školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

9. a 10. číslo

květen - červen 2016

Úvod

8. A, 9. A - Polsko - Krakov, Wieliczka
Rakousko - Vídeň
5. A - Praha
6. A - Přírodopisná vycházka do
Zástudánčí
3. A - přírodovědná vycházka k soutoku
Moravy a Bečvy
4. AB - výukový program Pevnůstka
Olomouc
8. A - ČČK Přerov
8. A, 9. A - dokument o N. Wintonovi

Milí čtenáři,
úspěšně jsme oslavili 125. výročí naší školy
akademií, někteří z vás byli na škole
v přírodě, užili jste si to na školních
výletech, máte za sebou zkoušení a
prověrky a vyučující chystají vaše
závěrečná vysvědčení. Už je to jen
otázkou několika dnů, kdy budeme moct
za sebou zavřít dveře školy a říct jí: „Na
shledanou v září.“ Už se na to všichni
nesmírně těšíme. Bude to pro nás opravdu
zasloužený odpočinek.
Než ale začne naše relaxace a
regenerace, přinášíme vám (naposledy
v tomto školním roce) spoustu zajímavostí
z akcí školy.
Přeji vám, ať jsou pro vás prázdniny
plné zážitků a dobrodružství, nudě
nedejte šanci, aby vás ovládala, a užívejte
si pohody.

Soutěže:
V okresním kole Matematické olympiády
reprezentovali školu Jakub Skopal ze 7. A
a Veronika Vránová z 8. A.
Jakub Skopal obsadil vynikající 7. místo a
zařadil se počtem získaných bodů mezi
úspěšné řešitele.
Někteří žáci se zapojili do výtvarné
soutěže Pestrá paleta, které se účastnily i
další školy Mikroregionu Střední Haná
(ZŠ Němčice n. H. a ZŠ Svatopluka
Čecha Kojetín). Byly oceněny práce těchto
žáků naší školy:
Nina Pískovská 3. A, Vojtěch Šálek 3. A,
Kamila Křepelková 3. A, Gabriela
Zvonková 5. A, Kateřina Lehká 6. A,
Václav Smejkal 7. A.

p. uč. Marcela Haraštová

Přinášíme vám nově přehledy všech
akcí, které proběhly v jednotlivých
měsících a o některých z nich se dozvíte
více v samostatných článcích. Uvidíte, že
u nás ve škole se toho děje opravdu hodně.
A začneme výčtem akcí, které se
uskutečnily ještě v dubnu.

p. uč. Petr Velický

Přehled akcí ve škole za měsíc
duben

Exkurze žáků 4. ročníku

V dubnu se naši žáci zúčastnili
několika zájezdů, exkurzí a výukových
programů:

Dne 26. 4. 2016 se žáci 4. A a 4. B
zúčastnili
exkurze
s netradičním
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způsobem vyučování v Interaktivním
muzeu vědy Univerzity Palackého
v Olomouci.
Na možnost přivést žáky do těchto
prostor mě upozornil náš bývalý žák a můj
spolupracovník v oblasti chemie a biologie,
který nyní studuje Universitu PalackéhoPřírodovědeckou fakultu, obor biochemie,
a pracuje v Pevnosti poznání jako jeden
z animátorů
Miroslav
Peřina
z Tovačova.
Objednali jsme program určený pro žáky
4. tříd, protože učím 4. B z přírodovědy.
V přírodovědě se učíme o neživých a
živých přírodninách a jednou z nich je
voda.
Program se jmenoval: Jedinečné
vlastnosti vody.
Prostřednictvím zajímavých pokusů a
zábavných úkolů jsme se seznámili
s chemickými a fyzikálními vlastnostmi
vody, prakticky si žáci mohli zkusit, proč
voda nadnáší někdy méně a někdy více,
jak to je s“ povrchovou blankou“ na kapce
vody, a proč tedy mohou někteří
živočichové chodit po vodní hladině a jiní
ne.
V expozici Světla a tmy jsme zkoušeli
míchání barev a zkoumali zajímavé
organismy pod mikroskopem.
Navštívili jsme digitální planetárium,
kde jsme zhlédli film o vesmíru. Také se
žáci seznámili s principy jednoduchých
strojů a zábavnou formou se mohli
realizovat u různých známých a méně
známých hádanek a hlavolamů, které
rozvíjí logické myšlení.

