školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

3. číslo

prosinec 2016

dokumentárního filmu s pravěkou
tématikou. V zeměpise se pak blíže
seznámili s typy krajin - tundra a
tajga - podobným prostředí doby
ledové.

Úvod
Milí čtenáři,
tak jsme se dočkali! Vánoce jsou „na
spadnutí“, už odpočítáváme dny, kdy
popřejeme spolužákům a učitelům
hezké Vánoce, zavřeme dveře školy a
budeme si doma užívat vánoční
pohodu, těšit se z vánoční atmosfér a
nakonec i z dárků, které od svých
blízkých dostaneme. Vaše čekání vám
zpříjemníme ještě novinkami z naší
školy, zajímavostmi i humorem ze
školních lavic.
Hezky si počtěte a mějte se
„vánočně“ .

Na dějepisno-zeměpisné poznatky
navázaly jazykové. V anglickém
jazyce si šesťáci vyhráli s tajenkami a
křížovkami s pravěkou slovní zásobou
a v českém jazyce se o životě lovců
mamutů dozvěděli četbou ukázky
z knihy Eduarda Štorcha Lovci
mamutů.

p. uč. Marcela Haraštová

Projekt Mamuti
Pravěk je téma životu a
zkušenostem dětí velmi vzdálené… A
proto hlavním cílem projektu
„mamuti“, který proběhl ve 2. říjnovém
týdnu u šesťáků, bylo seznámit se
s životem našich předků v tomto
období. Poznatky a zajímavosti z doby
lovců mamutů, jejich způsobu obživy a
boje o každodenní přežití v době
ledové, obohatily žáky 6. třídy téměř
ve všech vyučovacích předmětech.
V hodinách dějepisu si žáci zjišťovali
informace o mamutech a dalších
zvířatech doby ledové, zkoumali
způsob lovu těchto zvířat a jejich
celkové využití pravěkými lovci a své
bádání
doplnili
zhlédnutím

V matematice žáci 6. třídy
porovnávali podle daných měr a vah
typická zvířata doby ledové a
v přírodopise pak hledali rozdíly mezi
mamuty a slony dnešní doby.
V hudební výchově si zazpívali
píseň o pravěké rodině a v hodině
tělesné výchovy si děvčata zatančila
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stylový pravěký tanec zahrnující
dokonce i ulovení samotného mamuta!

psaní není až tak napsat to úplně
správně pravopisně, i když na to
dbáme taky, ale hlavně, chceme se
naučit psát bez ostychu a zábran,
prostě v pohodě …třeba nám to
pomůže i při slohu ve vyučování.
Na začátku si dáváme různé
rozehřívačky, ponejvíce legrační,
abychom se dobře naladili na psaní.
Tak schválně, už jste někdy přemýšleli,
co by se stalo, kdyby…
Chtěl Otesánek držet dietu? Kdyby byl
Koblížek alergický na marmeládu?
Kdyby Popelka nerozlouskla oříšek
anebo kdyby byla babka z Perníkové
chaloupky výživovou poradkyní?
Pokud máte chuť, zkuste nám napsat
na náš email:
skrabalciapisalkove@seznam.cz.
Nezapomeňte uvést jméno a my
nejlepší odpověď odměníme a
zveřejníme.
No, a abyste si s námi mohli trochu
vyzkoušet, co vlastně píšeme, tak tady
máte malou ukázku. Doplňte si báseň
podle libosti, nemusí se ani rýmovat.
Když se vám povede i nějaký ten rým,
tak super:

V hodinách výtvarné výchovy se
šesťáci odvážně pustili do umělecké
tvorby po vzoru pravěkých umělců
a některá jejich díla by mohla
konkurovat těm ze slavných jeskyň
s pravěkými nálezy ve Francii a
Španělsku. Projekt „mamuti“ bude
dokončen
v prosinci
návštěvou
expozice věnované archeologii pravěku
na Přerovsku.
Chvíle strávené u mamutů byly fajn,
ale zjištění, že naši předkové to vůbec
neměli jednoduché, vedlo všechny
šesťáky ke konstatování, že ve 21.
století se přece jen žije líp!!!
p. uč. Jitka Lehká

Jela moucha k Svratouchu
Jiří Faltus
Jela moucha k Svratouchu
pro……………………………..
Píchla kolo v……………………
Ušlo a ………………………….
……………………! volá moucha,
ale kolo…………………………
Sedlo si tam na ráfky
chce poslouchat………………….

