školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

8. číslo

duben 2018

Úvod
Milí čtenáři,
na stránkách našeho časopisu už se setkáme pouze dvakrát a budou tady vytoužené a také zasloužené prázdniny. Gratulujeme všem deváťákům, kteří se úspěšně dostali na
střední školy a učiliště a přejeme jim na nových školách hodně úspěchů.
Opět vám přinášíme informace o akcích naší školy, o úspěších našich žáků, zajímavosti, pozvánky i úsměvy ze školních lavic. Naposledy v tomto školním roce vám nabídneme i vyhlášení nové soutěže.
Na zbývající dva měsíce vám přejeme hodně sil při učení a spoustu zábavy při akcích školy.
p. uč. Marcela Haraštová

Setkání s rytířem
Ve středu 28. března jsme jeli
s celou třídou do muzea J. A. Komenského na výukový program o středověkých rytířích. Provázela nás kněžna
z Libice. Ukázala nám rytířskou
zbroj, dřevěného koně Šemíka, středověké zbraně a malý model katapultu. Dále jsme si mohli obléknout rytířské brnění. Všem se nám to moc
líbilo a těšíme se na další návštěvu.
Martin Lehký, 4. A
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Florbalový turnaj
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 šestnáct
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 dvou gólů. Ve druhém zápase jsme již střeleckou smůlu prolomili a vyhráli
nad Horní Moštěnicí 6:3. Branky vstřelil Marek Zpěvák, Lukáš Formánek, Josef Otáhal,
Jaroslav Vymětal a Martin Zpěvák (dvě branky). Třetí zápas byl zlomový a bohužel jsme
ho nevyhráli. Hráli jsme s hráči z Dubu, kteří hráli velmi dobře a brzy se ujali vedení
o dvě branky, naši kluci se nevzdali a zápas zdramatizovali. Bohužel se nechal vyloučit ke
konci zápasu Martin Pasz a bylo po nadějích. Branky v zápase vstřelil Martin Kohn a Jaroslav Vymětal. Poslední zápas byl od nás nejhorším výkonem na turnaji, kdy jsme vedli již
o dvě branky, ale žáci z Kojetína stav otočili a byli jsme rádi za remízu, kterou jsme vystřelili minutu před koncem. Umístili jsme se tedy na čtvrtém místě se skóre 11:11. Branky
Martin Kohn a Tomáš Zezulka (2 branky). Žáci účastnící se turnaje: Jakub Sova
(6.A), Tomáš Zezulka (7.B),
Jan Halenka (7.B), Martin
Kohn (8.A), Tadeáš Majtner
(8.A), Martin Zpěvák (8.A),
Jiří Pazdera (8.A), Lukáš
Formánek (8.A), Jirka Kohn
(9.A), Jaroslav Vymětal
(9.A), Martin Pasz (9.A),
Josef Otáhal (9.A).
p. uč. Tomáš Šilha
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Pythagoriáda 2018
Každoročně se žáci naší školy zapojují do postupové matematické soutěže Pythagoriáda, která je určena pro žáky 5.- 8. tříd. Soutěžící řeší patnáct příkladů v časovém limitu 60
minut.
V 5. ročníku se snažilo vyřešit předložené příklady celkem 14 žáků, nejlepšími řešiteli
byli: Veronika Drábková s 12 body, Jan Pořízek a Vojtěch Uhlíř s 9 body.
V 6. ročníku si lámalo hlavy s logickými příklady 16 žáků. Jediným úspěšným řešitelem byla Hana Zapletalová z 6. A, která získala 12 bodů.
V 7. ročníku pracovalo na soutěžních příkladech celkem 20 žáků a úspěšnými řešiteli
byli: Marek Fildán /12 bodů/, Gabriela Zvonková /11 bodů/ ze 7. A a Vojtěch Drábek /10 bodů/ ze 7. B.
V 8. ročníku z jedenácti dobrovolných soutěžících nebyl žádný úspěšný řešitel.
Hodně dalších úspěchů nejen v matematice.
p. uč. Olga Polzerová

