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4. číslo

prosinec 2017

Úvod
Milí čtenáři,
tak už jsme se dočkali,

zbývá posledních pár

dnů
do
vánočních
prázdnin. Všichni si
užijeme vánoční atmosféru a pohodu a krásně
si odpočineme. A ty
poslední dny letošního
kalendářního roku si
můžete zpříjemnit třeba
právě přečtením našeho
časopisu.
Máme za

sebou krásně vydařenou
akci Vánoce ve škole,
různé soutěže a zase
jste „perlili“. A my vás
o všem informujeme.
Hezky si počtěte a
vydržte, Ježíšek už skoro klepe na dveře.
p. uč. Marcela Haraštová

Vánoční přání pana ředitele
Vánoce
To slovo v každém
z nás zvoní. Zvoní jako
rolničky, které k Vánocům tak nějak patří.
Patří a oznamují, že
Vánoce jsou tady. Každý z nás se na Vánoce
těší. Těší se nejen na

dárky, ale těší se i na to,
že stráví ten vánoční
čas se svými nejbližšími, s rodinou. Tento čas
by měl být plný pohody
a klidu. Měli bychom si
Vánoce užívat. A to
vám všem přeji.
Přeji všem krásné, klid-

né a pohodové Vánoce.
Do roku 2018 přeji
hodně zdraví a kolegyním a kolegům také
pevné nervy. A ve středu 3. ledna 2018 se na
vás těším.
Pavel Odehnal,
ředitel školy

Halloween ve škole
V pátek 3. 11.2017
se v naší škole sešly
kromě žáků a učitelů
také různé příšerky,
strašidla a nestvůrky.
V soutěži O nejlepší
halloweenskou masku
bodovaly Eliška Navrátilová z 8.A, Lucka

Eliška Navrátilová, 8. A
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Tereza Borková, 7. A

Glubišová ze 7.B a nejvíc se zvolené porotě
líbila Terka Borková ze
7.A. Nesmíme zapomenout ale také na všechny, kteří se odvážně

tak netradiční páteční
vyučování. Paní učitelka Eva Životková se

ducha . Všem moc
děkujeme a budeme se
těšit v novém roce 2018

6.B s paní učitelkou E. Macháčkovou a paní asistentkou
H. Říhoškovou

2.A s paní učitelkou třídní E.
Životkovou

zamaskovali a podpořili

svou třídou 2.A a třída
6.B s paní učitelkou
třídní Evou Macháčkovou dostaly zvláštní
ocenění za kolektivního

zase na nějakou prima
akci.
p. uč. Petra Nemravová
(členka poroty)

Soutěž o nejlepšího mladého chemika
Dne 13.12.2017 se
naši žáci z 9. A (Tomáš
Hanák a Jan Matula)
účastnili soutěže o nejlepšího mladého chemika. Soutěž pořádá
SPŠ Hranice, obor
Aplikovaná chemie, ve
spolupráci s největším
chemickým podnikem
v kraji - společností
PRECHEZA a.s. generálním partnerem této
akce. Výherci si díky
takto silnému sponzo-

rovi mohli odnést tablet, dron, chytré hodinky a mnoho dalších za-
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jímavých cen. Oceněni
byli
úplně
všichni
účastníci soutěže. Sou-

těžící nejprve napsali
test z rozsahu učiva základních škol a následně si i vyzkoušeli některé pokusy (srážecí
reakce ve zkumavkách
nebo tavení a ohýbání
skla). Studenti průmyslové školy jim pak
ukázali i efektní chemické pokusy (titrace,

peklo ve zkumavce,
zlato z vody a mnohé
jiné). Okresního kola
se tedy účastnilo celkem 26 základních
škol. Z celkového počtu
75 žáků se Tomáš Hanák umístil na krásném
13. místě. Gratulujeme.
p. uč. Tomáš Šilha

Fotosoutěž Bydlí se mnou kniha
Fotosoutěž s názvem
"Bydlí se mnou kniha"
probíhala z větší části
na
facebookových
stránkách naší školy.
Každá z přihlášených
fotografií se předháněla
v tom, kolik dostane
"liků". K tomu se připo-

jilo ještě hlasování prostřednictvím přímých
hlasů. Fotografie jste
mohli zhlédnout v minulém čísle Podlavičníku.
A výsledky jsou následující:

1. místo
Martin Nemrava za
asistence Lea Nemravy
2. místo
Lucie Glubišová
3. místo
Lukáš Sládeček





p. uč. Arana Adlerová

Věděli jste:
O Budapešti tyto zajímavosti?






