školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

4. číslo

prosinec 2018

Úvod

Milí čtenáři,
Mikuláš už naděloval, ty největší nezbedníky postrašili čerti, na Barborku jsme si mohli
uříznout větvičky třešní, někteří z vás si zakoupili u nás ve škole vánoční hvězdu a přispěli
na dobrou věc, ve středu 12. prosince si ti z vás, kteří dorazili do školy na akci Vánoce ve
škole, mohli vyrobit nejrůznější vánoční ozdoby, přáníčka, svícny nebo si ozdobili perníčky. Máme za sebou spoustu akcí a soutěží a před sebou už jen pár školních dní tohoto kalendářního roku.
Ať vám rychle a příjemně utečou. Příjemné počtení.
p. uč. Marcela Haraštová

Adventní čas v MŠ
Ve středu 5. prosince naši školičku navštívila vzácná návštěva. Všechny děti
tuto návštěvu napjatě očekávaly, pilně se učily básničky
a písničky, a když se ozvalo
cinkání zvonečku a řetězu,
všichni věděli, kdo to přišel
– přece Mikuláš s andílky a

roztomilým čertíkem.
Ve tvářích dětí se střídala nejen radost, ale také trochu
obavy z toho, co vše o nich
Mikuláš ví. Ale protože máme ve školce hodné děti, Mikuláš nešetřil chválou a každého za básničku či písničku
podaroval.
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A protože děti Mikuláši slíbily, že své případné nedostatky
napraví, čertík odešel ze školky s nepořízenou. Za krásnou
návštěvu moc děkujeme dědečkovi Řihoškovi, maminkám Marvanové a Ludvové a
Markovi Pavelkovi.

V pátek 7. 12. se
děti z Berušek pod
vedením p. uč. Zdeny
Ludvové a p. uč. Lenky Šálkové zúčastnily
slavnostní akademie
k výročí založení TJ
Sokol Tovačov, kde
ukázaly cvičení jógy.
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Všechny třídy z MŠ se také zapojily do
soutěže o nejkrásnější věnec při příležitosti
akce „Vánoce na zámku“. Děti ze třídy Berušek si dokonce připravily pásmo vánočních koled a „živý Betlém“, se kterým právě
na zámku v sobotu 8. 12. vystoupily.

A protože se Vánoce nezadržitelně blíží, pilně jsme se připravovali na vánoční besídky
pro naše nejbližší, vyráběli dárečky a přáníčka a stihli jsme vypustit balonky s přáním pro
Ježíška.

Za všechny děti i celý kolektiv ze školičky bych chtěla všem dětem i dospělákům popřát ty nejkrásnější Vánoce plné pohody, splněných přání, rozzářených očí, pohádek a co
nejvíce času stráveného s těmi nejbližšími.

p. uč. Lenka Šálková
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Dějepisná exkurze 6. A do přerovského muzea
V pátek 30. listopadu jsme jeli v rámci vyučování na naučný výlet do Muzea Jana Amose Komenského v Přerově, abychom se
dozvěděli něco nového o pralidech a mamutech a také abychom si prohlédli exponáty.

V 7.25 jsme se sešli na autobusovém nádraží,
abychom se spočítali. Poté jsme vyčkali na autobus, kterým jsme se dostali do Přerova.
Z autobusového nádraží v Přerově jsme museli
ještě kousek dojít, abychom se dostali do muzea.
Po příchodu jsme si odložili naše věci, stoupli si
do řady, chytili se lana a vydali se do temné jeskyně. Jak jsme šli po tmě, tak jsme ani trochu nevěděli, co kolem nás je a kam vlastně jdeme. Potom co jsme došli na místo, průvodkyně rozsvítila
a my jsme se dozvěděli, že jsme došli
k hromadnému hrobu, ve kterém se nacházely lidské a mamutí kosti a zuby. Samozřejmě jsme dostali vysvětlení, co je co a prostor na otázky. Poté
jsme se šli podívat na jiné exponáty např. kosti,
keramiku, mamutí kel, nebo tkalcovský stav. Následovala aktivita, při které jsme si vyzkoušeli
práci archeologa. Vyhrabávali jsme z písku kosti a
kameny pomocí hrábí, nožíku a štětečku. Dále
jsme viděli výrobky z bronzu a železa. Nakonec
jsme mohli fotit některé věci, které nás zaujaly.
Po prohlídce muzea jsme jeli autobusem zpět do Tovačova. Když jsme byli
v Tovačově, vrátili jsme se do školy, kde jsme si zopakovali naše poznatky z muzea.