Tenisový turnaj žáků
V úterý 24. dubna se uskutečnil v tovačovské sportovní hale tenisový turnaj žáků ve
čtyřhře. Turnaj byl určen pro zájemce z druhého stupně ZŠ Tovačov. Zúčastnilo se 11
hráčů - „ostřílených“ borců, ale i nových tenisových nadějí. Hrálo se systémem každý
s každým, zkrácený set na pět vítězných gamů. Turnaj byl velmi vyrovnaný a k vidění
byly zajímavé tenisové „bitvy“.
Vítězi se stali hned při své premiérové účasti Jan Halenka a Tomáš Zezulka (7.B), na
druhém místě skončili Martin Kohn a Tadeáš Majtner (8.A). Oba páry měly shodně tři
výhry a jednu prohru, o vítězi rozhodl lepší vzájemný zápas ve prospěch sedmáků (5:2).
Třetí místo vybojovali Ondřej Hopan a Patrik Vojtašek (6.B), na čtvrtém místě se umístili Jiří Pazdera a Marek Zpěvák (8.A). O třetím místě také rozhodl lepší vzájemný zápas 5:4 vyhráli šesťáci. Na pátém místě skončili Kryštof Kroupa (8.A) - Tereza Hudáková,
Klára Zatloukalová (7.B). Obě dívky sbíraly turnajové zkušenosti a vzhledem k lichému
počtu účastníků se střídaly na každý zápas ve
dvojici s K. Kroupou.
Nutno podotknout, že i
oni bojovali o každý míč
a každým zápasem se jejich hra zlepšovala.
Další tenisový turnaj,
tentokrát ve dvouhře,
proběhne v měsíci červnu.
p. uč. Petr Velický
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Školní družina
Andersenova noc
Tato akce začala v ŠD již od září.
Seznámily jsme děti s pravidly nocování v ŠD. Kdo měl zájem o neobvyklou
akci, musel nám všem odprezentovat nějakou svou přečtenou knihu, která ho tak
zaujala, že nám ji doporučil k četbě.
Druhou, neméně důležitou, podmínkou
bylo slušné chování během roku v ŠD.
Věděly jsme, že Andersenova noc nebude pro každého, ale jen za odměnu pro
ty nejhodnější děti. A skutečně nás bylo
jen 21 a 2 vychovatelky. Akci jsme připravovaly ve spolupráci s paní Pazderovou z knihovny. Ta provedla děti po knihovně při svíčkách, kde všichni plnili
zajímavé úkoly. Děti se těšily na stezku
odvahy. Chodili jsme všichni potmě po škole jen s baterkami. Žádného ducha jsme nepotkali. Jen v 7. třídě jsme zanechali svoji stopu. Na dobrou noc jsme si přečetli pohádku od
H. Ch. Andersena. Ráno na děti čekala snídaně a hurá do školy do vyučování. Všem se nám
nocování líbilo. Už teď se těšíme na 2. ročník Andersenovy noci.
vychovatelky Pavla a Zuzka
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Zlatý list
Zlatý list je největší tuzemská soutěž dětských kolektivů nejen ve znalostech
živé a neživé přírody, ale i o vztazích v ní panujících. Jedním s cílů celé soutěže je
zúčastněným umožnit poznání i jiných kolektivů z celé republiky se stejným zájmem o přírodu a vše okolo ní.
Místní kolo této soutěže se konalo dne 17. dubna 2018 v Kojetíně. Naši základní školu reprezentovala dvě šestičlenná družstva - Medvědi a Sedmikrásky. Po absolvování deseti stanovišť s rozličnými praktickými a teoretickými úkoly obsadil
tým Medvědi ve složení: Martin Čelechovský, Jaroslav Vymětal, Václav Smejkal, Jiří Kohn, Darina Sedlmaierová a Radek Topič krásné 3. místo a tým Sedmikrásky ve složení - Barbora Smolková, Kryštof Kroupa, Barbora Švalbachová, Klára Zbořilová, Leo Nemrava a Martin Studnička s rozdílem pouhého
jednoho bodu obsadil 4. místo.
p. uč. Olga Polzerová

