školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

7. číslo

březen 2018

Úvod
Milí čtenáři,
tento týden, kdy se vám dostane do rukou březnový Podlavičník, je velmi příjemný, protože ve škole strávíme jenom tři dny a ve čtvrtek a v pátek si užijeme velikonoční prázdniny.
No, a když k tomu připočteme ještě víkend a Velikonoční pondělí, určitě se mnou budete
souhlasit, že představa pěti dnů volna vůbec není špatná :-).
U nás ve škole se pořád něco děje. Účastníme se soutěží, tvoříme a také nepřestáváme
„perlit“, což znovu dokáže naše rubrika Perličky ze školních lavic. Dozvíte se také, co děje
ve školní družině a mateřské školce. Máme pro vás připravené nejen zprávy o akcích, které už proběhly, ale také pozvánky na akce, na které se teprve můžete těšit. A protože se deváťákům a některým páťákům blíží termín přijímacích zkoušek, tak jim samozřejmě držíme palce, přejeme jim pevné nervy a hodně úspěchů.
Přeji vám hezké Velikonoce, prima prázdniny a pěkné počtení.
p. uč. Marcela Haraštová

Školní družina – leden, únor
Díky selhání mailového spojení se bohužel
únorový příspěvek od dětí a vychovatel ze školní družiny nepodařilo zařadit do minulého čísla.
Ale my vám ho přináší dodatečně v tomto čísle a
k němu přidáme i informace aktuální. (pozn. redakce)
Ve školní družině se stále něco děje. 18. ledna
se předvedly naše děti při koncertě v ŠD, 25.
ledna jsme tancovali na družinovém plese a 6.
února jsme se výborně pobavili na pyžamové
párty. Těšíme se na další akce, které nás čekají.
děti a vychovatelky ŠD
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Školní družina – březen
Soutěžní přehlídka divadelních souborů v ŠD
Ve dnech 13. - 15. března 2018 proběhl v naší školní družině již druhý ročník přehlídky
divadelních souborů. V letošním roce jsme měli možnost shlédnout deset představení.
K vidění byly nejen známé pohádky, ale i vymyšlené a improvizované příběhy. Porota vybrala a ocenila nejen nejlepší představení, ale také osobité herecké výkony.
vychovatelky ŠD
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Fotbalový trénink
Žáci naší školy hrající fotbal Marek Válek (6. B), Ondřej Hopan (6. B) a Jakub Macháček (6. A) se zúčastnili v úterý 13. 3. 2018 tréninku s hráči stejného ročníku Sigmy
Olomouc. Trénink probíhal v odpoledních hodinách na umělém povrchu u Základní školy Heyrovského v Olomouci. Zde hráči Sigmy chodí do sportovní třídy a trénují čtyřikrát
týdně, plus mají dvě hodiny tělocviku, atletický a gymnastický trénink v rámci školní výuky. Naši kluci si vyzkoušeli, jak na tom jsou herně, kombinačně a fyzicky se špičkou
mládežnického týmu v České republice. Sigma totiž patří dlouhodobě k jednomu
z nejlepších prvoligových týmu, vychovávají hráče, kteří se uplatní v naší nejvyšší soutěži, ale i v zahraničí. Klukům se trénink velice líbil a nebyli na tom až tak špatně, ba co
víc určitě by na to měli, hrát za Sigmu. A je jen na nich, jestli by si to šli vyzkoušet, hrát
a trénovat alespoň jednu nebo více sezón s takhle kvalitním týmem.
p. uč. Tomáš Šilha

Vtipy
„Časuj sloveso chodím!" řekla učitelka češtiny zkoušenému žákovi.
„Chodím... chodíš... chodí..."
„Rychleji!" žádá netrpělivá učitelka.
„Běžíme... běžíte... běží...!"