Škrabálci a Pisálkové
Ahoj, jsme Škrabálci a Pisálkové a
scházíme se každý čtvrtek po
vyučování. Jak je zřejmé z názvu,
scházíme se, abychom se pocvičili
v důležité věci, tj. ve vyjadřování se
slovem. Nejdůležitější pro nás při
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A co takhle, kdybyste napsali
o vášnivé mouše cyklistce? Podmínkou
je, aby se objevila v příběhu slova:
hustilka, podkolenky v barvě moře,
zrající sýr.
Pěkné škrábání! A pošlete nám to.
Třeba mezi vámi chodí další Pisálek
.

A Tess, tu právě opustil manžel. A
rovnou s její sestřenicí. No… není to
záhada?
Víc vám prozrazovat nebudu,
pokud vás příběh zaujal, tak si ho
přečtěte. Určitě nebudete litovat!
Dále čtu Harryho Pottera, ale
myslím si, že článek o něm by asi
nikoho číst nebavilo. Článek o Harrym,
kterého znají všichni? Ne. 
Ale mám v plánu znovu upíří série
a celé ro završit Eragonem. Mám co
dělat. K Vánocům dostanu další dobré
knihy, na které se můžete těšit!

p. uč. Arana Adlerová

Knižní koutek
Manželovo tajemství
Zdravím, moji čtenáři!
Jsme tu u dalšího knižního koutku,
tentokrát zde máme opravdu „boží“
knížku!
Strhující drama z pera Liane
Moriartové je zde! Knížka, která mě
chytila za srdce, a opravdu jsem si
autorku zamilovala….
Vypráví o osudech třech žen, které
ačkoli se nějak neznají, jejich osudy
jsou spleteny pevným poutem.
Vše začalo dopisem. Když se
Cecilia prohrabovala papíry, našla
nějaký dopis. Na něm stálo: otevřít jen
v případě mé smrti. Proč jí tento dopis
muž zanechal? Má ho otevřít, i když
je její muž stále naživu, nebo na něj
zapomenout?
Druhá z žen je Rachel, které před
skoro třiceti lety zabili dceru. A
nejhorší je, že údajný pachatel běhá
stále po svobodě a Rachel přímo před
nosem. Nemůže ho ani cítit…

Darina Sedlmaierová, 8. A

Rozhovor
Dnes jsme si pro vás připravili
rozhovor
s našimi
deváťáky.
Vyzpovídali jsme některé žáky ze třídy
9. A. Zajímalo nás, na jakou školu se
hlásí, jak jim jde učení nebo jak se jim
líbí u nás ve škole.
Alexandr Almaši
Na kterou školu chceš jít?
Vojenská v Moravské Třebové nebo
Zemědělská Přerov.
Veronika Vránová
Jak ti jde učení?
Učení mi jde dobře, nejvíc díky
fotografické paměti a díky tomu, že mě
učení baví. Proto jsem rozhodla
pokračovat dále na gymnáziu. Jediné,
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co mi nejde, respektive mě nebaví, je
fyzika. Ale jednou se to snad naučím.

Jeli jsme soutěžit do Přerova na
Bios, kde nás čekali naši soupeři ze
čtyř škol okresu - ŽŠ z Hranic,
Pavlovic, Klenovic a Přerova - ZŠ
Trávník.
Z naší školy soutěžilo družstvo
mladších žáků, složené ze zástupců
obou šestých tříd, a také starší žáci
z 8. A třídy.

Aneta Partyková
Jak se ti u nás ve škole líbí?
Nelíbí se mi, jak někteří spolužáci
chovají k ostatním. Přála bych si, aby
bylo více školních akcí a výletů. Vím,
že to není možné, ale líbilo by se mi,
kdyby všichni nosili uniformu jako
v některých zemích.

Soutěžilo se za 4 ekosystémy naší
přírody.