Šest žáků z osmé třídy a šest žáků z deváté třídy se 17.4. zúčastnilo soutěže Zlatý list, která se odehrávala v Kojetíně. Doprovázela nás paní učitelka Polzerová.
Jeden tým byl rozdělen na dvě hlídky o třech lidech. Náš tým se jmenoval Medvědi a první hlídku tvořil Martin Čelechovský, Jaroslav Vymětal a Václav Smejkal.
Druhou hlídku tvořil Jiří Kohn, Darina Sedlmaierová a Radek Topič. Všichni jsme
si den užili, ačkoliv se soutěž konala na jiném místě, než jsme si mysleli. Když byla pauza, zašli jsme si na zmrzlinu.
Devátá třída skončila na třetím místě, což je úžasné!
Jediná smutná věc je ta, že už jsme tam byli takhle letos společně naposledy.
Darina Sedlmaierová, 9. A
6
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NEJEN MÁJ LÁSKY ČAS
V únoru, kdy je svátek svatého Valentýna (patrona zamilovaných), se naše škola nechala inspirovat výtvarně-literární soutěží, kterou již tradičně vyhlásil pan starosta
v rámci Národního týdne manželství. Letos NTM vyšel zrovna na jarní prázdniny, ale
ani to vůbec nebránilo tomu, abychom se aktivně zapojili.
Deváťáci si vyzkoušeli svatbu nanečisto, většina žáků z celé školy se vrhla do soutěžního tvoření, a dokonce se vybrané třídy spolupodílely i na výzdobě Džínového bálu,
kterým bývá tento týden symbolicky zakončen.
Některá literární či výtvarná dílka byla oceněna, ale myslím si, že zde opět platí:
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“
Jsem na všechny malíře, kreslíře, fotografy a spisovatele hrdá! Oceněným, a vy víte,
kteří to jste :-), ještě jednou za naši školu gratuluji a hlavně všem moc děkuji, že jste
kreativní a odvážní (do toho jít) – a tak je to i s láskou- mějte ji, ať je únor nebo květen
a ať vám nezevšední.
p. uč. Petra Nemravová
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McDonald´s Cup
Žáci prvního stupně naší školy se ve čtvrtek 26. dubna zúčastnili v Přerově fotbalového
turnaje okresního kola McDonald´s Cupu pořádaného AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Do tohoto turnaje se přihlásilo nebývale hodně škol a to celkem jedenáct. Musely se tedy vytvořit tři skupiny a zkrátit herní čas na dvakrát po osmi minutách, nás los
přiřadil do skupiny C. Skupiny A a B měly čtyři účastníky, v naší skupině C byli pouze tři
soupeři. Ze skupin pak postupovaly dva týmy do vyřazovacích bojů. Sehráli jsme tedy svá
utkání se ZŠ Radslavice a ZŠ Trávník. V prvním utkání proti Radslavicím jsme se rychle
ujali vedení, když po rychle rozehrátém rohovém kopu, se do šibenice trefil Radek Nemrava. Pak přišel od obou týmů útlum a šancí moc nebylo. Ve druhém poločase měl ze hry více soupeř, ale tlak jsme ustáli a připsali si cenné vítězství. Druhé utkání začalo jak přes kopírák toho prvního. Po rohu se trefil na zadní tyč Matěj Balenčín. My jsme po celou dobu
utkání dominovali, akorát jsme nedokázali využít brankové příležitosti. Postoupili jsme tedy ze skupiny z prvního místa. Ve čtvrtfinále nás čekala Základní škola Kojetín, která byla
horkým favoritem na vítězství. My jsme bojovali, ale bohužel po chybě v obraně jsme
v půli poločasu inkasovali. Soupeř nás zatlačil před naši branku a my si tvořili nebezpečné
brejky, bohužel ani jeden jsme neproměnili. Tak přišel trest a soupeř vedl o dvě branky.
Hned z rozehrávky se nám podařilo snížit díky Jakubu Strnadovi. Soupeř bohužel přidal ke
konci zápasu ještě jednu branku a bylo po zápase. Vypadli jsme tedy ve čtvrtfinále, ale nemáme se za co stydět, soupeři měli ve svých mužstvech především hráče z pátých tříd. My
jsme to měli průřezově z prvního stupně a v zápasech jsme vyloženě nepropadli.
Účastníci turnaje: Jakub Strnad (5.A), Tomáš Zbožínek (5.A), Matěj Balenčín (5.A), Jan
Pořízek (5.A), Ondřej Klimeš (5.A), Marek Gavenda (4.A), Martin Lehký (4.A), Jakub
Kohn (4.B), Radek Nemrava (3.A), Zdeněk Palčík (3.A), Matyáš Válek (3.A).
