školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

10. číslo

červen 2018

Úvod
Milí čtenáři,
tak už jsme se skoro dočkali. Známky už jsou uzavřené, vysvědčení téměř připravené, tak
už jenom „doklepat“ těch pár dní a hurá na prázdniny. V posledním čísle tohoto školního
roku vám přinášíme zprávy ze soutěží, ze školních akcí a školních výletů.
Na našich stránkách se znovu potkáme až na začátku příštího školního roku. To už
s námi nebudou letošní deváťáci, kteří se rozutečou na různé školy, a do lavic zasednou noví prvňáčci. Někteří z vás změní paní učitelku, jiným přibydou noví spolužáci. Ale tohle
všechno je ještě moc a moc daleko. Teď už společně odpočítáváme poslední hodiny do předání vysvědčení. Přeji vám, ať jste s ním spokojení a hlavně ať si báječně užijete prázdniny!
p. uč. Marcela Haraštová

Setkání s YouTubery
Ve čtvrtek 31. května jsme
ve škole přivítali dva oblíbené
youtubery Martina Malého –
Atiho a Petra Vojnara, kteří
přijeli na pozvání členů žákovského
parlamentu.
Cílem
schůzky bylo nejen seznámit se
s možnostmi youtuberingu, ale
také upozornit na nebezpečí a
rizika souvisejícími se sledováním nahrávek na youtube. Žáci
si mohli díky tomuto programu
uvědomit, že některé příspěvky
na youtube mohou být až nebezpečným návodem k šikaně
a rozhodně by nebylo vhodné
se jimi řídit, a že ne všechny
rady, které nabízejí autoři příspěvků na youtube, jsou vhodné a informace jimi podávané
pravdivé.
Žákům se beseda velmi líbila a byla příjemným dárkem od
členů Sdružení rodičů a přátel
školy ke Dni dětí.
p. uč. Jitka Lehká
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Zlatá včela Jeseník 2018
Dne 12. 5. 2018 soutěžil kroužek mladých včelařů z Tovačova v oblastním kole Zlatá včela Jeseník. Soutěže se zúčastnilo celkem 46 včelaříků.
V kategorii mladších žáků obsadila 4. místo Veronika Drábková a 5. místo Ondřej Matula.
V kategorii starších žáků 3. místo Vojta Drábek, 5.
místo Tomáš Kohout a 6. místo Luciana Skopalová. Všichni účastníci obdrželi drobné dárky, mohli
si vylít svíčky, tisknout na batohy včelařská témata
a také byla soutěž v rychlosti včelařského oblékání. V odpoledních hodinách jsme navštívili zahájení lázeňské sezony v lázních Priessnitz
s vyhlídkou. Velkým úspěchem bylo postoupení
Vojty Drábka do celostátního kola v Nasavrkách.
Jelikož se jednalo o celostátní kolo, bylo nutné splnit náročnou přípravu /samostatnou písemnou práci/. Tu potom prezentovat před všemi účastníky a
porotou. Následovala praktická část a rostlinná
část.
Josef Pietrak, vedoucí včelařského kroužku
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Fotbalový turnaj Kojetín
Žáci druhého stupně naší školy se ve středu 6. června zúčastnili fotbalového turnaje pořádaného Základní školou Svatopluka Čecha. Turnaje se účastnily celkem čtyři týmy a to:
Základní škola náměstí Míru, Němčice nad Hanou, Tovačov a pořádající Svatopluka Čecha. Hrálo se systémem 2x10 minut každý s každým. V prvním utkání jsme hráli velice
vyrovnanou partii s hráči navštěvujícími Základní školu náměstí Míru v Kojetíně. Od
osmé minuty jsme vedli díky Marku Válkovi. Bohužel dvě minuty před koncem soupeř
vyrovnal. Následný penaltový rozstřel jsme ale zvládli a vyhráli. Ve druhém zápase proti
Němčicím jsme si nepočínali vůbec dobře a brzy jsme prohrávali o dvě branky. Sice se
nám potom podařilo snížit díky Vymětalovi a Hopanovi, ale zápas jsme prohráli 4:2.
V posledním zápase s pořádající školou Svatopluka Čecha jsme hráli velice dobrý fotbal a
tvořili si šanci za šancí. Skóroval postupně Válek 3x, Červeňák a Vymětal, i když jsme
mohli vyhrát větším rozdílem, nakonec zápas skončil 5:2 pro nás. O to to mrzí více, protože jen jedna branka nás v minitabulce tří týmů odsunula na třetí místo, tak jsme mohli
skončit na prvním místě.

