školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

4. číslo

leden - únor 2017

Cílem soutěže je probudit a
prohloubit zájem žáků o přírodní vědy
a současně studium technických škol.
Letošní školní kolo se týkalo hodně
práce s informací z tabulky PSP
prvků. Na naší škole jsem dala napsat
test 20 žákům z 9. A, kteří byli ten
den ve škole. Žáci mohli obdržet
celkem 60 bodů a od nás ze školy
napsala nejlépe test žákyně Helena
Zapletalová na 57 bodů - 1. místo, 2. 3. místo a 46 bodů získaly shodně
Helena Lepičová a Veronika Vránová,
4. místo a 45,5 bodů obdržel Petr
Štýbnar a 5. místo obsadila Aneta
Partyková s 42,5 body. Tito žáci se
budou připravovat na regionální kolo.
První tři budou reprezentovat a 2
další budou náhradníci. Děkuji všem
žákům za účast ve školním kole a
potěšilo mě, že nikdo neobdržel nula
bodů.

Úvod
Milí čtenáři,
nejenže už si nějakou dobu užíváme
nový kalendářní rok, ale už se toho
během jeho prvních dvou měsíců hodně
událo. Odnesli jste si domů pololetní
vysvědčení, užili jste si pololetní i jarní
prázdniny. Mezitím jste někteří
strávili nezapomenutelné chvíle na
lyžařském výcvikovém kurzu. A i
jinak se u nás ve škole pořád něco děje
– nejenže se učíme (což by se, uznejte
sami, ve škole mělo především ), ale
také se účastníme různých soutěží,
zapojujeme se do projektů a také si
užíváme spoustu akcí ve školní
družině. A my se vás snažíme o dění
u nás ve škole informovat. Samozřejmě
nemůžeme na naše stránky dostat
úplně všechno, co se ve škole událo, ale
pokusíme se alespoň o něco. A k tomu
přidáme i nějaké zajímavosti, soutěž a
humor. Hezké počtení.

p. uč. Vladimíra Vránová

p. uč. Marcela Haraštová

Školní
kolo
soutěže
o nejlepšího mladého chemika
ČR
Na začátku letošního školního roku
jsme byli opět osloveni, jestli se
zapojíme do této soutěže. Soutěž
vyhlašuje SPŠCH Hranice. Školní kolo
proběhlo 8. 12. 2016.
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Všem to moc slušelo. Dívky se
na ples velmi těšily. Měly krásné
plesové šaty i účesy.
Chlapci byli trošku ostýchaví,
ale děvčata je nakonec při dámské
volence roztančila. Děti se výborně
bavily a dozvěděly se i něco o etiketě a
společenském chování.

Leden ve školní družině
Školní družina chodí každý
pátek na procházky do přírody. I 6. 1.
jsme vyrazili za ukrutného mrazu ven
a rozhodli jsme se přilepšit ptáčkům a
zvěři drobným krmením. Navlékli jsme
mrkev, petržel, jablíčka na provázky,
připravili jsme si lojové koule,
slunečnicová semínka a jiné ptačí
dobroty. To vše jsme zavěsili v přírodě
na větve a vytvořili tak krásný ptačí
strom.
Další zimní dobrodružství nás
čekalo 13.1. Děti se vydaly po stopách
sněžného muže Yettiho. Cestou plnily
různé vědomostní i dovednostní úkoly
a dozvěděly se něco o horolezectví a
zdolávání nejvyšších hor světa. Po
vyluštění zašifrované zprávy od
sněžného muže se děti vydaly hledat
poklad, který jim Yetti připravil.
Poslední a nejočekávanější
lednovou akcí v ŠD byl ples. 26. 1. se
konal už 8. ročník. Nacvičovali jsme
mazurku, chystali tombolu a
občerstvení. Každý los vyhrával. Děti
si užily tanec a zábavné soutěžení.

děti a vychovatelky ŠD
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Slavné sopky

