školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

2. číslo

říjen2018

Úvod
Milí čtenáři,
vypadá to, že nás podzim už konečně dohnal. Začínají podzimní plískanice, prší, posunul se nám o hodinu čas a je brzy tma.
Česká republika oslavila své významné
stoleté výročí, které jsme si připomněli i u
nás ve škole. Rozběhly se nám kroužky, naši
žáci se zapojují do nejrůznějších soutěží a
samozřejmě „perlí a perlí“. Tento měsíc byl

opravdu bohatý na „úžasné“ výroky některých našich žáků, jak sami uvidíte
v rubrice Perličky našich žáků. Máme
první vítěze naší časopisové soutěže a už
se těšíme na výtvory v dalším kole.
Mějte hezký a co nejméně upršený a
co nejvíce sluníčkový a barevný podzim.
p. uč. Marcela Haraštová

Výlet na Králický Sněžník – tentokrát očima čtvrťáků
I my, čtvrťáci, jsme se letos zúčastnili výpravy na Králický Sněžník. Protože jsme byli
nejmladšími účastníky zájezdu, měli jsme někteří trochu strach, jestli tento cíl zdoláme.
Strach jsme ale všichni překonali, k pramenu Moravy jsme došli, někteří borci dokonce
vyšplhali až na samotný vrchol Králického Sněžníku a jiní zase měli velkou radost, když si
mohli "odskočit" do Polska. Zpět domů jsme se sice vrátili dost unavení, ale také spokojeni a hlavně hrdí na svůj výkon.
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Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
nejlepší chemici z každé školy, kteří postoupí do druhého kola. Druhé kolo
(regionální) se bude konat na Střední průmyslové škole v Hranicích. Na naší škole
se letošního ročníku soutěže zúčastnilo 21
žáků 9. třídy.

Soutěž pořádá SPŠ Hranice, obor Aplikovaná chemie, ve spolupráci s největším
chemickým podnikem v kraji - společností
PRECHEZA a.s. generálním partnerem
této akce. Cílem soutěže je probudit a prohloubit zájem dětí o přírodní vědy a současně o studium technických škol. Společnost PRECHEZA – podnik s téměř 120letou tradicí, soutěž zaštiťuje z důvodu podpory studentů chemie.
Soutěž je určena pro žáky 9. tříd základních škol. V prvním kole žáci pod dohledem svých učitelů vypracují zaslané
testy, na jejichž základě budou vybráni tři

Nejlépe se umístili tito žáci z 9 třídy.
56 b - Nemrava Leo
40 b - Večeřová Nela
40 b - Pazdera Jiří
39 b - Zbořilová Klára
38 b - Formánek Lukáš
p. uč. Tomáš Šilha

Praha na vlastní oči
Ve vlastivědě jsme se učili
o našem hlavním městě. Ale
vidět stověžatou Prahu na
vlastní oči znamenalo pro nás
konec šprtání z mapy a konečně nějaké dobrodružství.
Sraz byl brzy ráno ve vestibulu nádraží v Přerově. „Leoš“
neměl zpoždění a 5. A opravdu
jela na poznávací výlet do Prahy!
Prvním cílem byla prohlídka v České
televizi na Kavčích horách, kam jsme
(někteří poprvé) přifrčeli metrem. Na hodinku a půl jsme se mohli stát kameramany, moderátory zpráv, postavičkami
z různých pohádek nebo pořadů. Vyzkoušeli jsme různé kostýmy a dozvěděli
se, že jich tam mají více než 600 000.
Procházeli jsme několika natáčecími studii, ale jen v jednom se ten den točilo.
Byl to soutěžní pořad „Kde domov můj“,
na který se dívají spíš naši rodiče.
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A znovu metrem na Vyšehrad, kde
už na nás stovky let čekala rotunda
sv. Martina, vyhlídka na Vltavu
(tam prý Horymír zvolal: „Šemíku,
vzhůru“) a z hradeb krásný výhled
na část města. Zrovna na věži zvonili melodii ze Smetanovy Vltavy a
paní učitelka se zlobila, jak to, že
jsme to nepoznali. Naposledy metrem – zase trasa C - výstup stanice
Muzeum!
„Velký hlad trápí nás“ – postarali se o nás v „ Mekáči“ a v KFC na Václavském náměstí – sraz pod koněm se sv. Václavem. Posilněni jsme se vydali na cestu po některých
pražských památkách. Že má Praha přes milion obyvatel a k tomu statisíce turistů - to
jsme brzy poznali na vlastní kůži. Ještě, že na nás nebyla p. uč. sama. Asi by nás všechny
domů nepřivezla. Děkujeme p.uč. Ticháčkové a také p. uč. Jehlářovi. Z Karlova mostu
jsme viděli panorama Hradčan a Národní divadlo.
Cestou zpět obdivujeme Pražský
orloj – ve 4 hodiny se rozhýbaly
postavičky a my jsme si nestačili
ani všechno vyfotit. Ale také se
vám musíme přiznat, že se nám fakt
móóc líbily ty chodící reklamy ledního medvěda a pandy – taky super!
Na nádraží koupit ještě pár suvenýrů - (kluci už to vzdali a sedí v
klubku před obchodem, my holky
pobíháme po obchodě od jednoho
regálu ke druhému).