“Opět pětka!“ vyčítá otec synovi. “Asi
jsi dobře neporozuměl otázce, kterou ti
pan učitel položil.“
“Já jsem otázce rozuměl, ale učitel nepochopil mou odpověď.“

„Pepíčku, co udělal Karel IV., když nastoupil po svém otci na trůn?"
„No první věc, že se posadil."
Učitelka zadala slohový úkol o zvířatech, požadovala, aby text měl nejméně 300
slov. Jenda přišel domů a napsal:
„Náš kocourek se jmenuje Mourek. Rád chodí na dlouhé procházky. Když se
dlouho nevrací, musím ho jít hledat. Jdu na dvůr a volám na něj - čičí, čičí, čičí...
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Soutěž pro všechny malé a mladé spisovatele
Škrabálci a Pisálkové vyzývají všechny psavce:
Podívejte se na přiložený obrázek podivuhodného
stroje a zkuste napsat krátký text
(popis nebo příběh),
který vás při prohlížení obrázku napadne.
Na chyby nehledíme, takže popusťte fantazii!
Neoriginálnější a nejbláznivější texty zhodnotí naše pisálkovská porota.
Kam poslat nebo donést?
email: skrabalciapisalkove@seznam.cz
nebo osobně do ředitelny p.uč. Adlerové
do 13. dubna 2018!
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Matematický klokan 2018
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii
a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a
tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci
Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Ministerstvem školství a
mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen do programu Excelence středních škol.
Letošní ročník se konal 16. března a na naší škole se soutěže zúčastnilo 121 žáků.
Kategorie Cvrček:
Natálie Klimtová
Matyáš Válek
Ema Indráková
Jakub Hrubý
Milan Třasoň

3. A
3. A
2. A
3. A
3. A

68 bodů
67 bodů
63 bodů
63 bodů
63 bodů

Kategorie Klokánek:
Jan Pořízek
5. A 89 bodů
Michal Mojžíš
5. A 87 bodů
Veronika Drábková 5. A 81 bodů
Kategorie Benjamín:
Hana Zapletalová
Marek Fildán
Šimon Frömel
Kategorie Kadet:
Jakub Skopal
Tomáš Hanák
Natálie Prokopová

6. A 80 bodů
7. A 63 bodů
6. B 47 bodů

9. A 84 bodů
9. A 64 bodů
9. A 62 bodů

Ochutnávka z letošního Matematického KLOKANA:
Na pozici předsedy sportovního klubu jsou tři kandidáti, hlasuje celkem 130 členů,
vyhraje kandidát s největším počtem hlasů. Dosud obdrželi: Robin 24 hlasů, Dorota
29 hlasů a Aleš 37 hlasů. Kolik dalších hlasů potřebuje Aleš nejméně, aby byl jistě
zvolen?
(A) 13

(B) 14

(C) 15

(D) 16

7

(E) 17

Lev se ukrývá v jednom ze tří pokojů. Na dveřích pokoje č. 1 je napsáno: „Lev je tady.“
Na dveřích pokoje č. 2 vidíme: „Lev tady není.“ Na dveřích pokoje č. 3 čteme: „2 + 3 = 2
× 3.“ Právě jedno z těchto tvrzení je pravdivé. Kde je lev ukrytý?
(A) V pokoji č. 1.
(B) V pokoji č. 2.
(C) Může být v pokoji č. 1 nebo 2.
(D) Může být v každém pokoji.
(E) V pokoji č. 3.
Pět míčků označených písmeny A, B, C, D, E váží 30 g, 50 g, 50 g, 50 g a 80 g. Podle obrázku rovnoramenných vah urči, který míček váží 30 g.

(A) A

(B) B

(C) C

(D) D

(E) E
p. uč. Olga Polzerová

PODPOŘTE DEN
AUTISMU!
(2. 4. 2018)

Přijďte v úterý 3.4.2018 v modrém!
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Mateřská škola
Dětské šibřinky v Tovačově
Jako každý rok, tak i letos proběhla 11. března 2018 ve sportovní
hale v Tovačově jedna z největších
akcí MŠ - Dětské šibřinky.
Hned od začátku se hala plnila
krásnými maskami, nechyběli rytíři,
kovbojové, šašci, princezny, berušky a další nápadité kostýmy. K tanci
a poslechu zval kouzelník Max a zábava se brzy rozjela naplno. Pro děti
byly připravené tanečky, soutěže a
nechyběly ani odměny. Každý mohl
zkusit štěstí, koupit si los a vyhrát
nějakou cenu v bohaté tombole.

