školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

10. číslo

červen 2019

Úvod
Milí čtenáři,
tak už je to tady! Od tak dlouho očekávaných letních prázdnin už nás dělí jen hodiny. Ani
poslední školní měsíc jsme nezaháleli a spousta se toho u nás ve škole událo. Jezdili jsme
na soutěže, školní výlety, proběhl čtyřdenní sportovní kurz, fotili jsme se a také jsme se
„smažili“ v budově školy při vysokých teplotách. Za pár dnů už se budeme „smažit“ doma
u bazénu, na dovolené, na táboře, u rybníka na prázdninách u babičky…
Takže ještě naposledy si přečtěte náš školní časopis a ať vám ty poslední chvíle rychle
utečou. Pak už si pořádně užijte prázdniny! A já se už teď těším, až se na podzim nad řádky Podlavičníku opět potkáme.

p. uč. Marcela Haraštová

Výlet do Štramberku
Výletování na naší škole zahájila 2. A a
3. A v pondělí 27. 5. 2019 cestou do města
Štramberk. Nejdříve jsme všichni vystoupali
na kopec Kotouč, který je opředen mnoha
pověstmi o pokladech. Na vrcholu nás zaujala kamenná brána a vstupy do několika
jeskyní. Naše průvodkyně nám vyprávěla
o nalezišti pravěkých zvířat i lidí v jedné
z nich, Šipce. A měli jsme štěstí, že za námi
přišel i pračlověk Bertík. Když jsme se otočili, viděli jsme na protějším kopci vyhlášenou strážní věž Trúbu, která se jediná zachovala po staletí až dodnes. Z kamenů hradu si
obyvatelé města postupně postavili své domy, a tak každý maličký domek na malebném náměstí má v sobě kousek hradu.

V centru jsme se rozdělili na skupiny a
postupně
jsme
navštívili
minizoo
s exotickými zvířaty Aqvatera, muzeum
štramberského rodáka a ilustrátora Zdeňka
Buriana, pekárnu štramberských uší, kde
jsme si nejen vyslechli pověst o vzniku tohoto pečiva, ale také jsme si ho upekli, vyšlápli jsme na Trúbu, děti se vydováděly
na skákacím hradu, dali jsme si oběd a samozřejmě jsme všichni nakoupili suvenýry z výletu. Domů jsme přijeli sice unavení, ale moc spokojení, což potvrdily i odpovědi v dotazníku a obrázky, které děti ve
škole vytvořily.
za všechny výletníky
p. uč. Petra Nemravová
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7. B na školním výletě

Žáci 7. B se dne 5. 6. zúčastnili školního
výletu v Olomouci. Na programu měli od
půl desáté hru paintball ve staré pevnosti
v Neředíně. Hra měla celkem tři hodiny a ve
velkém vedru si žáci celkem mákli, ale evidentně je to bavilo, protože nechtěli vůbec
pryč. Poté se přesunuli do laser arény kousek od centra města. Po skončení tohoto
sportovního dne se žáci přesunuli do historického centra města, kde si mohli prohlédnout památky nacházející se na náměstí a
v jeho blízkém okolí.
p. uč. Tomáš Šilha
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Výlet 1. B do ZOO
Dne 13. 6. 2019 se třída 1. B
zúčastnila výletu do ZOO na
Sv. Kopečku. Bylo nás celkem
14. Jelikož nás není mnoho,
jeli jsme hromadnou dopravou. Vyjížděli jsme linkou
v 7:47 hod z autobusového
nádraží. V autobuse panovala
milá atmosféra, způsobená
velkým těšením se na zvířátka. Děti se tam chovaly slušně
a nezlobily. Před devátou hodinou jsme dorazili do Olomouce a přemístili se na městský autobus, který nás za 20
minut přivezl na místo určení.

Prohlídka zoo mohla začít. Nejprve jsme na ní obdivovali opice, které řádily jako malé děti. Skákaly ze stromu na strom neuvěřitelnou rychlostí a obratností. Druhá
zastávka následovala u žiraf, které si děti fotily. Snad
největší nadšení a radost měly děti z krmení kůzlátek,
které jsem jim dovolila. Nechtěly se odtamtud hnout.
Avšak nalákala jsem je na pavilon se žraloky, krokodýlem a rejnoky, který stál opodál na naší cestě. Samozřejmě jsme postupně s žáky navštěvovali všechna zvířata,
která tamější zoo patří. Některým dětem se líbili tygři,
jiným zase lvi z Afriky, jaguáři, vlci, některé byly unešené z medvědů, kteří si spokojeně hráli na svém prostranství, a vůbec jim nevadilo naše okukování. Počasí nám
vyšlo, bylo horko, slunce velmi pálilo, sem tam se schovalo i za mraky, ale dětem to náladu nezkazilo.

