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Nový rok nové rubriky 

 

Poslední měsíce byly pro mnoho z nás plné shonu. Vánoce, dárky, návštěvy, spousta jídla, 
pití… A hned Silvestr, zase jídlo, pití… A pak lyžák, uzavírání známek ve škole… A učení, uče-
ní a zase to učení.  

Chceme se proto ohlédnout za Vánocemi, připomenout si chvíle, které už jsou bohužel minu-
lostí.  

V tomto lednovém čísle si Vám dovolujeme představit novou rubriku s názvem Já, spisova-
tel. Na tomto místě budeme otiskovat Vaše příspěvky, které stojí za přečtení. Proto pohle-
dejte v šuplíku a šup s nimi ven, ať spatří světlo světa. Budeme se těšit na Vaše podnětné 
texty. A protože jsou mezi Vámi talentovaní fotografové, rozhodli jsme se založit ještě jednu 
novou rubriku, a to Fotografické okénko.  

Doufáme, že se Vám nové vydání bude líbit! 

 

Váš MATES! 
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Rozhovor s paní učitelkou    

Miroslavou Hudečkovou  

Jak dlouho už učíte na naší škole? Kde jste 

učila poprvé?     

Na naší škole učím od r. 2001, předtím 
jsem učila v Lipníku n. B. 

 

Kdy jste se rozhodla, že chcete být učitel-

kou?  

Až po absolvování nástavbového studia uči-
telství pro MŠ, nastoupila jsem ale do ZŠ, 
práce s dětmi se mi líbila, takže jsem si do-
plnila vzdělání a dodnes učím… 
 
Co se Vám na této práci líbí nejvíce?      
Všechno . 

Jaký je Váš oblíbený předmět?    

Dříve to byla matematika, ale nyní vyhrává 
český jazyk. 

 

Co Vás bavilo, když jste byla malá?     

Byla jsem všestranné dítě – bavila mě ku-
podivu škola a matematika, sport, hudebka, 
knížky, kroužek ručních prací… měla jsem 
štěstí na dobré učitele a nadšené vedoucí. 
Jen lituji, že jsem se více nevěnovala cizím 
jazykům, nebyly příležitosti. 

 

Co děláte ve svém volném čase nyní? Jaké 

máte koníčky?     

Mám ráda svůj domov, zahradu… takže 
dost času věnuji jeho zvelebování, ale také 
si často vezmu knížku a umím i lenošit. Rá-
da vařím a jím J Ale když se ozve volání dá-
lek, sbalíme s manželem batohy a vyrazíme 
– pěšky, na kole, autem… jsme nadšení tu-
risté za každého počasí, v každé roční době. 
S cestováním se pojí fotografování – je to 
můj velký koníček, na Vánoce jsem dostala 
nový fotoaparát, takže fotím, fotím, fotím…  
 

 

 

 

Máte doma nějaké zvířátko?    

 Máme loveckého psa – borderteriérku Ber-
ry, která zvládá většinu cest s námi. A také 
díky ní jsem velmi často v přírodě, v lese či 
na houbách… 
 

Baví Vás cestování? Kde jste byla nejdál? 

Kde se Vám nejvíc líbilo?      

Jak jsem již uvedla výše, cestujeme rádi. V 
zimě jezdíme na lyže do zahraničí. V létě 
volíme aktivní dovolenou. Loni jsme projeli 
na kolech a se stanem Korsiku křížem krá-
žem a asi to bylo zatím nejdál. Ale cestuje-
me i po zemích českých, jsou zde nádherná 
místa... 
 

Jak jste si užila Vánoce? 

V klidu a pohodě doma s rodinou. Napekla 
jsem, navařila a všechno pak poctivě sněd-
la!  

 

Foto: Mgr. Miroslava Hudečková (Můj poslední fotoúlovek - 

Berry ) 

Rozhovor vedly: Adéla Kunovská, Tereza Vymětalová, 6. B 
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Assassin’s Creed: Film Arnošt Lenoch 7. B 

 

Novinka pro fanoušky videoher Assassin’s Cre-
ed. Je tu film na motivy této videohry, v němž 
si hlavní roli zahrál Michael Fassbender a roli 
záporáka Jeremy Irons. Cal Lynch (Fassbender) 
je zločinec odsouzený za vraždu. Má dostat 
smrtící injekci. Jakmile ji dostane, omdlí a pro-
budí se v neznámé místnosti. Navštíví ho Dr. 
Sophia Rikkinová, která mu vysvětlí proč je ta-
dy. Je potomek asasína Aguilara.  