O krásný program se postarali také
vedoucí různých kroužků TJ Sokol
Tovačov. V krátkých vystoupeních
ukázali,
jak
šikovné
děti
v Tovačově máme. Kdo měl chuť,
mohl se ve fotokoutku pana J.
Blaťáka nechat vyfotit na památku.
Všichni jsme si Šibřinky užili a
celý kolektiv zaměstnanců MŠ děkuje všem sponzorům, ale i rodičům, kteří přispěli do tomboly jakýmkoliv dárkem, napekli skvělé
dobroty nebo pomohli při úklidu.
Už teď se těšíme na příští rok.
p. uč. Lenka Šálková, MŠ
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Turnaj v minivolejbalu v Kojetíně dne 7. 3. 2018
Ve sportovní hale v Kojetíně se konalo již III. kolo ŠKOLSKÉ MINIVOLEJBALOVÉ LIGY, kterého se zúčastnily i děti ze ZŠ a MŠ Tovačov.
V první části dopoledne se v zápasech draly za vítězstvím děti, které reprezentují
naši školu v oranžové a žluté kategorii. Všechny děti se dostaly až do finálových bojů,
kde poměřily své síly s těmi nejlepšími ve svých kategoriích. Byla to „FUŠKA“ (říkaly
J), ale nakonec se jim povedlo vybojovat krásné umístění a výbornou startovací pozici do
příštího závěrečného turnaje, který se uskuteční na začátku měsíce května.
Druhá část dopoledne patřila barvám červená a modrá. Tyhle ty barvy reprezentují
žáci a žákyně z II. stupně, kteří z velké části navštěvují kroužek, který naše škola pořádá.
Velká nervozita do vstupních zápasů byla znát, ale po prvních vyhraných míčích většinou
z dětí spadla a objevil se jim úsměv na tváři a jiskra v očích, že jejich píle z tréninků se
právě teď ukázala a dodala jim sebevědomí do dalších zápasů. Některé z reprezentujících
dětí jsou na turnaji již po několikáté, ale jiní jsou NOVÁČCI.
Společným povzbuzováním a podporou můžeme říct, že jsme dovezli nejlepší výsledky, jaké jsme jen mohli.

ŽLUTÁ KAGEGORIE
Patrik Kohn + Kristýna Pavlíková – skupina A na celkovém
II. místě z 16 týmů

ČERVENÁ KATEGORIE
Lucie Glubišová + Eliška Hlavinková – skupina A na celkovém II. místě z 12 týmů
Tereza Mlčůchová + Hana Zapletalová – skupina A na celkovém IV. místě z 12 týmů
Kristýna Síčová + Gabriela
Zvonková – skupina B na celkovém V. místě z 12 týmů
(vybojovaný postup do A skupiny)
Jana Cetkovská + Lucie Skopalová – skupina C na celkovém
XII.
místě
z 12
týmů
(začátečníci a nováčci)

ORANŽOVÁ KATEGORIE
Matěj Balenčín + Jan Pořízek – skupina A na celkovém II. místě z 28 týmů
Ondra Matula + Tomáš Zbožínek – skupina B na
celkovém IV. místě z 28 týmů
Adéla Mračková + Kamila Křepelková – sk. C na
celkovém IX. místě z 28 týmů (vybojovaný postup do B skupiny)
Nina Pískovská + Tereza Mlčůchová – skupina C
na celkovém X. místě z 28 týmů
MODRÁ KATEGORIE
Klára Hodinová + Leo Nemrava + Karolína
Šupíková – skupina A na celkovém IV. místě ze
17 týmů
Klára Zbořilová + Nela Večeřová – skupina D
na celkovém XVII. místě ze 17 týmů
(začátečníci a nováčci)
*Turnajoví začátečníci se vždy řadí od prvního startu na poslední místo tabulky
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V hodnocení škol se ZŠ a MŠ Tovačov pohybuje na krásném III. místě
z celkového počtu 14 zapojených škol. Necháváme za sebou velké základní školy,
jako jsou třeba ZŠ – Zachar, Slovan, U Tenisu, Zámoraví…… a další.
p. uč. Lucie Bartošková
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Věděli jste o Římu?
