Je hlavním městem
Maďarska a leží na
řece na Dunaji.
Má rozlohu 525,14
km2 a dělí se na 23
obvodů.




Žije v něm 1,74 milionů obyvatel.
Vzniklo spojením
Pešti, Budy a Obudy.
Je to cenově a časově dostupné město.
Jsou zde slavné
termální lázně.
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Má unikátní památky.
Za vstup do baziliky
nezaplatíte ani korunu.
Má přezdívku „královna na Dunaji“.
Památky:
parlament, Rybářská

bašta, kostely, Budínský hrad, kostel
sv. Matyáše, bazilika sv. Štěpána, náměstí, Markétin ostrov, synagoga, Orlí



vrch, Vidám park,
sad Városliget, ulice
Váci Utca apod.
Také je tady i zoologická
zahrada.
Ondřej Bartoň, 9. A

Soutěž „O nejhezčí vánoční ozdoby“
Naše škola se zapojila do soutěže, kterou

náct krásných stromečků. Osm bylo z naší

vyhlásil Zámek Tovačov a Tovačovský zámek
o.p.s.
v rámci
akce
Vánoce
na
zámku
ve
dnech
9. a 10.
prosince. Během víkendu tak mohli návštěvníci zámku ohodnotit tři-

školy a tři ze školky.
Jak to dopadlo?

s krásným počtem 996
bodů, na druhém místě
Koťátka ze školky se
789 body a na třetím

místě třeťáci s počtem
681 bodů. Další místa
postupně obsadily třídy:
6. A, MŠ Medvídci, 4.
A, 1. AB, MŠ Berušky,
7. B, 6. B, 4. B

Na prvním místě se
umístili
druháčci
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Všem gratulujeme!
Vyučujícím i třídním
kolektivům děkujeme
za milou prezentaci ve
městě.
p. uč. Arana Adlerová

Perličky ze školních lavic aneb Jak jsme zase „perlili“
 Mladého pohledného
kouzelníka
Harryho
Pottera
vlastnoručně
vymyslela slavná britská spisovatelka j.
Rowlingová.
 Nad očima se jí kleje husté obočí.
 Bára má střední postavu trochu tmavší
barvy.
 Povídka o Divé Báře se mi líbila, protože byla odvážná a
statečná.

 Uši
vyčnívají
z vlasů a nos se vytahuje z hlavy.
 Divá Bára byla založená a napsaná
Boženou Němcovou.
 Vybral jsem si pro
charakteristiku Divou Báru od Boženy Němcové, která
ju napsala roku
1856.
 Bára se dívá na svět
velkými modrými
oči.

 Bára byla samoučenlivá.
 Vyjmenuj pět zvířat, která vystupovala v bajkách, které jsme četli:
liška, sedlák, osel,
vrána, pasák
 Napiš 4. pád slova
muzeum:
vidím koho co –
muzeuma.

ský parlament rozžehl
světýlka na svátečně
vyzdobeném schodišti a
proměnil třídy na vánoční
dílničky
s poetickými
jmény
Hvězdná,
Baňková,
Andělská, Andílkovská,
Svícínková, Pučmeloudí medová, Přáníčková,
U
Světlušek
nebo
U Veselé špachtličky.
Školní rozhlas pohoupal na svých někdy zlobivých vlnách hezké
melodie a škola byla

plná úsměvů. Rodiče a
prarodiče chodili se
svými ratolestmi a
v každé dílničce si
mohly děti pod odborným dohledem paní
učitelek a jejich pomocníků něco hezkého
vyrobit. Stranou však
nezůstali ani dospělí.
Jak se drží školní štětec
v ruce, si zopakoval i
pan
místostarosta.
Z baňkové dílny se
třpytky nesly na papučích až do druhého pa-

