školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

5. číslo

leden 2019

Úvod
Milí čtenáři,
setkáváme se poprvé v tomto kalendářním roce, do kterého vám popřeje hodně úspěchů
hned v prvním příspěvku náš pan ředitel. Tento týden vás čeká (některé úplně poprvé) vysvědčení a po něm zasloužené jednodenní pololetní prázdniny. I když uběhl teprve první
měsíc tohoto roku, u nás ve škole se toho už hodně událo. Probíhají různé soutěže, školní
družina si „zaplesala“, žáci druhého stupně vyrazili na lyžařský výcvikový kurz a do toho
všeho se samozřejmě nezapomínáme učit :-). Přeji všem krásná vysvědčení a ať nám to do
těch jarních prázdnin rychle uteče.
p. uč. Marcela Haraštová

Slovo pana ředitele
Vážení čtenáři Podlavičníku,
dovolte mi, abych vás
pozdravil na začátku nového
kalendářního roku 2019 a
popřál vám do něj co nejvíce
štěstí a úspěchů. Prožijte ho
ve zdraví a pokud možno
s úsměvem na tváři.
Po dvanácti letech strávených ve funkci starosty našeho města jsem se v srpnu
2018 vrátil jako ředitel do
naší základní školy. Těšil
jsem se na své bývalé kolegyně a kolegy a také na naše
žáky. Byl jsem si vědom, že
na mě čeká spousta práce.
Naše škola neměla zpracovaný žádný střednědobý
koncepční materiál dalšího
rozvoje. Nebylo jasné, kam
by chtěla v nejbližších letech
směřovat. Tento stav jsem
pro představu přirovnal
k situaci, kdy všichni stojí na
nádraží, čekají na vlak, ale
nikdo neví, kam jet.
Na začátku školního roku
2018/2019 jsem všem pracovníkům školy nabídl jasný

cíl cesty, ale i vlak, kterým
se společně k našemu cíli můžeme vypravit. V současné době všichni pracujeme na přípravě střednědobé
koncepce dalšího rozvoje školy. Naším hlavním cíle
m je vybudovat v Tovačově
chytrou výchovně vzdělávací
instituci, která bude přívětivá
a otevřená rodičům a do které budou naše děti rády docházet. Chceme vybudovat
takovou školu, která bude
mít moderní vybavení, krásné a čisté učebny a stabilizovaný učitelský sbor. Školu,
která kromě běžného vyučování nabídne svým žákům
celou řadu zajímavých aktivit i pro volný čas.
Určitě nechceme být jen
nutnou službou veřejnosti.
Chceme se stát partnerem
pro všechny, kterým není
lhostejná budoucnost našich
dětí.
Cesta k našemu vysněnému cíli nebude jednoduchá,
ale pokud se s námi na ni
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vydáte, půjde se nám lépe a
snáze se nám budou překonávat i případné překážky.
Postupnou přeměnu naší
školy jsme již zahájili. Ve
spolupráci se zřizovatelem
školy, městem Tovačov,
jsme v uplynulém půlroce
vybudovali vnitřní počítačovou síť, zrekonstruovali plynovou kotelnu v základní škole, vybudovali novou
příjezdovou komunikaci ke
školní jídelně, zmodernizovali vybavení některých
učeben a zahájili projektovou přípravu dalších nutných oprav a rekonstrukcí.
Já osobně se nejvíc těším na
novou moderní učebnu fyziky a chemie. Práce na ní budou zahájeny v únoru tohoto roku.
Celá řada dalších kroků
nás na naší cestě k cíli ještě
čeká. Držte nám palce a zachovejte nám přízeň. Těším
se na spolupráci s vámi.
Leon Bouchal, ředitel školy