Je to hlavní město Itálie a leží na řece
Tibeře.
Má rozlohu 1285 km2.
Žije zde 2 654 215 obyvatel.
Metropolitní oblast má skoro 6000
km2.
Přiláká ročně více než 10 000000 turistů.
Z Říma pochází slovo palác.
Je zde 280 fontán.
Nachází se zde muzeum těstovin.
Má mnoho památek.
Nachází se zde 2753 kostelů
(300 je přístupných).
Město má přístup k moři.
Má nadmořskou výšku 20 m.
n. m.
Nachází se zde stát Vatikán.
Jezdí zde metro, tramvaje a
autobusy.
Nachází se zde jedna
z největších synagog
v Evropě.











Ondřej Bartoň, 9. A
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Kopuli sv. Petra navrhl sám Michelangelo (byl malířem a básníkem) a vymaloval Sixtinskou
kapli.
Nachází se v oblasti Lazio
v římské provincii.
Jeho centrum je zapsáno mezi
památkami Unesca.
Vznikl před 2700 lety.
Je zde 27 škol.
Říká se mu Věčné město.
Model římského kolosea byste
našli v italské Veroně.
Nachází se zde 7 pahorků.

Projekt Týden holokaustu
Stalo se již tradicí na naší škole, že se žáci 9. ročníku účastní týdenního projektu Holokaust. Tento projekt jim má přiblížit hrůzy, které byly páchány na židovském obyvatelstvu
za doby 2. světové války na Němci okupovaných územích.
Projekt o holokaustu čekal na žáky 9. třídy v týdnu od pondělí 12. března do pátku 16.
března 2018.
Deváťáci nedříve přednesli své projekty, týkající se holokaustu, života Židů a současné
problematiky státu Izrael a absolvovali shrnující kvíz o holokaustu. Pro žáky pak byla přichystána ochutnávka tradičních židovských zákusků –cuker lejkech- (piškot) a – jodenkagar-(skořicové cukroví) a následně deváťáci zasázeli cibulky žlutých krokusů věnované
Židovským muzeem v Praze jako dík školám připomínajícím problematiku Holokaustu.
V průběhu týdne žáci navštívili židovskou obřadní síň a židovský hřbitov v Tovačově,
výtvarně zpracovali pocity židovských děti a zhlédli česko-německý film Poslední vlak,
přibližující strastiplnou cestu při transportu Židů během 2. světové války do koncentračního tábora Osvětim.
Tečkou za bádání v oblasti judaismu a pronásledování Židů v době 2. světové války byla
návštěva koncentračního tábora Osvětim v Polsku.
Po návratu se všichni deváťáci shodli na tom, že je důležité nezapomínat na lidi, kteří
tímto museli projít, a že máme obrovské štěstí, když žijeme v klidné a pohodové době.
p. uč. Jitka Lehká

Projekt Týden Holokaustu ve fotkách:



prezentace projektů:
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židovská pokrývka hlavy – jarmulka
– „budoucí rabín Vašek Smejkal“



ochutnávka židovské kuchyně:





výsadba cibulek krokusů:
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prohlídka židovské obřadní síně a
židovského hřbitova v Tovačově:



prohlídka židovské obřadní síně a
židovského hřbitova v Tovačově:



výtvarné ztvárnění pocitů židovských vězňů:
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exkurze do Památníku holokaustu v Osvětimi (Polsko):

p. uč. Jitka Lehká

V pátek 16. 3. 2018 se devátá třída z Tovačova a Troubek vydala do Osvětimi. Jeli
jsme tam v doprovodu paní učitelky Ticháčkové, paní učitelky Lehké a pana průvodce.
Vyjížděli jsme časně z rána, o půl páté. Poté jsme nabrali děti z Troubek a jeli jsme
do Polska. Cesta byla poměrně příjemná a ani ne moc dlouhá. Zastavovali jsme na
benzínce, kde jsme měli malou pauzu.
Poté jsme jeli až do Osvětimi. To byla první část naší prohlídky. Rozdělili nás na
Troubky a Tovačov. Dostali jsme průvodce a sluchátka, do kterých mluvil. Trvalo to
asi dvě hodiny a prošli jsme si několik budov, kde přebývali političtí vězni. Dokonce
jsme viděli i plynovou komoru, nebo hladomornu.
Druhá část se konala v o tři kilometry vzdálenější Březince. Tento tábor byl sice
větší, ale zbylo jen pár budov, protože to tam téměř celé vypálili. Tam jsme viděli též
jednu budovu, ve které žili političtí vězni (nebo Židé, kteří pracovali), umývárnu, maličký vagon, ve kterém jelo klidně sto lidí…
Nebyl to příjemný zážitek a do Osvětimi bych znova asi jet nechtěla.
Holocaust byl příšerný a můžeme jen doufat, že se nic takového nebude již nikdy
opakovat.
Darina Sedlmaierová, 9. A
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A jak zapůsobila Osvětim na některé další deváťáky?


