školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

8. číslo

duben 2019

Úvod
Milí čtenáři,
za námi jsou Velikonoce, deváťáci očekávají výsledky přijímacích zkoušek, žáci prvního
stupně ukončili plavecký výcvik, žáci druhého stupně přespali ve škole po filmovém večeru, máme za sebou poslední letošní třídní schůzky. Absolvovali jsme spoustu zajímavých exkurzí a přednášek, ať už to byla exkurze osmáků do Prahy, nebo přírodovědná vycházka šesťáků do Zástudánčí. Na zprávy o všech uvedených akcích (a spoustě dalších) se
můžete těšit na stránkách tohoto čísla.
V květnu nás čekají dny volna, na které se určitě těšíte, ale máme před sebou také ještě
spoustu práce a učení, aby to závěrečné vysvědčení, které se nezadržitelně blíží, bylo co
nejpěknější.
Užívejte se si jarní májové dny a hezké počtení!
p. uč. Marcela Haraštová

Florbalový turnaj
Mladší žáci – vezou stříbro
Ve středu 27. března se žáci 3. - 5. třídy
ZŠ Tovačov zúčastnili turnaje mladších
žáků ve florbalu "O pohár starosty obce
Troubky". V konkurenci pěti družstev se
zástupci dvou a půl tisícového města ze
středního toku Moravy umístili na druhém
místě za žáky domácí ZŠ a MŠ Troubky.

V turnaji se Tovačov utkal nejdříve s týmem ZŠ Troubky, kde prohrál s pozdějším
vítězem 2:4. Ve druhém zápase se utkali Tovačovští s Kojetínem 6:2. Po vítězství nad
ZŠ a MŠ Dub nad Moravou 5:1 a remízou
se ZŠ a MŠ Horní Moštěnice 2:2 si Tovačov
tak odváží po výborných výkonech 2. místo.
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Starší žáci – poslední místo
Žáci druhého stupně naší školy se ve středu 28.3.
zúčastnili halového turnaje
ve florbale. Turnaj O pohár
starosty města měla pod
záštitou Základní škola
Troubky. Turnaje se zúčastnilo celkem pět základních
škol z blízkého okolí a to:
pořádající Troubky, Dub
nad Moravou, Kojetín,
Horní Moštěnice a my.
Hrálo se jednou sedmnáct

minut každý s každým.
V prvním zápase jsme
narazili na domácí hráče
z Troubek a bohužel i přes
dobré šance a tlak ke konci
zápasu se nám nepodařilo
vsítit branku a prohráli jsme
rozdílem jednoho gólů.
Ve druhém zápase jsme
pořád ještě spali a nemohli
prolomit střeleckou smůlu,
když jsme smolnou brankou
prohráli zápas.

Střeleckou smůlu prolomili
a vyhráli nad Kojetínem
6:2. Poslední zápas byl
zlomový a bohužel jsme
ho nevyhráli. Hráli jsme
s hráči z Horní Moštěnice,
kteří hráli velmi dobře, bohužel jsme neproměnili několik šancí a pouze remizovali. Výhra by nás posunula na druhé místo, tak
bohužel vezeme poslední
místo.

Žáci účastnící se turnaje: Jakub Sova (7.A), Jakub Macháček (7.A), Tomáš Šupík (7.A),
Marek Válek (7.B), Patrik Vojtašek (7.B), Tomáš Zezulka (8.B), Jan Halenka (8.B), Tadeáš
Majtner (9.A), Marek Zpěvák (9.A), Jiří Pazdera (9.A).
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p. uč. Tomáš Šilha
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Vlastivědné exkurze čtvrťáků
V tomto školním roce
jsme uskutečnili celkem dvě
vlastivědné exkurze. Ta první
proběhla již na konci listopadu, kdy jsme vyrazili na návštěvu Olomouce. Zajímaly
nás hlavně historické objekty
jako např. Chrám sv. Václava, Sloup Nejsvětější trojice,
orloj apod. Přestože byla dost
krutá zima, exkurze se vydařila a to i díky tomu, že jsme
mohli navštívit vánoční trhy
na náměstí a zahřát se
v blízké cukrárně.
Na konci března jsme se vypravili do Přerova do Muzea J. A. Komenského, kde jsme
podnikli velice zajímavou a částečně i nebezpečnou výpravu do pravěku. Protože jsme toto
téma právě probírali ve vlastivědě, dokázali jsme se celkem dobře ve výkladu paní průvodkyně orientovat. Na konci nás také za to velmi pochválila, a protože jsme nespěchali, mohli jsme si na chvíli zahrát na archeology. I tato exkurze se vydařila a už se těšíme, co dalšího pro nás naše paní učitelka naplánuje.
čtvrťáci

Pythagoriáda 2019
I letos se žáci naší školy zapojili do matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěž je určena
žákům 5. - 8. tříd. Soutěžící řeší patnáct příkladů v časovém limitu 60 minut.
V 5. ročníku se
snažilo
vyřešit
předložené příklady celkem 10 žáků,
nejlepšími řešiteli
byli Marek Gavenda, David Pečenka,
oba s 9 body.

