školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

1. číslo

září 2019

Úvod
Milí čtenáři,
poprvé v letošním školním roce vás vítám na
stránkách našeho školního časopisu Podlavičník.
Ten se vám představuje „v novém kabátě“. Stále
je co vylepšovat a inovovat, a tak i my jsme pro
vás vytvořili novou titulní stranu časopisu. Snad
se vám nová podoba Podlavičníku bude líbit.
Úspěšně jsme zahájili školní rok, učení je
v plném proudu, už máte první známky
v žákovských knížkách, prvňáčci už se ve svých
třídách „zabydleli“ a zvykají si na školní režim.

Čeká nás nejen spousta práce a
učení, ale také spousta soutěží, výletů
a zajímavých akcí a doufám, že i zábavy. Přeji vám, aby byl celý váš
školní rok příjemný, těším se, že se
zapojíte do naší soutěže a pokud bude
mít někdo z vás zájem a bude chtít do
časopisu přispívat, budu se na něj těšit.

p. uč. Marcela Haraštová

Slovo pana ředitele
Vážení čtenáři Podlavičníku, děvčata a chlapci, kolegyně a kolegové,
dovolte mi, abych vás pozdravil na prahu nového
školního roku 2019/2020 a popřál nám všem, aby to
byl školní rok úspěšný. Našim prvňáčkům a jejich rodičům přeji, aby si co nejdříve zvykli na nové povinnosti, které s sebou zahájení školní docházky přináší,
a našim deváťákům přeji, aby si vybrali tu správnou
školu, na kterou od nás zamíří.
Doufám, že jste si o prázdninách všichni řádně
odpočinuli, že jste načerpali mnoho sil při cestách
po naší krásné zemi nebo na zahraničních dovolených a obohatili se o množství hodnotných zážitků.
Naše škola o prázdninách nezahálela. V jejich
prostorách se uskutečnilo několik změn, které měly společný cíl. Připravit pro nás všechny zase
o něco lepší prostředí. Tou asi největší změnou je
nová učebna fyziky a chemie, kterou se nám podařilo se začátkem nového školního roku uvést do
plného provozu.
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Od nového školního roku zahájí na plno
svoji činnost také školní klub, který bude
sdružovat všechny zájmové kroužky pro
žáky 2. stupně naší školy.
V období letních prázdnin se pracovalo
také v prostorách mateřské školy. Jedna třída byla vybavena novým nábytkem a do
další třídy byla nainstalována interaktivní
tabule s dataprojektorem. V jedné třídě byly také vyměněny okenní žaluzie.
Na zahradě mateřské školy byla opravena část poškozeného oplocení a u části herních prvků byly nahrazeny štěrkové dopadové plochy dlažbou z recyklované pryže.
Mateřskou školu čeká v tomto školním
roce velká změna. V jarních měsících budou zahájeny práce na zateplení obvodového pláště budovy a do jednotlivých tříd budou nainstalovány rekuperační jednotky na
řízenou výměnu vzduchu. Na tuto akci se
opravdu velmi těším. Po jejím dokončení
by se měl výrazně změnit k lepšímu také
celkový vzhled budovy mateřské školy.
Zahájení nového školního roku máme
úspěšně za sebou a naplno se rozjíždí provoz celé naší školy. Na závěr mi dovolte,
abych vám všem ještě jednou popřál šťastný a úspěšný celý školní rok 2019/2020.
Těším se na spolupráci s vámi.

Uskutečnila se také větší rekonstrukce
ve dvou dalších učebnách, ve kterých našly své zázemí třídy 4. A a 6. A. V dalších
prostorách školy se malovalo a uklízelo.
Od nového školního roku se naše základní škola rozrostla o tři kmenové třídy a
2. září do školy nastoupilo celkem 285 žáků. To je o 14 více žáků než v uplynulém
školním roce.
Rozrostl se také pedagogický sbor školy. Třídní učitelkou ve třídě 1. A je paní
Linda Minxová, která se do tovačovské
školy vrátila po více než 12 letech. Třídní
učitelkou v 6. A je paní Zuzana Dorazilová, která v uplynulém školním roce působila ve školní družině. Třídním učitelem ve
třídě 6. B je pan Martin Frgal a na výuku
angličtiny do školy nastoupila paní Lucie
Palčíková. Do školy nastoupily také dvě
nové asistentky pedagoga paní Jana Dočkalová do třídy 4. A a paní Pavlína
Rösslerová do třídy 7. A.
Naše školní družina má od nového
školního roku tři samostatná oddělení. Dvě
z nich jsou umístěna ve stávajících prostorách školní družiny v přízemí budovy školy na Podvalí a jedno oddělení je umístěno
ve třídě 1. B, která se nachází rovněž
v přízemí školní budovy na Podvalí.