Tento asasín jako poslední viděl jablko ráje. Po 
tomto jablku pátrá společnost templářů, nepřá-
telů asasínů. Protože je Cal potomek Aguilara, 
mohou s pomocí jistého stroje jménem Animus 
vyvolat simulaci vzpomínek jeho dávno mrtvého 
předka.  

Společnost v této budově drží také další asasí-
ny. Za pomoci Animusu společnost vyhledá ja-
blko ráje. Jakmile otec Dr. Rikkinové (Irons, 
hraje vysoce postaveného templáře) odletí pro 
jablko do hrobky Kryštofa Kolumbuse, Cal a 
ostatní asasíni se vzbouří a utečou z budovy 
společnosti. Na přednášce, kdy chce společnost 
ukázat ostatním templářům jablko, zabijí asasí-
nové otce Dr. Rikkinové.  

Film byl spíše pro ty, co mají rádi akční scény. 
Já mám takové filmy rád, takže pro mě byl ide-
ální. Takže jestli se vám zdá, že se vám bude 
líbit, zajděte si na něj do kina ;-)  

Steam slevy  Theodor Kuba 7. B  

 
Jako každý rok o Vánocích se i tentokrát na 
Steamu objevily obrovské slevy. Tyto akce se 
konají každý rok a slevy se vyšvihují až za 
hranici 90 %. Například hra Sniper: Ghost 
Warrion 2 která ze 10 eur (270 korun) zlevni-
la na 1 euro (27 korun). Samozřejmě i zná-
mější tituly se vyskytly v rejstříku levnějších. 
Třeba Zaklínač 3: Divoký hon zlevnil o 15 eu-
ro nebo legendární Mafie 2, která uťala svou 
cenu o 75 %. Takové slevy steam pořádá i 
na jaře a v létě, což steam dělá asi nejlepší 
obchodní stránku či aplikaci s hrami.  

 
Zdroje: steam 
 
Foto: Plohkov, D. (2013). Praise  lord Gaben. 
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Novinky z techniky 

LUKÁŠ  LÉTAL 7. B 

 

Solární nabíječka 

Solárních nabíječek je dnes ve světě mnoho, 
jsou však často nepraktické nebo mají složité 
ovládání. Proto dvojice techniků Kyoho Song a 
Boa Oho přišla s novinkou. Vynalezli solární na-
bíjecí panel, který lze přitisknout na sklo okna, 
na které svítí slunce. Přibližná doba nabíjení je 
závislá na umístnění, přibližně však 1-8 hodin. 
Zatím bylo vytvořeno jen pár prototypů, prodej-
ný produkt by měl být ještě o něco výkonnější. 
Na trhu by měl objevit zhruba v polovině letoš-
ního roku. 

 

 

 

Foodsniffer (elektronický nos) 

Možná se vám už někdy stalo, že jste snědli  
zkažené maso. Pokud ano, s novým přístrojem 
FOODsniffer by se vám toto již stát nemělo. Pří-
stroj totiž dokáže nově udělat analýzu látek, 
které maso vypouští do ovzduší a podle toho 
pak určit, zda je maso vhodné ke konzumaci. 
S chytrou aplikací, jež je s tímto přístrojem bez-
drátově propojená, je možné podle barev 
v aplikaci určit poživatelnost masa. Přístroj bu-
de jistě dobrým pomocníkem pro gastronomii. 

 

Zdroje: informace: Časopis 21. století, Svět na dlani  
 
Obrázky: wikipedia 
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Zajímavosti ze světa vědy    

LUKÁŠ  LÉTAL 7. B 

 

Nový druh rostliny 

Biologové z Univerzity Palackého objevili při ex-
pedici v deštných pralesích sultanátu Brunej na 
Borneu nový druh rostliny. Rostlinu pojmenovali 
Hvězdnatka nenápadná (thysmia inconspicua).  

 

 

Panda velká  

O pandách je známo, že byly dlouhou dobu   na 
pokraji vyhynutí, ale čínským ochráncům přírody 
se nyní podařilo zvýšit výskyt pand ve volné pří-
rodě o 17 procent. Tím panda zmizela ze sezna-
mu kriticky ohrožených živočišných druhů na 
naší planetě. I přesto je možné, že by se vzhle-
dem ke klimatickým podmínkám mohl jejich po-
čet opět snížit. 

 

Zdroje: informace: Časopis 21. století, Svět na dlani  
 
Obrázky: wikipedia 

 

Zimní trendy oblečení  

Jirka Vyhlídal 7. B 

 

Dámský outfit 

Ženy se oblékají hodně typicky (např. podle po-
časí a nálady). V zimě nosí často bundu s kožíš-
kem nebo kabát. Poté si outfit doladí podle to-
ho, jestli jdou do práce, školy, rande... Z toho 
také vyplývá, jak se mění jejich vzhled. 