Michaela Milerová
Jste dobrý kolektiv?
Jak kdy a jak kde, ale mám svoji třídu
ráda.

1. Ekosystém les:
Marek Fildán 6. A,
2. místo
Darina Sedlmaierová 8. A, 4. místo
2. Ekosystém voda:
Eliška Hlavinková 6. B, 3. místo
Martin Pasz 8. A,
2. místo
3. Ekosystém pole, louky:
Kristýna Síčová 6. A,
3.místo
Martin Čelechovský 8. A, 3.místo
4. Ekosystém lidská sídla:
Gabriela Zvonková 6. A, 3. místo
Elena Herzogová 8. A,
2. místo

Petr Štýbnar
Na co budeš nejraději vzpomínat?
Na spolužáky a některé učitele.
Marek Zavadil
Těšíš se na Vánoce?
Ano, těším, Vánoce mám moc rád,
máme dlouhé prázdniny a dostáváme
dárky.

Naši žáci byli na soutěži nováčky a
velmi dobře si vedli. I když jsme se
snažili na soutěž připravovat, stejně
otázky byly všeobecné, spíše zajímavosti
a přehled o přírodě, a o to si více ceníme
umístění.
Uvádím jako příklad jednu z otázek:

Všem osloveným deváťákům děkujeme
za rozhovor.
Martina Zavadilová 5. A, Monika
Zajícová 5. A, Martina Urbanová 5. A

Kde probíhá páření mloka skvrnitého:
a/ na souši
b/ ve stojaté vodě
c/ v tekoucí vodě třeba potoku

Soutěž Naší přírodou
Dnes 6. prosince 2016, zrovna na
Mikuláše, jsme se zúčastnili soutěže
„Naší přírodou“.
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Tak co na to říkáte? Věděli byste to
správně jako Eliška?
Jak se soutěž líbila žákům, uvádějí
oni sami.

Máme
zde
další
článek,
a tentokrát je netradičně o tom, jak
jsme se v doprovodu paní učitelky
Vránové vydali zasoutěžit.
Jeli jsme my, osmáci, a druhá
skupinka byli šesťáci.
Každý z nás čtyř (Darina
Sedlmaierová, Elena Herzogová,
Martin Čelechovský a Martin Pasz)
dostal přidělen jeden ze čtyř
ekosystémů. Byl to les, který jsem měla
já, za ním byla voda, tu měl M. Pasz,
dále pole a louky, ty dostal M.
Čelechovský. A poslední byla lidská
obydlí, která měla E. Herzogová.
Já jsem se tedy na toto dívala ze
začátku velice skepticky, jelikož
nejsem soutěživý typ (Haha!). Trošku
se mi nechtělo a i v autobuse jsem
z toho nebyla moc šťastná. Ale musím
říct, že jsme si společně popovídali a
zasmáli se snad tak, jako společně
nikdy.
Po dlouhém čekání jsme se dostali
na řadu. A já jsem byla první. Vše bylo
formou otázek, které jsme si podle čísel
vybírali. Já jsem skončila na čtvrtém
místě, ale zase… kdybych si
nepopletla
mochomůrku
a
muchomůrku, třeba by to dopadlo lépe.
Tak alespoň vím, že už si to nikdy
nespletu! 
Ačkoli mě to mrzelo, spolužáci mě
povzbudili… Dále šel Martin Pasz,
který si, pokud se nemýlím, vysloužil
dokonce 2. místo, po něm šel náš
Čelda, který byl třetí. A Elenka byla
druhá též.

p. uč.Vladimíra Vránová

Přírodopisná soutěž Naší přírodou
Zdravím všechny čtenáře tohoto
čísla!
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Den jsme si, myslím, všichni
náramně užili, zasmáli jsme se a já
jsem plně rozhodnutá, že pokud se mi
naskytne možnost, tak pojedu znova.
Děkuji paní učitelce Vránové, že
nám toto umožnila!