Leon Bouchal, ředitel školy

Štafeta pro prvňáčky
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foto Veronika Drábková, 7. B

Dne 25. 6. 2019 jsme
navštívili naše prvňáčky,
abychom jim jako absolventi předali štafetu, kterou
budou chránit a předají za
osm let dalším prvňáčkům.
Zazpívali jsme jim písničku a předali drobné dárky,
které jsme vyrobili ve výtvarné výchově. Oni nám
na oplátku předvedli to, co
už umí - zazpívali písničku, přednesli básničky,
moc se jim to povedlo.
My jsme si to tady ve škole užili, totéž přejeme i jim – jen krásné zážitky a hodně radosti.

kolektiv (teď už bývalé) 9. A
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Tak nám to začalo aneb První den letošních prvňáčků
V pondělí 2. září
2019 jsme ve škole přivítali nové prvňáčky.
V tomto školním roce
2019/2020 máme dvě
první třídy. Do 1. A nastoupilo 16 dětí a v 1.
B je jich 15. V první
školní den je ještě doprovodili rodiče, dnes
už to krásně zvládnou
sami!
p. uč. z 1. A a 1. B

foto p. uč. Petr Jehlář
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Školní družina
Po zaslouženém odpočinku nás všech jsme se
opět vrhli na nový školní
rok i ve školní družině.
Přivítali jsme nové prvňáčky i děti z předešlých
ročníků.
Měsíc září se nesl
v duchu seznamovacích
her, soutěží i organizačních záležitostí.
A co nás v tomto roce čeká? Čeká nás spousta
zajímavých projektů, akcí, her, na které se všichni
moc těšíme. Ani v měsíci září jsme nezaháleli.
Děti z prvního oddělení soutěžily za asistence
děvčat ze 7. A a 6. B v celotýdenní soutěži o sedm
teček berušky Marušky. Děti z druhého oddělení
se věnovaly sportovním aktivitám a děti z třetího
oddělení svedly boj o Kuličkového krále.
V mezičase jsme s dětmi sportovali, hráli hry,
divadlo, malovali, řešili kvízy, hádanky a navštěvovali sportovní hřiště i školní zahradu.
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Závěrem přejeme všem dětem úspěšný nový školní rok.

paní vychovatelky ŠD

Vtipy
Učitelka napsala
žákovi do žákovské
knížky:
"Smrdí, umývat!!!"
Otec odepsal:
"Učit, nečuchat!!!"

Učitel na střední škole se rozčiluje:
„Vy jste tak hloupí, že 80 % z vás
propadne.“
Ze třídy se ozve:
„Haha, tolik nás tu ani není!“

„Tak cos dneska dělal
ve škole, Pepíčku?“
„Já o tom nechci mluvit, mami. Večer to stejně uvidíš ve zprávách.“

Pepíček dostane za trest napsat 100x "Nebudu tykat paní učitelce."
Pepíček to napsal 200x, tak se ho učitelka zeptala, proč to napsal tolikrát.
Pepíček odpoví: "Jsem ti chtěl udělat radost..."
„Výborně, Pavle,” chválí učitel žáka, „domácí úkol je napsaný bez chyb. Jsi přesvědčen,
že tvému otci nikdo nepomáhal?”
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Co nevíte o Kanadě
Kanada je rozlohou druhá největší země světa, ve které žije 37,06 milionů
obyvatel. Rozkládá se v severní části Severní Ameriky. Hraničí se Severním ledovým oceánem, Atlantikem, USA a Tichým oceánem. Hlavním městem je Ottawa a platí se kanadským dolarem. Zajímavé v Kanadě je třeba to, že policie za
dobré chování dává děkovné zprávy.

Yonge Street

V Kanadě se nachází nejdelší ulice na světě jménem Yonge Street, jejíž vzdálenost
přesahuje cestu z Košic do Bratislavy a zpátky. V tomto státě bydlí i spoustu slavných lidí, dokonce sám Santa Clause. Další zajímavostí je medvídek Pú, jeho postava byla inspirována reálným medvědem, který bydlel v Kanadě a jmenoval se Winniem. Poslední zajímavost je o havajské pizze, nepochází totiž z Havaje, ale z Kanady.
Veronika Drábková, 7. B
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Soutěž
A máme tady první letošní soutěž. Pozdnímu konci léta, které právě prožíváme, se říká
„babí léto“ a jsou pro něj typická vzduchem
poletující pavučinová vlákna. Kdo z vás se někdy do takové „létající“ pavučinky nechytil?
Snad každý z vás. A v souvislosti s těmito pavučinkami mě napadlo i pavučinové a pavoučí
zadání soutěže. Namalujte nebo vyrobte, jak si
představujete pavoučí říši nebo chcete-li zemi
pavouků. Jak by asi mohla vypadat?

Závěr
Jsme na konci prvního čísla.
Příště už snad budeme moct přinést víc informací a také jména
prvních výherců soutěže. Vy si
zatím užívejte krásný podzim,
vychutnávejte si poslední teplé
sluneční
paprsky,
vnímejte
úchvatné podzimní barvy a neztrácejte dobrou náladu, i když
přijdou deště a sychravé počasí.
Pamatujte, že: „S úsměvem jde
všechno líp!“
p. uč. Marcela Haraštová
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Všude pavučiny, spousta malých i obřích pavouků…. O malých pavoučcích
se říká, že přinášejí štěstí, těch velkých
se zase většinou bojíme. Ale na obrázku
(a ani ve skutečnosti) nám neublíží, a
tak malujte a tvořte a já se na to pavoučí nadělení moc těším.
Uzávěrka příštího čísla bude 18. října 2019. Přeji hodně zábavy u tvoření!
p. uč. Marcela Haraštová