p. uč. Tomáš Šilha
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Vídeň
Dne 19. 4. 2018 se konal zájezd do Vídně žáků 8. a 9. tříd ZŠ Tovačov a ZŠ Troubky.
Jeli jsme v doprovodu paní učitelky Ticháčkové, Lehké a paní asistentky Bartoškové. Naším průvodcem byl opět pan Kočí. Vyjeli jsme v 6:20 hod z Tovačova. Jeli jsme přes jižní
Moravu, okolo novomlýnských nádrží. V Mikulově jsme na benzínce měli možnost si jít
něco koupit před dlouhou cestou do Vídně. Pan průvodce nám povídal o Rakousku a
o Vídni. Dozvěděli jsme mnoho zajímavých informací. Pokračovali jsme po rakouské
části dálnice Brno – Vídeň, která se u nás nestaví. Jeli jsme dolními Rakousy. Poté jsme
zahlédli okraj Vídně. A všichni jsme byli rádi, že už jsme do Vídně přijeli. Nejprve jsme
jeli přes Dunaj a poté jsme projížděli okolo významných budov směrem k Schönbrunnu.
Pan průvodce nám povídal o tom, že ve Vídni je 126 muzeí a kostelů. Dojeli jsme
k zámku, vystoupili a došli na náměstí. Zámky Schönbrunnský a Versailleský mají stejného architekta. Zoo v zámku je nejstarší v Evropě. Šli jsme do zámecké zahrady
(UNESCO) a pokračovali jsme k Neptunově kašně, ze které bohužel netekla voda. Zahrady jsou ve stylu francouzském, italském a japonském. Pokračovali jsme k římským ruinám egyptské kašně a nakonec jsme museli zvládnout kopec ke kolonádě Gloriette. Z něj
byl krásný pohled na Vídeň. Pak následoval rozchod.
Poté jsme přejeli do centra Vídně a šli jsme k památníku Marie Terezie, viděli jsme
přírodovědné a umělecké muzeum a poté jsme pokračovali na náměstí Hrdinů a prošli
jsme Hofburskou bránou. Dozvěděli jsme se nějaké informace a pokračovali na první nádvoří hradu Hofburg. Prošli jsme
pod Švýcarskou bránou na 2. nádvoří, kde je kaple s korunovačními klenoty. A nakonec na Josefplatz , kde kvůli opravě parlamentu sídlili rakouští politici. Nachází se zde i muzeum knih, a
slavný augustiánský kostel. Šli
jsme na Michalské náměstí, kde
jsme viděli hofburskou kopuli,
římské ruiny, kostel sv. Michala a
nejdražší Vídeňskou ulici. Šli
jsme touto ulici a dívali se po obchodech. Poté jsme šli po ulici Na
Příkopě, prošli okolo kostela svatého Petra. Vyšli jsme podloubím
domu a po pár krocích jsme vyšli
přímo u slavné Katedrály sv. Štěpána s 136 metrů vysokou věží.
Zde jsme měli rozchod.
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Když jsme se všichni sešli, tak jsme šli zpět do autobusu, ale stihli jsme ještě vidět
minoritský kostel a památník Alžběty Bavorské (Sisi). Pak kolem parlamentu. Jeli
jsme autobusem do Prátru, kam se všichni hrozně těšili. Jeli jsme okolo nové radnice,
hradního divadla, votivního kostela a dalších hezkých míst. Dojeli jsme k Prátru a vystoupili. Měli jsme 90 minutový rozchod v zábavním parku. Všichni jsme nejspíš
utratili všechna svá eura a vyřádili se na atrakcích. Myslím, že jsme si to všichni hodně užili. Poté jsme už odjížděli domů plní zajímavostí a zážitků, na které nikdy nikdo
z nás nezapomene. Měli jsme opět zastavení v Mikulově a v 21:00 hod jsme všichni
došli domů.
Děkujeme učitelům a panu průvodci za hezký zájezd do Vídně .
Ondřej Bartoň, 9. A
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Beseda o trestní zodpovědnosti
Dne 12.4. 2018 během první a druhé hodiny se třída 8.A. zúčastnila přednášky
o trestní odpovědnosti s paní kurátorkou pro děti a mládež z Přerova. Jedním
z hlavních témat přednášky bylo, co postihne děti (do 15 let) a mládež (15-18 let),
když se dopustí přestupku nebo trestného činu. Přednáška byla velmi zajímavá, naučná
a hlavně zpestřená o příběhy, které nám paní kurátorka vyprávěla a na kterých jsme si
názorně ukázali, co dotyční udělali špatně. Osobně si myslíme, že touto přednáškou
jsme se naučili co dělat a nedělat správně, co je špatné a naopak správné.
Nela Večeřová a Barbora Smolková, 8. A