Předvánoční zájezd do Vídně

Popocatépetl

Zdravím!
Jak jste si užili prázdniny?
Cestovali jste nebo jste byli doma?
Já se přiznám bez lhaní, že jsem
naprosto na celé články zapomněla a
píši to den před uzávěrkou…Což je
super, ne? 
Upřímně, strašně špatně se mi píše
o věcech, které se děly před nějakou
dobou, ALE jsem zase moc líná je
napsat těsně po té události…
Pojďme si zavzpomínat.
Nějaký den v listopadu se někteří žáci
naší školy společně s ještě jednou
školou vydali na výlet do Vídně.
Doprovázela nás paní učitelka
Ticháčková a paní učitelka Lehká.
Moc jim děkuji, bylo to velice poučné a
je to zážitek na celý život.
Cesta byla pohodlná, tedy až na to,
že jsem usnula nějaké cizí dívce na
rameni…
Jeli jsme v moc pohodlném
autobuse, ale já vyfasovala velice
“super” místo, úplně vzadu uprostřed
těch sedadel.
Ve Vídni jsme navštívili spoustu
památek.
Viděli
jsme
zámek
Schönbrunn, kde byly první trhy.
Pak jsme se zastavili na dalších
trzích, kde byla báječná čokoládovna,
kde jsme se chopili příležitosti a
nakoupili rodičům dárky. Já kupovala
mámě nějaký zákusek a prý jí moc
chutnal. (Aby ne, za šest euro…)

Popocatépetl je sopka v Mexiku
(Sev. Amerika). Měří 5452 m. n. m. Je
aktivní, poslední erupce proběhla
v roce 2006. Tehdy bylo evakuováno
25000 lidí. Z důvodu aktivity je vstup
na svahy a vrchol zakázán. Překlad
názvu sopky: Popoca – kouřit, tépetl
– hora, v překladu tedy Kouřová hora.

Laki
Laki je sopka na jižním Islandu,
která dala jméno 25 kilometrů dlouhé
řadě sopek Lakagígar, které způsobily
jednu z největších
sopečných
katastrof ve
zdokumentované
historii lidstva. K ničivé erupci došlo
roku 1783, byla aktivní osm měsíců,
během kterých se uvolnilo až
15 km3 lávy. Sopka se tyčí do výšky
828 metrů nad mořem. Laki je
přístupná asfaltovanou silnicí 206 a
následně neudržovanou silnicí. Během
cesty je nutné přejet přes několik řek.
V létě je možné oblast navštívit
i autobusem.
Kryštof Kroupa, 7. A
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Zákusků vlastně bylo všude plno.
Stejně jako stánků a moc zajímavých
budov.
Po nějaké polovině dne, kdy jsme
byli utahaní jako myši, nastal čas
navštívit poslední trhy. Tam jsem se
rozhodla, že ochutnám ten pověstný
dětský punč. Na ten ale bohužel
nedošlo, jelikož jsem strávila skoro
celou pauzu ve frontě na radnici na
záchodech.
Takže ponaučení do budoucna?
Nebrat si nové boty a nechodit na
záchody v radnici.
Snad se vám článek líbil.

Soutěžila dvě družstva - mladší žáci
6. A a B – Kristýna Síčová, Gabriela
Zvonková, Marek Fildán a Eliška
Hlavinková, starší žáci byli vybraní
z 8. třídy.
Na soutěži byly otázky 1 – 18 a byly
od nejlehčí po nejtěžší.
Otázky byly ve 4 okruzích:
 z lidských sídlišť
 vodstvo
 les
 pole, louky, pastviny
Měli jsme za úkol například poznat
siluetu
sokolovitých
anebo
jestřábovitých ptáků, kdo kuká
u kukačky, samec nebo samička, jak
přespávají sysli nebo poznat na
obrázku raka kamenného.
Po mladších žácích šli soutěžit
starší žáci a my jsme se mezitím mohli
podívat, co je zde zajímavého. Měli
tam ryby, leguána, krajtu a na zdi byla
nakreslená potravní pyramida.
Po vyhlášení výsledků jsme se
vydali autobusem směr Tovačov.
Soutěž se mi moc líbila, byl to
úžasný zážitek a už se těším na další.