Veronika Drábková, 6. A
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Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Dne 28. listopadu 2018 se uskutečnilo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém
jazyce. Nakonec se sešlo pět statečných – dva osmáci a tři deváťáci, kteří nejdříve popovídali o sobě a své rodině, potom popisovali obrázek a nakonec konverzovali s porotou na
vylosované téma. Nikdo se za svůj výkon nemusel stydět!

Celkové pořadí:
1. Radek Hrdiborský, 8. A
2. Karolína Slavíková, 8. A
3. Leo Nemrava, 9. A
4. + 5. Marie Sedláčková a Klára Zbořilová
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Vítěz školního kola bude reprezentovat naši školu v okresním kole, ve kterém mu přeji za celou porotu hodně
štěstí :-).
p. uč. Alena Borková

O nejlepšího mladého chemika
Dne 12.12.2018 se naši
žáci z 9. A (Nela Večeřová,
Leo Nemrava a Jiří Pazdera)
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 silné-

mu sponzorovi mohli odnést
tablet, fotoaparáty, chytré hodinky, externí disky a mnoho
dalších zajímavých cen. Oceněni byli úplně všichni účastníci soutěže. Soutěžící nejprve napsali test z rozsahu učiva základních škol a následně si i vyzkoušeli některé
chemické pokusy (srážecí
reakce ve zkumavkách, barevné plameny, tajné písmo
nebo tavení a ohýbání skla).

7

Studenti průmyslové školy
jim pak ukázali i efektní
chemické pokusy (titrace,
barevnou fontánu, peklo ve
zkumavce, zlato z vody a
mnohé jiné). Okresního
kola se tedy účastnila velká
konkurence celkem 24 základních škol. Z celkového
počtu 72 žáků se Leo Nemrava umístil na krásném
12. místě. Gratulujeme.
p. uč. Tomáš Šilha

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 3. prosince do této sbírky zapojili žáci a rodiče naší školy a zakoupením 109 malých Vánočních hvězd a 118 velkých Vánočních hvězd přispěli na konto
Sdružení Šance, které sbírku pořádá, úctyhodných 17 250,- 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….
p. uč. Jitka Lehká

Výchovný koncert - trochu jinak
V rámci hudební výchovy „ osmáci“ navštívili
divadlo v Prostějově, kde
viděli hudebně taneční
program „STARS“.
TOP výběr populární
hudby 20. století skvěle
nacvičili členové skupiny
Free Dance z Prostějova.
Tančily tam i naše holky Viky Smolková, Míša Symerská a Helenka Uhlířová – skoro profíci.

Jména jako M. Jackson, Rey Charles, ABBA,
QUEEN, Madona ….. není třeba představovat a
spolu s výbornou choreografií tanečníků to byl
pěkný zážitek.
za 8. A, B Karolína Slavíková a p. uč. Eva Dvořáková

8

Mikuláš ve škole
Dne 6. 12. se naše třída 9.
A převlekla za čerty, Mikuláše
a anděla. Chodili jsme jen na
1. stupni, kde se skoro všechny děti bály. Proběhlo to během druhé a třetí hodiny celkem bez problémů, až na několik hříšníků. Děti řekly básničku a dostaly od anděla odměnu. Akce se úspěšně vydařila.