Protože jsme měli na Pevnost poznání
jen určitý čas a nestihli jsme ještě třeba
obor Historie, doporučuji učitelům i
žákům, aby si naplánovali cestu za
výukou třeba o Záhadách olomoucké
pevnosti nebo Římanech v Olomouci, také
o Třicetileté válce atd./názvy programů/
Pevnost je určena pro všechny. Vřele
doporučujeme její návštěvu.

p. uč. Vladimíra Vránová
3

Žáci 8. A navštívili Prahu a většina
z nich psala testy Scio.
Žáci 1. A a 2. A,B zhlédli koncert v ZUŠ.
Akce školní družiny:
Hledání pokladu, Olympijské hry,
návštěva dětí ze ŠD v Troubkách.

Akce školy v květnu
Stěžejní akcí byla Slavnostní akademie
ke 125. výročí založení tovačovské školy,
konaná 8. 5. v areálu zámeckého parku.
Po intenzivních přípravách a nácviku
všech vystoupení se dostavil výsledek
v podobě velmi vydařené akce, akademie se
všem líbila.
Byl zorganizován jarní sběr papíru.
Během jednoho týdne se naplnily tři
kontejnery, celkem 12 438 kg, což je velmi
dobrý výsledek. Žáci se zapojili do sběru
v hojném počtu a osmáci, vykonávající
služby na sběru se svými vyučujícími, se
ani nezastavili! 

p. uč. Petr Velický

Po stopách Karla IV. aneb
Osmáci v Praze
Cestu do Prahy jsme plánovali dlouho
dopředu. Chtěli jsme hlavně navštívit ta
místa, která jsou spojena se jménem
neznámější osobnosti našich dějin, Karlem
IV. A protože letos by český král a římský
císař Karel IV. oslavil 700 let od svého
narození, zapojili jsme se do projektu Po
stopách Karla IV.
Ve středu 11. května 2016 jsme
vyrazili Leo expressem směr Praha. Po
vystoupení z vlaku jsme se nejprve vydali
k Prašné bráně, tedy do místa, kudy se
procházelo ze Starého Města do Nového
Města Pražského. Karel IV. totiž rozšířil
Prahu o Nové Město Pražské. Pak naše
kroky vedly ke Karlové univerzitě, jako
nejstarší univerzitě ve střední Evropě,
která je také jeho dílem. A odsud je jen
kousek na Staroměstské náměstí, tedy do
místa, kde se pravděpodobně princ Václav
14. 5. 1316 narodil. Pokračovali jsme ke
Karlovu mostu. Odsud je nádherný výhled
na Pražský hrad s Chrámem svatého Víta
a na opevnění Prahy, které také nechal
vybudovat Karel IV. Známe ho pod
názvem „Hladová zeď.“

Nejlepší sběrači:
Kryštof Kroupa 6. A 635 kg
Aneta Šálková 1. A 448 kg
Vojtěch Šálek 3. A 440 kg
Nejlepší třídy:
3. A 81,8 kg na žáka
1. A 62,6 kg na žáka
6. A 60,5 kg na žáka
V Kojetíně proběhlo okresní kolo
přírodovědné soutěže Zlatý list. Na
soutěži školu reprezentovaly šestičlenné
týmy tříd na 2. stupni.
Nejlépe si vedli v kategorii mladších
šesťáci a obsadili konečné 3. místo.
(Barbora Smolková, Marika Pavlíková,
Kateřina Lehká, Barbora Švalbachová,
Kryštof Kroupa, Martin Studnička).
V kategorii starších se umístili deváťáci
na 4. místě, osmáci na 5. místě a sedmáci
na 8. místě.
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V 11 hodin jsme měli objednanou
návštěvu Senátu ČR. Prohlídka Senátu se
nám velice líbila. Provázela nás milá paní
průvodkyně. Potom jsme jeli metrem na
Václavské náměstí, kde jsme měli hodinku
rozchod. „Václavák“ je dalším místem,
které má spojitost s Karlem IV. V jeho
době se toto místo jmenovalo Koňský trh.
Metrem jsme potom jeli na Vyšehrad.
Z hradeb Vyšehradu je také nádherný
výhled na velkou část Prahy. Prošli jsme si
Vyšehradský hřbitov, na kterém leží
známé osobnosti, jako je Božena
Němcová, Karel Čapek, Antonín Dvořák,
ale i obyčejní lidé. Vedle hřbitova je kostel
sv. Petra a Pavla. Také tento kostel je
spojen se jménem Karla IV. Zajímavostí
je, že na svazích Vyšehradu nechal Karel
vysadit vinice. V podvečer jsme odjížděli
Leonem domů. Byli jsme sice unaveni, ale
splnili jsme všechny úkoly.

