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Během adventu vás toho čeká samozřejmě víc, ale to ted´
neprozradím. Nechcete přeci přijít o překvapení.
Ještě než se s vámi rozloučím, vrátím se na okamžik
na začátek října, kdy jsme v infocentru uspořádali vernisáž
výstavy obrazů a malovaných kamenů Mileny Dřažanové.
Autorku vidíte na fotografii vpravo dole. Současnou
expozici si můžete přijít prohlédnout ještě zhruba tři týdny.

NOVINKY Z INFOCENTRA
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Na sklonku minulého měsíce jsme váz vzali na poslední
letošní výlet za humna k Otročínským kyselkám. Ted´
v listopadu budeme cestovat prstem po mapě při besedě
o Římě a v prosinci vyměníme turistickou obuv za lakýrky
a vydáme se do divadla na představení o tom, jak Karel IV.
založil město Karlovy Vary. Výlet do karlovarského divadla
už zapadá do adventního programu. A proč o něm píšu
v úvodníku listopadových infolistů?
Ačkoliv již musíme čelit brzkému stmívání a sychravému
pošmournému počasí, alespoň jedna věc nás na listopadu
těšit může. Poslední neděli v měsíci totiž začíná advent
a tak si společně užijeme 27. listopadu tradiční rozsvícení
vánočního stromu na náměstí. S velikou radostí vám
oznamuji, že letošní kulturní program zahájí vystoupení
dětí ze základní školy. Hudební program zajistí kapela Bugr
Band.
Tou dobou již bude v infocentru nachystaná také prodejní
výstava originálních výrobků dětí ze Základní školy
a Mateřské školy Toužim. Stejně jako vloni i letos
zakoupení ozdobiček, sošek a dalších výtvorů přispějete
dětem na materiál do jejich tvořivé keramické dílny.

Mějte se hezky a nenechte se strhnout předvánočním
šílenstvím.
Kateřina
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ŽIVÝ ZÁMEK

Výstava: Do druhé poloviny listopadu bude v infocentru

Dne 15.10. 2016 se konalo 72 hodin na našem zámku,
počasí nakonec nebylo až tak zlé a tak se povedlo udělat
několik věcí:
Z dlažby vchodu do zámku se odkopala, vymetla a odvozila
naplavená zemina, vyčistila se odtoková jímka dešt´ové
vody, dodělalo se suché wc, shrabalo se listí a bylo
odvezeno několik návozů z prostoru nádvoří. Všem
brigádníkům z blízka i daleka ještě jednou moc
DĚKUJEME!!!

k vidění stále ještě výstava obrazů a malovaných kamenů
Mileny Dražanové. Před začátkem adventu pro vás
budeme mít prodejní výstavu originálních a krásných
výrobků dětí z toužimské Základní školy a mateřské školy
Toužim.
út 1. 11. 14.00 Mažoretky (mladší dívky)
15.00 Mažoretky (starší dívky)
Infocentrum – Malý sál

st 2. 11. 17.00

Pět zemí a pěšky do Říma

Cestopisná beseda o cestě do Říma, o pěším cestování
Evropou. Své zážitky vypráví Petr Kotrba.
Infocentrum – Malý sál

čt 3. 11. 15.00 Tvořeníčko - Něco dobrého na zub

Infocentrum – Malý sál
út 8. 11. 14.00 Mažoretky (mladší dívky)
15.00 Mažoretky (starší dívky)
Infocentrum – Malý sál

čt 10. 11. 9.30 Virtuální univerzita třetího věku

Infocentrum – malý sál

čt 10.11. 15.00 Tvořeníčko Zažehlovací kontury- peněženka na krk

Infocentrum – Malý sál
út 15. 11. 14.00 Mažoretky (mladší dívky)
15.00 Mažoretky (starší dívky)
Infocentrum – Malý sál
út 22. 11. 14.00 Mažoretky (mladší dívky)
15.00 Mažoretky (starší dívky)
Infocentrum – Malý sál

čt 24. 11. 9.30 Virtuální univerzita třetího věku

Infocentrum – Malý sál

čt 24. 11. 15.00 Tvořeníčko - Adventní svícen

ne 27. 11.