Soutěž školních jídelen
Svazek obcí mikroregionu Střední Haná uspořádal neformální soutěž školních jídelen
ve svém regionu v rámci akce „Školní jídelna zdravě a chutně“ na téma: Vaříme z regionálních surovin.
Celá akce spočívala v tom, že si jednotlivé jídelny připraví obědové menu, tj. polévku, hlavní jídlo, včetně salátu nebo zeleninové přízdoby, popřípadě i moučníku.
Soutěž se uskutečnila 14. února 2018.
Hodnotilo se: vhodnost výběru receptur, složení, nutriční hodnoty, chuťový a estetický
dojem.
A co nabídla naše jídelna?
Polévku zeleninovou krémovou s krutony, amura na másle s bylinkovo-citronovým bešamelem, těstovinová hnízda, zeleninovou přízdoba, smoothie.
Našim paním kuchařkám se jídlo moc povedlo a odnesly si za něj i ocenění.
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Berlín

Je hlavní město a zároveň jeden ze spolkových států Německa. Má rozlohu 891,82 km 2
a 3 419 623 obyvatel. Je to jedno z největších měst v Evropě. Nachází se zde 180 muzeí.
Dělí se na 12 obvodů. Je zde 1000 nočních barů. Špandava (Spandau) byla kdysi městem,
poté se sloučila s Berlínem. Na některých místech se dají ještě nalézt zbytky berlínské zdi,
která byla roku 1989 svržena. První zmínka je z roku 1197 a první písemná až z roku 1244 .
Nachází se zde 28 hradů a zámků. Jeho metropolitní oblast má 30 370 km 2 a 6 000 000
obyvatel. Je zde přes 300 kostelů a 10 synagog. Je to moderní město, protože původní Berlín byl roku 1945 zničen. Berlín je obklopen spolkovým státem Braniborsko. Brandenburská brána byla brána berlínské zdi a dnes je pro Německo velmi významnou památkou. Jezdí zde tramvaje, metro, příměstské vlaky a autobusy. Berlínský dóm je jedna z nejvyšších
sakrálních staveb v Berlíně.
Ondřej Bartoň, 9. A

Test ze slov státní hymny
Autor textu: Karel Erben Šipka, Sebastian Sun, Jesef Kajetína, Šroub, Štrauc
Slova státní hymny:
...saděství se jara květ...
...bory šumí po skalinách, všude smích se jara květ...
...satězstvý se jara květ...
...hory šumí po skalinách....
...voda účí po skalinách...
...bory šumí polesinách...
...v sadě kvítku jara květ, zemský kraj to na pohled atojeta krásná země....
...Kdé, domov můj, kdé domov můj, voda hůčí po lučinách, bory šůmí....
dodala p. uč. Arana Adlerová
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Turnaj ve vybíjené na ZŠ Svisle Přerov
Dne 17. 4. 2018 se uskutečnilo okresní kolo ve vybíjené určené pro dívky 4. a
5. tříd. Na turnaji byla opravdu velká konkurence škol. Naše družstvo se dostalo
do základní skupiny se silnými týmy a bohužel všechny zápasy prohrálo. Ale pokud by se bodoval týmový duch a soudržnost, ZŠ a MŠ Tovačov by byla určitě na
nejvyšších stupíncích. :-)
Tým se pak dostal do bojů o 5. - 8. místo, kde se podařilo dívkám vyhrát
všechny zápasy. Holky si tedy odváží z Přerova krásné 5. místo a zkušenosti s tím,
že výhra není vždycky všechno…
p. uč. Lucie Bartošková