p. uč. Jana Ticháčková

Akce školy v červnu
 oslava Dne dětí: dopoledne plné
zábavy, her a soutěží, které pro žáky
připravili KRPŠ a členové žákovského
parlamentu.
 školní výlety jednotlivých tříd
 škola v přírodě 3. A, 4. B
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 Malá
chemická
olympiáda
(reprezentovali M. Skopal, J.
Mraček, E. Zatloukalová 9. A)
 projekt Řecký den 6. A
 Ptejte se ředitele
 Vystoupení historické skupiny
Pernštejni (4. - 7. roč.)
 tenisový turnaj žáků (5. - 9. roč.)
 program žáků 9. A pro 1. A,
spojený s předáváním štafety
 Den otevřených dveří na letišti
v Prostějově 3. A, 6. A
 akce Občan a bezpečnost v Přerově
4. A
 ukončení školního roku, slavnostní
rozloučení s žáky 9. A na zámku

„Příběh obrazu“

Výtvarné soutěže, ve kterých se
nám dařilo
„O nejkrásnějšího kocoura“

„Alenka v říši školy a za školou“
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p. uč. Petra Nemravová

Akce Ptejte se ředitele
Ve čtvrtek 2. června proběhlo na naší
škole tradiční setkání žáků s panem
ředitelem Odehnalem, které pořádají
členové žákovského parlamentu. I letos
zaznělo mnoho zajímavých dotazů a
připomínek, týkajících se chodu naší školy
a školní jídelny. Setkání se neslo
v pohodovém, místy až živě diskutujícím
duchu.
Na následujících řádcích uvádíme
některé dotazy a odpovědi pana ředitele:
 Proč byl zrušen automat na nápoje
a cukrovinky na chodbě?
- Podle nově vydaného zákona
nesmí již být automaty umístěny
na základních školách.
 Bude v zimě led na školním hřišti?
- Pan ředitel zkusí tuto „zimní
proměnu“ školního hřiště projednat
s místostarostou města panem
Svobodou.
 Mohla by být pro dojíždějící
možnost čekat ráno v šatně?





- Pan ředitel se pokusí vyjednat
dohled nad dojíždějícími staršími
žáky ráno v šatně s panem
školníkem od příštího školního
roku.
Co dělat, když chybí mýdlo ve
třídě?
- Stačí říct paní uklízečce.
Jak řešit potíže se svačinkami ve
školní jídelně (málo svačinek,
výhoda blízkosti pro žáky 1.
stupně….)?
- Na začátku září se sejdou
zástupci tříd z 2. stupně s vedoucí
školní jídelny a dojednají určitý
„řád – pravidla“ pro žáky tak, aby
byli všichni spokojeni.
Kdy bude boxovací pytel?
- To záleží na mnoha okolnostech,
uvidíme…
Odkdy je pan ředitel Odehnal
v čele naší školy?
- Od roku 1994.

Děkujeme panu řediteli i všem
zúčastněným za zajímavé dotazy a
odpovědi a příjemně strávené odpoledne.
členové žákovského parlamentu, p. uč.
Jitka Lehká

Věděli jste, že:
V Olomouckém kraji uprostřed lesů
u města Libavá se před mnoha lety
rozkládala vesnice Stará Voda, která
vznikla v roce 1456. Uprostřed vesničky
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se tyčil mohutný dvouvěžový kostel
Svatého Jakuba a Svaté Anny, naproti
přes cestu stál klášter. Dále ve vesnici
byla ještě hospoda a asi 11 domků. Opodál
v lesíku byl místní hřbitov.