dodala p. uč. Marcela
Haraštová

Vánoce ve škole
Ve středu 13. prosince nás ve škole navštívily Vánoce. Celá
škola se rozvoněla vánočním punčem a perníkem, který upekly
naše šikovné paní kuchařky a rozezněla se
básničkami a písničkami prvňáčků. Zatímco
někteří žáci opustili
školu, ti, kteří zůstali,
pomohli při zdobení a
chystání na odpoledne.
Tma se pomalu vkrádala do oken, a tak žákov-
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tra. Cestou míjely vyzdobené stromečky a
velké šišky. V půl šesté
škola pomalu utichala a
poslední třpytku vyprovodily paní uklízečky.

Pak zhasly a ve čtvrtek
byla škola opět plná
žáků. Jen výzdoba nám
připomněla, že tu bylo
včera hezky a útulno a
my se můžeme dál těšit
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na Vánoce, na ty
opravdové,
v našich
domovech.
p. uč. Arana Adlerová
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Sbírka „Vánoční hvězda“
„Kupte si Vánoční
hvězdu a celé Vánoce
Vás bude hřát pocit, že
jste pomohli těžce nemocným dětem“ je
motto charitativní sbírky „Vánoční hvězda“,

která pomáhá financovat náročnou protinádorovou léčbu dětí na
Dětské klinice Fakultní
nemocnice v Olomouci.
Již poněkolikáté se
1. prosince do této sbírky zapojili žáci a rodiče
naší školy a zakoupením 79 malých Vánočních hvězd a 104 velkých Vánočních hvězd
přispěli na konto Sdružení Šance, které sbírku
pořádá,
úctyhodných
14 350,- Kč.

Touto cestou bych
chtěla za Sdružení Šance poděkovat všem,
kteří se i letos do této
humanitární sbírky zapojili a zakoupením
Vánoční hvězdy podpořili dobrou věc.
Každý, kdo si květinu zakoupil, může prožít Vánoce s hřejivým
pocitem, že cosi dal někomu
potřebnému,
bezmocnému.

která se nám v soutěži
sešla, tak by musel nejíst nejméně měsíc .

Moc se vám povedla a
tady máte ta nejhezčí i
se jmény jejich autorů:

p. uč. Jitka Lehká

Soutěž
Kdyby chtěl jeden
jediný člověk vidět
všechna zlatá prasátka,
Kategorie 1. třída:
1. místo – Martin Nemrava, 1. B

2. místo – Amálie Kocmanová, 1. B
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3. místo – Viktorie Sládečková, 1. A

3. místo – Šimon Bezděk, 2. A

Kategorie 3. a 4. třída:

Kategorie 2. třída:

1. místo – Michaela Symerská, 4. B

1. místo – Gabriela Kroupová, 2. A

– Nela Herzogová, 4. B

2. místo – Karolina Skřipská, 2. A
– Eliška Zapletalová, 2. A
2. místo – Natálie Klimtová, 3. A
– Nikola Pehlová, 3. A
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3. místo – Eva Blanárovičová, 4. B

Všem vítězům gratulujeme!

– Karolína Milerová, 4. A

Po vyhlášení výsledků ve školním
rozhlase na vítěze čeká jako obvykle
malá odměna u mě v kabinetě.
p. uč. Marcela Haraštová

Nové zadání soutěže
Příští číslo vyjde až po Vánocích
v novém roce, tak nám namalujte sebe
s tím letošním nejlepším vánočním
dárkem, který dostanete. Uzávěrka
bude v pátek 26. ledna, takže máte na
nakreslení svého obrázku spoustu času.
Už se na všechny výtvory moc těšíme!

Kategorie 5. třída:
1. místo – Tereza Hrdiborská, 5. A

Závěr
Přejeme vám krásné a příjemné
prožití vánočních svátků, kouzelnou
vánoční pohodu a atmosféru, spoustu
splněných přání a do nového kalendářního roku hodně zdraví, štěstí a
úspěchů.

2. místo – Tereza Fildánová, 5. A

p. uč. Marcela Haraštová

11