Infocentrum – Malý sál

Rozsvícení vánočního stromu

Tradiční zahájení adventu v Toužimi letos ozvláštní
vystoupení dětí ze základní školy. Hudební doprovod akce
bude v podání kapely Bugr Band. Na náměstí bude také
probíhat prodej adventních věnců a jmelí, čeká vás dobré
teplé občerstvení a nepřijdete ani o svařák – jako vždy
darem od naší radnice. A na závěr nesmí chybět ani
ohňostroj.
Náměstí Jiřího z Poděbrad

st 30. 11. 15.30 Mikulášská diskotéka s nadílkou
Přijd´te strávit odpoledne s čertem, andělem a Mikulášem.
Budeme tančit, zpívat a soutěžit.
TĚŠÍME SE NA VÁS …
Sokolovna

st 7. 12. 18.00
Karel IV. aneb strasti otce vlasti

Divadelní představení činoherního souboru Karlovarského
městského divadla. Autobus odjíždí z náměstí Jiřího z
Poděbrad v 18.00, začátek představení je v 19.30,
předpokládáme návrat domů zhruba ve 22.30. Počet míst
je omezený, předprodej vstupenek je v Infocentru do 15.
listopadu. Cena vstupenky: 200 Kč včetně cesty.
Nám. Jiřího z Poděbrad
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DEN ŽIVÝCH VOD 2016 V POSEČI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Podzimní práce na školním pozemku

Tři prameny u Poseče navštívila více než stovka návštěvníků.

Každý z nás, kdo máme doma zahrádku a na ní něco
pěstujeme, víme, co nás všechno čeká s příchodem
podzimu a zimy a kolik práce na zahrádce je.
I naši žáci se v rámci výuky Pracovních činností zapojují do
práce na školním pozemku a pro některé z nich je to
i poprvé, co si vyzkoušejí manuální práci na zahradě.
V průběhu měsíce září a října se posekala školní zahrada,
žáci uklidili trávu, zryli osevnou plochu, společně pak
sklidili jablka, kterých bylo o poznání méně než v loňském
roce. Jablka zase zpracovala děvčata, nastrouhala je
a zavařila do litrových sklenic. Tento polotovar pak použijeme při praktických cvičení např. při pečení štrůdlů
a jiných pochutin, kde se dají jablka využít.

Trubačské trio doplnilo program u pramene.

Cestou účastníci navštili také kapli v Poseči.

Děvčata také upravila naší skalku, kde máme vysázené
bylinky a jehličnany. Společně jsme otrhali mátu vonnou,
usušili a v zimních měsících si pochutnáme na mátovém
čajíčku. Ještě před příchodem zimy jsme zasadili libeček,
který se hojně využívá v kuchyni při přípravě pokrmů.
S příchodem podzimních dní jsme si také vyzkoušeli
aranžování s přírodninami a využili jsme k tomu veškerý
materiál, co příroda nabízí. Každého z nás určitě potěší
vlastnoručně zhotovená výzdoba, která zkrášlí průčelí,
schodiště, dveře a nebo vchod do našich domovů.
Asi největší radost měli žáci z dlabání a vyřezávání dýní, které
si pomalu připravují k halowenskému svátku. Nutno podotknout, že některé dýně, které přinesli chlapci, se zařadily mezi
obr dýně. Váha jedné z nich se pohybovala kolem 50 kg a do
školy jí přinesl žák L. Kvěch, který se pochlubil tím, že dýni

U Otročína vysadili dvacet ovocných stromů do nové aleje.

vypěstovala jeho babička na zahrádce z jediného semínka.
Společně jsme vydlabané dýně dali na výstavku a už se
těšíme, až se v jejich hlavách rozsvítí jasné , plápolající
světlo.
J. Váňová, Mgr. P. Princl, I. Zeman – vyučující Pč
Před společným občerstvením všechny čekala prohlídka obce. 3
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PROJEKTOVÝ DEN ZŠ TOUŽIM
29.9.2016