Účastníci turnaje: Vymětal Jaroslav (9.A), Majtner Tadeáš (8.A), Zpěvák Marek (8.A), Pazdera Jiří (8.A), Červeňák Nikolas (7.A), Válek Marek (6.B), Hopan Ondřej (6.B), Šupík
Tomáš (6.A) a Macháček Jakub (6.A).
p. uč. Tomáš Šilha
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Věděli jste o Kanadě?
Kanada:
 Má rozlohu 9 984670 km², 35







623680 obyvatel.
Žije zde 67,2 % křesťanů.
Mluví se zde anglicky a francouzsky.
Je to federativní konstituční monarchie, která uznává britskou královnu.
Je součástí Společenství národů a
NATO.
Má 10 provincií a 3 spolková teritoria.













Nevlastní zbraně hromadného ničení.
Je to nejvzdělanější země světa.
Mají zde nejdelší ulici – 1896 km.
V provincii Ontario je 250 000 jezer.
S USA a Aljaškou má 11 366 km hranic.
Kanada má největší spotřebu makaronů a
sýrů.
V městě Churchill se kvůli ledním medvědům nezamykají auta, aby se mohli občané do nich schovat.
Je to jedna ze zemí, které mají bankovky
označené Braillovým písmem.
10 % lesů na planetě se nachází
v Kanadě.
Kanada má více jezer, než celý svět dohromady.
Ondřej Bartoň, 9. A

Vtipy
 Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle

 Velitel učí nováčky matematiku a poví-

sedícímu manželovi:
"Sleduješ ty neukázněné chodce? Pořád se mi pletou do cesty!"
"Nic si z toho nedělej, uklidni se a
hlavně sjeď z toho chodníku!"

dá:
"Dám vám příklad 5-7+2=0, rozumíte
tomu?"
Všichni nováčci vrtí hlavou, že nerozumí.
Tak velitel praví: "Tak jinak, dám vám
příklad. V autobuse jede 5 policajtů, 7
jich vystoupí. A kolik jich musí do autobusu nastoupit, aby tam nikdo nebyl?"

 Baví se dva blázni:

První: "Kam jdeš?"
Druhý: "Ale nikam."
První: "Tak běž tudy, to je blíž."
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Výlet do ZOO Lešná
Dne 12. 6. 2018 se zúčastnila třída 2. A společně s dětmi z družiny výletu do ZOO Lešná
u Zlína. Bylo nás celkem 50. 25 žáků z 2. A třídy a 25 dětí z družiny.
Vyjížděli jsme autobusem v 8 hod od školy, kde panovala veselá atmosféra, způsobená
velkým těšením se na zvířátka. Před devátou hodinou jsme dorazili na místo určení. První
hodinu v zoologické zahradě se o nás staraly její dvě zaměstnankyně, které nás provázely
exkurzí. Ta byla zaměřena nejprve na rejnoky, jež si děti mohly osobně hladit ve velikých
vodních nádržích. Dozvěděly se spoustu informací o těchto vodních živočiších.
V hlubokých jezírkách žáci s nadšením pozorovali tučňáky a posléze se zájmem sledovali
výklad paní průvodkyně o mravenečnících, jejichž samice nosí mláďata na svých ocasech.
Byl to skvělý program, který oživil naši prohlídku zoo.
Samozřejmě jsme postupně s žáky navštěvovali všechny „světadíly“, na něž je zlínská
zoo rozdělena. Některým dětem se líbily žirafy, sloni a lvi z Afriky, některé byly unešené
z klokanů v Austrálii. Počasí nám vyšlo, slunce tolik nepálilo, a i když spadlo pár kapek
deště, dětem to náladu nezkazilo.
Závěr naší návštěvy byl na téma volné zábavy, kde se děti vyřádily na různých skluzavkách, prolézačkách, atrakcích, kupovaly si suvenýry pro maminky, sladkosti, zkrátka vše, co
k výletu patří.
Do školy jsme se všichni příjemně unaveni vraceli před třetí hodinou odpoledne.
p. uč. Eva Životková

