil do celého
světa a v roce 1990 se stal mezinárodním svátkem, kdy si lidé
připomínají, že je třeba se o naši
modrou planetu starat. Následně
byly třídy rozděleny do tří skupin.
Kdy každá skupina šla na exkurzi
do sběrného dvora v Tovačově. Zde žáky provedl Martin Lehký, který nás seznámil
s problémy třídění odpadu, skladování a odvozem. Dozvěděli jsme se také něco o recyklaci, a proč je důležité třídit odpad. Následně jsme se přesunuli na sádky k panu Jiřímu Zahradníčkovi, který nám vysvětlil problematiku chovu ryb. Jaké ryby v českých rybnících a
řekách můžeme najít. Jaké ryby se nejčastěji chovají, jakou čistotu vody potřebují, nebo
do kolika centimetrů dorůstají. Žáci si mohli i na vybrané ryby sáhnout a podívat se tak na
živé exempláře zblízka. Pak se každá skupina vydala jinou cestou, vybavena hygienickými
rukavicemi a pytli na odpadky, když měla za úkol na určené trase sesbírat vše, co do přírody nepatří. Sesbírané věci jsme pak odnesli do sběrného dvora na určené místo. Trasy měly tedy třídy různé a to kolem Hradeckého rybníka, část Dombasu a pak kolem cesty na
hrázi. Poslední úkol každé třídy byla sadba stromu na školní zahradě. Kde byly již předkopané díry na javory, každá třída měla jeden strom, který zasadila, pojmenovala a bude se
o něj celý rok starat. Snad si žáci něco ze Dne Země odnesli a budou se k naší planetě chovat o něco lépe.
p. uč. Tomáš Šilha
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Všechny třídy se svými stromy:
6. A

6. B
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7. A

7. B
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8. A

9. A
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Školní družina
Každý týden ve školní družině podnikáme různé akce, soutěže a vycházky po okolí.
V uplynulém měsíci jsme kromě jiného navštívili naše kamarády ve školní družině
v Troubkách, uspořádali jsme zahradní slavnost, družinový táborák, a také jsme s paní
kastelánkou navštívili tovačovský zámek.
vychovatelky ŠD
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Věděli jste o Itálii, že:













Má rozlohu 301 338 km² a 60 507590 obyvatel.
Dělí se na 20 regionů a 109 provincií.
Má nespočet památek různých architektonických stylů.
Je zde nespočet kostelů.
Z Itálie pochází: mozzarella, pizza, boloňské špagety, těstoviny, lasagne, mnoho
druhů sýrů, rizota, zmrzlina a hlavně tiramisu či panna cotta.
Jsou zde velmi zajímavá a známá města –
Benátky, Řím, Milano a Florencie.
Italové mají 6500 metrů dálnice, 16225
metrů železničního spojení.
Itálii ročně navštíví až 105 milionů turistů.
Itálie je součástí G20.
Je součástí Evropské unie a platí se zde eurem.
Do roku 1946 byla královstvím.
Ondřej Bartoň, 9. A

Sběr papíru
Třída

Celkem

Průměr na žáka

Pořadí

1. A
1. B
2. A
3. A
4. A
4. B
5. A
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
9. A

1 057,0 kg
1 247,1 kg
2 283,1 kg
2 422,0 kg
979,8 kg
1 361,6 kg
2 764,0 kg
721,0 kg
505,2 kg
688,2 kg
1 212,1 kg
1 015,5kg
1 534,4 kg

105,7 kg
73,4 kg
78,7 kg
93,2 kg
57,6 kg
85,1 kg
106,3 kg
42,4 kg
28,1 kg
36,2 kg
63,8 kg
46,2 kg
66,7 kg

2.
6.
5.
3.
9.
4.
1.
11.
13.
12.
8.
10.
7.

ostatní

483 kg

Celkem: 18 274 kg
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Všem žákům, kteří se
sběru zúčastnili, děkujeme.
Poděkování patří také
žákům 8. ročníku, kteří
se spolu s vyučujícími 2.
stupně zasloužili o zdárný průběh celého sběrového týdne.
p. uč. Olga Polzerová

