školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

1. číslo

září 2015

Máme natřenou celou střechu školy. Když
přijíždíte do Tovačova, celá střecha krásně
svítí. V budově dívčí (to je původní staré
pojmenování budovy, kde je ředitelna a
většina
tříd
1.
stupně)
jsme
zrekonstruovali WC pro kluky i děvčata.
Na těchto záchodech nám opadávaly
obklady, proto jsme vše udělali nové. Pro
druháky z 2. B a žáky ze 4. B jsme
nakoupili nové lavice. Kdo navštěvujete
paní učitelku Borkovou v kabinetě, určitě
jste si všimli, že má kabinet úplně nový.
Ve výměně nábytku ve třídách a
kabinetech bychom chtěli pokračovat i
v příštím roce.
Největší změny jste si určitě všimli
sami. Máme novou školní jídelnu. Je jiná,
moderní a všichni si přejeme, aby vám vše,
co naše paní kuchařky uvaří, chutnalo.
Jde o zcela jiný systém, na který nejsme
zvyklí. Ale já vím, že budeme všichni
spokojeni.
V mateřské školce máme nové
prolézačky, ale hlavně mají děti nové
záchodky. Sice jen v jednom ze dvou
pavilonů, ale jsou moc hezké. A hlavně
moderní. I ve vylepšování vybavení školky
budeme dále pokračovat.
Prostě jako každý rok jsme uchystali
něco nového. Teď je na vás, abyste nás
pochválili, to když se vám to líbí, nebo
přidali pár připomínek. Prostě se všichni
snažíme, abychom se ve škole cítili co
nejlépe. A na vás záleží, abychom vše
nemuseli znovu a znovu opravovat,
abyste si to nezničili.
Určitě jste se na nový školní rok těšili a
očekáváte, jaký bude.

Úvod
Milí čtenáři,
také vám připadá, že letní prázdniny už
jsou dobou prehistorickou, že už je to
nekonečně dávno, co skončily, i když
chodíme do školy teprve měsíc?
Nezoufejte, za chvíli tady máme
prázdniny podzimní a ani se nenadějeme a
krátce po nich ty vánoční.
Jsme tady znovu pro vás, abychom vás
pobavili, poučili, rozesmáli, informovali…
Můžete se těšit na stálé rubriky z loňska,
ale budeme se snažit přicházet i
s novinkami. Pokud vy sami máte nějaký
nápad, jak časopis „oživit“, udělat ho
zajímavějším, sem s ním.
V prvním čísle tohoto školního roku si
pro vás přichystal úvodní slovo pan
ředitel, potom se vrátíme k červnové akci
deváťáků, představíme vám další
kuriozity a rekordy, seznámíme vás se
zajímavou knihou, nabídneme recept a
také zadáme téma nové soutěže o ceny.
Přejeme vám nejen hezké počtení, ale i
úspěšný a pohodový nový školní rok.
p. uč. Marcela Haraštová

Poprázdninové
ředitele

slovo

pana

Milí
čtenáři
našeho
časopisu
Podlavičník!
Tak jsme se opět sešli po prázdninách a
začíná nám nový školní rok.
Tak jako pokaždé, když vy si užíváte
prázdnin, my ve škole neleníme.
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Vaše učitelky a učitelé pro vás
nachystali mnoho akcí, které nás budou
celý školní rok provázet. A které doplní
učivo tak, abyste získali nové poznatky,
nové dovednosti, abyste si o světě kolem
sebe udělali své vlastní mínění. Abyste se
ve světě neztratili.
Já nám všem přeji úspěšný vstup do
nového školního roku.

Prvňáčci byli moc hodní, pozorně
nám naslouchali a také oni si pro nás na
oplátku připravili krásné básničky.
Některé jsme si dokonce ještě pamatovali
z první třídy, takže jsme určitě všichni
zavzpomínali na časy, kdy jsme byli
prvňáčky i my. Všem se nám to moc líbilo
a doufáme, že i prvňáčci byli spokojení.
Zároveň děkujeme paní učitelce Šiškové,
která nám pomáhala se všemi přípravami.