Korunovační klenoty – výstava v
Alžbětiných lázních– Karlovy Vary

Ve čtvrtek 29. 9. 2016 se na naší škole uskutečnil další
projektový den. Zúčastnili se ho všechny ročníky, které byly
rozděleny do různých věkových skupin. Naši skupinu tvořili
žáci 5. B a 2. A.
První dvě hodiny jsme plnili různé společné aktivity,
při kterých měli starší žáci na starosti mladší spolužáky.
První aktivita – Já jsem - Žáci si na papír obkreslili svou
ruku, do které napsali větu „Já jsem…“. Postupně do
každého prstu doplňovali, co je napadne, např. holka, kluk,
zlobil, usměvavá, mažoretka, …“. Po dopsání následovalo
kolečko a žáci ostatním přečetli bud´ všech pět vyjádření,
nebo jen to, které chtěli ostatním sdělit.
Druhá aktivita – Temné mraky a jasné slunce - Žáci dostali
pracovní listy, na kterých byly předtištěny v jedné polovině
temný mrak a ve druhé jasné slunce. Žáci měli za úkol
dopsat do jednotlivých částí takové činnosti, události nebo
aktivity, které u nich právě vyvolávají „temné mraky“
(smutek, pláč) nebo „jasné slunce“ (radost, smích). Žáci
pak v kolečku přečetli ostatním pouze to, co chtěli.

V letošním roce si všichni připomínáme významné výročí 700 let, které uplynuly od narození krále a císaře Karla IV.,
největšího osvícence tehdejší doby.

Součástí oslav byly různé dobové přehlídky, koncerty,
světelné laserové show, divadelní představení, ale také
výstava replik korunovačních klenotů, která se koná
v současné době v Karlových Varech- Alžbětiných lázních.
Kromě samotných mistrovských replik klenotů výstava
představuje i mnoho dalších tematických exponátů
připomínajících období vlády Karla IV. – např. kopie
středověkých zbraní, volné repliky oděvů a obuvi, model
hradu Karlštejn, ale k vidění jsou i modely 3D.
Expozice je doplněna současně i interaktivními prvky
pro nejmenší návštěvníky výstavy.
Největší pozornost ale budil mezi námi všemi popravčí
meč, o kterém se vypráví, že přináší štěstí při jeho
pohlazení. Mnozí z nás si na něj sáhli a ve skrytu duše jsme
si přáli nějaké to svoje tajemné přáníčko splnit.
Repliky
korunovačních
klenotů
jsou
vystaveny
na červeném baldachýnovém polštáři pod skleněnou
kopulí a většina z nás by je určitě nerozeznala od pravých.
Tak věrná je jejich kopie.
Autorem znamenitých replik korunovačních klenotů
je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků,
legenda mezi šperkaři – Jiří Urban, který realizoval šperky
např. pro královnu Alžbětu II., pro papeže Jana Pavla II.
nebo repliku císařské koruny Svaté říše římské. Na mnohasethodinové realizaci zlatnických prací se podíleli také
špičkoví slovenští šperkaři – manželé Cepkovi. Detaily
postupů výroby zachycuje doprovodné video.
Výstava určitě stojí za vidění a kdo ji nestihne v Karlových
Varech, další místo jejího konání, jsou Pardubice. Tak
neváhejte a využijte jedinečné možnosti výstavu navštívit
v našem regionu.
J. Váňová, Mgr. J. Krbcová, žáci 7.A, 7.B

Třetí aktivita – Každý sám a přesto společně – Výtvarná
činnost spočívala v kreslení společného obrázku, kdy byli
žáci rozděleni do skupin po čtyřech a na velký arch každý
kreslil nebo maloval, co ho právě napadlo. Na konci měla
každá skupina své „veledílo.“
Náš den jsme ukončili společnými sportovními hrami
na dětském hřišti. Za odměnu každý žák dostal diplom za
účast ve školním projektu.
L. Matoušová, K. Smolová – žáci 5.B,2.A