Věděli jste o Rusku, že:

Darina Sedlmaierová, 8. A

 Rusko (rusky Россия, Rossija), oficiálním názvem Ruská federace
(rusky Российская Федерация,
Rossijskaja federacija), je s rozlohou
17 102 345 km² největší stát světa.
Zahrnuje značnou část východní
Evropy a téměř celou severní Asii.
S počtem 146,1 milionů obyvatel je
Ruská federace devátá nejlidnatější
země na světě.
 Sousedy
Ruska
jsou
(od
severozápadu
proti
směru
hodinových ručiček): Norsko,
Finsko,
Estonsko,
Lotyšsko,
Bělorusko, Ukrajina, Gruzie,
Ázerbájdžán, Kazachstán, Čína,
Mongolsko, znovu Čína a Severní
Korea. Prostřednictvím Kaliningradské oblasti dále sousedí
s Litvou a Polskem. Ruské Kurilské
ostrovy se nacházejí na dohled
od Japonska a z ruské Čukotky je
velmi blízko na Aljašku (USA).
Území je rozděleno do 9 časových
pásem a do 84 samosprávných
celků, z toho 22 republik.

Perličky našich žáků


Co je to komunikace?
Komunikace je, že ukazuje nebo
naznačuje, že něco nemá zaplé.
 Na obrazu můžeme zahlédnout
husopasku sedící na kameňu.
 Co je fyzické týrání?
Že ho udeřují.
 Kdo je to australopiték?
První příznak člověka.
 Co je to pseudonym?
Je to člověk, který je novinář.
 V jakých novinách publikoval v 19.
století Jan Neruda?
Blesk. Rudé právo.
 Když Frantina zjistila, že její
snoubenec je vůdce loupežníků,
rozhodla se, že si ho buď vezme,
anebo ho zabije. Nakonec ho zabila
pro jeho dobro.
 Archeologie je, že člověk hledá
pračlověka pod zemí.
 Podle čeho si zvolila Karolina
Světlá svůj umělecký pseudonym?
Podle Ještědu.

 Ruská federace je hlavním
následnickým státem Sovětského
svazu, který se rozpadl roku 1991;

p. uč. Marcela Haraštová a
p. uč. Jitka Lehká
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převzala jeho místo v Radě
bezpečnosti OSN. Je členem řady
mezinárodních organizací. Rusko je
také považováno za jednu ze
světových velmocí.
Ruská ekonomika patří mezi 10
největších světových ekonomik.
Mezi státy světa má největší
zásoby přírodních zdrojů –
nerostných surovin, ropy, zemního
plynu, dřeva, pitné vody – z energetického hlediska je Rusko
soběstačným státem.
Velký
vliv
má
v Rusku
pravoslavné křesťanství.
Některé oblasti ruské kultury, jako
např. literatura 19. století, dosáhly
světového úspěchu.

velký boj, proto jsme několikrát museli
hru opakovat a měnit obsazení.

V pondělí 5. 12. navštívil ŠD
Mikuláš. Zlobivcům bylo patřičně
promluveno do duše a hodní byli
pochváleni. Několik dětí předneslo
básničky a všichni jsme společně
zazpívali koledy. Mikuláš rozdal
nakonec všem sladké odměny. Poté
následovala čertovská diskotéka, kde
se děti vyřádily a zasoutěžily si.

Ondřej Bartoň, 8. A

Školní družina
Jedním z úkolů v ŠD v měsíci
listopadu byla dramatizace pohádek.
Starší děti si pro prvňáčky připravily
pohádku „Boudo, budko“. Týden po té
se stejného úkolu zhostily i děti
z prvního oddělení a role si vyměnily.
Zahrály svým kamarádům pohádku
„O Červené
Karkulce“.
Obě
představení měla velký úspěch. Děti
se výborně bavily. O hlavní role byl
8

Školní
družina
Vánoční jarmark

kteří nemají tu možnost, sem dávám
odkaz na stránky, kde jedním pouhým
klikem pomůžete pomoct naplnit
misku:
http://www.pesweb.cz/
http://www.clickandfeed.cz/

pořádá

Ve dnech 15. a 16. 12. zveme rodiče,
prarodiče, kamarády a všechny ty, kdo
chtějí podpořit dobrou věc, do školní
družiny na Vánoční jarmark. Po oba
dny nás můžete v ŠD navštívit od
12:00 do 16:00 hod. Děti budou
prodávat své výrobky a jiné drobnosti.
Výtěžek z akce půjde na konto 4.
adventního koncertu (sledujte 18.12.
ČT1 v 17:30).
Pomozte nám udělat dobrou věc.
Těšíme se na Vás.