Darina Sedlmaierová, 8. A

Soutěž Naší přírodou
V minulém
čísle
jsme
vás
informovali o průběhu soutěže Naší
přírodou. Článek nám poskytla p. uč.
Vránová a také za starší soutěžící
Darina Sedlmaierová z 8. A. Jelikož
pohled na soutěž za mladší soutěžící
se k nám dostal až po minulé uzávěrce
(díky onemocnění jeho autorky),
předkládáme vám ho až v tomto čísle.
(pozn. redakce)

Kristýna Síčová, 6. A

Zajímavosti o státech

Dne 6. 12. 2016 jsem se zúčastnila
soutěže „ Naší přírodou “ v Přerově na
středisku volného času ATLAS a
BIOS Přerov.
Začalo to cestou autobusem a delší
procházkou na místo určení.

Spojené státy americké
rozloha: 9 826 675 km²
jazyk: angličtina
počet obyvatel: 323 995 528
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 Mount Rushmore – hlavy
prezidentů ve skále

hustota zalidnění: 35 obyv. na km²
státní zřízení: republika
států: 50

 Hollywood – chodník slávy
 New York
 Chicago
a
Pittsburg:
metropolitní oblast
 Los Angeles
 Las Vegas: město heren
 Washington – památky

 třetí největší stát na světě
 hl. město: Washington D. C.
 USA měly celkem 45
prezidentů

Ondřej Bartoň, 8. A

Program Hravá věda v 5.
třídách
třída 5. A
Ve čtvrtek 12. 1. naši třídu
navštívil pan Radek Chajda. Přijel se
zajímavými pokusy, které můžeme
sledovat i v jeho televizních pořadech,
nebo
si
můžeme
objednat
některou z jeho oblíbených knížek
např. Mladý technik, Úžasný svět
techniky aj. Nejvíce se nám líbil pokus
s "lihovou raketou", ale protože je dost
nebezpečný, nesmíme ho dělat sami. I
ostatní pokusy byly velmi zajímavé, na
závěr jsme si všichni vyrobili
"plísňovou zahrádku", kterou máme

Zajímavosti:
 Grand Canyon
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v PET lahvích na okně a můžeme
pozorovat rostoucí plísně. V této
hodině jsme se rozhodně nenudili.
žáci 5. A a p. uč. Jana Juříková

třída 5. B
I v letošním roce se rozhodla paní
učitelka Vránová zpestřit naše hodiny
přírodopisu a pozvala opět pana
Radka Chajdu. Pan Chajda dorazil ve
čtvrtek 5. ledna i se svým zajímavým a
zároveň velmi zábavným programem
Hravá věda. Spoustu pokusů jsme si
mohli vyzkoušet sami a byli jsme
překvapeni, co všechno se dá vytvořit
z obyčejných věcí. Dozvěděli jsme se,
jak si vyrobit horkovzdušný balón.
Viděli jsme vodní explozi a vyrobili si
z trička čističku vody, přes kterou jsme
filtrovali špinavou vodu. Lihová
raketa z PET lahve, která zaujala
všechny, svištěla téměř přes celou
třídu. Společně jsme si vyrobili i
speciální plísňovou zahrádku ze
zbytků svačin. Pan Chajda předváděl
jeden pokus za druhým a než jsme se
nadáli, byl konec hodiny. A protože
jsme určitě mnoho zajímavých pokusů
nestihli, doufáme, že k nám pan
Chajda v letošním roce ještě aspoň
jednou zavítá.

