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Článek od pana ředitele školy

Redakční sloupek

Právě vychází další číslo našeho
časopisu Podlavičník. Je vidět, že se
redakční rada pustila s vervou do práce.
Snad jí ten elán vydrží. První čísla
časopisu jsou velmi zdařilá a já jen
doufám, že ta další budou jen lepší a lepší.
Chtěl bych všechny seznámit
s novinkami, které nastanou od nového
školního roku. Každý z nás má radost,
když se vybavení školy zlepšuje. Na tento
rok chystám tři větší akce, které zlepší náš
život. Jako první bych zmínil další
rekonstrukci WC, tentokrát chlapeckého,
které je v 1. patře naproti kabinetu
matematiky. Na dívčí přijde řada v dalším
roce. A tím bychom měli mít všechna WC
v kvalitě, které je hodno 21. století.
Další akcí bude výměna oken v budově
1. stupně do ulice Podvalí. Tato okna jsou
již v takovém stavu, že je drží pohromadě
jen nátěr. Tím pokročíme v celkové
modernizaci budov naší školy.
A poslední akcí, ale ne co do významu,
bude akce šatny. Chceme naše šatny
vyměnit za systém skříněk. Odpadnou
nám tak problémy s ukradenými papučemi,
botami, poškozenými bundami,
s překvapeními v botách (viz poslední akce
s banány) apod. Každý žák spolu s dalším
spolužákem (vždy dvojice) bude mít
k dispozici jednu skříňku, od které bude
mít klíč jen ta jedna dvojice. Proto již
nebudeme muset řešit žádné krádeže a
ztráty.

Je tady třetí číslo časopisu
Podlavičník! Máme pro vás
mnoho zajímavých článků. Určitě
si nenechte ujít příspěvek od pana
ředitele. Dále by vás mohl zajímat
rozhovor s vedoucí školní jídelny.
A nezapomeňte se pobavit nad
perličkami ze školních lavic! Za
celou redakční radu přeji
příjemnou zábavu.
Mertová Magdalena, 9.tř.
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Mimo tyto akce ve škole chystáme i
další akce v mateřské škole, která je také
součástí tovačovské školy.

Rozhovor s vedoucí školní
jídelny

Vybavením školy zlepšujeme naše
prostředí, ve kterém trávíme podstatnou
část dne.

Pro další rozhovor jsme se společně vydali
do kuchyně za paní vedoucí (paní
Romanovou), která nám ochotně na naše
dotazy odpověděla:

A bude také jen na nás a našem chování,
budeme-li to naše prostředí mít lepší a
lepší.

redaktor: Baví Vás Vaše práce - vést
školní jídelnu?
p. vedoucí: Rozhodně, když vás práce
nebaví, tak by vám ani nešla.

Pavel Odehnal, ředitel školy

redaktor: Kdo píše jídelníček?
p. vedoucí: Vedoucí kuchyně s kolektivem.
redaktor: Kdo rozhoduje o jídle?
p. vedoucí: To je to samé. Ptáme se dětí, co
jim chutná a co by chtěly
ochutnat a z toho sestavíme
jídelníček.
redaktor: Odkud dovážíte suroviny?
p. vedoucí: Nakupujeme od různých
dodavatelů.
redaktor: Co při svém povolání považujete
za nejdůležitější?
p. vedoucí: Aby dětem chutnalo a aby moc
nevraceli jídlo.
redaktor: Děkujeme za rozhovor.
ilustrační foto
Krajča Dominik a Zlámal Jiří, 6.A
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Hudba

Recepty

Miley Cyrus

Čokoládové sušenky

Miley Cyrus podepsala novou smlouvu s
nahrávací společností RCA a fanoušci
mohou čekat na nové album s novou
hudbou i zvukem a to koncem tohoto
roku.

Potřebujeme:
100g čokolády, 30g kakaa,
120g hladké mouky, špetku soli,
1 lžíci jedlé sody, 80g cukru krupice,

Zatím poslední album s názvem Can´t Be
Tamed vyšlo v roce 2010 a potom
následovala dvouletá pauza. Mezitím
Miley udělala mnoho změn. Jednou z nich
je, že si nedávno ostříhala vlasy, a to
nakrátko.

1 vanilkový cukr, 100g másla,
1 vejce, 100ml mléka, 80g čokoládových
vloček nebo čokolády

Postup: Smícháme mouku, kakao, sodu a
Doufám, že se i vy těšíte na nové album!

sůl. Rozpustíme čokoládu. Ušleháme
máslo, cukr – poté přidáme vejce.
Smícháme s moukou a kakaem.
Promícháme s mlékem a čokoládou.
Lžící uděláme hromádky a pečeme na
pečicím papíře.

Polzerová Nikol, 7.B
Krajča Dominik, 6.A
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Zvířata

Vtipy

Ptáci
Ptáci dosáhli nejvyšší dokonalosti ze
všech létajících živočichů. Schopnost létat
jim umožnila rozšířit se po celém světě,
často na místa jako jsou odlehlé ostrovy a
Antarktida, která jsou mimo dosah
mnohých jiných živočichů. Ptáci jsou
stejně jako savci endotermní (teplokrevní)
obratlovci, na rozdíl od většiny z nich se
však rozmnožují tak, že kladou vejce.
Mají několik adaptací pro let : křídla,
peří, lehkou, ale silnou kostru a vysoce
účinný dýchací systém.