Knihy a filmy
Drazí čtenáři!
I když je toto číslo poslední a já měla
v plánu hromadu tipů na filmy a knihy,
bohužel, nic takového nebude. A nebudou
ani rekordy… Opravdu nemám z čeho
čerpat a nějak mě ani nenapadá, o čem
psát. Takže rekordy již nikdy nevyjdou…
(pozn. p. uč. Haraštové – Třeba se najde
někdo, kdo po Darině rubriku převezme a
bude vás nadále „zásobovat“ vtipnými
rekordy.)
Měsíc květen a červen se značil
znamením re-readingu, což znamená, že
jsem četla knihy, na které jsem dělala tipy
dříve.
Filmy nesleduji, a tak ani na ně nebyl
čas.
Pokud se příští školní rok uvidíme,
tak můžete očekávat nějaké nové rubriky,
ale nic neslibuji, jelikož jsem si na blogu
navykla na články jiného formátu, často
přes celou stránku nebo i více, ale do
Podlavičníku nemohu zabrat stránku
s jednou recenzí, jelikož by to asi nikdo
nečetl.
Ale knihy a filmy budou na 100%.
Další boží novinkou je to, že jsem na
internetu
narazila
na
nabídku
nejmenovaného knižního nakladatelství,
kde nabízí recenzní výtisky pro
recenzenty.
No, napsala jsem tam a přijali mě!
Takže jednou měsíčně mi pošlou nějakou
knihu, na kterou napíšu recenzi. Ale ta
musí mít minimálně 400 znaků, což mně
problém nedělá.

V roce 1945 sovětští vojáci krajinu, kde
se vesnice nacházela, vybrali jako místo
pro vojenské účely. Starou Vodu i okolní
vesnice vyhladili. Zůstal jen kostel, který
vystříleli a cenné věci z něho odvezli do
jiných kostelů.
V roce 1989, po odjezdu sovětských
vojáků, začali o kostel a místní hřbitov
pečovat skauti a původní občané, kteří
emigrovali do Německa. A snaží se dodnes
zachovat zbylé pozůstatky obce.

Ondřej Bartoň, 7. A
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Můžete se příští rok těšit na herce a
herečky, o kterých napíšu vždy nějaké
informace, příští rok se rozjedou i zpěváci
a nějaké náhodné články, které přidám.
Takže, tohle byla taková malá
informačka.
Přeju krásné prázdniny!
Darina Sedlmaierová, 7. A

Školní akademie ke 125. výročí
školy
„Alenka v říši divů školy a za školou“
ve fotografiích

p. uč. Petra Nemravová

Jaro ve školní družině
Letos v dubnu jsme se opět setkali
s dětmi a vychovatelkami ze ŠD
z Troubek. Avií jsme přijeli na zahradu,
kde pro nás troubecké děti připravily
soutěže a zábavné hry. Setkáváme se
pravidelně a rádi každý rok. Děti si našly
své kamarády a my (vychovatelky) také.
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Děti nám napekly výborné perníčky.

Na konci měsíce dubna k nám
zavítali přednášející až z Ministerstva
zemědělství ČR a Spolku My a děti z.s.
Ale nebyla to žádná nudná přednáška, jak
by se mohlo zdát! Lektoři s sebou přivezli
řadu pomůcek, které celý program „Jíme
zdravě a s chutí“ oživily. V rámci něj jsme
se tak nejen něco naučili, ale také se při
tom dobře pobavili. Děti si vyzkoušely
nákup zdravých potravin. Naučily se
správně umývat ruce před jídlem.
Dozvěděly se řadu nových informací
o lidském těle a o tom, co by měl člověk jíst
a pít, aby na něj bacily nemohly.
Přednášku doplněnou o naučné hry
vhodně zastřešila společná písnička. A
protože se všichni zapojovali a moc se
snažili, dostali od naší návštěvy i pexeso a
pracovní sešit.

