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Úvod
Milí čtenáři,
nějak rychle nám to utíká, máme za sebou pololetní vysvědčení, pololetní i jarní prázdniny,
naši olympionici vybojovali v Pchjongčchangu 7 medailí a my už se začínáme těšit na Velikonoce a velikonoční prázdniny. I když současné tuhé mrazy moc nenasvědčují tomu, že
přibližně za tři týdny tady bude zase jaro.
Protože byl únor krátký měsíc a měli jsme prázdniny, také únorové číslo Podlavičníku
bude stručnější než to předcházející. Ale to rozhodně neznamená, že se u nás ve škole nic
neděje! Osmáci byli na přenášce o HIV v Olomouci, šesťáci a deváťáci měli besedu
s městskou policií, deváťáci si vyzkoušeli Svatbu nanečisto, účastnili jsme se sportovních i
vědomostních soutěží. O všem se dočtete na následujících řádcích. A samozřejmě nebude
chybět ani soutěž a vítězové z minulého kola.
Takže přežijte ve zdraví tuhé mrazy a chřipkovou epidemii a příjemné počtení.
p. uč. Marcela Haraštová

Halový turnaj v malé kopané
Mladší žáci navštěvující ZŠ a MŠ Tovačov se v neděli dne 11. února 2018
v dopoledních hodinách zúčastnili halového turnaje v malé kopané pořádaného
místním oddílem kopané. Turnaj probíhal v hale v Tovačově a z celkem čtyř
týmů naši kluci obsadili první a druhé
místo. Turnaje se ještě zúčastnily Radslavice a Lobodice a hrálo se dvoukolově. Každý tým tedy absolvoval celkem
šest zápasů a nejvíce byly vyhrocené zápasy, kdy nastoupili naši mladší žáci
proti sobě. Dopadlo to ale spravedlivě,
jednou vyhrál tým A a podruhé tým B.
Nejlepšími hráči v jednotlivých týmech
byli zvoleni Jakub Kohn (4. B) a Patrik
Vojtašek (6. B). Nejvíce branek v turnaji
nastřílel Marek Válek (6. B), a to jedenáct, o jednu branku méně vstřelil Jakub
Strnad (5. A).
p. uč. Tomáš Šilha

Perličky ze školních lavic






Vystavené vosy prodáváme za výhodné
ceny.
Výlet na Devět skal se uskutečnil zítra.
Obviněný musí mýt právního zástupce.
Báseň Kytice je o kytici, které zemřela
matka.
Kdo může oddávat?
Provdavač a farář.
dodala p. uč. Marcela Haraštová

Osmáci navštívili Krajskou
hygienickou stanici v Olomouci
Ve středu 7. února 2018 jsme se zúčastnili přednášky s názvem „HIV, buďme
negativní“ na Krajské hygienické stanici
v Olomouci. Dozvěděli jsme se spoustu
informací o přenosu viru HIV a jak se před
ním chránit. Jely s námi paní učitelky Polzerová a Ticháčková. Ve skupinkách jsme
vypracovali různé pracovní listy, které se
pak vyhodnocovaly. Výherci dostali malou
odměnu. Myslím si, že přednáška byla velmi zajímavá, poučná, a dokonce na ni budeme i dlouho vzpomínat.
Barbora Smolková, 8. A

Věděli jste o Indii?
Je to stát v jižní Asii, který je druhou
nejlidnatější a zároveň nejchudší zemí
na světě. Má rozlohu 3 287 590 km2 a
obývá ji 1 281 935 911 obyvatel. Hlavním městem je Nové Dillí. V tomto státě jsou hlavně hinduisté, dále i buddhisté, muslimové, sikhové a malé křesťanské menšiny. První osídlení zde proběhlo již v 3. stol. př. n. l. Je součástí
indického subkontinentu, který se oddělil od Gondwany. Indie získala v roce
1947 nezávislost a osamostatnila se od
britské nadvlády. Indie si nárokuje hodně území a hlavně na hranicích
s Čínou.
Památky: Tádž Mahal, mešity, kostely
z doby portugalské kolonizace, Zlatý
chrám Sikhů v Amritsaru a hinduistické chrámy.
Tádž Mahal

Ondřej Bartoň, 9. A

Přednáška městské police
V úterý 20. února 2018 na naší škole
proběhla přednáška městské policie.
Přednáška pojednávala o dovršení věku
15 let a na to přímo navazující trestní
odpovědnosti. Byla udělána formou 3
úkolů a otázek, které představovaly nějakou situaci a na které jsme se měli pokusit odpovědět. Následně jsme se
strážníky probrali své odpovědi. Ti nám
při každé situaci popsali správný postup, který by se musel vykonat, např.
jak postupovat v případě ničení veřejného majetku nebo výtržnictví. V průběhu
přednášky nám pak sdělili spoustu zajímavých poznatků týkajících se trestné
činnosti, ve kterých, ačkoliv jsem většinu věděl, se vyskytly i nějaké zajímavosti. Jako například, že pokud je osobě
odcizen předmět, který má přímo u sebe, neřeší se cena a jedná se automaticky o trestný čin. V závěru celé přednášky pak už zbyl čas jen na naše otázky a
poděkování. Celá přednáška trvala jednu vyučovací hodinu a předpokládám,
že spousta z nás se dozvěděla něco nového.
Jakub Skopal, 9. A