Pavel Odehnal
ředitel školy

Předávání štafety prvňáčkům 9. A
Jako nejstarší a nejzkušenější žáci a
zároveň jako absolventi naší základní
školy jsme my, žáci 9. A, zavítali v úterý
23. června 2015 k našim nováčkům
z 1. A, abychom jim předali pomyslnou
štafetu.
Nejdřív jsme prvňáčkům vysvětlili,
proč jsme za nimi vůbec přišli a přednesli
jim krátký proslov na úvod.
Po proslovu jsme
prvňáčkům a jejich
paní učitelce rozdali
drobné dárečky, které
jsme
pro
ně
vlastnoručně vyrobili,
a sovu jako symbol
moudrosti, aby jim
přinášela štěstí v jejich dalších letech
strávených na naší základní škole.
Na závěr jsme žáčkům první třídy
zazpívali písničku Děti ráje od Michala
Davida.

Anna Netopilová, loňská 9. A
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Předávání štafety prvňáčkům 9. B
Dne 18. 6. 2015 se ve třídě 1. B
uskutečnilo předávání štafety, kterou
zajistila a vyrobila třída 9. B. Naší
štafetou byl dřevěný modrý klíč, který jsme
ozdobili čtyřlístky a oranžovou stuhou.

Spolu se štafetou jsme žákům rozdali
také drobné dárky, které jsme taktéž
s pomocí paní učitelky Polzerové
v hodinách pracně vyráběli.
Samotné
předávání proběhlo
ve třídě 1. B před
očima několika členů
učitelského sboru a
pana ředitele.
Jako první zazněl proslov, který skvěle
předvedla Petra Zdráhalová, dále
následovalo předání dárků, se kterými byly
děti jistě spokojeny, dále předání samotné
štafety (kterou spolu s několika na místě
improvizovanými větami předal Jakub
Hajduk) a na závěr celá naše třída
zazpívala
prvňáčkům
píseň
na
rozloučenou.
Nesmím také zapomenout na píseň,
kterou věnovali žáčci spolu s paní
učitelkou nám. Je samozřejmě jisté, že na
naší straně ukáplo pár slz.

Akce byla velmi milá a vydařená.
Tereza Fildánová, loňská 9. B

Zajímavosti a rekordy
I´m back! Ano, jsem zpět společně
s dalším dílem Podlavičníku... Nesmírně
jsem se těšila a celé prázdniny měla hlavu
plnou článků, které jsem mimochodem zase
zapomněla . Ale k věci, v tomto čísle,
předpokládám, nebude tolik článků,
jelikož, a to mě velice mrzí, na schůzku
časopisu přišly asi jen 4 osůbky. Ale já
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jsem si nabrala článků nad hlavu, které
doufám zvládnu. Ale co bych pro
Podlavičník neudělala?
Zároveň vítám na druhém stupni
šesťáky. Ale teď už opravdu k těm
rekordům! Dnes si toho sice nepovíme
tolik, ale stejně to bude dlouhé. Budeme si
povídat o potápění. Znáte to, když vám
kolem uší šumí voda a každý pohyb je
mnohem těžší? Nebo když vám hlavu
obepíná nepříjemný tlak? Já osobně,
vydržím pod vodou maximálně 16 sekund
a potom dalších 17 sekund lapám po
dechu. Nejdéle nedýchat pod vodou
vydržel Švýcar Peter Colat.

Šternberků, ale i s husitskými
válkami a Jiřím z Poděbrad.
Během třicetileté války hrad utrpěl
velké ztráty a až v roce 1886 se
hrad opravil.

 za hradem se nachází zámecký
lesopark, kde se konají svatební
obřady
 má mnoho památek, například:
kostel Nejsvětější Trojice z roku
1267, mariánský morový sloup,
hradní kapli sv. Jiří nebo sv.
Anežky České
 se mu říká město času a to proto,
že se zde vyrábí hodiny a budíky,
navíc je tu i muzeum času, abyste
se dozvěděli něco o minulosti této
továrny
 se zde každým rokem na místní
dráze pořádají závody automobilů
s názvem Ecce homo

Bylo to neuvěřitelných 19 minut a 21
vteřin!!
Já bych byla dávno na dně .
Darina Sedlmaierová, 7. A