27. 5. přijely děti z Troubek k nám
do Tovačova. Měli jsme sraz na
fotbalovém hřišti. Naše děti se hrozně
těšily, protože měly připravena různá
zábavná stanoviště. Soutěž probíhala
okolo Kolečka. Skupiny dětí chodily okolo
rybníku a poznávaly větvičky stromů,
plodů, rostlinky a bylinky. Vítězové byli
odměněni sladkostmi, které jsme napekli
ve školní družině (ovesné koláčky a
pusinky).

2. 6. proběhla nejlepší akce z celého
školního roku - „Nocování s písničkou“.
Poprvé jsme měli tuto kouzelnou noc
zpestřenou hudebním koncertem. Opékali
jsme špekáčky, zazpívali si písničky,
zvládli stezku odvahy. Někteří se báli
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moc, jiní vůbec. Ve 23:00 hod se každý
účastník pochlubil svým pyžámkem a
plyšákem. Vyhrála Anička Pečenková se
svým vlastnoručně šitým koníčkem.
V pyžamové soutěži vyhrál Tonda
Vojtašek se spací čepičkou a Kuba
s papučemi s čerty.

Není vzduch jako vzduch
Společně se v Recyklohraní už dlouho
zabýváme vším, co se týká třídění a
recyklace odpadů. Víme, jak sbírat a třídit
papír, plasty či sklo, víme, kam s vybitými
bateriemi a mnoho z nás má díky
Recyklohraní zkušenosti se sběrnými
dvory a se zpětným odběrem použitých
drobných elektrozařízení. Poznali jsme už
také, jak zacházet s různou energií – jak
si vyrobit motorek nebo jak uvařit oběd
v jednoduché solární peci…
Ale přes to všechno je i nadále ještě co
objevovat, protože se před námi neustále
odkrývají další možnosti a aktivity, jak
šetřit energie a přírodní zdroje. Jednou
z takových nových možností je - vyhýbat
se vzduchu!
Cože? Říkáte si... Tak to je nějaká
pěkná hloupost! Bez vzduchu se přece
nedá žít!
Ale bez toho vzduchu, co máme my na
mysli, se žít a dýchat určitě dá!
Například víme, že některé výrobky
jsou baleny v mnoha zbytečných obalech,
s nimiž si tak vlastně navíc kupujeme i
vzduch…
Hlavní
náplní
tohoto
úkolu
Recyklohraní byly „zbytečné obaly“
v rámci takzvané posloupnosti (hierarchie)
nakládání s odpady. Diskutovali jsme
v hodinách chemie a pracovního vyučování
o problémech:
- co si kdo pod pojmem “zbytečný” obal
představí, co je ještě funkční obal a co už
obal “navíc”,
- jakou mají děti, žáci a studenti vlastní
zkušenost s nadměrným obalem - co si

Jak je vidět, měli jsme rozmanitý
program a v družině se rozhodně nenudili.
Posuďte sami, jak děti zhodnotily
„Nocování s písničkou“ a jiné akce :
 Na nocování v družině se mi líbilo
všechno. (Martin)
 Nej
senilíbila
steskaodvahi.
(Helenka)
 Líbilo se mi všechno. (Dominik)
 Nejvícsemilíbilo přehlitka pížam.
(Tonda)
 Nejvíc se mi líbila steska odvahi.
(Viktorka)
 Nejvíc se mi líbí předlýdka pižam.
(Jirka)
 Módní přehlídka. Vše. Spaní.
(Kuba)
 Spaní v družině. (Dominik)
 Nejvýcse líbilo kreslení. (Prokop)
děti a vychovatelky ŠD
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myslí, že by se dalo a mohlo prodávat
v menším obalu,
- co by se dalo a mohlo prodávat ve
vratných či opakovaně použitelných
obalech a jaké jsou možnosti takových
víceúčelových obalů (látkové tašky místo
igelitek, vlastní nádoby aj.),
- jak se dají obaly recyklovat a co se
z recyklátu dá vyrobit.
Zamysleli jsme se společně nad tím, co
je ještě ochrana výrobku před poškozením,
rozdrcením (vakuově balené brambůrky,
sušenky aj.) a co už je marketingový trik
výrobce či prodejce (různá dárková balení
2+1, akce typu XXL, 10% navíc za
stejnou cenu apod.)
Řekli jsme si, jak bychom obecně měli
nakládat s odpady:
1. Chovat se tak, abychom tvořili –
produkovali – odpadu co nejméně.
2. Věci, které již nepotřebujeme, ihned
nevyhazovat, ale snažit se najít pro ně
náhradní využití.
3. Třídit odpady v domácnosti, vyrábět
z nich nové věci nebo je používat k novým
účelům – tedy RECYKLOVAT.
4. Ze zbytkových odpadů, které nelze již
dále využít, průmyslově vyrobit energii
(spalovny).
5. Na skládku ukládat pouze odpad, který
již nelze nijak dále zpracovat a využít.