Sférické kino

Před Vánocemi ve dnech 20. a
21. prosince naši žáci mohli již
podruhé zhlédnout v naší tělocvičně výukové programy zvláštním způsobem. Jednalo se o takzvané sférické kino. Toto kino není klasické, ale jedná se o nafouknutou kupoli, do které si žáci vlezou, a uvnitř na stěnách kupole se
promítá výukové video. Sférické
kino s promítacím systémem povzbuzuje dítě k absorbování co
nejvíce informací.
Není to jen "suchá" teorie, děti informace lépe přijímají a zapamatují
si je, když jsou jim předkládány formou působivých záběrů, zvukových
efektů, dobře zapamatovatelným
hlasem a v zajímavém 360° formátu. Během programu se děti tedy
ocitly ve 3D prostoru a připadly si,
jako by ležely přímo pod hvězdnou
oblohou či na dně oceánu. Výukové
programy jsou přizpůsobeny věku
žáků a děti prvního stupně mohly ve čtvrtek zhlédnout např. Tajemství stromů nebo
Vesmírné dobrodružství. Oproti tomu žáci druhého stupně v pátek viděli výukové filmy Astronaut, Původ života, Zpátky na měsíc, Druhou světovou válku a Hledání hranice sluneční soustavy.
p. uč. Tomáš Šilha
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Věděli jste o Turecku?

Turecko je stát ležící z části v Asii a z menší části
v Evropě. Hranice světadílů prochází skrz Istanbul. Je 8x
větší než ČR. V Turecku se mluví turečtinou a platí tureckou librou. Překvapivě. Jejich prezidentem se stal Recep
Tayyip Erdoğan. Ve středu země se nachází hlavní město
jménem Ankara, ve kterém žije asi 15 milionů obyvatel.
Turecko sousedí s Gruzií, Arménií, Ázerbájdžánem, Íránem, Irákem a Sýrií. Turecké břehy omývá Středozemní a
Egejské moře.
Veronika Drábková, 6. A

Olympiáda v českém jazyce
Na konci loňského kalendářního roku proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo celkem 16 žáků z osmých a devátých tříd. V soutěži museli žáci
plnit úkoly v mluvnické a slohové části.
Nejúspěšnější řešitelkou školního kola Olympiády v českém jazyce se stala Barbora
Smolková ze třídy 9. A. Gratulujeme!
Pořadí

Jméno a příjmení

třída

1.
2.
3.

Smolková Barbora
Slavíková Karolína
Dohnalová Valentýna

9. A
8. A
8. B

mluvnická slohová
CELKEM
část – body část - body
14
16,5
15

14
10
7

28
26
22

p. uč. Marcela Haraštová
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Školní dresy
Naše škola koupila ke konci roku dvě zcela nové sady dresů modré barvy od
firmy Adidas. Na dresy bude ještě potřeba vytisknout logo Města Tovačova,
jakožto největšího přispěvatele. Tyto nové dresy budou sloužit prvnímu a
druhému stupni k reprezentaci školy na školních akcích sportovního typu. Je
každoročním zvykem, že škola se účastní mnoha sportovních soutěží konaných
jak pod záštitou AŠSK (Asociací školních sportovních klubů), nebo sportovních
akcí, které pořádají samotné školy. Můžeme tak dobře reprezentovat na
soutěžích ve volejbale, fotbale, florbale a jiných kolektivních sportech, ale
výsledky si budeme muset zasloužit a vybojovat sami. A to jen tvrdou pílí,
pracovitostí, odhodláním a soudržností.
p. uč. Tomáš Šilha

Zprávičky ze školní družiny
Předání peněz z družinového jarmarku
V pondělí 7. ledna nás ve školní družině navštívila Dominika Zdráhalová
s maminkou, pro kterou jsme v prosinci v ŠD uspořádali vánoční jarmark a charitativní
sbírku. Naším cílem bylo vybrat peníze na nový sportovní vozíček. Celková částka naší
sbírky se nakonec vyšplhala na krásných 17 000,- Kč. Dominice a její mamince jsme celou částku předali přímo ve školní družině. Setkání to bylo velmi příjemné a dojemné.
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Domča nám slíbila, že nás na novém vozíčku přijede do ŠD navštívit. Všichni se na ni
moc těšíme a přejeme, ať jí vozíček dlouho a dobře slouží. Všem, kteří se družinového jarmarku zúčastnili a podpořili nás, moc děkujeme.