1. Chuck Norris našel odjištěný granát.
"Granát", pomyslel si Chuck Norris.
"Chuck Norris," pomyslel si granát a
raději se rychle zajistil.
2. Pepíček se ptá tatínka: „Tatínku, ten
počítač nám opravdu přinesl Ježíšek?“
„Ano, proč se ptáš?“
„Protože před našimi dveřmi stojí nějaký
pán a chce třetí splátku!“
3. Ptá se paní učitelka Pepíčka:
"Který pták je nejchytřejší?"
"Vlaštovka"
"Proč zrovna vlaštovka?"
"Protože v září, na začátku školního
roku, odlétá."

PEŘÍ: Pera jsou velmi složité struktury a
ptačí unikát. Jsou však ze stejného
materiálu,keratinu, jaký se
vyskytuje v srsti savců a šupinách
plazů.
TYPY PER: prachové pero, obrysové pero,
ocasní pero
PRSTY: pštros - má zvětšený vnitřní prst,
nandu - má tři prsty směřující
dopředu
datel - má dva prsty směřující
dozadu

4. Přijde Pepíček domů a povídá:
"Mami, představ si, že jsem dostal
jedničku z matematiky."
Maminka: "Vážně?"
Pepíček: "Ale nééé, jenom si to
představ."
5. Přijde policajt do práce a říká kolegům:
"Pánové, já jsem geniální!"
"Jak to?" diví se jeho kolegové.
"Koupil jsem si lego, na kterém bylo
napsáno do tří let. A já ho dokázal
složit za rok!"

Zpěváková Nikola 7.B
Křepelková Michaela 7.B
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Zvířecí kvíz

Spojovačka

Poznáš, o jaký druh kočkovité šelmy
se jedná?
1. Nejrychlejší živočich světa.
2. Krásná oranžovožlutá srst s černými
pruhy. Vyskytuje se převážně v jižní
Asii. A je chráněný.
3. Žlutooranžová srst. Velká hustá hříva.
Často nazýván král zvířat.
4. Vyskytuje se převážně v savanách, ale
můžeme ho objevit i poblíž tropických
deštných lesů. Je to méně ohrožený
druh. Skvrnitý vzor na srsti mu
umožnuje skvělé maskování. Dny
většinou tráví odpočinkem na stromě a
za tmy loví potravu

Spojte postupně všechna čísla od jedničky
až po číslo sedmdesát a objeví se vám dvě
rostliny.
Vystavělová Veronika, 8.B

Tomášková Kristýna, 7.B
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Křížovka

Rekordy

1.
Nejdelší vlasy:

2.
Nejdelší vlasy patří Xie Qiuping (Čína),
jsou dlouhé 5,63m a byly měřeny 8.května
2004. Vlasy jí rostou od roku 1973, kdy jí
bylo 13 let.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
Největší spotřeba piva na jednu osobu:
Nejvíce piva na jednu osobu za rok vypijí
Češi- 162 litrů. Na druhém místě jsou
Irové -136 litrů. Pak jsou Němci a
Rakušané. Každý člověk na světě vypije
průměrně asi 20 litrů za rok.

1. Mezi létem a zimou je?
2. Matka mé matky je moje?
3. 24. prosince má svátek Eva a ….?
4. 1.dubna je?
5. Potřeba pro zalévání kytek.
6. Ovoce podobné limetce (bez čárek).
7. 7.února má svátek?
8. Z bot se přezouváme do?
9. Opakem slova válka je?

Haukvicová Zuzana, 7.A.

Vystavělová Veronika, 8.B
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Výsledky soutěže z minulého
čísla

Vítězné výtvory

V únoru se zúčastnilo méně soutěžících
než v předcházejícím čísle.
Z druhého stupně se tentokrát nezúčastnil
nikdo.
Z prvního stupně se sešlo hodně krásných
příspěvků.
Vítězové:
Kategorie 1. a 2.třída:
1. místo - Anička Pečenková, 1.B

Tereza Kulhánková, 5.A

2. místo - Šimon Frömel, 1.B
- Kateřina Šálková, 1.B
3. místo - Lucie Glubišová, 2.A
Mezi těmito vítězi jsou i rekordmani –
Anička vyrobila nejvíc vloček (celkem 4) a
Lucie vyrobila největší vločku.

Kategorie 3. až 5.třída:
1. místo - Tereza Kulhánková, 5.A
2. místo - Jiří Pazdera, 3.A
V této kategorii je rekordmankou Tereza,
která vyrobila úctyhodných 13 vloček.

Anička Pečenková, 1.B

Na vítěze čeká opět drobná odměna
u p.uč. Haraštové.
Moc se těšíme na další soutěže a na další
výtvory soutěžících.