Samozřejmě, že v průběhu naší návštěvy bylo i téma
volné zábavy, kde se děti vyřádily na různých prolézačkách,
kupovaly si suvenýry pro maminky, pro sebe sladkosti,
zkrátka vše, co k výletu patří.
Do školy jsme se všichni příjemně unaveni vraceli stejnou cestou před třetí hodinou odpoledne.
p. uč. Eva Životková
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Výtvarná soutěž: Moje nejoblíbenější hračka z dětství
Když jsem v únoru přemýšlela nad zadáním 1. ročníku výtvarné soutěže, napadlo mě
téma „Moje nejoblíbenější hračka z dětství“. Téma, které by mohlo oslovit co nejvíc dětí
nejen v naší škole, ale i v blízkém okolí.

Zámecká obrazárna – výstava prací

Stráž výstavy

Věděla jsem s jistotou, že by se mi líbilo propojit svět dětí malých i vzpomínky těch
dříve narozených a že by bylo příhodné spojit tak soutěž se svátkem dětí. Od myšlenky nebylo daleko k činu a díky všem, kteří tomu byli nakloněni a pomohli celý projekt realizovat, se v sobotu 1. 6. 2019 v zámeckém parku nekonala jen oslava Dne dětí, ale začala také
týdenní výstava oceněných soutěžních prací.

1. místo I. kateg.: Aleš Lhoták, 1. B

2. místo I. kateg.: Aneta Dohnalová, 1. B
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3. místo I. kateg.: Michaela Strejčková, 1. B

3. místo I. kateg.: Kristýnka Borková, 1. B

2. místo II. kateg.: Nikola Pehlová, 4. A

1. místo II. kateg.: Viktorie Kvapilová, 4. A

1. místo III. kateg.: Terezie Šugová, 5. A

2. místo III. kateg.: Veronika Drábková, 6. A
7

3. místo III. kateg.: Natálie Buchtová, 7. B

V letošním úvodním ročníku se sešlo úctyhodných
150 prací ze základní školy v Tovačově, v Troubkách
nad Bečvou, v Klenovicích na Hané a ve Věrovanech.
Všem soutěžícím děkuji za účast, výhercům srdečně
gratuluji a už se těším na příště. A těšit se můžete samozřejmě i vy…určitě bude na co!
p. uč. Petra Nemravová

Perličky ze školních lavic
Co znamená, že volby jsou tajné?
+ Nikdo se o nich nedoví.
+ Jdeš do butky a tam napíšeš, koho volíš a tam hned je bedna a neuvidí tě nikdo.
+ Že to nikomu nesmím říct.
 Co znamená, že volby jsou svobodné?
Volí jen ten, který je svobodný.
 Napiš definice radioaktivity:
Radioaktivita je záření, které způsobuje změnu mozkových buněk na radioaktivní.
 Jak často bývá přestupný rok?
Jednou za měsíc.


Dodali p. uč. Jana Ticháčková, p. uč. Leon Bouchal, p. uč. Marcela Haraštová
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Výlet na Pustevny – třídy 3. A a 5. A
V úterý 11. června žáci třetí a páté třídy navštívili STEZKU VALAŠKA. Je to nejmladší "stezka v oblacích" u nás. Od nového roku, kdy ji otevřeli, stále budují a je se
stále na co těšit. Žáci si užili jízdu lanovkou, která vede z Trojanovic. Na stezce využili
trampolíny a obdivovali úžasný výhled do okolí. Myslím, že si to všichni užili i přes
velmi teplé počasí a rádi se sem vrátí, třeba s rodiči.
p. uč. Helena Řihošková
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Co jste nevěděli o Indii
Indie, oficiálním názvem Indická republika, je sedmá
největší země na světě a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země světa. Hlavním městem Indie je Nové Dillí a indickým prezidentem je Rám Náth Kóvind. Indie je zajímavá tím, že má několik úředních jazyků. Indie
je též největším producentem čaje na světě, ale zaostává
v důležitějších věcech, například ve zdravotnictví. Kdo se zajímá o šachy, ten bude
možná vědět, že vznikly právě v Indii a teprve poté se rozšířily po celém světě. V Indii
mají lidé pro nás velmi zvláštní tradici, na pohřeb chodí v bílém namísto černého oblečení.
Veronika Drábková, 6. A