Návštěva paní poslankyně
Před nedávnou dobou nás navštívila vzácná návštěva. Paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková.
Někteří z členů žákovského parlamentu ji měli s doprovodem paní učitelky Lehké ukázat školu, vyzdvihnout její přednosti a poukázat na věci, které bychom
rádi změnili. Tímto úkolem byli pověřeni: Leo Nemrava, Barbora Smolková, Darina Sedlmaierová a Luciana Skopalová.
Paní poslankyni jsme ukázali čítárnu, tělocvičnu i
automat. Dokonce jsme ji i vzali podívat se do školního klubu, kde zrovna probíhal kroužek Masterchef.
Z mého pohledu to byla příjemná návštěva. Paní
poslankyně byla sympatická a poslouchala vše, co
jsme jí říkali. Jsem ráda, že tuto návštěvu podnikla a
že se zajímá o to, co si myslíme my, žáci. Na konci exkurze jsme se totiž zastavili v učebně dějepisu a povídali si s paní poslankyní a panem ředitelem o škole a
o tom, co bychom chtěli my.
Darina Sedlmaierová, 9. A

Absolventská trička
Deváťáci ve svých absolventských tričkách.
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Perličky ze školních
lavic
Spřádají plány na výpravy
do přírody, kterou zády
zkoumají.
 Kde jsou uloženy korunovační klenoty?
Pod hradem nebo v hradě.
 Jak se jmenuje náměstí
v Praze, na kterém najdeme
orloj?
Svatojánské.


dodaly p. uč. Marcela Haraštová
a p. uč. Alena Borková

SRPŠ a 9. třída ZŠ a MŠ Tovačov
pořádají pro děti z mateřské a základní školy

Dětský den
Kdy: v pátek 1. června 2018 v 9:00 hod
Kde: v areálu zámeckého parku
Program:







ukázka výcviku psů
kolotoč, skákací hrad
lukostřelba, střelba ze vzduchovek
soutěžní disciplíny
tombola
občerstvení

Pořadatelé doufají, že si děti program krásně užijí!
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Soutěž
Někteří z vás už mají školní výlety za sebou, ale většinu z vás teprve čekají. Vašich
obrázků se školními výlety se však už teď sešlo opravdu hodně. Asi nejčastěji jste malovali návštěvu ZOO nebo dinoparku. A tady máte jména vítězů poslední soutěže letošního školního roku:
Kategorie 1. třídy:
3. místo – Viktorie Sládečková, 1. A
– Amálie Kocmanová, 1. B

1. místo – Petr Symerský, 1. A

2. místo – Natálie Démalová, 1. A
– Sofie Nguyen, 1. A

12

Kategorie 2. třída:
1. místo – Karolina Skřipská, 2. A
– Gabriela Kroupová, 2. A

3. místo – Kristýna Tušková, 2. A
– Jakub Vavrouch, 2. A

2. místo – Kristýna Macourková, 2. A
– Veronika Štěpánková, 2. A
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Kategorie 3. třída:

Vtipy

1. místo – Nikola Pehlová, 3. A

„Tak co je nového ve škole?“
„Představ si, tati, že náš nový učitel je
závistivý.“
„Proč myslíš?“
„Už pokolikáté, když mě posílá za dveře,
říká: Kdybych tak byl já tvým otcem!“
Chuck Norris dokáže vykopnout dveře
směrem k sobě...
Jdou dva policajti po poušti a jeden říká:
„Já už necítím nohy." Druhý mu odpoví:
,,Tak si čichni k mým."

2. místo – Milan Třasoň, 3. A

Jede opilý muž a zastaví ho ještě opilejší
policajt.“ Poslyšte, člověče, jak to, že řídíte jedno auto dva?“
„Nevím, ale to není důvod, abyste mě
obklíčili.“
Před učitele hudby předstoupil žák Honza, otevřel houslové pouzdro a z něho
vypadl samopal.
"Propána," zaječel Honza, "táta je s houslemi v bance..."
Všem vítězům gratulujeme a mohou se těšit na malou odměnu. Vyzvednout si ji mohou přijít po vyhlášení ve školním rozhlase ke mně do
kabinetu.

Nastoupí blondýnka do vlaku a ptá se
průvodčího: "Dostanu se tímto vlakem
do Plzně?" "Ne," zní odpověď. Nastoupí
druhá blondýnka a ptá se: "A já?"

p. uč. Marcela Haraštová

Závěr
Pochutnávejte si na dozrávajících jahodách a třešních, užijte si Dne dětí, při koupání
na sebe buďte opatrní a sejdeme na stránkách našeho časopisu ještě naposledy krátce
před vysvědčením.
p. uč. Marcela Haraštová
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