Vítězům gratulujeme a těšíme se
na vaši další účast!
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Rozluštění zvířecího kvízu
z minulého čísla

Na co budou vzpomínat
deváťáci

1) kočka

Zeptali jsme se letošních deváťáků, na co
z naší školy budou nejvíce vzpomínat,
jakmile ji opustí a dozvěděli jsme se, že
někdo bude vzpomínat na spoustu věcí,
někdo pro změnu na nic. Vybrali jsme pár
žáků a jejich odpovědi si můžete přečíst
níže.

2) králík

4) pes

Roman Pospiš:
Pospiš: na zážitky a na spolužáky
Tereza Hakunová: na zážitky a na
spolužáky
Radim Skoupil: na prázdniny
Denisa Vanišová: na jídlo z jídelny, na
kamarády, paní učitelku třídní, na zábavu
o přestávkách a věčné „záchvaty smíchu“
Daniel Pasz: na spolužáky, téměř na
všechno
Kateřina Kyasová: na obědy a na nejlepší
spolusedící, kterou kdy měla
Daniel Glubiš: na hodiny českého jazyka,
dějepisu, tělesné výchovy a pracovních
činností, dále na přestávky, všechny
možné zážitky a na školní výlety
Zora Konupková: na spolužáky,
přestávky a na školní výlety

5) křeček

A na jaké zážitky ze školních lavic budete
vzpomínat vy?

3) andulka

Mertová Magdalena, 9.A
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Masopust ŠD

Perličky ze školních lavic aneb
Co se nám podařilo

Ve čtvrtek 14.2.2013 před jarními
prázdninami se vydala naše školní
družina na masopustní průvod celou
školou. Děti si připravily masky. Celý
týden jsme se učili písně a říkanky
o masopustu. Průvod v čele s medvědem a
medvědářem zamířil do jídelny, kde jsme si
vyzpívali pár sladkostí. Také v ředitelně
na nás čekala odměna. Navštívili jsme
paní Komínkovou a potom paní učitelku
Dvořákovou, která si s medvědem
zatancovala. Pan učitel Jehlář vytáhl ze
šuplíku čokoládu a přispěl i našemu
sirotkovi do peřinky. S medvědem si
s chutí zatancovala i paní učitelka
Borková. Celý průvod došel i za paní
Novákovou do kanceláře. Největší radost
jsme udělali paní učitelce Novákové
v keramice. Příští rok chystáme
masopustní průvod i do ulic města
Tovačova.

V hodinách slohu se nám povedlo
vyplodit:
6.tř. – vypravování Kdybych měla
křídla...
Mělo by to výhodu, že když mě
bude chtět mama lištit, tak jí
ulítnu a ona na mě bude dosahovat
lepačkou.
7.tř. – charakteristika matky
Špičatý nos, který vyčnívá z tváře,
je velice usměvavý, stejně jako její
malá ústa.
7.tř. – charakteristika matky
Hlavu jí pokrývají blonďaté vlasy
s malým nosem.
7.tř. – charakteristika sourozence
Svého bratra mám ze sourozenců
nejradši, ale nemůžu říct, že bych
ho nevyměnila, už jsem se to i
párkrát zkoušela.
7.tř. – charakteristika kamaráda
Můj kamarád má delší hnědé vlasy,
kulatou pusu, zeleny oči a je
plnotučný.

Vychovatelky a děti ŠD Tovačov

A jak jsme na tom v hodinách literatury?
Posuďte sami:
8.tř. – Který z bratrů Mrštíků napsal
Maryšu?
Jiří Sovák.
7.tř. – Kdo napsal román Ivanhoe?
Walter Stock.
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7.tř. – Co víš o době „temna“?
Doba temna je že tam každý
zablódí, protože je tam tma.

Vyhlášení nové soutěže
Pro všechny, kteří rádi soutěží, je tady
nové zadání naší soutěže:

7.tř. – Fidlovačku napsal Josef Kojetín
Tyl.

1.stupeň – namalujte jaro
Můžete malovat rozkvetlé kytky,
kuřátka, zajíčky, koťátka, nebo také
Velikonoce, které k jaru patří. Malovat
můžete pastelkami, barvami, můžete
vystřihovat, lepit. Moc se na vaše jarní
sluníčkové obrázky těšíme.

7.tř. – Báseň Kytice je o kytici, které
zemřela matka.
7.tř. – Jaké národnosti byl Shakespeare?
Japonec.

2.stupeň – vymyslete co nejvíc
tříslabičných podstatných jmen,
začínajících na písmeno L – např. Libuše,
letadlo. Naše příkladová slova už
nepoužívejte. Udělejte si pár minut času a
zkuste potrápit svoje mozkové závity.
Uzávěrka soutěže bude 25.března. Žáci
2.stupně mohou své soutěžní příspěvky
nosit p.uč. Haraštové a na 1.stupni
příspěvky vyberou členové redakční rady
25.3. o velké přestávce. Pro vítěze budou
nachystány drobné odměny.
Zapojte se i vy!

Závěr
Máme tu konec. Myslím si, že
tento díl je velice podařený.
V dalších číslech časopisu bychom
vám rádi postupně představili
kroužky, které pracují při naší
škole. I příště vás čeká poučení,
zábava a soutěžení. Máte se tedy
na co těšit...
vaše redakce
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