V 6. ročníku si lámalo hlavy s logickými příklady 30 žáků.
Úspěšnými
řešiteli
jsou Veronika Drábková s 12 body, Kamila
Křepelková a Matěj
Balenčin s 9 body.

V 7. ročníku pracovalo na soutěžních příkladech celkem 12 žáků a úspěšnými řešiteli
byli: Hana Zapletalová
s 13 body, Kateřina
Šálková a Jana Cetkovská s 9 body.

Všichni úspěšní řešitelé postupují dále do okresního
kola. Všem zúčastněným děkujeme a přejeme hodně
úspěchů v matematice.
p. uč. Olga Polzerová
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V 8. ročníku
z 27 dobrovoných
soutěžících byl
jediný
úspěšný
řešitel Gabriela
Zvonková
s 10
body.

Beseda s městskou policií
Ve čtvrtek 4. dubna k nám přišli zástupci Městské policie Přerov, aby nás poučili o silničním provozu a jak se v něm máme chovat, když jedeme třeba na kole. Na začátku jsme
dostali kartičky. Na jedné straně kartičky bylo písmeno A a na druhé straně písmeno B.
Dostávali jsme otázky a vždy jsme měli na výběr mezi dvěma možnostmi odpovědi, proto
jsme měli ty kartičky. Když jsme si mysleli, že je to první možnost, otočili jsme kartičku
na stranu s písmenem A, a když jsme si mysleli, že je to druhá možnost, otočili jsme kartičku na stranu s písmenem B.
Na konci besedy jsme dostali tužku s nápisem městská policie. Beseda byla zajímavá,
naučná a zábavná.
Veronika Drábková, 6. A

foto p. uč. Lucie Bartošková

Perličky ze školních lavic






Žahavci získali název podle svých žhavých buněk.
Na zahradě poletuje babička paví oko.
Co je to rasismus?
Nenávist vůči jiné řase.
Jméno objevitele krevních skupin:
Jan Čenský.
Jméno českého přírodovědce:
+ Jungmann
+ Mendel
+ Presel
dodaly p. uč. Marcela Haraštová a p. uč. Olga Polzerová
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Přírodopisná vycházka 6. A do Zástudánčí
V pátek 12. dubna se šesťáci vydali s paní učitelkou Polzerovou a panem učitelem Šilhou pozorovat přírodu do Zástudánčí. (pozn. redakce)
Žáci 6. A naší školy absolvovali celodenní výšlap
do Národní přírodní rezervace Zástudánčí. Tato přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1952. Rozkládá
se u soutoku Moravy s Bečvou, asi 4 km jihovýchodně
od Tovačova, její rozloha je
100,64 ha. Rezervace představuje zachovalý lužní les
s charakteristickou flórou a
faunou podél neregulovaného toku Moravy, který je
významnou lokalitou pro
migraci a hnízdění ptáků.

Ornitologicky je Zástudánčí
územím nadregionálního významu. Bylo zaznamenáno
celkem 174 druhů ptáků,
z toho přibližně 80 druhů
hnízdících a 90 druhů pravidelně nebo nepravidelně protahujících. Hnízdí tu chránění ledňáček říční, včelojed
lesní, kulík říční, moudivláček lužní a další. Během tahu se zde zdržují např. čáp
černý, ostříž lesní, racek
bouřní a dudek chocholatý.
Ze savců se vyskytují běžní
hmyzožravci – rejsek malý,

šelma – lasice kolčava, kuna
lesní i vzácnější vydra říční,
ale také nepůvodní mýval
severní, z hlodavců – veverka obecná, norník rudý a
bobr evropský.
Vysoká úživnost prostředí vytváří vhodné podmínky
pro výskyt spárkaté zvěře. Rezervace je zařazena
mezi mokřady nadregionálního významu a jako taková
je součástí nadregionálního
biocentra Chropyňský luh.
Okrajovou jižní částí NPR
vede cykloturistická stezka.
p. uč. Tomáš Šilha
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A ještě jednou z pohledu žáků:
Dne 12. 4. jsme se vydali na přírodopisnou vycházku do Zástudánčí pozorovat živočichy
a kvetoucí rostliny. Hned u Dombasu jsme viděli kachnu divokou a čápa bílého. Stačilo jít
o kousek dál a mohli jsme pozorovat potápku roháče. Tak to šlo celou cestu až přímo k Zástudánčí a i tam bylo co pozorovat. Třeba orsej jarní, plicník lékařský, dymnivku dutou a
fialku vonnou. Na výletě jsme se naučili poznat několik rostlin a při tom nás výlet i zabavil.
Veronika Drábková, 6. A