Nejvíce mě překvapilo, jak krátký tam měli život a jaké měli podmínky k životu.
Je to pro mě nepředstavitelné, jak to mohl někdo udělat, já bych nemohla zabít
člověka anebo ho nějak trápit. Nechápu, proč je zabíjeli, když za nic nemohli.
Natálie Prokopová



Co na mě nejvíc zapůsobilo? Byly to ty dvě tuny lidských vlasů a plynové komory. Dojem, který to ve mně zanechalo je to, že je to největší chyba lidstva. Doufám, že tu stejnou chybu neuděláme znovu.
Václav Smejkal



Nejvíc na mě zapůsobilo to, když jsme vešli do té spalovací komory, chtěla jsem
odtamtud co nejdřív ven. Když jsem přijela domů, celý den mi bylo zvláštně a
smutno a nemohla jsem na tu hrůzu přestat myslet.
Elena Herzogová



Je něco jiného, když se to učíme ve škole a když tam opravdu jsme a procházíme
místy, kde umírali lidé.
Jan Matula



Nejvíc na mě zapůsobilo, když jsem se dozvěděl, jaká byla pro vězně smrt výhra
a osvobození. Nechápu, jak někteří přežili skoro rok, někdy možná i víc.
Tomáš Hanák



Osvětim je zajímavé a depresivní místo. Hodně jsem se tam dozvěděl. A nejvíc na
mě zapůsobily ty dvě tuny lidských vlasů, protože pokud je někdo schopen něco
takového udělat, tak to není člověk, ale zrůda. Vezu si depresivní dojmy a určitě
by se něco takového nemělo už nikdy opakovat.
Jiří Kohn
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Perličky ze školních lavic











Vyprávěl jsem dětem o (strýcův
pes Rex)
Vyprávěl jsem dětem o strýcích
psa Rexa.
Vyprávěl jsem dětem o strýcovi
psovi Rexi.
Na (bosá noha) měla nazuté
sportovní boty.
Na bosých nohách měla nazuté
sportovní nohy.
Co je to exekuce?
Člověk, který zabaví majetek.
Doplň správně tvar zájmena já:
To bys nevěřil, jak ze mě hrklo,
když jsem na pěšině spatřil
medvěda.
Jak se nazývá nejdůležitější dýchací sval?
Mezikičli.
Výměna plynů mezi plícemi a
krví je tabolismus.











Jak se jmenoval bratr Čecha?
Aleš.
Len.
Jak se jmenoval první český prezident?
Em Klaus.
Doplň správně tvar podstatného
jména označující část lidského těla:
Toho kapra jsem chytil vlastníma
nohama.
Viděli jsme výstavu o (básník Karel Hynek Mácha).
Viděli jsme výstavu o básníku Kar
lu Hynku Máchalovi.
Předali ocenění českému (režisér
Miloš Forman).
Předali ocenění českému režísery
Milošu Formanovi.

dodaly p. uč. Marcela Haraštová, Alena Borková a Olga Polzerová

Žákovský parlament pořádá
Ptejte se ředitele
…stejně jako každý rok, i letos pan ředitel zodpoví veškeré
dotazy a probere s námi záležitosti týkající se školy…