Soutěž Příběh obrazu…
Někteří naši žáci se zapojili do
soutěže, ve které měli k nějakému obrazu
napsat svůj vlastní příběh. Luciana
Skopalová ze 4. B si vybrala pro svůj
příběh obraz s názvem Romantická
zahrada, jehož autorem je Jacek Yerka.

Na úkolu se mnou pracovali p. uč. Eva
Dvořáková, p. uč. František Štěpánek, p.
uč. Petr Jehlář, z MŠ paní učitelka Jitka
Řepková a jejich žáci.

Tajemství čtyř zahrad
Kdysi dávno žili čtyři kouzelníci –
Aténa, Kirk, Miriam a Bosé. Každý
z nich měl svoji zahradu. Zahrada Atény
byla plná květin. Ať už to byly tulipány,

p. uč. Vladimíra Vránová
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narcisy, hyacinty nebo záhony růží, které
svou omamnou vůní lákaly každého, kdo
prošel kolem vstupní brány. Na světě
nebyla snad kytka, kterou bychom tam
nenašli.
Oproti tomu si kouzelník Kirk liboval
v pěstování zeleniny. V jeho zahradě,
která byla dokola kolem osázena ovocnými
stromy, byla spousta zeleninových
záhonků. Záhonky byly plné mrkve,
petržele, vedle nich rostly hlávky zelí,
květáku a kapusty. A jeho dýně, ty se
plazily přes celou zahrádku. Na podzim
z nich vždycky Kirk ve svém zahradním
domku dělal dýňový kompot.
Zato zahrada Miriam neměla žádnou
vstupní bránu. Nejdříve se musela
protáhnout houštím a teprve pak se
objevila její zahrada. Vstup do zahrady
byl ukryt před okolním světem proto, že
tato zahrada byla plna čar a kouzel.
Uprostřed stála studna se zázračnou
vodou, rostl tam strom přání a na úplném
konci zahrady stála brána zapomnění.
Naštěstí od ní měla klíč jen Miriam.
Zahrada Bosého nebyla ani tak
zahradou, jako spíš oázou klidu a
odpočinku. Uprostřed zahrady bylo
jezírko se spoustou rybek. Bosé rád večer
nasedl do své loďky a přeplul na druhý
břeh jezírka. Večer, když se setmělo,
rozdělal oheň a pozoroval noční oblohu
plnou hvězd. Často za ním chodívali i jeho
přátelé kouzelníci a u plápolajícího ohně si
vyprávěli o svých zahradách.
Ale byl tu ještě jeden – pátý kouzelník,
a ten žádnou zahradu neměl. Záviděl
ostatním a rozhodl se jim za to pomstít,