14

Soutěž
Vodníci a vodnice v českých rybnících, tůňkách, řekách, říčkách a studánkách už mají
určitě po zimě ve svých příbytcích krásně uklizeno. Vy jste nám to dokázali svými krásnými obrázky. Tentokrát byli úplně nejšikovnější prvňáci a druháci. Bylo moc těžké vybrat jenom některé obrázky. A tady jsou ty nejlepší a jména jejich autorů:
kategorie 1. třídy:
1. místo – Nikola Floková, 1. B
– Petr Symerský, 1. A

3. místo – Natálie Démalová, 1. A

kategorie 2. třídy:
1. místo – Karolina Skřipská, 2. A
– Ema Indráková, 2. A
2. místo – Anh Thu Nguyen - „Sofie“, 1. A
– Viktorie Sládečková, 1. A
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3. místo – Veronika Štěpánková, 2. A
– Beáta Vránová, 2. A

2. místo – Lada Čechová, 2. A
– Gabriela Kroupová, 2. A

Všem vítězům gratulujeme a po vyhlášení ve školním rozhlase si mohou
vyzvednout svou odměnu u mě
v kabinetě.

Odměnu si určitě také zaslouží obrázek Karolíny Doleželové ze 4. A, která
namalovala hned několik vodníků, a dokonce jim dala i jména.

p. uč. Marcela Haraštová

Zadání nové soutěže
Blíží se doba školních výletů,
všechny třídy vyrazí se svojí paní učitelkou nebo panem učitelem někam do
přírody nebo za sportem či zábavou.
Namalujte nám, jak byste si představovali ten nejlepší školní výlet. Kde byste
ho chtěli strávit? Namalujte sebe a své
spolužáky na místě, kde byste nejraději
prožili právě tento letošní školní výlet.
Uzávěrka příštího čísla bude v pátek
25. května.
Moc se na vaše výtvory těšíme!
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Perličky ze školních lavic












Co se stalo v roce 1989?
Rozpad komunistů.
Jaké zvláštní schopnosti měla Krokova dcera Libuše?
Uměla létat.
Jak si Libuše opatřila manžela?
Očarovala ho.
Že poslala svoji družinu, aby jí toho muže donesli.
Jak se jmenoval bratr Lecha?
Blecha.
Čím se proslavil silný a urostlý Bivoj?
Že vzal a zabil mrtvého Bivoje a přinesl ho před lidi na zádech.
Jak se jmenoval manžel vládkyně, která měla zvláštní schopnosti?
Libuše.
Kdo zachránil Horymíra před trestem smrti?
Bivoj.
Jaké bylo poslední přání Horymíra před popravou?
Zakouřit si.
Uviděl plnou bednu grošáků, kterými si naplnil kapsy.
Modřejší ustoupí.
dodala p. uč. Marcela Haraštová

ZŠ a MŠ Tovačov pořádá

Sběr papíru
Kdy: 14. 5. 2018 – 18. 5. 2018
pondělí 14. 5. 2018
úterý 15. 5. 2018
středa 16. 5. 2018
čtvrtek 17. 5. 2018
pátek 18. 5. 2018

14:00 – 16:00 hod
7:00 – 7:45 hod, 14:00 – 16:00 hod
7:00 – 7:45 hod, 14:00 – 16:00 hod
7:00 – 7:45 hod, 14:00 – 16:00 hod
7:00 – 7:45 hod

Kde: na školním dvoře u zadního vchodu do jídelny
Zapojte se, a podpořte tak dobrou věc!
Děkujeme.

Závěr
Užívejte si krásné květnové dny, prožijte si skvěle školní výlety, užijte si svátek
všech dětí a vydržte ještě dva měsíce, než se rozejdeme na prázdniny!
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