Knižní koutek
Válečná loď
Zavítejte společně se mnou do
nového světa... Vítejte na palubě
torpédoborce třídy Raptor pod vedením
kapitána Wolfa. Tento torpédoborec
nese název Modrý kabát.
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seznamuje jak se samotným chodem
lodě, tak s posádkou. Hlavními
postavami jsou kapitán Wolfe,
komandér
Wringhtová,
poručík
Davisová a šéfinženýr Singh. Ti
společně dostanou úkol, ve kterém mají
jistého Astona Lynche dopravit na
jisté místo. Ovšem ne všechno je
takové, jaké se to na první pohled zdá.
Kapitán Wolfe je pod neustálým
tlakem svých nadřízených. A nejen
jich... Když se rozhodnete být
kapitánem válečné lodi a pocházíte ze
Země, musíte počítat s tím, že asi moc
uznání mít nebudete. A to také
Jackson Wolfe nemá. Většina posádky
ho za zády pomlouvá, opovrhuje jím.
A ještě k tomu nová komandérka!
Černá flotila již není tím, co bývala. Je
to odpad, hanba lidu. Všichni
zlodějíčci, agresoři a naprosto
nespolehlivá stvoření skončí v Černé
flotile. No, řekněme si, asi nemusí být
příjemné velet lodi, kde máte takové
pracovníky. A když potom narazíte na
vesmírnou loď, kde se skrývají
nebezpeční mimozemšťané, je těžké si
prosadit svůj názor, aniž byste byl
považován za blázna.
Strhující drama jako kometa
doletělo až do polic v našich
knihovnách! Už abych měla v rukou
další díl, dozvěděla se něco víc
o posádce a o budoucnosti našeho
kapitána! Knihu si určitě přečtěte,
třeba už jen kvůli postavám. Knížka
je úžasná, zavede vás do jiného světa,
zavede vás do mysli kapitána Wolfa,

Název knihy:
Válečná loď
Autor:
Joshua Dalzelle
Anotace: Nadsvětelný pohon otevřel
cestu k bezpočtu světů a jejich
zdánlivě
neomezeným
zdrojům.
Lidstvo vstoupilo do nové éry dvě stě
padesát let dlouhého míru. Modrý
kabát pod velením kapitána Jacksona
Wolfa je válečnou lodí Černé flotily.
Tajná mise zavede Modrý kabát na
samý okraj Konfederace, kde narazí na
totálně zničenou planetu. Neznámým
útočníkem a neznámou děsivě ničivou
zbraní. Tato nečekaná hrozba vše
změní! Konfederace se ocitá na pokraji
války a její první a současně jedinou
obrannou linií se stává čtyřicet let
starý torpédoborec s minimální
zanedbanou výzbrojí, posádkou
považovanou za odpad Hvězdné
flotily a kapitánem, kterého už každý
odepsal…
Můj pohled:
Máme tu další recenzi, a ta je na
úžasnou knihu z nakladatelství
Fantomprint. Tímto jim chci
poděkovat za to, že mi dali možnost
přečíst takovou krásnou knihu, jako je
Válečná loď ze série Černá flotila.
Hlavním hrdinou je, jak jsem již
zmiňovala, kapitán Wolfe, který má
na starost Modrý kabát. V knize se
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který před sebou měl společně
s komandérem Wringhtovou spoustu
rozhodnutí...
Doporučují všem lidem na planetě!

Recyklohraní 2017
Úkol č. 2 Staň se tiskařem aneb
Dostaň písmo na papír.
I když učitelé i žáci v období
pololetí mají jiné starosti, našli se
někteří, kteří plnili se žáky 6. tříd
tento úkol. Jde o paní učitelky Petru
Nemravovou,
Jitku
Lehkou,
Vladimíru Vránovou a pana ředitele
Pavla Odehnala, který se žáky
vypočítal
požadované
výsledky
v zadaných příkladech.
Žáci se také dověděli o první
tištěné knize – Gutenbergova bible
(1454).
Zjistili jsme dvě odběrná místa
tonerů a to na naší škole ZŠ a MŠ
Tovačov, kde tonery odváží firma
ELAST ACTIVE s.r.o. Chválkovická
Olomouc, v naší MŠ vzniklo nové
odběrné místo, o tom napíší v odpovědi
učitelky a děti z MŠ, a také se tonery
vybírají a odvážejí z MěÚ Tovačov a
tonery tam odváží firma Technology
s.r.o. Brno.
Víte, že:
1. V roce 2015 se nasbíralo 135 tun
tonerů.
2. V ČR je 2300 sběrných míst.
3. Do programu Sběrný box se zapojilo
1100 škol.
4. Ze 100 000 recyklovaných kazet
se ušetří 9599 kg hliníku.
5. Náplně do tiskáren se skládají
z kombinace kovu, plastu, pěny a
inkoustu.