Poznáváme naše spolužáky
– projektový den
29. září – den jako každý jiný na naší škole, a přesto byl
něčím odlišným. Tento den se žáci 7.B a 3.A společně
zapojili do projektu, jehož cílem bylo poznat svoje
spolužáky, kteří navštěvují první stupeň, a přestože chodí
do stejné školy, tak se někteří téměř neznají.
V první části programu si děti k sobě vylosovaly spolužáka,
o kterém měly navzájem zjistit indicie, které ho charakterizují. Kromě jména a příjmení zjišt´ovali žáci o sobě svoje
zájmy, koníčky, oblíbená jídla, barvy, hudební skupiny,
zvířátka, ale třeba i rodinné poměry, kdo kolik má
sourozenců, kde bydlí a kde pracují rodiče.
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co je správné a kdy bylo chování v dané situaci nevhodné.
Hlavní nosná témata pořadu byla – mobilní telefon
ve společnosti a na veřejnosti, chování na kulturních akcích
a etiketa v základu.
V závěru programu byla autogramiáda s Nelou, kterou žáci
v hojné míře využili a mnozí z nich si udělali i společné
foto.
J. Váňová

Zjištěné informace pak dvojice spolužáků prezentovaly
před ostatními. Nutno podotknout, že jsme o některých
žácích získali řadů poznatků a současně i třídní učitel měl
možnosti se dozvědět o svých žácích různé zajímavosti,
o kterých neměl ani tušení.
Ve druhé části projektu jsme se vydali společně do terénu
a zaměřili jsme se na dopravní výchovu. Vzhledem k tomu,
že žáci 3. ročníků nedávno absolvovali besedu s městskými
strážníky na téma bezpečné chování v silničním provozu,
tak si svoje získané vědomosti mohli prakticky ověřit.

Žijeme sportem
Už druhý rok se naši žáci zúčastnili turnaje mezi třemi školami. Dívky soupeřily v přehazované a chlapci v malé
kopané. Jejich soupeři byli, jako loni, žáci základních škol
Teplé a Bochova. Turnaje byly rozděleny na starší a mladší
kategorii, kde pro starší kategorii byli vybíráni žáci a žákyně
8. - 9. ročníků a v mladší kategorii se utkaly 6. - 7. ročníky.
Ve středu 5. října k nám přijeli soupeři obou škol, aby se
utkali o prvenství ve výše zmíněných sportech v mladší
kategorii. To jim samozřejmně naši žáci nechtěli nechat jen
tak bez boje. Nakonec tento souboj dopadl pro naše žáky
výborně. Dívky vyhrály turnaj v přehazované, který probíhal

Cestou na hájenku jsme si společně zopakovali dopravní
značky, které jsme viděli a naší vycházku jsme zakončili
na lesní cestě, kde jsme poznávali stromy, které už známe.
Celé dopoledne se nám povedlo se vším všudy, poznali
jsme svoje nové spolužáky, se kterými se ve škole už
zdravíme, vyšlo nám krásné počasí, dokonce nás
překvapila i velmi hojná účast žáků. Projektové dopoledne
se žákům líbilo a věříme, že v budoucnu si podobnou
aktivitu zopakujeme.
J. Váňová,Mgr. A. Burdová – žáci 7.B, 3.A

ve školní tělocvičně a stejně dopadli i chlapci v malé
kopané, kteří hráli paralelně s dívkami v toužimské hale.
Týden na to 12. října se všechny tři základní školy opět
sešly u nás v Toužimi, aby změřily své síly ve starších kategoriích. Turnaj nemohl probíhat jako předešlý týden, protože v městské hale probíhaly opravy a počasí taky klukům
nepřálo, aby si mohli zahrát na velké brány na hřišti nebo
místní umělé trávě. Z tohoto důvodu jsme s kolegou Mgr.
Princlem a se zástupci žáků ze Základní školy v Teplé
a v Bochově domluvili, že turnaj malé kopané proběhne
společně s turnajem přehazované v naší tělocvičně. Kvůli
tomu se také musela upravit pravidla, jelikož v tělocvičně
nemáme branky na malou nebo sálovou kopanou. Hrálo
se proto jen na branky florbalové a počet hráčů v poli byl
místo 5x5 (4 v poli plus brankář) 3x3 (3 v poli bez
brankaře). Co se týče výsledků turnaje v přehazované, tak
naše dívky suverénně vyhrály nad oběma soupeři a vybojovaly první místo. Chlapcům se na malém prostoru
a na malé branky příliš nedařilo, ale i tak skončili na
pěkném druhém místě.
Tato spolupráce se soudními školami se pomalu stává
tradicí a věříme, že ve spolupráci budeme pokračovat
i v budoucnu a to nejen v těchto turnajích, ale i v jiných
sportovních činnostech.
Děkujeme všem sportovcům za vzornou reprezentaci naší
školy.
Vyučující TV – Bc. J. Hudec, Mgr. P. Princl