Kryštof Kroupa, 9. A

Turnaj ve stolním tenise
Základní škola ve spolupráci s oddílem stolního tenisu uspořádala dne 28. listopadu
turnaj jednotlivců a dvojic v ping pongu. Turnaje se zúčastnilo celkem 30 žáků druhého
stupně. Ti byli následně rozděleni do čtyř turnajů - chlapeckého, dívčího a každý z nich
ještě na singl a double turnaj. Bylo odehráno celkem na 149 zápasů na šesti stolech. Tato
enormní zápasová zátěž se odehrála během pěti hodin, když si žáci turnaj organizovali sami a to tak, že si museli časově rozvrhnout své zápasy jak v turnaji jednotlivců, tak
v turnaji dvojic. V chlapeckém turnaji jednotlivců se na třetím místě umístil Marek Válek
(7. B), na druhém místě Patrik Vojtašek (7. B) a turnaj vyhrál Jan Halenka (8. B). Vítěz
musel sehrát celkem 11 zápasů postupně ve skupinách a ve vyřazovacím pavouku. Chlapecký turnaj dvojic ovládli hráči Matěj Balenčin (6. A) spolu s Jakubem Jelínkem (6. A).
9

Na druhém místě se umístil Tomáš Zezulka (8. B) a Jan Halenka (8. B) a na třetím místě
Patrik Vojtašek (7. B) a Ondřej
Hopan (7. B). V dívčím turnaji
jednotlivců jasně dominovala
Eliška Navrátilová (9. A), která
neprohrála ani jeden zápas. Na
druhém místě skončila Valentýna Dohnalová (8. B) a na třetím
místě Elena Bicanová (6. A).
V dívčím turnaji dvojic byly
nejlepší Eliška Navrátilová (9.
A) a Martina Mrázková (8. B).
p. uč. Tomáš Šilha

Co se děje u včelařů
Ve dnech 8. - 9. 12. se jako každý rok konaly Vánoce na zámku v Tovačově, kde nechyběl i náš včelařský kroužek.
Letos naši mladí včelaři vyráběli například: vánoční ozdoby, motané svíčky a zápichy
do květináče ze včelích mezistěn a vylévané ozdoby z vosku. Byly zde vystaveny modely
včelích úlů pod názvem “Moje ideální včelí stanoviště“, které vyrobily naše členky Veronika Drábková (6. A) a Luciana Skopalová (7. B). Členové kroužku zde také představili
své projekty týkající se včelaření. Každý si mohl prohlédnout i starý ruční medomet na tři
rámky, výrobu rámků, a dokonce zakoupit i včelí med a medové perníčky.
Dne 12. 12. jsme se zúčastnili také akce Vánoce ve škole. Zájemci si mohli vyrobit motanou, ale i plovoucí svíčku ze včelího vosku.
Za všechny mladé včelaře přeji všem krásné vánoční svátky.
Vojtěch Šálek, 6. A
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Perličky ze školních lavic
 Jaké bylo povolání Olgy Scheinpflu-

gové – manželky Karla Čapka?
Kartářka.
 Co jsou to spojky souřadicí?
Že jsou souřadnice správně.
 Co jsou spojky podřadicí?
Jsou pod souřadnicemi.
 Vlastní charakteristika:
+ Na svět se dívám hnědéma očima.
+ Vevnitř v těle nejsem zlá, jen mě
štve, když mě pořád někdo musí
naštvávat a někdy to dopadne tak,
že někomu pořádně jednu natáhnu.