jen nevěděl jak. A tak začal hledat pomoc
v čarodějnických knihách.
Kouzelníci jednou do roka pořádali
piknik. Tentokrát se sešli u Miriam pod
stromem přání. Aténa donesla kytici ze
své zahrádky, Kirk přichystal malé
občerstvení a Bosé naplnil pohárky
zázračnou vodou.
A pátý čaroděj ještě stále hledal ve
svých knihách. A tu ho to napadlo.
Převlékl se za kouzelného dědečka a
dostal se tak do kouzelné zahrady
k Miriam. Přátelé nevěděli, že je to zlý
kouzelník. Viděli jen starého dědečka, a
tak ho pozvali k sobě na piknik pod
kouzelný strom. Bosé mu naplnil pohárek
zázračnou vodou a Kirk mu podal misku
s ovocem. Miriam s Aténou uvolnily své
místo na dece, aby si dědeček mohl
pohodlně sednout.
Když kouzelník viděl, jak jsou ostatní
spokojeni, začala v něm narůstat zloba
a nenávist. A než se ostatní čtyři
kouzelníci nadáli, proměnil se zpět do své
podoby a vykřikl strašlivé zaklínadlo.
Nebe se zatáhlo černými mraky, v dálce
uhodil blesk a celá obloha zčernala. A
najednou se začalo rozjasňovat, a pod
stromem přání stáli už jen čtyři
kouzelníci, kteří se drželi za ruce. Po
pátém kouzelníkovi jakoby se zem slehla,
jen na konci zahrady zůstala brána
zapomnění otevřená dokořán. Miriam
rychle přiskočila, bránu zamkla na tři
západy a klíč vhodila do studny. Všichni
si oddechli. Pochopili, že jejich přátelství
je silnější než všechna kouzla. A pokud
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věří jeden druhému, dokážou spolu
cokoliv.

Malá chemická olympiáda
Dne 2. 6. 2016 se konal 15. ročník
Malé chemické olympiády. Je určena
žákům, kteří se učí chemii druhým rokem a
jsou ze ZŠ i gymnázií. Soutěž měla pouze
teoretickou část složenou z kapitol:
a/ Částicové složení látek
b/ Halogenidy, oxidy a sulfidy
c/ Kyselost a zásaditost, vodní roztoky
d/ Praktická chemie /práce s textem/
Součástí výše uvedeného byly i
chemické rovnice a chemické výpočty.
Předpokládaly znalost trojčlenky, výpočtu
hmotnostního zlomku a procent, výpočet
molární hmotnosti a výpočtů z chemické
rovnice.
Z naší školy ZŠ a MŠ Tovačov se této
soutěže zúčastnili žáci IX. A třídy a to
Eliška Zatloukalová, Jan Mraček a
Matyáš Skopal.
Soutěžilo 40 soutěžících a všechny je
potřeba pochválit. Také naši soutěžící se
snažili a Matyáš Skopal se stal i
úspěšným řešitelem. Také Eliška a Honza
ukázali, že se chemie nebojí. Milí žáci,
děkuji vám za reprezentaci školy. A přeji
pohodové prázdniny. Ať se vám daří na
vámi zvolených středních školách

příspěvek dodala p. uč. Arana Adlerová

Perličky našich žáků
 Janáčkova opera: Příchody lišky
Bystroušky
 Oblíbený druh opery v klasicismu kosmická, kompická (správné
řešení je "komická").
 Ze starověkého Řecka se dochovalo
asi 10 zpěváků.
 V romantismu vznikala typická
národní huba.
 Viktor Dyk otiskl v novinách svou
alergickou prózu.
 Z divadelních her jsou známé
hlavně tragické komedie.
dodaly p. uč. Marcela Haraštová a
p. uč. Eva Macháčková
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katedrály sv. Víta a do Vladislavského
sálu.
Další krásné místo, které bylo v Praze
k vidění, byla Zlatá ulička. Ze Zlaté
uličky Kampou rovnou na metro a
adrenalinovou cestou metrem na hlavní
nádraží.
Cesta vlakem zpět byla také velice
zábavná a náš výletní den končil
v Přerově na vlakovém nádraží, kde nás
s otevřenou náručí přivítali rodiče.
Na shledanou Praho, určitě se vrátíme!
za třídu 5. A Marek Fildán

Soutěž
p. uč. Vladimíra Vránová

Milí čtenáři, ale hlavně milí soutěžící
čtenáři,
musím říct, že mi od posledního vydání
časopisu kabinet zaplavilo množství
nejrůznějších vos, berušek, pavouků a
brouků a bylo moc těžké vybrat ty
nejhezčí výtvory. Všem vám za vaše
„hmyzáky“ děkuji. Moc se těším, že se i
v příštím roce budeme potkávat na
stránkách
Podlavičníku
s vašimi
soutěžními příspěvky. Že budete stejně
nápadití a šikovní jako letos.
Všem vítězům gratulujeme a mohou si
vyzvednout po vyhlášení ve školním
rozhlase u mě v kabinetě odměny za svůj
výtvarný úspěch.