Třídní výlet 9. A – Brno
Ve středu 13. 6. jsme jeli na výlet do Brna. Vyjeli jsme v 7:45 hod z Tovačova a v 8:00
hod jsme byli v Přerově. Vlak měl zpoždění, a tak jsme vyjeli z Přerova až v 8:50 hod. Po
desáté jsme dojeli do stanice Brno – hlavní nádraží. Když se nám povedlo projít davem ven
z nádraží, tak jsme vyrazili na Špilberk. Procházeli jsme okolo slavného brněnského orloje
zvláštního tvaru na náměstí Svobody. Jakmile jsme došli pod kopec Špilberk, museli jsme
se dostat k hradu stejného jména. Cestou byl krásný rozhled na Brno, a když jsme došli
k hradbám a k bráně, šli jsme si koupit vstupenky do kasemat. Poté jsme chvíli čekali do
11:00 hod na pana průvodce na prvním hradním nádvoří a pak jsme šli dolů pod hrad ke
vstupu do kasemat. Po výkladu jsme vstoupili dovnitř, byla tam skoro tma a osvětlení bylo
slabé. Viděli jsme, kam zavírali vězně a v jakých hrozných podmínkách tam žili. Po první
části kasemat jsme z chladna vešli do tepla a stáli jsme u nějakých rozvalin, poté jsme šli
druhou část prohlídky a nakonec na třetí, kde byly vystaveny mučicí nástroje.
Po ukončení prohlídky jsme směřovali k druhému cíli – Vaňkovce, kde jsme měli rozchod do 14:00 hod. Tady jsme utratili své kapesné a potom jsme pokračovali k závěrečnému
cíli – Jumpparku. Zde jsme se všichni vyskákali a užili si to. Byly zde různé skákací atrakce: trampolíny, trampolíny a koše na basketball či na vybíjenou a nejoblíbenější trampolíny
a molitanové kostky. Pro některé to byla první zkušenost, někteří to už zde znali.
Byl to opravdu hezký výlet. Myslím si, že jsme všichni byli opravdu unaveni a plní zážitků, na které nikdy nezapomeneme.
Ondřej Bartoň, 9. A
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Školní družina
Školní družina se s letošním
školním rokem rozloučila tradičně výletem. Společně s 2. A jsme
12. 6. vyrazili do Zoo Lešná, kde
jsme si to pořádně užili. Díky paní průvodkyni jsme se dozvěděli
mnoho zajímavých informací,
viděli jsme spoustu zvířátek z celého světa, a dokonce jsme krmili i rejnoky. Výlet byl super, a
teď už se všichni těšíme na
prázdniny.
Přejeme vám všem krásné
dny volna a za 2 měsíce na shledanou v novém školním roce
2018/2019.
děti a paní vychovatelky ze ŠD
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Školní výlet 4. A a 3. A – Moravský kras
14. 6. 2018

Líbilo se žákům ze 4. A:
lanovka, pohádková jezera na lodičkách, propast
Macocha, krápníky, pověst O Sloním uchu

Líbilo se žákům ze 3. A:
lodičky, lanovka, suvenýry, krásné výhledy, Punkevní
jeskyně-ponorná
řeka Punkva