10

Výlet 6. A do Teplic
V úterý 11. 6. jsme jeli na
školní výlet do Teplic nad
Bečvou. Prohlédnout si Hranickou propast a Zbrašovské
aragonitové jeskyně. V 7.40
hod
jsme
vyjížděli
z Tovačova autobusem a
v Přerově jsme přesedali na
vlak, který nás dovezl až do
Teplic nad Bečvou. Když
jsme vystoupili z vlaku, tak
jsme se přepočítali a hned
vyrazili k Hranické propasti.

Cestou nás málem snědli
komáři, ale za pohled na
Hranickou propast to stálo. Dále jsme se vydali do
info centra, kde jsme si
mohli vyzkoušet, jaké je to
v Hranické propasti pomocí virtuální reality a měli
jsme volno. Po volnu jsme
se odebrali na velmi zajímavou prohlídku Zbrašovských aragonitových jeskyní a navštívili jsme Kro-
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páčův pramen. Následovalo tak hodinové volno a
cesta na vlakovou zastávku. Vlak měl bohužel 70
minut zpoždění, tak jsme
museli čekat, ale nakonec
naštěstí přijel a odvezl nás
do Přerova. Z Přerova
jsme dojeli autobusem domů až kolem páté hodiny.
I přesto se nám výlet velmi líbil.
Veronika Drábková, 6. A
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Výlet do Bratislavy
Bratislava – malé velké město na Dunaji. Tak zněl cíl výletu asi padesáti žáků 7. a 8.
třídy naší školy ve čtvrtek 13. června.
Odjezd do Bratislavy byl
stanoven na šest hodin ráno.
Brzké ranní vstávání všichni
zvládli a rovněž zdlouhavá
více než tříhodinová cesta autobusem rychle utekla. Dobrou náladu všem vykouzlila
nejen příjemná atmosféra
v autobuse, ale také občerstvovací zastávka na benzince
již na slovenském území.
Rovněž náš tradiční průvodce
pan Pavel Kočí hýřil optimismem a vtipy během výkladu.
Po příjezdu do Bratislavy jsme nejprve vyrazili k hradu Děvín. Zde jsme si vyslechli
zajímavé povídání o nejstarší historii hradu i města a poté jsme z hradeb Děvína pozorovali soutok Moravy a Dunaje. Barevný kontrast mezi dvěma řekami a zřetelně viditelné
krajiny v blízkém Rakousku včetně Vídně patřily k nezapomenutelným zážitkům z celého
výletu.
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Rovněž „nezapomenutelný“
byl výšlap na Bratislavský
hrad, který mnozí zdolali
v horku a potu jen díky několika zastávkám během cesty. Po
náročném výstupu nás všechny
ohromil výhled do okolí. Největší sídliště v Evropě Petržalka, skoro osmdesát metrů hluboká hradní studna či přilehlý
nově zrekonstruovaný park
v barokní podobě – to vše nám
nabídla prohlídka na hradě.
Cesta z hradu pak vedla kolem
chrámu sv. Martina, nejvýznamnější ulicí Corzo kolem Michalské brány na Hlavní náměstí, kde nás čekal vytoužený rozchod, určený k odpočinku, občerstvení, prozkoumání místního tržiště a nákupu suvenýrů.