Knižní koutek

Nela Herzogová, 4. B

Jacqueline Wilsonová

Svatba nanečisto 9. 2. 2018
Jako každý jiný rok, i letos na naší škole proběhla akce Svatba nanečisto. A na starost
jsme ji měli my, což mně osobně přijde neuvěřitelné, jelikož je to jako včera, když jsem
vystrašeně šla na druhý stupeň…
A teď jsme v klubu stáli my. Chlapci byli oblečeni (až na pár výjimek) v oblecích,
dívky v šatech. A to je přesně ten okamžik, kdy člověka tak nějak bodne u srdce, protože
když se rozhlédne, nevidí kolem sebe ty děti, které vídal celý život. Najednou tam vidí
mladé ambiciózní lidi, kteří
jej několik let doprovázeli životem. A najednou to má
skončit.
Ráno jsme si tam nachystali hostinu, namazali jednohubky, na stoly dali jídlo (od
koláčků po tyčinky) a mohlo
se jít na zámek. Nevěstou byla Klára Hodinová a ženichem Jiří Kohn. Oddával je
pan starosta Leon Bouchal.
V zámku to vypadalo krásně
a jako na opravdové svatbě. Posadili jsme se do obřadní síně a poslouchali slova oddávajícího a snažili se působit tak nějak dospěle. (Občas to nejde, hlavně když vaše kamarádka stojí před oltářem.) Ale řekla bych, že jsme to zvládli.
Po několika fotkách na schodech, které pořizoval pan učitel Jehlář, za což mu chci
jménem celé třídy velmi poděkovat, jsme šli zpět do školy.
Povídali jsme si, jedli, pili a někteří i tančili. A tradic jako rozbíjení talíře, nebo přenášení nevěsty před práh se novomanželé nanečisto zhostili výborně.
Pokud bych měla mluvit za celou třídu, tak to asi bylo zábavné dopoledne, které si
ostatní užili a bavili se.
Děkuju všem, kteří se na chystání
svatby nanečisto podíleli.
Darina Sedlmaierová, 9. A

A malý dovětek na závěr:
Milí deváťáci,
moc vám to slušelo a byla jsem na vás pyšná, jak se dovede (když chcete ) hezky
společensky chovat.. Za sebe můžu říct, že to byl velmi příjemný a povedený svatební den. Děkuji všem, kteří se zapojili do jeho příprav a průběhu.
A přeji vám, až jednou budete říkat někomu své opravdové ano, tak ať je tento den
pro vás výjimečný a nezapomenutelný a ať je to vaše ano navždy.
vaše tř. uč. Marcela Haraštová

Soutěž
Bohužel musím začít pro některé z vás nepříjemnou zprávou. Musela jsem ze soutěže
vyloučit některé (a mnohdy velice pěkné) obrázky, protože jste na ně neuvedli své jméno
nebo třídu. Je mi to moc líto, ale pokud tyto informace nemám, nemůžu vás do boje o ceny
zařadit. Proto vás, kteří se našich soutěží zúčastňujete, znovu důrazně upozorňuji: pište na
své výtvory jméno a třídu!
Ztvárnili jste celou řadu olympijských disciplín – hokej, krasobruslení, lyžování, curling
a další. Teď už víme, jak byli úspěšní čeští olympionici a já k tomu přidám, jak úspěšní jste
byli vy v naší soutěži:
kategorie 1. třídy:
1. místo – Eduard Čechmánek, 1. B
– Petr Symerský, 1. A

2. místo – Nikola Floková, 1. B

3. místo – Michaela Hrubá, 1. B

kategorie 2. třída:
1. místo – Julie Zavadilová, 2. A
– Gabriela Kroupová, 2. A

3. místo – Beáta Vránová, 2. A
2. místo – Ema Indráková, 2. A
– Gabriela Kroupová, 2. A

– Šimon Bezděk, 2. A

kategorie 3. třída:
1. místo – Nikola Pehlová, 3. A

3. místo – Milan Třasoň, 3. A

2. místo – Aneta Šálková, 3. A

kategorie 4. třídy:
1. místo – Sára Mračková, 4. A
– Karolina Milerová, 4. A

2. místo – Michaela Symerská, 4. B
– Nela Herzogová, 4. B
3. místo – Karolína Doleželová, 4. A

kategorie 5. třída:
1. místo – Veronika Drábková, 5. A
– Helena Valentová, 5. A

Všem vítězům gratulujeme a čeká je jako obvykle drobná odměna.

Vtipy
Víte, jak se japonsky řekne rozhledna?
Čumsem čumtam.
Pepíček volá radostně na tatínka:
„Tati, já už umím psát!“
„A co jsi napsal?“
„To nevím, ještě neumím číst!“
Hurvínek šel na očkování a křičí přes celou
ordinaci.
Spejbl ho uklidňuje: "Hurvajs, nekřič,
vždyť ani nevíš, proti čemu tě očkují."
"Vím. Proti mé vůli!"
Tatínek se ptá Pepíčka: "Jak poznáš rozdíl
mezi náhodou a neštěstím?" Pepíček se
chvilku rozmýšlí a potom řekne: "Když najdu žákovskou já, tak je to náhoda, ale když
ty, tak je to neštěstí."

Zadání nové soutěže
V sobotu 24. února začala jako každý rok v Praze Matějská pouť. V areálu
Výstaviště Praha najdete obrovské
množství kolotočů, autodromů, strašidelných hradů a dalších pouťových
atrakcí. Zkuste takovou pouť plnou
atrakcí namalovat nebo jinak ztvárnit.
Uzávěrka příštího čísla bude v pátek
23. března. Už se na vaše výtvory moc
těšíme.

Závěr
Děkujeme, že jste si náš časopis
přečetli až sem a budeme se na vás těšit s dalšími aktualitami a zajímavostmi v příštím čísle.
p. uč. Marcela Haraštová