Výlet je za námi, někteří
ještě řádí ve vlaku, jiní jsou
unaveni, mnozí mlsají dobroty z nabízeného menu.
Byl to prima výlet
třída 5. A
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Sběr papíru
Letošní podzimní sběr papíru
proběhne ve dnech 5. až 9. listopadu 2018 pouze v odpoledních
hodinách v prostorách sběrného
dvora!!! Konkrétně od 14 do 17
hodin.

Přírodovědný KLOKAN
Ve středu 10. října 2018 proběhla u nás ve škole soutěž Přírodovědný KLOKAN, kterou
pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty tercie a kvarty osmiletých gymnázií v kategorii Kadet, kategorie Junior je určena pro studenty 1. a 2. ročníků středních
škol.
Nejlepší řešitelé:
Kroupa Kryštof

9. A

Švalbachová Barbora

9. A

Nemrava Leo

9. A

Na naší škole se letošního ročníku
soutěže zúčastnilo 24 žáků. Otázky byly
tentokrát především z matematiky, fyziky, zeměpisu a přírodopisu.
p.

uč. Olga Polzerová

Vtipy
Začínající učitelka si chce na své třídě
vyzkoušet poznatky z psychologie:
"Každý, kdo si myslí, že je hloupý, ať se
postaví."
Po chvilce se v tiché třídě postavil Pepíček. Kantorka povídá:
"Pepíčku, tak ty si myslíš, že jsi
hloupý?"
"Ne, prosím, ale přišlo mi nefér nechat
vás stát jedinou."
***
Víte, jak se dá poznat opravdová přírodní blondýnka již ve škole?
Když učitelka smaže tabuli, ona vygumuje sešit...

Učitel: "Kde bydlí Pán Bůh?"
Žák: "Myslím, že bydlí v naší koupelně."
Učitel: "Proč myslíš?"
Žák: "No, protože táta každé ráno tluče
na dveře a říká: Pane Bože, ty jsi tam
ještě?"
***
Jdou dvě blondýnky k vlaku na nádraží a
jedna se ptá průvodčího: "Prosím vás,
doveze mě ten vlak do Prahy?" "Ne,
slečno, lituji…," odpoví průvodčí. A ta
druhá se zeptá: "A mě jo?"
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Perličky našich žáků













Kolik měsíců má rok?
365.
Kolik nejvíc dní má kalendářní měsíc?
Leden.
Doplň i – y:
Kobyla má jemné písky.
Do naší obce zavedli zimní plyn.
Vymizely některé staré zvyky a
obličeje.
Doplň slovo, jak se píše a vyslovuje:
Nástroj na orání je… rýč [rýdž]
Jaké jsou dva nejvýznamnější
křesťanské svátky?
+ Svatý Václav, svatá Barbora.
+ Kostel, Bůh.
Který měsíc je nejkratší?
Podzim.
Jak často bývá přestupný rok?
Vždicky když byl jednou, tak pak zas
není.










Jak se jmenoval 1. československý prezident?
František Josef I.
Který svatý je považován za
patrona a ochránce české země?
+ Československý.
+ Zima.
Jakou křesťanskou událost si
připomínáme na Velikonoce?
Velikonočního zajíčka.
Hmyz oplyval květiny.
Co je to advent?
Máme čtyři svíčky a v pondělí se
rožne první svíčka, v úterý se
rožne druhá a tak se to furt až do
pátku.
Co se stalo 21. 8. 1968?
Okupace vojenských vánočních
spolků.