Praha
Dne 14. 4. 2016 se třída 5. A vydala
na poznávací výlet do Prahy.
Sešli jsme se v Přerově na vlakovém
nádraží. Cesta vlakem byla velice
zábavná, hráli jsme hry, a proto nám cesta
rychle ubíhala.
Do Prahy jsme dojeli v deset hodin. I
když v Přerově pršelo, v Praze jsme
dostali příjemné uvítání od sluníčka.
Prošli jsme různá místa: Václavské
náměstí, Prašnou bránu, Staroměstské
náměstí s Pražským orlojem, Karlovu
univerzitu, Karlův most a Kampu.
Lanovkou jsme vyjeli k Petřínské
rozhledně a odtud jsme se vydali na
Pražský hrad, kde jsme se podívali do

p. uč. Marcela Haraštová

A tady už jsou jména těch nejlepších
výtvarníků:
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Kategorie 1. třída:

2. místo – Karolína Skaličková, 2. B
– Karolína Doleželová, 2. A

1. místo – Jakub Hrubý, 1. A

2. místo – Helena Uhlířová, 1. A

3. místo – Karolína Svítková, 2. B
– Nela Herzogová, 2. B

Kategorie 2. třídy:
1. místo – Michaela Symerská, 2. B
– S. Mračková, 2. A
Kategorie 3. třídy:
1. místo – Tereza Mlčůchová, 3. A

16

– Adéla Mračková, 3. A

Kategorie 4. třídy:
1. místo – Jana Cetkovská, 4. B

2. místo – Veronika Drábková, 3. A
– Tereza Hrdiborská, 3. A

Gratulujeme!!!
p. uč. Marcela Haraštová

Vtipy
A když se nám blíží vysvědčení, tak si
nemůžeme na závěr odpustit několik
povedených vtipů právě o vysvědčení.
Snad nedopadnete jako někteří aktéři
z našich vtipů .
"Zlobil se otec, když jsi mu donesl tak
ošklivé vysvědčení?" vyzvídá učitel na
Pepíčkovi.
"Ani moc ne. A ten zub se mi už stejně
viklal…"

3. místo – Viktorie Sedlmaierová, 3. A
– Helena Valentová, 3. A
– Kristýna Klimešová, 3. A

Pepíček se ptá tatínka: „Tatínku, má naše
maminka vždycky a za všech okolností
pravdu?”
„Chlapče, o tom vůbec nepochybuj,
vždycky má pravdu. A proč se ptáš?”
„No protože když jsem jí ukázal
vysvědčení, tak říkala, že jsem celý po
tobě…“
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Povídá učitel žákovi při předávání
vysvědčení: "Raději jsem ti dopsal na
zadní stranu vysvědčení i telefon na
Linku bezpečí."

Už jenom

Pepíček k učiteli: "Tu pětku na vysvědčení
jsem si nezasloužil!"
"To vím také, ale horší známku školský
zákon nepovoluje."
a

"Honzíku, co říkal tatínek na tvoje
vysvědčení?"
"Nic, jen kroutil hlavou."
"Takže to nebylo tak strašné, ne?"
"No, on kroutil mojí hlavou…“
Pepíček přinese domů vysvědčení a otec
mu říká: "Tak za takové vysvědčení se
dává
pár
facek!"
Pepíček na to: "Máš pravdu tati, pan
učitel bydlí hned vedle za rohem."

Užijte si

Závěr
A je to. Jsme na konci. Prázdniny už
klepou na dveře. Už jenom „přežít“ to
vysvědčení a už si budeme užívat. Takže
vám přeji, aby to vaše vysvědčení bylo co
nejhezčí a abyste s ním vy i vaši rodiče byli
spokojení. No, a pokud se někomu trošku
nepovede, tak s tím zkusí v příštím
školním roce určitě něco udělat.
Mějte se krásně a v příštím roce na
stránkách Podlavičníku
NASHLEDANOU!

a hlavně spoustu dobrodružství a
legrace.

p. uč. Marcela Haraštová
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