+ Na svět se dívám modrozelenými oči.
+ Moje povaha je taková, že se lechce naštvu,
ale jsem aji hodný.
+ Na svět se dívám hnědýma očima. Poslouchám dvěma ušima.
+ Odvážnej jsem tak na 70%.
+ Podle mě jsu Blb, co má většinou špatné
nápady, které kolikrát končí špatně, ale na
druhou stranu mé nápady jsou kolikrát i inteligentní.
+ Vlasy mám hnědé, oči zase modré a rty furt
usměvavé.
dodala p. uč. Marcela Haraštová
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Turnaj v halové kopané
Naše škola pořádala dne
14. prosince v rámci hodin
tělocviku
halový
turnaj
v malé kopané pro druhý stupeň. Celkem se ho zúčastnilo
24 žáků, kteří si poskládali
sami šest týmů. Turnaj se hrál
dvoukolově, takže každý
z týmů měl šanci na reparát.
Bylo odehráno celkem 30 zápasů.
Na třetím místě skončil tým,
ve kterém hráli Matěj Balenčin, Tomáš Zbožínek,
Kamil Macourek a Michal
Salva s celkovým počtem 11
bodů. Na druhém místě se
umístil tým složený z hráčů
Jakuba Strnada, Jakuba Jelínka, Ondřeje Kohna a Elišky Navrátilové s celkovým
počtem 15 bodů.
Turnaj jednoznačně ovládlo

družstvo složeno z hráčů
Marka Válka, Tomáše Šupíka, Marka Zpěváka a Martina Kohna. Tento tým neprohrál ani jedno utkání a získal
plný počet 30 bodů. Na závěr je nutno podotknout, že
nikdo se nezranil, všichni
hráči hráli fair play a zápasy
si řídili sami od pískání, až
po zapisování bodů.
p. uč. Tomáš Šilha
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Zprávičky ze školní družiny
13. a 14. prosince proběhl ve školní družině CHARITATIVNÍ VÁNOČNÍ JARMARK, na který jsme se
dlouho s dětmi připravovali. Vyráběli
jsme keramiku, dárkové tašky, ozdobné závěsy a jiné drobnosti, které jsme
pak na jarmarku prodávali. Děti také
vyráběly a nosily dárky z domova.
Jarmark navštívilo mnoho lidí.
Téměř všechny dárečky se prodaly.
Díky této akci jsme vydělali krásných 12 933,- Kč.

Již třetím rokem se snažíme
s dětmi v období adventu pomáhat
znevýhodněným dětem. Letos pomůžeme Dominice ze Stříbrnic,
které věnujeme výtěžek z družinového jarmarku na koupi sportovního vozíčku. Dominika s maminkou
nás navštíví po vánočních prázdninách přímo v ŠD a děti jí osobně
peníze předají. Celou akci určitě
zdokumentujeme a budeme vás informovat v příštím vydání Podlavičníku. Všem, kteří nás podpořili,
moc děkujeme a přejeme krásné
svátky.
Vychovatelky a děti z ŠD
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Minivolejbal

Celým názvem přesněji Barevný minivolejbal, či Minivolejbal v barvách. Výrazem Minivolejbal označujeme variaci šestkového volejbalu, který umožňuje dětem mladšího a staršího školního věku se variantě tohoto sportu věnovat. Je určen pro děti do 15 let. Jednotlivé
barvy určují stupeň pokročilosti a náročnosti každé z variant. Pravidla jsou uznávána mezinárodní volejbalovou federací.
Minivolejbal hrají děvčata a chlapci v týmech od 2 do 3 hráčů. Cílem hry je dostat míč
přes síť tak, aby se dotkl země. Protihráči se snaží a svými schopnostmi reagují tak, aby se
tak nestalo. Hra začíná podáním a protihráči mají tři dotyky na to, aby míč vrátili přes síť.
Kdo vyhraje rozehru, získává bod a má právo podání.
Rozdělení barev dle úrovní
Žlutý BV - dalo by se říct, že jde
v podstatě o klasickou přehazovanou
bez prvků volejbalu, zde jde o to,
aby si děti vytvořily kladný vztah
k míči a sportu a zvykly si na pohyb
po hřišti. Hraje se ve dvojicích nejlépe odlehčeným míčem. (1. - 3. třída)

Oranžový BV - zde už můžeme říci, že se objevují prvky volejbalu. Začátek hry probíhá vhozením míče do hřiště protihráče. Míč se chytá, přihrává se prsty po vlastním nadhozu. Na turnajích
se rozděluje kategorie na oranžová mladší (3. - 4.
třída), oranžová starší (4. - 5. třída). Důležité je
vždy přihlédnout ke zkušenostem dítěte.