dodala p. uč. Marcela Haraštová

Informace ze Školní družiny
Od 1. října 2018 bylo ve Školní družině otevřeno III. oddělení pro děti 3. a 4. ročníku. Děti
tohoto oddělení se scházejí v prostorách Školního klubu, kde mají své zázemí pro volnočasové aktivity, přípravu na vyučování, tvoření i
zábavu. Své výtvory vystavují na nástěnce
u vchodu do kotelny a na okně v tomtéž místě.
Věříme, že budete tvorbu dětí okukovat, ne ničit!!!!
Děti mají za sebou nelehkou adaptaci na nové
prostředí, které slouží i k jiným aktivitám a naše děti jsou nuceny se přemísťovat do jiných
prostor. I za těchto nelehkých podmínek máme
za sebou podzimní bramborové tvoření – ježky,
papírové lepení a stříhání – rybičky, přípravu
vycházky po fáborcích pro I. a II. oddělení.
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Všichni společně jsme
připravili sportovní odpoledne, které jsme strávili s dětmi
ze ŠD Troubky. Sportovní a
pohybová stanoviště poskytla
dětem příležitost k uvolnění
nahromaděné energie, děti
poměřily síly v různých sportovně pohybových dovednostech a strávily příjemné sportovní odpoledne.
kolektiv vychovatelek ŠD

7

U nás v Barbariku
1. díl seriálu
Takže, zdravím, milí barbaři! Pardon, jestli jsem se někoho dotkla. :-) Že netušíte, o co
jde, vůbec nevadí. Zvu vás na procházku Barbarikem. Postavičky Asterixe, Obelixe a
Caesara asi znáte z kreslených filmů nebo z komiksu. Ti zpropadení Galové dávali Římanům pěkně na frak, viďte? Římané označovali Barbarikem území od hranic jejich říše
dál. Zkrátka, kdo žil za hranicemi impéria, byl podle nich barbar. A netýkalo se to jen
Keltů, ale také Germánů, kteří na území za Dunajem žili a jak říkají historikové, převrstvili naše Kelty, čili tak nějak se přestěhovali na keltská území a splynuli se zbytkem
původních obyvatel. Ono je vždycky těžké říct, jak to v historii skutečně bylo. Důkazy
jsou buď hmatatelné, čili, co si vykopeme a dovedeme zařadit a taky, co si dovedeme přečíst. Například o Germánech krásně psal Tacitus. To byl prosím Říman. Seznamte se, ten
ostře řezaný nos, to je prosím on.
Ale pěkně popořádku podle nájemníků naší krásné
země.
Na scénu přichází nejprve Keltové.
Když je řeč o keltské pravlasti – bylo by vhodné se
přinejmenším zmínit, že ji odborníci umísťují zhruba
do oblasti Rakouska, severních Alp, Bavorska a také
na naše území, zejména do jižních a středních Čech.
První významnější důkazy o tomto národu pocházejí z
cca 7. století před Kristem z naleziště v rakouském
městě Hallstadt – proto je toto období keltské historie označováno jako halštatská kultura.
Dovolím si poznamenat, že, naši nájemníci se nastěhovali v době laténské. K tomu
názvu: někdy mám archeology za sklerotiky, protože si objevy pojmenovávali podle zeměpisných míst, kde je nalezli a pak se celé to období podle místa nálezu nazývá. :-)
Takže La Tène na severním břehu Neuchâtelského jezera ve Švýcarsku, kde bylo roku
1857 objeveno množství artefaktů. Ve vlastivědě jsme se ale učili, že to byla doba železná, líp se to pamatuje.
Na našem území se nejčastěji dozvídáme o Bójích= strašných. Převážně v Čechách.
Ale Keltové žili i tady na Moravě, nebyli to zrovna Bójové, ale byli to VolkovéTektoságové. Zmiňuje se o nich také Caesar ve svých spisech a hovoří o nich jako
o velmi bojovném a silném národu.
Jak byli šikovní, si povíme příště!
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Úkol pro znalce historie:
Co je to za vynález a kde se to našlo
u nás v Čechách a na Moravě?
viz obrázek