Nelíbilo se všem:
odpadky u cesty, infarktové schody v jeskyni,
zima jako hrom –
v jeskyni
Jinak to bylo super!
žáci ze 4. a 3. třídy
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Komiksový workshop
Ve čtvrtek 7. 6. k nám do školy
přijel výtvarník a tvůrce komiksů
pan Daniel Vydra, aby děti zábavnou formou s komiksem nejen seznámil, ale hlavně, aby si samy vyzkoušely, jak se takový kreslený
příběh tvoří. Ve školním klubu se
tak sešli žáci 5. A a výběr dětí ze 6.
B a 9. A a víc jak dvě vyučovací
hodiny se z nich nápady jen hrnuly.
A na vlastní kůži si mohli vyzkoušet, že to není až tak jednoduché,
jak by se mohlo zdát. Postupně
pracovali na dotvoření třech krátkých skečů: Bazén, Pudli a Balkonová serenáda. Pak je vzájemně
prezentovali a společně jsme se
nad originalitou některých dost pobavili. Pro odlehčení se vybrané
skupinky recesistů dokonce odvážily jednotlivé příběhy i improvizovaně sehrát ve scénkách
s propůjčenými rekvizitami a kostýmy přímo od pana Vydry. I přes
mnohé komplikace se setkání velmi vydařilo a budeme se těšit snad
někdy zase příště. Všem, kteří pomohli k uskutečnění této netradiční
akce, moc děkuji :-).
p. uč. Petra Nemravová
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Výlet 8. A
Osmáci vyrazili na paintball do Olomouce, a jak můžete vidět na fotkách, pořádně si
to užili.
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Ringo
Dne 15. 6. se uskutečnil turnaj v Ringu
pořádaný organizací DDM Kojetín. V turnaji
se bojovalo o putovního "JARYNA". Z důvodu přihlášení většího počtu týmů se těsně
před začátkem upravovala pravidla hry. Turnaj byl rozlosovaný do dvou skupin, každý
tým si musel vymyslet název týmu. Za naši
školu to byl tým ŠESŤÁKŮ (kluků i dívek) a
tým SEDMAČEK (složený pouze z dívek).
Úroveň turnaje byla vysoká a pro nás jako
pro začátečníky byl každý vyhraný kroužek
krokem k vítězství. Konkurence kojetínských
škol byla velká. Některé zápasy jsme prohráli
třeba jen o jeden jediný bod. Ale nakonec
jsme se k vyhraným zápasům probojovali.
Po závěrečném vyhodnocení jsme si do
Tovačova odvezli krásné 7. a 5. místo. Do
příštího roku více potrénujeme a pojedeme
vybojovat ještě lepší výsledky než letos.
p. uč. Lucie Bartošková
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Grafika
Ve středu 20. 6. jsem se vydala s výběrem žáků 2. stupně
na již tradiční výukový program v DDM Olomouc. Tentokrát
se sešli chlapci a děvčata ze 6. B, 7. A a 9. A a byla to opravdu
povedená partička. Možná si někteří chtěli jen trochu odpočinout od závěrečného klasifikačního maratonu, každopádně jela většina z nich poprvé a já doufám, že ne naposledy (kromě
deváťáků, bohužel). Dlouho jsem přemýšlela nad vhodným
tématem, a že bylo z čeho vybírat. Vždyť letošní rok je plný
různých výročí. Nakonec jsem zvolila Malého prince francouzského spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho, který letos v dubnu oslavil 75. výročí od svého vzniku. Je to magický
příběh. Pro někoho jednoduchý, pro jiného složitý. Pro jedny
hluboký a symbolický, pro druhé nepochopený. Ilustrace samotného autora mu dodávají zvláštní sílu. Vsadila jsem na
techniku suché jehly a myslím, že se vyplatilo. Dětem jsme
s lektorkami DDM vysvětlily, jaký je princip a úskalí této
techniky tisku z hloubky a jak postupovat od prvotního nápadu, přes přípravnou kresbu, tvorbu matrice až k samotnému
grafickému listu. Všichni byli odměněni vydařenými autorskými tisky a opět se potvrdilo, že si každý zažije ten úžasný
pocit z vydařeného dílka. Byli jste šikovní a skvělí!
p. uč. Petra Nemravová
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Dětský den
V pátek 1. června jsme se sešli už v 7:00 hodin u školy. Pobrali jsme potřebné věci a šlo se
do zámku, kde jsme se připravili na akci, na kterou se všichni žáci této školy hrozně moc těšili.
Po připravení a uvítání se začalo s naším programem. Všechny nás to bavilo a doufáme, že
se to líbilo i ostatním a že byli spokojeni s touto
akcí, na kterou jsme se měsíc připravovali. A jak
to celé probíhalo? Děti u stanovišť, když se jim
to povedlo anebo se snažily splnit úkoly daného
stanoviště, dostaly razítko a drobnou sladkou
odměnu. Poté vyplněné kartičky, na kterých vyšel nápis PRÁZDNINY, vkládaly do krabice,
aby mohly být vylosovány a vyhrát cenu.
Poté když to všichni splnili a krabice byly plné,
mohlo se začít losovat. Děti, které byly vylosovány, byly rády a všem určitě udělalo radost i
to, že dostali při odevzdávání vyplněné kartičky
gumu se smajlíkem.
Po losování jsme vše uklidili a šli domů.
Ondřej Bartoň, 9. A