Dalším zpestřením při poznávání
Bratislavy byla hodinová okružní
plavba po Dunaji. Plavba byla příjemná, u nikoho se neprojevila mořská nemoc, a rovněž nikdo nezatoužil
si v modrých vodách Dunaje zaplavat. Závěrečná trasa k autobusu pak
vedla ulicemi kolem zajímavých
soch a postaviček, z nichž všem
utkvěl v paměti tzv. Čumil (- hlava
trčící a „čumící „ z dlažby chodníku).
14

Závěrem lze říci, že Bratislava je krásné a zajímavé město. Je tam méně historických
památek, méně turistů než v Praze, o to klidněji a pohodověji. Navzdory obrovské únavě díky horku, uchozeným nohám, utraceným eurům a připáleným ramenům, jsme si
všichni „ Blavu“, jak město nazývají její obyvatelé, velmi užili a určitě se tam ještě někdy podíváme.

p. uč. Jitka Lehká

Závěr školního roku ve školní družině
I v posledním měsíci školního roku jsme ve školní družině zažili spoustu zajímavých akcí a soutěží. Kromě jiného jsme si hráli třeba na piráty a námořníky, kreslili
jsme na strečovou fólii, vyzkoušeli jsme si minigolf, paní Coufalíková nám předvedla
ukázku kynologického výcviku atd. Poslední naší velkou akcí byl pěší výlet do Lobodic
v pátek 21.6. Počasí nám vyšlo skvěle a celý výlet jsme si opravdu užili. Všem přejeme
krásné prázdniny.

děti a vychovatelky ŠD
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Absolventská trička deváťáků
Jako každým rokem si deváťáci pořídili vzpomínku na absolvování základní školy
v podobě absolventských triček. Můžete sami posoudit, jak se jim sluší.

Sběr vršků z PET lahví - 6. A
V letošním školním roce se naše třída zapojila do sběru vršků z PET lahví. Celkem se
zapojilo 16 sběračů i s paní učitelkou. Sběrným dnem od září do června bylo vždy každé
1. pondělí v měsíci. Paní učitelka Haraštová poctivě a důkladně vážila a zapisovala.
V červnu vše vyhodnotila a ocenila nejlepší sběrače. Celkem se nám podařilo nasbírat
krásných 109kg vršků!

Vojtěch Šálek, 6. A

Všichni, kteří se do sběru zapojili, si zaslouží obrovskou pochvalu. Suverénně nejlepší sběračkou byla u nás ve třídě Kamila Křepelková a hned za ní se umístil Vojta Šálek.
Tito dva, stejně jako další čtyři žáci, kteří přinesli každý přes 4 kila vršků, byli odměněni – nejen sladkostmi, ale Kamila s Vojtou za své snažení dostali také flash disk.
p. uč. Marcela Haraštová

Vršky nesbírali ale jenom šesťáci, zapojili se i žáci z ostatních tříd. A podařilo se nám
předat všechny nasbírané vršky, které jsme měli uložené ve sklepě a kterých bylo asi 12
velkých pytlů, mamince jedenáctileté Markétky Večerkové, která trpí cystickou fibrózou. Naše nasbírané vršky by jí měly pomoct v boji se zákeřnou nemocí. Přečtěte si něco o Markétce a třeba se příště do sběru vršků pustíte i vy! Přikládáme i pokyny pro
správný sběr vršků.
17
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Vyhodnocení ankety ˶Školní jídelna˝
Žákovský parlament uspořádal koncem školního roku mezi žáky a vyučujícími anketu, ve které se jeho členové dotazovali na spokojenost strávníků s kvalitou a množstvím
jídla ve školní jídelně. Přinášíme výsledky této ankety:
Chutná vám v naší školní jídelně?
Ano - 103 hlasů
Ne - 28 hlasů
Změnili byste v naší jídelně něco?
Ano - 83 hlasů
Ne - 59 hlasů

Nejoblíbenější jídla:
1. pizza - 43 hlasů
2. kuřecí řízek s brambor. kaší - 42 hlasů
3. palačinky - 29 hlasů
4. buchtičky s krémem - 28 hlasů
5. smažený sýr (hranolky) - 25 hlasů
6. špagety - 20 hlasů

1.
2.
3.
4.
5.

Větší porce
Chuť jídla
Častěji sladká jídla
Větší výběr jídel
Více pití (někdy brzy dojde a na ostatní už nezbyde
+ větší výběr)
6. Když je něco s náplní, tak je tam málo náplně
(palačinky, buchty atd.)