Své odpovědi napište na papír a
doneste do ředitelny!
Zdraví orndottir

Návštěva z „Kozí farmy“
V úterý 16. října 2018 naši školní zahradu navštívila paní majitelka Kozí farmy
v Litovli. Její svěřenkyně – kozy Elenka, Julinka a Reginka našim dětem předvedly nejen kozí tvrdohlavost, ale i umění výcviku, reakce na povely, artistické kousky skoku na
kapotu auta, tanec na střeše Felicie, proskakování obruče, pohybové kreace na veršovaná
říkadla.
Poutavá byla přednáška paní majitelky. Děti se seznámily se zajímavostmi z kozího
života, děti reagovaly na dotazy paní majitelky, dozvěděly se spoustu nových informací,
vyzkoušely si, jak kozí holky reagují na povely dětí.
Největším potěšením pro
děti byla možnost procházky
s kozami po travnaté ploše zahrady. No, jestli se to líbilo i
kozám, to se již nedozvíme.
Každopádně kozí návštěva
v rámci Dne zvířátek svůj účel
splnila a my všichni se už těšíme na další akce Školní družiny.
děti a vychovatelky ŠD
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I. kolo turnaje v minivolejbalu dne 26. 10. 2018
Rok se s rokem sešel a začíná další ročník minivolejbalového
klání. První kolo bylo úvodní (kvalifikační) tzn. týmy byly rozděleny do skupin podle úrovně A,B,C,D, záleželo také na tom, kolik
týmů se do dané kategorie přihlásilo. Výsledky z prvního kola se
použijí na rozdělení do skupin (II. kola), tam už půjde o body, které se budou započítávat do celkového klání. Naše škola má o co bojovat. Budeme se snažit obhájit výsledky
z loňského roku, kdy jsme se umístili na krásném celkovém třetím místě ze 14 škol.
Prvního turnaje se zúčastnilo celkem 216 dětí, z toho hned 39
dětí reprezentovalo ZŠ Tovačov. Týmy z naší školy byly rozdělené
do 4 kategorií (oranžová mladší, oranžová starší, červená starší a
modrá).
4 týmy - oranžová mladší kategorie 2. - 3. třída
Hned dva týmy z naší školy se
umístily na prvním místě a to ve
skupině A a C a tímto se kvalifikovaly do elitní skupiny A. Příští turnaj si zahrají o nejvyšší možné body
za kategorii oranžovou mladší. Je to
velký úspěch, protože kluci z kategorie C jsou úplnými nováčky na
turnaji. Prozatím absolvovali pouze
dva tréninky. Můžeme říct, že se
nám ve škole rodí opravdoví sportovci.

4 týmy - oranžová starší kategorie 4. - 5. třída
Oranžová starší kategorie
je opravdu "našlapaná", spousta dětí se věnuje sportu několikrát týdně, tak je celkem složité se v této kategorii probojovat. Ale i přesto se jednomu
týmu povedlo uspět na prvních
příčkách a to na krásném třetím místě.
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5 týmů - červená starší
kategorie 6. - 7. třída
Červená starší kategorie se hrála v režii
naší školy. Hned v první
skupině se umístily dva
naše týmy a to hned na
předních dvou pozicích.
Ve skupině B se umístil
tým na třetím místě což je také velmi pěkný
výsledek.

3 týmy - modrá kategorie 8. - 9. třída
Modrá kategorie se již může srovnat
s klasickým volejbalem ve třech. Je velmi
náročné se zde umístit, protože turnaj navštěvují volejbalové velmoci, jako jsou
Kroměříž, Přerov, Kojetín. Naše škola zde
spíš působí v roli toho, že to děti baví, i
když ne vždy se jim podaří uspět. Výhry
nám unikly třeba o jeden nebo o dva míče.
Ale přesto týmům patří dvě pátá místa a
jedno šesté :-).
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p. uč. Lucie Bartošková

Zajímavosti









Cvrček má uši pod koleny.
Rorýsi tráví až tři roky nepřetržitě ve vzduchu.
Orel má na sobě průměrně 7000 pírek.
Klokani neumí chodit pozpátku. Ani krokodýli.
Pijavice má 32 mozků.
Kočka má 32 svalů v každém uchu.
Škorpion má až 12 očí.
Váha veškerého hmyzu na zemi je větší než váha všech ostatních živých tvorů
dohromady.
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Soutěž
Říká se: „Roste jakou houby po dešti.“ A stejně tak rychle přibýval počet vašich výkresů a výtvorů na mém stole v kabinetě. Kdyby se dala udělat ze všech
namalovaných hub smaženice, určitě by to bylo na několik desítek porcí :-). Měli
jste ztvárnit krále všech hub a ty nejpovedenější výtvory vám právě nabízíme:
Kategorie 1. třídy:
1. místo – Michaela Strejčková, 1. B
– Aleš Lhoták, 1. B

2. místo – Patrik Benč, 1. B

3. místo – Natálie Macourková, 1. A
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Kategorie 2. třída:
1. místo – Michaela Hrubá, 2. A
– Sabina Řihošková, 2. A

3. místo – Amálie Kocmanová, 2. A

2. místo – Petr Symerský, 2. A
– Natálie Démalová, 2. A

Kategorie 3. třída:
1. místo – Karolína Skřipská, 3. A

2. místo – Ema Indráková, 3. A
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3. místo – Kristýna Tušková, 3. A