Etiketa - aneb se slušností dál dojdeš
Jaký je význam slova etiketa?
Z francouzského slova etiquette (lístek, štítek) znamená
soubor pravidel zdvořilého chování ve společnosti. Dodržováním etikety dává člověk najevo, že ví, co se sluší
a patří a že do daného prostředí patří.
Agentura FASTAGENCY uspořádala pro naše žáky hudebně
zábavný pořad na téma o základech slušného chování.
V pořadu se objevila známá muzikálová zpěvačka
a herečka Nela Kailová, kterou děti znají ze seriálu Ulice
a Ordinace v růžové zahradě.
Jejím dalším protagonistou byl Josef Fečo, herec a dabér,
vítěz několika pěveckých soutěží, včetně mezinárodních.
V současné době působí také v několika pražských
muzikálech např. Addams Family, Bonnie a Clyde.
Přestože oba aktéři jsou velmi mladí, je jim teprve necelých
15 let, jejich výkony byly na profesionální úrovni.
V průběhu pořadu zazněly známé písně od Ewy Farne,
K. Gotta a muzikálové melodie, které roztančily řadu našich
dětí.
Do děje byli vtaženi i naši žáci, kteří si mohli vyzkoušet
modelové situace a zároveň vyhodnotit jednotlivé scénky,
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ČÁPI 2016
Čápi letos přiletěli se zpožděním. Čapího samce na našem
hnízdě jsme poprvé viděli až 1. dubna. Za několik dní
za ním přiletěla samička a pár, jako každý rok, opravoval
hnízdo. To v zimě obývají cizí ptáci, nejčastěji straky.
K čapímu pojímání tedy došlo mnohem později než jiné
roky, v druhé polovině dubna a potom poslední den
v měsíci. Pak jsme již netrpělivě očekávali více než
třicetidenní sezení na vejcích a v červnu vyhlíželi vyklubaná
mlád´ata.
Bohužel, byla polovina měsíce a nic, ani ke konci měsíce
jsme stále žádné čapí hlavičky neviděli. Až posledního
června konečně vykoukla první hlavička. To bylo radosti
a zároveň smutku, že máme jen jedno mládě. Po pár
dnech mi ale bylo sděleno, že jsou v hnízdě 2 čápata, jen
to druhé je menší.
Asi po týdnu již bylo vidět obě mlád´ata…krásná, bílá,
v prachovém peří. Čápata rostla a krásně se vybarvovala.
Přešel červenec a pak srpen – rodiče své dva potomky
vzorně krmili, v druhé polovině srpna dokonce snad
každou hodinu…
Mladí čápi měli již začít létat, jenže toto se nedělo…měli
jsme obavy, že nevyletí z hnízda … co ted´? Spojila jsem
se s Karlem Makoněm ze záchranné stanice v Plzni, který
říkal, že příroda si poradí, vše má svůj čas…
Nakonec měl i pravdu, mlád´ata vylétla z hnízda, jedno, asi
to silnější, létalo delší trasy a to druhé jen krat´oučké okolo
komína…ale létali, což bylo nádherné. 24. srpna jsem
konečně viděla hnízdo prázdné a podařilo se mi zachytit
čápy i se samicí (matkou), jak létají kolem hnízda. Byla to
krásná podívaná :-)
Za dva dny na to se ale stala nemilá věc - jedno mládě
bylo nalezeno poraněné na zemi pod komínem. Vše jsem
zjišt´ovala od paní Soni Šimkové z Městského úřadu
Toužim, která mi poskytla tyto informace: „V pátek 26. 8.
2016 v dopoledních hodinách se na Městský úřad
v Toužimi dostavila paní Páníková a donesla poraněného
čápa, kterého našla v trávě u toužimského pivovaru. Čáp
se nemohl hýbat, pouze ležel. Hned jsem volala místního
veterináře, který nás odkázal na některou ze záchranných
stanic v okolí. První telefonát byl k panu Bobálovi do
Tachova, tam však telefon nikdo nebral. Obrátila jsem se
tedy na Plzeň, kde mi pán oznámil, že spádově patříme
pod Františkovy Lázně. Kontaktovala jsem tedy Národní
přírodní rezervaci SOOS ve Františkových Lázní, kde mi
bylo sděleno, že si pro čápa přijet nemohou, zda bychom
jim ho mohli dopravit. Ještě s kolegyní Hanou Krátkou
jsme čápa naložily a jelikož jsme se bály, zda čáp tak
dlouhou cestu v horku vydrží, tak jsme po cestě navštívily
veterinární kliniku v Karlových Varech. Paní doktorka nám
však sdělila, že čápům nerozumí, neprohlédla ho a dala
nám alespoň fyziologický roztok, který jsme měly čápovi
po částech vpravit do hrdla“. Tolik zatím se slov paní
Šimkové.
Čapí rodiče někdy od této doby nebyli již vidět. Nevím, zda
odletěli dříve s tím, že jejich mladí se již o sebe postarají
nebo kam zmizeli, ale přestalo krmení druhého, zbylého
čápa.
Ti na sebe ale s druhým mládětem byli asi hodně fixovaní,
protože ten se potom od pátku až do pondělí ani nehnul
z hnízda. Ve velkém parnu tam stál a smutně vyhlížel svého