Darina Sedlmaierová, 8. A

Perličky ze školních lavic
 Co je to hotovostní platba?
Kovovými nebo mincemi.
 Co je to tlupa?
Gang pračlověků.
 Žena při spatření kaluže krve
omdlela do mdlob.
 Jeho dědeček byl za 1. světové
války zatčen do zajetí.
 Otcův bratr za války uhynul
na frontě.
 Autorka Divé Báry se jmenuje
Božena Němcová a byla
vydaná roku 1856.
 Ruce mu končí v pase.
 Mezi očima má malý nos a
stále do široka úsměv.
 Pod vlasemi se skrývá jizva.
 Hodnota je to, co je pro člověka
v určité chvíli důležité a
smyslné.
 Kdo napsal Máj? Jiří Mach.
 Co je to nakažlivost citů?
Když je někdo smutný, tak tu
náladu na mě nakazí a jsme
smutní oba.
p. uč. Marcela Haraštová a p. uč. Jitka
Lehká

p. uč. Vladimíra Vránová
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Lednový úkol do recyklohraní

Několik fotografií je jen důkazem,
že děti si celou dobu skvěle užívaly a
ještě se zase něco nového dozvěděly a
vyzkoušely.

V novém roce jsme se s novou
energií vrhli na plnění nového úkolu i
ve výtvarné výchově. Tentokrát se
nadšeně zapojily děti ze 6. B.
Nejprve jsme si společně povídali
o vzniku písma a jeho různých
kulturních a historických podobách.
Nezapomněli jsme ani zmínit, jakým
způsobem se písmo dál šířilo a jaké
vynálezy doby minulé či současné
k tomu pomáhaly nebo pomáhají.
Například knihtisk, tiskárny, kopírky
a skenery. Ujasnili jsme si základní
metody práce a typy jednotlivých
přístrojů. Nakonec jsme vše uzavřeli
názorně.
V zadaných pracovních listech děti
hledaly pomocí „modrotisku“ a
dešifrování zprávy směr recykloúkolu
a všem se podařilo objevit i znak
recyklace i znění schovaného poselství.

p. uč. Petra Nemravová

Na
namnožení
potřebného
množství listů jsme využili školní
kopírku. Nakonec jsme si práci
zpestřili i vyzkoušením tiskárny, kdy
jsme vytiskli k dalšímu tvoření předem
vyfocené ruce.

Pololetí ve škole
Sotva před časem utichly tóny
zářijového
městského
rozhlasu
doprovázející čerstvé prvňáky na cestu
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do základní školy, už je tu jejich první
vysvědčení. To pololetní. Pololetí je
také hodnotícím obdobím nejen pro
žáky, ale také pro učitele a vlastně pro
celou školu. Ohlédneme-li se do měsíce
záři, tak do školy nastoupilo do 13
tříd ke vzdělávání celkem 264 žáků,
135 chlapců a 129 dívek a byly
otevřeny dvě první třídy, jedna druhá
třída, dvě třetí třídy, jedna čtvrtá
třída, dvě páté třídy a šesté třídy a po
jedné sedmá, osmá a devátá třída. Na
naší škole se vzdělává 23 žáků, kteří
mají IVP (individuální vzdělávací
program). Výchovně - vzdělávací
proces zajišťuje v současné době
osmnáct pedagogů včetně vedení školy,
dvě vychovatelky ve školní družině a
pět asistentů pedagoga. Zázemí školy
zajišťuje provozní personál v počtu
sedmi pracovníků.
V říjnu jsme otevřeli v rámci
mimoškolního volného času kroužky:
Hanáček, Tenis, Florbal, Turistický,
Stolní tenis, Keramiku I. – IV.,
Angličtinu
hrou,
Hravou
francouzštinu, Škrabálky a Pisálky a
Mladé včelaře.
Podařilo se nám znovuoživit
webové stránky školy, kde najdete
hodně fotek z našich akcí a to nejen ze
školních, ale i z těch, kterých se škola
účastní. Svůj prostor má na
„webovkách“ jak škola, tak školní
družina a samostatně i mateřinka. Na
sociálních sítích máme také svoji
stránku, kam se snažíme dávat to, co
je zrovna nejaktuálnější.