Kategorie 4. třída:
1. místo – Monika Šedková, 4. A

2. místo – Jakub Hrubý, 4. A

3. místo – Nikola Pehlová, 4. A

Vítězům jako vždy gratulujeme a po vyhlášení ve školním rozhlase si mohou přijít pro
malou odměnu.

p. uč. Marcela Haraštová

Zadání nové soutěže
Splnit zadání nové soutěže nebude vůbec jednoduché. Určitě víte, co se může někdy
na obloze objevit, když prší a do toho svítí sluníčko. Nádherná duha. A my chceme,
abyste nám tentokrát zkusili namalovat nebo jinak ztvárnit Duhovou vílu nebo Duhového panáčka - kouzelné bytosti, které takovou nádhernou duhu umí na obloze vyčarovat.
Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 23. listopadu, takže do té doby tvořte, malujte, modelujte… A my se těšíme na všechny vaše „duhové výtvory“.

p. uč. Marcela Haraštová

15

Projekt ke 100. výročí vzniku ČSR
V neděli 28. října se v celé naší republice slavilo 100. výročí vzniku ČSR. Datum 28. října je již neodmyslitelně spjato se státním svátkem, který připomíná „Den vzniku samostatného československého státu“. Došlo k němu
28. října 1918 na konci 1. světové války po rozpadu Rakouska-Uherska.
Největší zásluhu na vzniku samostatného státu mělo několik klíčových osobností, v čele
s Tomášem Garriguem Masarykem, Milanem
Rastislavem Štefánikem a Edvardem Benešem.
Území tehdejšího nově vzniklého státu zahrnovalo Čechy, Moravu, České Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Prvním prezidentem
byl
zvolen
Tomáš
Garrigue
Masaryk. Československý stát pak kromě období
druhé světové války existoval s různými obměnami až do roku 1993, kdy došlo k jeho rozdělení.
Letošní rok ale nabízí připomenutí mnoha dalších významných událostí, které se odehrály
v průběhu sta let nově vzniklé republiky a které mají v datu onu „osudnou osmičku“.
Zmiňme konec září roku 1938, kdy několik evropských velmocí svým podpisem Mnichovské dohody rozhodlo, že naše republika musí odevzdat čs. pohraničí – Sudety – Německu.
70 let uplyne rovněž od nám starším známého „Vítězného Února“. V únoru roku 1948 se
podařilo komunistické straně, vedené Klementem Gottwaldem, převzít veškerou moc ve
státě a nastolit komunistický režim.
A rovněž osmičku bychom
našli v srpnovém datu roku
1968, kdy z iniciativy Sovětského svazu k nám během
jedné noci vpadla vojska Varšavské smlouvy a ukončila
snahy několika reformních
politiků v čele s Alexandrem
Dubčekem o uvolnění komunistického režimu. Těch dat
s osudovou osmičkou bychom
v české historii mohli jmenovat ještě několik. Vraťme se
ale k 28. říjnu.
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I my ve škole jsme se připojili k oslavám
100. výročí vzniku republiky.

Výstupem projektu pak bylo výtvarné
zpracování pracovních listů do tvaru roku
2018 a jeho prezentace v prostorách školy.

Během říjnových hodin dějepisu a zeměpisu probíhal na 2. stupni projekt „Osudové
osmičky“, jež mapoval důležité okamžiky,
které změnily život lidí v naší zemi.

V pátek 26. října 2018 pak oslavy narozenin vážené staré dámy – naší republiky
vyvrcholily. Všichni gratulanti – učitelé i
žáci, kteří chtěli republice popřát k jejím
100 letům, přišli oblečeni v barvách naší
státní vlajky a ozdobili svůj oděv historickým symbolem českého soustátí – trikolorou.

Žáci šesté třídy se formou zábavných úkolů seznámili se životem a osobností Tomáše
Garrigua Masaryka, sedmáci pak detailněji
zkoumali, jak se žilo v nově vzniklé republice. Osmáci zpracovávali informace o událostech „osudových osmičkových let“ 1938
1948, 1968 a deváťáci pátrali v dobových
materiálech, jak probíhala první léta nově
vzniklé republiky v Tovačově.

Tak mnoho a mnoho dalších významných let, naše republiko!
p. uč. Jitka Lehká

Závěr
Jsme rádi, že jste naše řádky dočetli až sem, a nezbývá nám než se s vámi rozloučit.
Užijte si Halloween i celý listopad a těšíme se na vás v příštím čísle.
p. uč. Marcela Haraštová
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