Kdy: pondělí 9. 4. 2018
Kde: školní klub
V kolik: 13:10 hod
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Zvláštní tvorové
Zatímco část žáků šestých a sedmých tříd se v pátek 16. 3. 2018 během 3. a 4. vyučovací hodiny snažila podat co nejlepší výkony při vypracování Matematického klokana a zapojovala především své logické myšlení, ti zbývající dostali příležitost procvičit
si svou fantazii. Dostali za úkol napsat na papírek víceslabičný název zvířete, potom ho
rozstřihli na polovinu a všechny ústřižky dali na hromádku napsaným dolů. Po jejich
zamíchání si každý vylosoval dva papírky a vytvořil originální název tvora, kterého měl
nakreslit a popsat. Vznikly nám opravdu zvláštní názvy. Posuďte sami: delsa, kanpard,
čkase, geko, hufín, křetek, vamut a další. Autory nejzdařilejších tvorů jsou Lukáš Opatrný, který ztvárnil pravouka a Aneta Fildánová ze 7. A, které se povedl její papoumot.
p. uč. Marcela Haraštová
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Mladí včelaři Tovačov
Náš kroužek se skládá z dvanácti členů.
Vede ho pan Pietrak. Ve škole máme svoji nástěnku, na které jsou naše fotky. Každý měsíc dostáváme časopis o včelách, ve kterém jsou různé zajímavosti a křížovky. V kroužku vyrábíme rámky, učíme se o včelách a chodíme k úlům. V tomto kroužku se také již
druhým rokem připravujeme na včelařskou soutěž Zlatá včela, kde si mohou všichni
mladí včelaři, malí i velcí, v přátelském duchu porovnat své znalosti a užít si zábavu.
Potřebujeme znát: botaniku, praxi, včelařské pomůcky a mikroskopování.
Připravujeme se tak, že hrajeme hry a soutěže ve tří nebo čtyř členných týmech. Týmy
bývají dva nebo tři. Vyhraje ten tým, který zodpoví více otázek.
Tentokrát je Zlatá včela v Jeseníku, v Tovačově bude až příští rok. Zlatá včela se odehraje 12. května 2018 a program bude od 7:30 až do 16:00 hod. Už se všichni moc těšíme!
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Soutěž
Je vidět, že máte rádi pouťové atrakce, protože se nám jich sešlo opravdu hodně.
A my vám nabízíme vyhodnocení nejlepších výtvorů:
kategorie 1. třídy:
1. místo – Petr Symerský, 1. A

3. místo – Michaela Hrubá, 1. B
– Veronika Schaferová, 1. B

2. místo – Viktorie Sládečková, 1. A

kategorie 2. třída:
1. místo – Karolina Skřipská, 2. A
– Beáta Vránová, 2. A
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3. místo – Elen Klimešová, 2. A
– Lada Čechová, 2. A

2. místo – Gabriela Kroupová, 2. A

kategorie 3. a 4. třídy:
1. místo – Sára Mračková, 4. A
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3. místo – Helena Uhlířová, 3. A

2. místo – Nikola Pehlová, 3. A

Vítězům gratulujeme a opět na ně čekají po vyhlášení ve školním rozhlase drobné odměny u mě v kabinetě.
p. uč. Marcela Haraštová

Zadání nové soutěže
Máme tady jaro a všude začínají velké
jarní úklidy. Je potřeba po zimě uklidit zahrádky, parky nebo dvorky. No a my bychom chtěli, abyste nám namalovali, jak si
dělá takový velký jarní úklid vodník ve
své řece, tůňce nebo rybníku. Představte
si, že mu do jeho obydlí lidé naházeli
spoustu odpadků, možná se mu příliš rozrostly různé řasy a on si potřebuje pořádně
uklidit. Možná by mu v tom mohly pomoct třeba jeho kamarádky ryby nebo kamarádi raci. To necháme na vás. Takže nové zadání zní: Vodníkův jarní úklid.
Moc se na všechny vaše „zelené vodní mužíčky“ těšíme. Uzávěrka časopisu bude
v pátek 27. 4. 2018.
p. uč. Marcela Haraštová

Závěr
Snad jste si i tentokrát pěkně početli a mně nezbývá, než se s vámi rozloučit. Přeji
vám ještě jednou krásné Velikonoce, příjemné jaro, některým z vás pevné nervy u přijímacích zkoušek a všem hodně sluníčkových pohodových dnů.
p. uč. Marcela Haraštová
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