Červený BV - Podání prsty, nebo klasickým způsobem
(vrchní, spodní podání). Míč se již nechytá a hraje se
pouze prsty. Pokud nejde míč přes síť, můžeme použít
pomocné odbití nad sebe. Může se zde lobovat jednou
rukou, ale bez výskoku. U červené barvy je největší skok
v BV. Přechod s červené na oranžovou bývá mnohdy
vždy velmi náročný, ale děti se s tím velmi statečně vždy
poradí. (5. - 7. třída)
II. kolo turnaje v minivolejbalu
V pátek 7. prosince 2018 se uskutečnil 2. turnaj 2. ročníku mini-volejbalové
ligy 2018/2019 pro základní školy z regionu Kojetín, Přerov, Prostějov a Kroměříž.
Turnaje meziškolské ligy v barevném mini volejbale základních škol se
účastnilo 224 dětí z 9 základních škol.
Na 12 kurtech bylo odehráno celkem
186 utkání. A děti z naší školy opět bodovaly a zářily......
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Modrý BV - Již skoro
klasická hra. Prsty, bagr,
smeče, bloky a podání.
Liší se pouze v tom, že se
hraje ve 3 a velikosti hřiště je menší než při klasickém volejbale. (8. - 9. třída)

Oranžová kategorie celkem 17 týmů:
První místo a celkově nejlepší tým
v kategorii oranžová mladší získal tým
z NAŠÍ ŠKOLY.
1. místo - Kohn Patrik - Pavlíková
Kristýna
4. místo - Kolář Matěj - Zbořil Radim
11. místo - Hlavinková - Indráková
15. místo - Nakládal - Otázal

Oranžová kategorie starší celkem 31 týmů:
Konkurence v kategorii je opravdu velká, ale i
přesto se dětem podařilo velmi pěkně umístit.
15. místo - Pečenka David - Cetkovský Jiří
16. místo - Kohn Jakub - Formánek Tomáš
20. místo - Skaličková Karolína - Milerová
Karolína
24. místo - Balenčin Petr - Šuga Michal
29. místo - Fildánová Daniela - Pavelka Marek

Červená kategorie starší celkem 8 týmů:
První místo a celkově nejlepší tým v kategorii červená starší získal tým z NAŠÍ
ŠKOLY.
1. místo - Pískovská Nina - Mračková
Adéla
2. místo - Křepelková Kamila - Balenčin
Matěj
4. místo - Lasovská Veronika - Mlčůchová
Tereza (kvalifikace do elitní skupiny A)
5. místo - Zapletalová Hana - Cetkovská
Jana
6. místo - Skopalová Luciána - Matula
Ondřej

Modrá kategorie
Hráči a hráčky z naší školy se v minulém kole kvalifikovali do skupiny C,
kde se s plným odhodláním poprali
o své umístění. Celkem 7 týmů ve
skupině C.
3. místo - Večeřová Nela - Pazdera Jiří
- Navrátilová Eliška
4. místo - Glubišová Lucie - Zvonková
Gabriela - Síčová Krystýna
5. místo - Zbořilová Klára - Nemrava
Leo - Denisa Zapletalová

Velmi pěkně jsme vykročili za obhajobou celkového třetího místa z loňského roku. Po prvním bodovaném kole nám s velkým úspěchem patří momentálně průběžně
třetí místo - což je opravdu excelentní výsledek!!!! JEN TAK DÁL.......
p. uč. Lucie Bartošková
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Akademie
V pátek 7. prosince byl pro MINIVOLEJBALISTKY A MINIVOLEJBALISTY opravdu
náročný. Po turnaji v Kojetíně a reprezentaci
školy je čekal krátký odpočinek a už v 16:45
hodin byl sraz před sportovní halou v Tovačově.
Na akademii jsme představili MINIVOLEJBAL. Nejprve nás čekal nástup společně se
všemi účinkujícími a poté vyčkávání na naši
ukázku. Byla hned z počátku programu.
Z kraje ukázky jsme předvedli nejprve rozehrávku a zahřátí ve dvojicích a pak následně
probíhala ukázka jednotlivých výkonností - tedy barev (žlutá, oranžová, červená, modrá).
Zkušenost to byla pro děti nová. Nervozita před
publikem hrála svoji roli, ale přesto se to dětem
velmi povedlo.
Po ukončení našeho programu se děti rozprchly ke svým dalším sportovním aktivitám.
Byl to pro všechny velmi aktivní a určitě náročný den, ze kterého jsme si odnesli všichni mnoho zážitků. Takových dnů víc... :-)