Do ŠD přišel i kouzelník
Poděkováním a odměnou pro děti za práci na vánočním jarmarku bylo kouzelnické
představení pana Krátkého, které proběhlo v ŠD ve čtvrtek 17. ledna. Dětem se vystoupení
velmi líbilo, a dokonce se některé triky i naučily.

Začala plesová sezóna
Ve čtvrtek 24. ledna proběhl již 10. družinový ples. Výborně jsme se pobavili, zatančili
si, pochutnali jsme si na bohatém občerstvení a na závěr proběhla i tombola. Všem se ples
moc líbil a už teď se těšíme na další ročník.
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děti a
vychovatelky ŠD
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Zelená škola

Naše Základní škola a Mateřská
škola Tovačov se zapojila do projektu Zelená škola, a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní
složky odpadu jako je papír, plast a
sklo, ale i elektroodpad a baterie.
Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro
vytvoření ekologického cítění u dětí.
Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn před počítačovou učebnou v základní škole,
nebo v mateřské škole. Projekt naší
tovačovské škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.
Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného
odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale
také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.
Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.
Škola má také k dispozici výukové materiály, aby efektivně šířila danou osvětu mezi
žáky. Snad si všichni uvědomí, že tento odpad je nebezpečný pro životní prostředí a budou pečlivě recyklovat.

p. uč. Tomáš Šilha
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Perličky ze školních lavic











Kolikrát se mohu v České republice
oženit nebo provdat?
Kolikrát chci, jen se ale musím
oddvdat.
Kdo byl první český prezident?
Jan Hus.
Jakou křesťanskou událost si připomínáme na Velikonoce?
Upálení Ježíše Krista.
Který svatý je považován za patrona a
ochránce české země?
Prezident.
Který svatý je považován za patrona a
ochránce české země?
Žena.
Jak chtěl Komenský reformovat školství? Jak chtěl, aby se učilo?










Aby se měnil rozvrh.
Napiš alespoň dvě díla Jana Amose
Komenského.
Knížky.
Proč odešel Komenský z vlasti do
zahraničí?
Byl biskupem jednotného bratrstva.
Popis obrazu:
Chlapec a dívka sjíždějí kopec, na
levo od nich stojí chlapec
v kapsách a dívá se na ně.
Funkce kůže:
Kůže brání před viry a bakteriaka.
Čím se zabývá daktyloskopie?
Tepelné krvácení, zmrzliny.
dodaly p. uč. Marcela Haraštová a Olga
Polzerová

Lyžařský výcvikový kurz
Ve dnech 21. - 25. ledna se žáci druhého stupně navštěvující Základní školu a
Mateřskou školu v Tovačově zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu. Účastníci
byli ubytováni v hotelu Kolštejn nacházející se v Jeseníkách v obci Branná, tento hotel prošel v létě celkovou rekonstrukcí a na
všech pokojích je sociální zařízení. Tohoto
kurzu se zúčastnilo celkem 37 dětí (21
děvčat a 16 hochů) a pět pedagogických
pracovníků. Děti byly rozděleny v rámci
výuky do čtyř skupin a to na pokročilé nebo začínající lyžaře a snowboardisty.
Odjezd na lyžařský kurz proběhl v pondělí ráno od Základní školy v Tovačově.

Příjezd do hotelu byl naplánován před
obědem. Po obědě a ubytování byli žáci
rozřazeni do jednotlivých družstev. Následně začaly první hodiny kurzu na svahu. Večer proběhla přednáška na téma „Nebezpečí
hor, chování se v zimní přírodě, lyže a vázání, životospráva, první pomoc při úrazu na
svahu a chování ve skiareálu“, poté proběhl
seznamovací večírek formou her. Žáci se
během dalších dvou dní zdokonalovali v lyžařské sportovní činnosti, aby pak mohli
své dovednosti v rámci družstev zúročit
v soutěžním slalomu, který se jel ve čtvrtek
v dopoledních hodinách.