Na
druhé
pololetí
máme
naplánované vybudování nové učebny
fyziky a chemie, kterou bude
financovat zřizovatel školy Město
Tovačov. Další větší akcí bude zřízení
„Čítárny“ z projektu „Podpora ZŠ a
MŠ Tovačov formou šablon“.
K ohlédnutí za pololetím patří
určitě i řada pěkných úspěchů, kterých
škola dosáhla. A že to naši žáci nemají
jednoduché, když poměřují síly s žáky
gymnázií, je víc jak zřejmé. O to víc
nás těší, když přivezou třeba krásné
místo v matematické olympiádě nebo
v soutěži Naší přírodou. V prosinci
jsme si poprvé vyzkoušeli, jaké to je
pozvat do školy rodiče na Vánoce.
Myslím si, že na první ročník to vůbec
nebylo špatné. Rodiče nezklamali a
přišli se podívat na malé vánoční
vystoupení svých ratolestí a pak
společně strávili čas v podvečerně
nasvíceném přízemí na dílničkách. Na
nich si mohli vyrobit vlastní svícen s
Renatou
Večeřovou,
nazdobit
vlastnoručně baňku na stromeček
s Halynou Krybusovou nebo si třeba
zkusit, jaká je to titěrná práce ozdobit
perníček s paní Zlámalovou. Celá akce
byla také ozvláštněna výstavou
keramických kroužků. Klub rodičů a
přátel školy vyslal tentokráte zástupce
z řad svých mužů, kteří připravili pro
děti i rodiče voňavé občerstvení. Všem,
kteří nás přišli podpořit, moc
děkujeme.
Na vyjmenování toho, co všechno ve
škole děláme, tady určitě není prostor.
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A vůbec nejlepší bude, když se o tom
přesvědčíte na vlastní oči a do školy
najdete cestu sami. Budeme se těšit.

3. místo – Šimon Bezděk, 1. B
– Beáta Vránová, 1. B
– Natálie Klimtová, 2. A

zástupce ředitele Arana Adlerová

(výňatek z článku pro Tovačovský
kamelot – pozn. redakce)

Soutěž
Tentokrát ke mně do kabinetu
přiletěla celá řada mimozemšťanů
v nejrůznějších kosmických talířích a
raketách. Všechny vaše výtvory byly
moc povedené a já vám teď nabízím
vyhlášení těch nejlepších:

Kategorie 3. třídy:
1. místo – Simona Volcová, 3. A
– Karolína Doleželová, 3. A

Kategorie 1. – 2. třída:
1. místo – Antonín Vojtášek, 2. A

2. místo – Gabriela Kroupová, 1. B
– Veronika Štěpánková, 1. A
2. místo – Karolína Mikešková, 3. A
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3. místo – Jakub Vodička, 3. B
– Jiří Cetkovský, 3. A

3. místo – Jana Cetkovská, 5. B

Kategorie 4. – 5. třída:
1. místo – Viktorie Sedlmaierová, 4. A

Všem vítězům patří velká gratulace
a po vyhlášení ve školním rozhlase je
čeká u mě v kabinetě odměna.
A zadání na příště? Tak co
kdybyste třeba zkusili namalovat
ošetřovatele v zoologické zahradě, jak
se stará o nějaké zvíře? Takže může
třeba krmit lvy nebo umývat slony
nebo vyměňovat podestýlku žirafám.
Necháme to úplně na vás. Že se vám
to zdá těžké? Trošku možná ano, ale
vy jste šikovní a určitě si s tím
poradíte. Čas máte až do uzávěrky
příštího čísla, která bude v pátek 24.
března. A my vám držíme palce a už se
těšíme na vaše výtvory.

2. místo – Veronika Drápková a
Helena Valentová, 4. A

p. uč. Marcela Haraštová

Závěr
Užívejte si ještě sněhu a zimních
radovánek, než na nás naplno
„zaútočí“ jaro. A na stránkách příštího
čísla Podlavičníku opět na shledanou.
p. uč. Marcela Haraštová
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