sourozence. Měli jsme o něho velké obavy, opět jsem
se spojila s panem Makoněm a žádala ho o pomoc. Znovu
mi napsal, že příroda si poradí… mám vyčkat, vše se
v dobré obrátí.
Obrátilo … trpělivost našich spoluobčanů vypršela a v úterý
byli povoláni místní hasiči se zdvíhací technikou, aby se do
hnízda podívali. Jaké bylo překvapení, když tam čáp nebyl.
Protože ON byl totiž hrdina a po třech dnech konečně
vyletěl za potravou. Pak až do pátku každý den létal pro
potravu a na noc zpět, až nám v pátek 2. září pomyslně
zamával a odletěl (doufáme, že na nějaké stanoviště, kde
se dá do kupy s dalšími čápy a společně odletí do teplých
krajů).
Soňa Šimková se i nadále zajímala o stav odvezeného čápa
do SOOS a pokračuje ve svém vyprávění:
„Stav mláděte v pondělí po víkendu byl stále stejný, čáp
nejedl, nehýbal se a nepřijímal potravu. Minulý týden
hned po akci s hasiči – čáp na komíně, jsem znovu volala
do SOOS a bylo mi sděleno, že čáp začal přijímat potravu
a pít, avšak stále se nepohybuje. Pokud by se zdravotní
stav zlepšil a čáp by mohl odletět, byl by pracovníky
záchranné stanice odvezen do Chebu a pokusili by se
čápa vpustit mezi skupinu čápů, která se tam nacházela“.
9. září jsem volala do stanice po domluvě s paní Šimkovou
volala já, abych se poptala na zdraví a stav druhého
mláděte. To prý vypadá spokojeně, baští, ale nelétá. Jen se
občas postaví. Je prý ale stále ještě naděje na to, že odletí
se skupinou čápů, která se prý v jejich okolí stále houfuje.
A tak nezbývá než věřit v dobrý konec obou našich
letošních mlád´at.
Lenka Hudečková

Rodiče krmí mladé čápy.

Mlád´ata na komíně.
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