Darina Sedlmaierová, 8. A

Soutěž o keramické Podzimníčky
V minulém čísle jsem slíbila, že
dodatečně vyhlásíme výsledky soutěže
o Podzimníčka pro děti z keramického
kroužku. Všechny jejich výtvory byly
moc pěkné a bylo hodně těžké vybrat.
Posuďte sami, tady je máte všechny
pohromadě:

Děti a vychovatelky ŠD

Pomoc němým tvářím
K celé této myšlence mě dovedl
nákup na jednom e-shopu, kde jsem
měla možnost ke svému nákupu pro
psa (sušené hovězí plíce a clickerkdyby vás to zajímalo) zaplatit
nějakou částku navíc, která poputuje
do útulku.
A i když to bylo pouhých dvacet
korun, zahřálo mě to u srdíčka jako
nikdy. Ten pocit, že díky mně bude mít
jeden pejsek o trošku lepší život…
Nezapomenutelné.
Tento kratičký článek vás má
navést, abyste pomáhali. A proč?
Protože i opuštěná zvířátka potřebují
jídlo, protože jsou opuštěná jen díky
nám, lidem …
Řekněte rodičům, zajděte se podívat
do útulku, kupte jim nějaké palmsky,
třeba se s nimi pomazlete. A pro ty,

Ale protože chceme opravdu ty
nejpodařenější odměnit, tak jsme
vybrali nejhezčí tři prostorové a tři
dvourozměrné skřítky Podzimníčky:
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školce až do
kalendářního roku.

konce

tohoto

Září


Slavnostní zahájení školního roku
za přítomnosti starosty města
Mgr. Leona Bouchala a
místostarosty Marka Svobody





Třídní schůzky v MŠ
Logopedická depistáž v MŠ
Návštěva tovačovského zámku
spojená s výstavou květin
Stonožková turistická výprava na
hájenku do Trní

autorky (zleva):
Jana Cetkovská, Kristýna Síčová,
Sára Mračková

autorka (zleva):
Nina Pískovská, Kristýna Klimešová,
Lenka Zatloukalová



Vítězky mají u mě nachystanou
odměnu. Gratulujeme!
p. uč. Haraštová

Přehled akcí školy v období
září až prosinec 2016



O celé řadě akcí jsme vás v našem
časopise informovali, ale vzhledem
k tomu, že se informace o některých na
našich
stránkách
neobjevily,
předáváme vám přehled všech akcí,
které se odehrály u nás ve škole a
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Návštěva zámku – dějepisný
projekt pro žáky 6. a 7. ročníku
Králický Sněžník – vlastivědný
zájezd žáků 4.A a 5.A
Třídní schůzky (ve spolupráci
s KRPŠ)





Náborová akce tovačovských
fotbalistů – žáci 1. stupně
Divadelní představení v MŠ
„Královna a drak“
Štrůdlování u Koťátek




Pohádka „Boty dělají kocoura“
Sázení stromů na školní zahradě
za účasti představitelů města



Vítání občánků na zámku – třída
Koťátka

Říjen



Planetárium Brno – vlastivědný
zájezd žáků 5. B
Dopravní soutěž – jízda zručnosti
pro žáky 1. stupně

Listopad



Celé Česko čte dětem



Ekologický program na Sluňákově



Halloweenská párty pro žáky 2.
stupně (ve spolupráci s KRPŠ a
Žákovským parlamentem)



Projekt Mamuti – projet žáků 2.
stupně
Sběr papíru – vybrali jsme téměř
15 tun papíru
Martinská jízda se zámeckým
překvapením – pro děti z MŠ i
veřejnost




11











Třídní schůzky – konzultační den
Divadelní představení v Prostějově – „O šípkové Růžence“ –
MŠ
Olympiáda v českém jazyce – žáci
8. a 9. třídy