Poděkování
Já bych na těchto řádcích chtěla
moc pochválit všechny deváťáky, kteří se do přípravy Dětského dne zapojili. Úžasně si připravili všechny rekvizity a také u jednotlivých disciplín,
u hudby i u výdeje odměn byli moc
šikovní. Myslím, že celou akci zvládli
na jedničku s hvězdičkou :-).
Poděkování patří i paní učitelce
Nemravové a Bartoškové, které nám
se vším pomáhaly. Také spolupráce se
členy SRPŠ byla výborná.
p. uč. Marcela Haraštová
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foto p. uč. Petr Jehlář
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Výlet 7. A do Olomouce
V pátek 15. 6. třída vyjela na výlet do Olomouce za zábavou. Nalodili jsme se na Ololoď a plavili po řece Moravě. Po té jsme měli rozchod v nákupním centru galerie Šantovka. Sešli jsme se před Bowlingovým clubem ve třetím patře, kde už všichni čekali, co se
bude dít. Vzhledem k tomu, že čas rychle plynul, bylo nutné hru předčasně ukončit a odebrat se na hlavní nádraží. Výlet jsme si výtečně užili i přes velká vedra.
Radek Hrdiborský, 7. A
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Barevný minivolejbal
Během školního roku se uskutečnily celkem 4 turnaje v barevném mini-volejbale (BV). ZŠ Tovačov se
zúčastnila všech kol prvního ročníku meziškolské ligy.
Celkem zúčastnilo 14 škol.
Závěrečný turnaj byl pro nejlepších 18 týmů
z každé kategorie. Z naší školy se závěrečného turnaje
účastnilo hned 14 týmů průřezem žluté, oranžové starší,
červené starší a modré kategorie.
Během celého turnaje (od října - do května) se sbíraly body za umístění v turnaji a ty se započítávaly do
konečného součtu bodů jako kolektiv za celou školu.
Ale také sbíral body každý tým sám za sebe.
Po dohrání posledního kola a součtu všech bodů
dopadla NAŠE ŠKOLA přímo famózně. Skončila na
krásném třetím místě a děti získaly nádherný pohár.
V každé kategorii byly také vyhlášeny nejlepší tři
týmy, co se týká počtu získaných bodů za čtyři turnaje.
A to naše škola opět triumfovala. Umístili jsme se mezi
nejlepšími týmy hned 3 krát. A to dvakrát nejlepší tým
v barvě oranžové a červené a na bronzovém místě
v barvě modré.
V závěrečném turnaji jsme obsadili v kategorii:
ŽLUTÉ – 3. místo z 12 týmů
ORANŽOVÉ – 2., 5., 7., 8. místo z 18 týmů
ČERVENÉ – 2., 4. místo ze 4 týmů
MODRÉ - 6. místo z 18 týmů
Za sebe můžu říct, že jsem neuvěřitelně pyšná na
všechny, kteří se BV zúčastnili a měli odvahu se postavit do reprezentačního kádru za naši školu a k tomu
předvedli neuvěřitelné výkony. KLOBOU DOLŮ.
Do příštího školního roku zveme všechny ty, kterým
se barevný volejbal zalíbil, aby se nebáli a přišli si
tenhle sport vyzkoušet. A můžete se přidat do reprezentačního týmu naší školy v tomhle sportu.
p. uč. Lucie Bartošková

17

Závěr
Jsme na úplném konci časopisu a
také školního roku. Vykročte do
prázdnin s úsměvem a užijte si je naplno. Vyrážejte na výlety, k babičkám a dědečkům, s rodiči na dovolenou, s kamarády ven a hlavně si domů nepouštějte nudu. Vždycky je co
podnikat. No a v příštím školním roce na shledanou.
p. uč. Marcela Haraštová
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