Umístění ve slalomu proběhlo následovně:
pokročilí lyžaři: 1. místo Amálie Baďurová (8. B), 2. místo Kateřina Lehká (9. A),
3. místo Lucie Glubišová (8. B)
začátečníci lyžaři: 1. místo Tomáš Zbožínek (6. B), 2. místo Jakub Jelínek (6. A),
3. místo Martina Urbanová (7. A)
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pokročilí snowboardisté: 1. místo Jiří Pazdera (9. A), 2. místo Karolína Šupíková (9. A),
3. místo Martin Studnička (9. A),
začátečníci snowboardisté: 1. místo Tomáš Šupík (7. B), 2. místo Martina Mrázková (8. B),
3. místo Veronika Drábková (6. A).
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Celý týden po večeři probíhaly zábavné soutěže, jak hromadné, tak skupinové a
také se ukázalo, že žáci když chtějí, dokážou se bavit i bez moderních elektronických zařízení. Ve středu odpoledne měly
děti v rámci kurzu odpočinkový půlden,
kdy si hodinu zahrály bowling a hodinu
byly ve wellness (sauna, vířivka, bazén se
slanou vodou a relax). Ve čtvrtek proběhl i
noční výšlap, kdy děti zkusily stezku odvahy. Po celou dobu lyžařského kurzu byly
ideální podmínky pro lyžování, dostatek
sněhu a teploty pod nulou. Fotky a videa
můžete najít na nových webových stránkách Základní školy a Mateřské školy
v Tovačově (www.zstovacov.cz).
p. uč. Tomáš Šilha
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Soutěž
Docela se divím, že jsme v našem kabinetě s paní učitelkou nezmrzly, protože se nám
v něm sešla ohromná spousta sněhulákových králů. A jeden krásnější než druhý. A ty
nejpovedenější vám teď nabízím:
Kategorie 1. třídy:
1. místo – Aleš Lhoták, 1. B
– Max Zbožínek, 1. B

3. místo – Gabriela Valentová, 1. B
– Tereza Mikešková, 1. B

2. místo – Natálie Macourková, 1. A
– Elena Klimešová, 1. A
Kategorie 2. třída:
1. místo – Martin Nemrava, 2. A
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3. místo – Sofie Nguyen, 2. A
– Aneta Kiššová, 2. A
– Natálie Démalová, 2. A

2. místo – Nikola Floková, 2. A
– Sabina Řihošková, 2. A
– Filip Macourek, 2. A

Kategorie 3. a 4. třída:
1. místo – Aneta Šálková, 4. A

3. místo – Karolína Skřipská, 3. A

2. místo – Nikola Pehlová, 4. A
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Kategorie 5. třída:
1. místo – Viktorie Smolková, 5. A
– Michaela Symerská, 5. A

3. místo – Marek Gavenda, 5. A

2. místo – Adéla Mračková, 6. A

2. místo – Eva Blanárovičová, 5. A
– Lukáš Zvonek, 5. A

Kategorie 6. třída:
1. místo – Kristýna Klimešová, 6. A
– Barbora Jelínková, 6. A

3. místo – Kamila Křepelková, 6. A

Všem vítězům gratulujeme. Odměny se na vás už těší.
15

p. uč. Marcela Haraštová

Nové zadání soutěže
Plesová sezona je v plném proudu, a tak mě napadlo, že byste tentokrát mohli nějaký
ples nebo bál namalovat.
Na každém plese hraje kapela a krásně a slavnostně oblečení dospělí tančí. Takže honem si promyslete, jaké hudebníky pozvete na váš bál a jaké úžasné šaty oblečete vašim
dámám. Na všechny roztančené taneční sály se moc těšíme.
p. uč. Marcela Haraštová

Závěr
Loučím se s vámi. Užívejte si sněhu, zimních sportů, odolávejte chřipce i jiným onemocněním, těšte se na vysvědčení a prázdniny a v příštím čísle na shledanou.
p. uč. Marcela Haraštová
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