Nástup všech účinkujících

p. uč. Lucie Bartošková

Vánoce ve škole
Ve středu 12. prosince se od patnácti hodin otevřely prostory naší školy pro všechny děti, rodiče, prarodiče a další návštěvníky, kteří si chtěli prohlédnout naše dílničky,
ve kterých si mohli vyrobit celou řadu vánočních ozdob a dekorací. Najít u nás mohli
dílničky, ve kterých se vyráběly závěsné ozdoby na vánoční stromeček, svícny, přáníčka, vánoční zápichy, zájemci měli možnost si vyzkoušet zdobení (a následnou konzumaci) perníků nebo zdobení baněk. Mladí včelaři nabídli možnost vyrobit si svíčku
z včelího vosku, paní kuchařky zase dodaly výborný punč a perník. Děti z prvního
stupně měly připravené pro návštěvníky vystoupení, ze školního rozhlasu se linuly
tóny vánočních koled a umocňovaly příjemnou předvánoční atmosféru. Přišlo se podívat opravdu hodně dětí i dospělých a tvoření je hodně bavilo, o čemž svědčil ve
všech dílničkách rychle ubývající materiál.
Jsme rádi, že o tuto akci byl takový zájem a doufáme, že si ji všichni v krásně nazdobené škole užili.
p. uč. Marcela Haraštová
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Soutěž
Hned krátce po vyhlášení minulého kola se mi začal plnit kabinet roztančenými sněhovými vločkami a musím říct, že některé vločky to opravdu rozjely :-). Bohužel se ale
opět stalo, že někteří z vás nedodrželi zadané téma, a i když byl jejich obrázek pěkný,
nemohl být do soutěže zařazený. A tady jsou ti nejúspěšnější z vás:
Kategorie 1. třídy:
1. místo – Michaela Strejčková, 1. B
– Tereza Mikešová, 1. B

2. místo – Sofie Vodičková, 1. A
– Elena Klimešová, 1. A
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3. místo – Gabriela Valentová, 1. B
– Aleš Lhoták, 1. B

2. místo – Petr Symerský, 2. A
– Michaela Hrubá, 2. A

Kategorie 2. třída:
1. místo – Martin Nemrava, 2. A

3. místo – Nikola Floková, 2. A
– Amálie Kocmanová, 2. A
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Kategorie 3.- 5. třída:
1. místo – Nikola Pehlová, 4. A

2. místo – Karolína Skřipská, 3. A

3. místo – Karolína Doleželová, 5. A

Vítězům gratulujeme a stejně jako pokaždé si mohou přijít po vyhlášení ve školním rozhlase pro odměnu.

p. uč. Marcela Haraštová

Zadání nové soutěže

Do 25. ledna 2019, kdy bude uzávěrka dalšího čísla,
zkuste namalovat nebo jinak ztvárnit, jak si představujete
krále nebo královnu všech sněhuláků. Moc se na vaše
sněhulákové panovníky a panovnice těšíme.

p. uč. Marcela Haraštová

Závěr
Dovolte mi, abych vám popřála jménem všech pracovníků naší školy krásné a pohodové Vánoce, plné rodinného štěstí a klidu, a co nejúspěšnější nový rok 2019. Užijte si
vánoční prázdniny, odpočiňte si a nad stránkami našeho časopisu se sejdeme v lednu
příštího roku.
p. uč. Marcela Haraštová
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