Věděli jste o městu Šternberk,
že…
 se nachází v olomouckém kraji a
má nadmořskou výšku 286 m. n.
 v 16. století proběhla na hradě
renesanční rekonstrukce a to díky
rodu Berků z Dubé a Liké. Dále je
jeho historie spjata s rodem

 nedaleko
vyvěrá
pramen
Těšíkovské kyselky, kam se sjíždí
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turisté pro její léčivé účinky.
Pramen byl objeven v 17. století a
v současnosti
patří
městu
Šternberk. Hloubka vrtu je 63m,
voda má teplotu 10° C a kvůli
velkému obsahu železa a jiných
minerálních látek má rezavou
barvu a specifickou vůni.

chce ho milovat stále? Chce být granátem,
který všem ublíží?
Myslela jsem, že to bude něco typu,
nebaví mě žít, a že to bude idylická láska,
kde všechno skončí dobře a budou spolu
žít šťastně až ... do smrti? Ale kniha mě
nezklamala, překvapila, a já od ní
nemohla odtrhnout oči. Vše je popsáno tak
… optimisticky. Nikdo tam neproleží
celou knihu v obavách, že zemře. Postavy
to berou s humorem, a mají velice úžasné
hlášky. Například: „"Existence brokolice
rozhodně nijak neovlivňuje chuť
čokolády."  nebo „"Já jsem si ještě nikdy
žádnou nezapálil. Je to metafora, chápeš?
Strčíš si zabijáka do pusy, ale nedovolíš
mu zabíjet."
A poslední ukázka – nádherný citát:
„Moje myšlenky jsou hvězdy a já v nich
nedokážu rozpoznat souhvězdí."
Nejraději bych tu napsala všechny
citáty z knihy, ale to by asi nikoho
nebavilo. Raději si knížku přečtěte sami!
A teď k filmům. To bude těžké, jelikož
většinou přečtu knihu a pak se dívám na
film. To znamená, že teď žádný film
nepřidám. Jelikož jsem se na žádný
v poslední době nedívala. A když dívala,
je to podle knihy. Tak to tedy dnes berte
jako dva v jednom, jelikož tato kniha je i
zfilmovaná.

Ondřej Bartoň, 7. A

Knižní a filmový koutek
Stejně jako minulý rok jsem tu pro vás
s rubrikou knižní koutek, která ale bude
přejmenována na knižní a filmový koutek,
jelikož budu psávat i o filmech. Navíc
některé knihy mají i filmové provedení a
nechci mít milion rubrik. Takže, musím
vám rozhodně doporučit Hvězdy nám
nepřály od Johna Greena. Bože, já jsem
u té knihy brečela, smála se, měla jsem
strach, byla jsem šťastná. Takto
zpracovanou knihu jsem rozhodně, ale
rozhodně, dlouho neviděla. (Kromě knihy,
o které vám budu psát příště .)
Mlaďoučká Hazel Grace, která trpí
rakovinou plic v nevyléčitelném stádiu,
upadá do depresí. Nebo to alespoň říká její
matka. Ale deprese jsou jen vedlejším
účinkem umírání, stejně jako rakovina.
Místo prosedávání u Americké top
modelky a u své oblíbené knihy, kterou čte
pořád dokola, ji matka nutí chodit do
podpůrné skupiny, kde se seznámí
s Augustem, do kterého se zamiluje. Ale

Darina Sedlmaierová, 7. A

První školní den v 1. A
Úterý 1. září bylo prvním dnem ve
škole pro naše prvňáčky. V letošním
školním roce jich zasedlo do školních lavic
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28, za doprovodu svých rodičů. Spolu
s paní třídní učitelkou Miroslavou
Bajtkovou je přišli rovněž přivítat
starosta s místostarostou města a ředitel
školy se svým zástupcem.
Na otázku pana starosty, zda se těšili
do školy, všichni „odpověděli“ souhlasným
zvednutím ruky, což všechny přítomné
potěšilo. 
Prvňáčkům přejeme, ať se jim ve škole
líbí, aby si na školu zvykli a všechno
zvládli, a paní učitelce Bajtkové pevné
nervy, trpělivost a elán.

Otec se synem pozorují hořící dům a malý
se zeptá: „Tatí, a nebudou už ta vajíčka
hotová?”
„Tati, můžeš mi půjčit auto?”
„A na co máš nohy?”
„No, levou na spojku a pravou na brzdu a
plyn!”