Červen u včelařů aneb Pořád je co dělat…
Dne 7. 6. se konalo první vytáčení medu. Postupně
jsme se sešli, napsali jsme si na etikety svá jména. Šli
jsme za ostatními do medárny, kde byly krabice s plnými
rámky, které jsme pak odvíčkovávali a dávali do medometu. Medy jsme měli dva s voštinou „z medometu“ a
pak byl i med, který byl už i s cukrem. Vytočili jsme celkem 40 kg medu, tzn. že z jednoho včelstva se podařilo
vytočit 10 kg medu. Odměnou za vydařenou práci nám
byly skleničky plné voňavého a čerstvého medu.
Naší poslední předprázdninovou akcí byla návštěva Dětského dne v Pivíně dne 15.
června, kam jsme byli s naším kroužkem pozvaní na „Den profesí a řemesel“. Měli
jsme svoje stanoviště, kde jsme měli na ukázku prosklený úl, včelařské pomůcky a
oděvy a také jsme zde prezentovali své projekty. I když bylo velké horko, všichni jsme
si tento den užili.
za mladé včelaře Vojtěch Šálek, 6. A
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Letní sportovní kurz

Žáci deváté a osmé třídy naší školy se dne 17. 6. až 20. 6. zúčastnili sportovního kurzu
na Horní Bečvě zaměřeného na jízdu na kole. Tohoto kurzu se zúčastnilo celkem 21 dětí
(13 děvčat a 8 hochů) a tři pedagogičtí pracovníci.

V pondělí žáci vyjeli vlakem z Přerova společně s koly do Valašského Meziříčí, odkud
následně po cyklostezce Bečva absolvovali
jízdu na kole na Horní Bečvu, celkem ujeli
35 km. Ubytování bylo v hotelu RS Rališka,
nacházejícího se pět minut od místní přehrady.
Druhý den žáci najeli ráno 20 km po místních cyklostezkách a odpoledne bylo zaměřeno na sport a koupání v přehradě.
Další den hned v ranních hodinách jsme
vyrazili na rozhlednu Čartak vzdálenou 10
km. Odpoledne nám bohužel pršelo, tak jsme
se zabavili hraním různých společenských a
vědomostních her.
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Poslední den jsme se vraceli stejnou
trasou do Valašského Meziříčí na vlak do
Přerova. Vyjeli jsme z Horní Bečvy a po
dvaceti minutách jízdy nás ale zastihla
bouřka, a tak jsme museli šlapat v mírném
dešti. Po celou dobu kurzu byly ideální
podmínky pro jízdu na kole. Děti zažily i
různé výkyvy počasí, kdy chvíli hřálo
hodně sluníčko a naopak i jízdu v dešti,
kterou někteří zažili poprvé. Samozřejmě,
že k tomu patří i nějaké píchlé duše a mírnější pády, které skončily jen malými odřeninami, ale vše dobře dopadlo.
p. uč. Tomáš Šilha

Jak jsme ve výtvarném kroužku čarovali
V letošním školním roce jsme se
téměř každé úterý scházeli se šestnácti dětmi od první až po pátou
třídu a od října do června jsme čarovali pomocí pastelek, barev a různých technik zajímavé obrázky. Děti si vyzkoušely i koláž, perokresbu,
práci se suchým pastelem nebo hrubozrnnou solí, jak se kreslí zmizíkem na inkoust, malbu nohou nebo
ústy, zúčastnili jsme se vánoční
soutěže o nejhezčí věnec nebo jsme
se zapojili do projektu „Vánoční
pozdravy do škol“.
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Na závěr jsme vytvořili velký tematický obraz do prázdninové vitríny, zašli jsme si na
zmrzlinu a v zámeckém parku jsme ještě
stihli nafotit přírodní obrázky pomocí kouzelného okýnka. Děti si své celoroční výtvory a dárečky odnesly ve vlastnoručně nabatikované tašce. Byl to velice tvůrčí rok a
už se budu těšit ten na příští…tématem bude: Křížem krážem celým světem i časem.

Krásné prázdniny přeje Výtvarné čarování a Petra Nemravová, vedoucí kroužku!

Závěr

Další školní rok končí a všichni můžeme
o prázdninách příjemně odpočívat. Přeji vám krásné a pohodové prázdniny, plné těch nejúžasnějších
zážitků. Deváťákům přeji, ať po prázdninách šťastně vykročí do svých nových škol a všem ostatním,
ať se ve zdraví v září opět sejdeme ve škole a plní
sil se pustíme do další práce. Takže se mějte parádně, super, báječně, zkrátka PRÁZDNINOVĚ!
p. uč. Marcela Haraštová
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