Ve školní družině se pořád něco děje aneb Duben v ŠD
První dubnový týden jsme věnovali dopravní výuce. Děti se učily poznávat dopravní značky, dopravní předpisy. Tento týden
jsme zakončili JÍZDOU ZRUČNOSTI. Děti
si do družiny dovezly svá kola, koloběžky a
na velkém hřišti si ověřily své dovednosti.
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3. 4. jsme navštívili Městské divadlo v Prostějově, kde jsme zhlédli pohádku O LIAZCE. Pohádka to byla velmi netradiční. Nikdo z nás si nedokázal představit, jak bude děj
pohádky vypadat. Z divadla jsme ovšem odcházeli s nadšením. Herecké výkony i propojení loutek s auty byly úžasné. Už se těšíme na další výlet do divadla.

A protože je duben měsíc knihy, pořádali jsme ve školní družině ANDERSENOVU
NOC.
Tato noc byla věnována známému dánskému spisovateli H. CH. Andersenovi u příležitosti výročí jeho narození.
Ve večerních hodinách jsme se všichni ,,ubytovali“ v družině, kde nám paní vychovatelky na večeři udělaly skvělé toasty. Poté jsme ve skupinkách absolvovali program
v městské knihovně, který pro nás přichystala paní Pazderová. Samozřejmě nechyběla ,,STEZKA ODVAHY“ po temných chodbách naší školy a také čtení pohádek, hraní
her…
Spát se šlo trošku později, ale to nám vůbec nevadilo, bylo to prostě SUPER.
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Další týden jsme věnovali přípravám na Velikonoce. S dětmi jsme zasadili ječmen,
který jsme použili k velikonoční dekoraci ve škole. Děti si také donesly vyfouklá vajíčka,
která si nazdobily voskovou technikou, nebo namalovaly barvami a ozdobily flitry.
Po Velikonocích jsme se opět všichni vrhli do práce a ozdobili školu zlou čarodějnicí
AGÁTOMÍROU. 25. 4. v družině vypukla pravá ČARODĚJNICKÁ DISKOTÉKA spojená se spoustou soutěží a nejlepší jízdou na koštěti. Po ukončení diskotéky uletěli všichni čarodějové i čarodějnice do svých doupat.
A protože tu máme konečně jaro a s ním teplé počasí, snažíme se být co nejvíce venku.
Chodíme si hrát, soutěžit na školní hřiště a v pátek na vycházku do přírody. 26. 4. jsme
také navštívili naše kamarády v ŠD Troubky a užili jsme si krásné slunečné odpoledne.
děti a vychovatelky ŠD
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Čtení v mateřské školce
V pátek 19. 4. 2019 jsme šly (K. Slavíková z 8. A, E. Šoukalová z 8. B, A. Baďurová
z 8. B - pozn. redakce) do naší mateřské školy číst dětem po obědě před spaním. Na místo
jsme se dostaly díky p. u. Haraštové, která četla také. Četly jsme krátké pohádky, které se
dětem líbily. Když jsme odcházely, některé děti už spaly ponořené do světa svých snů.
Karolína Slavíková, 8. A
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Věděli jste o Japonsku, že…
Japonsko je císařský ostrovní stát ve východní
Asii. Nachází se na základních čtyřech ostrovech,
které se jmenují Hokkaidó, Honšú, Šikoku a Kjúšú.
Japonské moře je odděluje od Severní Korey a Ruska. V Japonsku žije 127 milionu obyvatel a všem
vládne jeden císař jménem Akihito. Japonské hlavní
město je Tokio. V tomto státě se platí japonským
jenem. Japonci se dožívají dlouhého věku a velice
si potrpí na přesnost, třeba vlaky mají v průměru zpoždění jen čtyři sekundy. Skoro na
každém rohu v Japonsku je automat, ve kterém se dají koupit docela bizarnosti, třeba
deštníky, alkohol, cigarety, ale i spodní prádlo. Kromě automatů se v Japonsku nachází i
nejmenší eskalátory na světě. Japonsko má i velice zajímavé legendy a hlavně jídlo.
Veronika Drábková, 6. A