Kreslený vtip

p. uč. Petr Velický

Vtipy
Jdou dvě blondýnky po ulici a jedna
prohodí: „Víš, že tenhle rok vycházejí
Vánoce na pátek?”
Druhá se zalekne: „Doufám, že ne
třináctého?!”
Lukáš Prachař, 8. A

Vystoupí dvě blondýnky z auta a
zabouchnou si vevnitř klíč. Jedna se
zkouší dostat dovnitř pilníkem a druhá
rukama. Vtom začne hřmít a jedna říká:
"Jéžiš, Jano, začíná pršet a my jsme
nezatáhly střechu!"

Recept
A máme tu novou rubriku recepty!
Samozřejmě ode mne nečekejte návod ani
na bažanta, ani na pečené kuře. I když je
už dávno září a není toho tepla tolik,
určitě si osvěžení dopřejete. Takže
přicházím s výborným receptem na
ledovou melounovou tříšť.

Plešatý se posmívá hrbatému:
"Co máš v tom batohu?"
Hrbatý: "Tvůj hřeben!"
„Tak co, Michale, jak dopadlo
vysvědčení?” chce vědět maminka.
„To je přece vedlejší, mami, hlavně že jsme
zdraví.”

Co budeme potřebovat?
Nachystáme si samozřejmě meloun a poté
citronovou šťávu. Můžeme kupovanou,
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ale pokud chcete mít tu správnou chuť a
hlavně zdravé jídlo, připravte si ji sami
z čerstvých citrónů. Dále moučkový cukr.
Krystal určitě ne, jelikož byste pak
křoupali krystalky a nechutnalo by to tak
dobře. A nakonec vodu. Je to na vás, jestli
z vodovodu nebo balenou.
Postup:
Vezmeme meloun a nakrájíme ho na
malé kousky. Poté odstraníme semínka.
(nebo si koupíme meloun bez semen.)
Vezmeme si mixér, do kterého nalijeme cca
400-500 ml vody. Nasypeme tam meloun a
rozmixujeme. Pokud je to moc tuhé,
dolijeme vodu. Jednoduše, musí to téct.
Poté ochutíme cukrem nebo citronovou
šťávou. Nalijeme např. do plastové láhve
od mléka a dáme do lednice. Každou
půlhodinu protřepeme a za 4-5 hodin,
(pokud nebude ještě hustá, tak déle) ji
můžeme servírovat. A aby to mělo pořádný
šmrnc, můžeme si tam přidat lístek máty
nebo citron na sklenici jako dekoraci.
Doufám, že jsem vás inspirovala a
načtenou!!

výlov rybníka. Pokud si netroufáte
namalovat, jak to vypadá při výlovu
rybníka, tak můžete namalovat jenom
kapra nebo kapry. Pokud si někdo troufá
na jiné zpracování tématu než kreslení,
samozřejmě může. Můžete vyrábět
z papíru, plastelíny nebo jiných materiálů.
Kromě pastelek, voskovek, fixů nebo barev
můžete používat třeba třpytky, barevné
papíry nebo průhledné fólie. Pokud se nám
sejde hodně obrázků, můžeme vyhlásit
zvlášť kategorii kaprů a kategorii výlovu
rybníka. Moc se těšíme na všechny
„šupináče“ i na rybáře, které namalujete!
Nejzdařilejší výtvory otiskneme v dalším
čísle a jejich autory odměníme. A dokdy
můžete svá dílka tvořit? Uzávěrka bude
v pátek 16. října.
Užijte si tvoření!

Darina Sedlmaierová, 7. A
p. uč. Marcela Haraštová

Soutěž

Závěr

Už je to tady! Vy všichni, kteří se rádi
účastníte našich soutěží, zpozorněte.
Právě začínáme a za chvíli se dočtete
první zadání naší soutěže. Všichni víte, že
město Tovačov se pyšní několika rybníky a
také většina z vás ví, že každoročně na
podzim probíhá výlov těchto rybníků.
Takže téma na měsíc září zní: kapři a

Naše letošní první číslo není tak
rozsáhlé, jak jste zvyklí. Ale uvidíte, že
příspěvků bude přibývat. Pořád máme
některé rubriky neobsazené, takže pokud
by někdo z vás chtěl do časopisu přispívat,
nestyďte se a přijďte za mnou.
Na shledanou v příštím čísle.
p. uč. Marcela Haraštová
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