Prosinec






Vánoční hvězda – charitativní
akce Žákovského parlamentu, ve
spolupráci se Šance o.p.s.
Mikuláš ve škole - akce
Žákovského parlamentu pro žáky
1. stupně











Pohádka Popletené Vánoce
Mikulášská nadílka ve ŠD
Nadílka v nákupním středisku
Mikulášování ve školce s nadílkou

Konverzační soutěž v anglickém
jazyce – škol. kolo pro žáky 7. –
9. ročníku
Naší přírodou – přírodovědná
soutěže
Hledáme nejlepšího chemika
regionu – škol. kolo pro žáky 9.A
Vánoční Vídeň – vlastivědný
zájezd žáků 7. a 8. tříd
Vystoupení Berušek - Vánoce na
zámku
Mikulášské
posezení
třída
Medvídci
Posezení u stromečku třída
Sluníčka
Andílková besídka posezení
u stromečku u Berušek
Sněhulácké radovánky u Koťátek
Florbalový turnaj v Troubkách –
pro žáky 1. i 2. stupně
Vánoce ve škole – vánoční dílny
pro žáky i rodiče
Koledování u pana ředitele a pana
starosty

p. ředitel Pavel Odehnal
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3. místo – Ema Indráková, 1. A

Soutěž
Bylo vidět, že mráz, led a sníh vás
příliš
jako
téma
k obrázkům
nenalákaly. Tentokrát se nesešlo
zdaleka tolik výtvorů, jako tomu bylo
u Podzimníčků. Ale to vůbec nevadí. I
tak jsme vybrali ta nejhezčí zimní
sněhovo-ledová království. A tady
máte vítěze:
Kategorie 1. – 2. třída:
1. místo – Eliška Zapletalová, 1. A
– Lada Čechová, 1. A

Kategorie 3. – 5. třída:
1. místo – Veronika Drábková, 4. A

2. místo – Eva Kaschatzká, 5. A
– Miroslav Dvořáček, 5. B
2. místo – Karolína Skřipská, 1. B
– Natálie Klimtová, 2. A
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3. místo – Simona Volcová, 3. A

a žáci naší školy spolu se svými rodiči.
Zakoupením 81 malých Vánočních
hvězd a 108 velkých Vánočních hvězd
přispěli na konto Sdružení Šance,
které sbírku pořádá, úctyhodných
14 850,- Kč.
Touto cestou bych chtěla za
Sdružení Šance poděkovat všem, kteří
se i letos do této humanitární sbírky
zapojili a zakoupením Vánoční hvězdy
podpořili dobrou věc.

Vítězům gratulujeme a čekají na ně
drobné odměny.
A určitě čekáte na zadání další
soutěže. Takže tentokrát se vydáme do
vesmíru a já po vás chci, abyste
namalovali nebo jinak ztvárnili, jak si
představujete mimozemšťany i s jejich
dopravním prostředkem, například
létajícím talířem. Těším se na spoustu
různých zelených mužíčků a dalších
stvoření z vaší fantazie, kteří podle
vás obývají vesmír.
Uzávěrka bude 27. ledna 2017.
Uvidíme, jak se předvedete .

Každý, kdo si květinu zakoupil,
může prožít Vánoce s hřejivým
pocitem, že cosi dal, někomu
potřebnému, bezmocnému….

p. uč. Marcela Haraštová

p. uč. Jitka Lehká

Sbírka Vánoční hvězda

Závěr

„Kupte si Vánoční hvězdu a celé
Vánoce Vás bude hřát pocit, že jste
pomohli těžce nemocným dětem“ je
motto charitativní sbírky „Vánoční
hvězda“, která pomáhá financovat
náročnou protinádorovou léčbu dětí na
Dětské klinice Fakultní nemocnice
v Olomouci.
Již několikátým rokem se počátkem
prosince do této sbírky zapojili učitelé

Dovolte mi, abych vám všem
popřála krásné vánoční svátky,
úžasnou vánoční pohodu, krásné
dárky pod stromečkem a všechno
nejlepší do nového roku 2017.
A v příštím kalendářním roce opět
na shledanou!
p. uč. Marcela Haraštová
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