Filmový večer s přespáním
Ve středu 17. 4. 2019 se uskutečnil "FILMOVÝ VEČER" s přespáním. Akce byla určena pro žáky II. stupně. Děti byly přivítány menším občerstvením, na které finančně přispělo SRPŠ, tím jím patří velké dík. Jakmile se všichni dostavili, program mohl začít.
Na začátek jsme si zahráli pár krátkých vtipných
her, abychom navodili
hezkou atmosféru, což se
také povedlo. Následoval
první film PSÍ POSLÁNÍ,
který se neobešel bez pár
slziček. Další film se jmenoval TEMNÉ SÍLY, ve
kterém hrály hlavní roli děti, které měly nadpřirozené
schopnosti. Film u dětí
vzbudil velké ohlasy a zvolily ho za nejlepší film celého přespání. Abychom
odpočinuli očím, byla mezi
každým filmem zábavná
aktivita.
Filmový večer se velmi povedl a děti už se ptají, kdy se podobná akce zopakuje.
p. uč. Lucie Bartošková
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Ze středy 17. 4. na čtvrtek 18. 4. se
uskutečnil filmový večer s přespáním ve
škole. Už od názvu lze odvodit, co jsme
dělali. Pustili jsme si tři filmy, mezi kterými jsme hráli různé zábavné aktivity.
Na filmové noci byli převážně šesťáci a
dvě sedmačky, ale je jisté, že nás všechny filmový večer velice bavil. Moc děkujeme paní učitelce Bartoškové, že pro
nás připravila tuto akci.
Veronika Drábková, 6. A
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Červený kříž – 8. A
Dne 27. 3. 2019 naše třída 8. A jela na program 1. pomoci na Červený kříž v Přerově. Dozvěděli jsme se, jak
postupovat v ošetřování zraněného do příjezdu lékařské
pomoci. Některé postupy jsme si mohli zkusit, například
zastavení krvácení pomocí tlakového obvazu, masáž srdce
na figuríně nebo jsme si řekli, kde se dá najít a jak se používá defibrilátor. Po skončení programu jsme měli rozchod v Galerii Přerov. Výlet jsme si užili.
Karolína Slavíková, 8. A
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Plavecký výcvik aneb
Jak jsme jezdili na plavání
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Soutěž
Krátce po zadání soutěže z minulého čísla mi začali přilétat do kabinetu broučci,
berušky, motýli, včely, přilézali pavouci a mravenci, a kabinet se mi tak jenom hemžil
jarním hmyzem. Obrázky se vám moc povedly a bylo těžké vybrat ty nejhezčí. Tady je
máte:
kategorie 1. třída:
2. místo - Tereza Mikešková, 1. B

1. místo - Kristýna Borková, 1. B
- Tobias Opatrný, 1. B

- Gabriela Valentová, 1. B

- Patrik Benč, 1.B

- Max Zbožínek, 1. B

3. místo - Sofie Strnadová, 1. A
- Sofie Vodičková, 1. A
- Elena Klimešová, 1. A
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kategorie 2. třída:
1. místo - Nikola Floková, 2. A
2. místo - Sabina Říhošková, 2. A

3. místo - Michaela Hrubá, 2. A

kategorie 3. - 4. třída:

2. místo - Ema Indráková, 3. A

1. místo - Natálie Klimtová, 4. A

- Nikola Pořízková, 3. A

- Nikola Pehlová, 4. A

17

3. místo - Kristýna Tušková, 3. A
- Gabriela Kroupová, 3. A

Všem vítězům gratulujeme a čekají na ně jako každý měsíc drobné odměny, které si
mohou vyzvednout po vyhlášení ve školním rozhlase u mě v kabinetě.
p. uč. Marcela Haraštová

Zadání nové soutěže
K jaru a k létu neodmyslitelně patří také cyklistika. Kdo z vás za pěkného počasí někdy nenasedl na kolo a nevyrazil na výlet? Proto dnešní
zadání soutěže bude věnováno cyklistům. Vaším
úkolem bude nějakého nebo nějaké nakreslit.
„Kolaře“ můžete zachytit v různých situacích,
například když jedou lesem, do kopce, kolem řeky nebo když vyměňují píchlé kolo. Fantazii se
meze nekladou. Uzávěrka příštího čísla bude
v pátek 24. 5. 2019. Těšíme se na vaše výtvory a
přejeme vám hodně zdaru a zábavy při tvoření
vašich obrázků.

Závěr
Užívejte si jarní kvetoucí přírodu, ve
dnech volna načerpejte sílu a znovu se
setkáme nad řádky příštího čísla Podlavičníku na konci května.
p. uč. Marcela Haraštová
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