 

Panský outfit 

Muži se spíše oblékají do klasiky, nosí bundy 
místo kabátů. 

 

zdroj: designmagazin, dokonalazena 
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Školou chodí Mikuláš Mgr. Jana Petrskovská 

 
V pondělí dne 5. 12. 2016 zavítal opět po roce do naší školy Mikuláš s anděly a čerty. První dvě 
vyučovací hodiny se tak nesly v duchu mikulášské nadílky. 

Mikuláš postupně navštívil všechny třídy na 1. stupni. Hodní žáci byli pochváleni, zlobivé si čerti 
chtěli odnést do pekla, ale nakonec dostali ještě šanci k polepšení. Ve všech třídách žáčci udělali 
Mikuláši radost pěknou básničkou nebo písničkou. Hodným andílci ještě rozdali sladkosti, rošťá-
kům nadělili čerti uhlí a brambory.  

 

Mikuláš, andělé a čerti se s Vámi loučí a za rok zase na shledanou!!  

 

Velkou pochvalu si zaslouží hlavně žáci 9. tříd, kteří se na celé akci podíleli, svědomitě a s radostí 

se připravili na mikulášskou nadílku a zpestřili tak 1. stupni dopoledne.  

Foto: Veronika Staňková, 9. C 

Hledáme nejlepšího mladého chemika 2016/2017 Mgr. Eliška Sahajová 

 
Jméno nejlepšího mladého chemika ČR prozatím ještě neznáme. Myslím však, že se všichni spo-
kojíme se zjištěním, že u nás na škole se to mladými chemiky „jen hemží“. Důkazem je 27 žáků, 
kteří se zúčastnili chemické soutěže. A jména těch nejlepších?  
 
1. BERKOVÁ Anna 9. B 

2. MLČÁK Michal 9. B 

3. BRIŠ Miroslav 9. C 

 
Gratulujeme! 
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Čtyřlístek Mgr. Jana Petrskovská 

 
 Ve čtvrtek dne 1. 12. 2016 se konala na Obchodní akademii v Přerově  soutěž Čtyřlístek pro žá-
ky 9. tříd pod záštitou primátora města Přerova. Naši školu reprezentoval tým složený z žáků 9.C 
- Štěpánka Bejdáková, Vendula Měráková,  Klára Skopalová a Jan Horáček.   

 Celá soutěž byla rozdělena do tří částí. V 
každé z nich museli žáci prokázat své doved-
nosti, znalosti i kreativitu. V první části vy-
tvářeli plakát na téma „Vánoce u nás  a ve 
světě“, následovala jeho prezentace. V po-
slední části nesměl chybět ani vědomostní 
kvíz, ve kterém naši žáci získali suverénně 1. 
místo. Pro zpestření soutěžního dopoledne 
pořadatelé připravili překvapení v podobě 
psaní všemi deseti. Ani tato nečekaná aktivi-
ta náš tým nezaskočila a obsadili opět stup-
ně vítězů.  

 Celé soutěže se zúčastnilo dohromady 12 
týmů z různých základních škol.  V celkovém 
pořadí Štěpánka, Vendula, Klára a Honza vy-
bojovali krásné 4. místo, které bylo také oce-
něno pohárem (soutěž Čtyřlístek, tj. 4 vítěz-
ná místa).         Foto: Mgr. Radek Dlouhý 

Celkově se našemu „čtyřlístku“ na soutěži líbilo, velmi kladně hodnotili i příjemnou soutěžní at-
mosféru, někteří z nich dokonce uvažují o studiu na této střední škole. Čtyřlístek jim umožnil ne-
jen reprezentovat Základní školu Velká Dlážka, ale také si ověřit vlastní vědomosti a schopnost 
týmové spolupráce.         

Vánoční jarmark  Tomáš Turovský 8. B 

Dne 21. 12. byl uskutečněn ve školních dílnách první vánoční jarmark. Mohli jste si nakoupit různé výrobky žáků ze školních 

dílen.  Navštívit jste jej mohli o přestávkách od 1. do 4. přestávky. Vydělané peníze šly na nákup nového materiálu. 

 

FOTO: Tomáš Turovský 8. B 
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Projekt – vesmír 
Dva prosincové pátky jsme v 5. B věnovali práci 

na projektu VESMÍR. Cílem projektu bylo pro-

hloubit znalosti, které jsme doposud získali. 

Skloubili jsme dohromady učivo českého jazyka 

– práce s textem o vesmíru, určování slovních 

druhů, skloňování podstatných jmen i matema-

tiky – počítali jsme např. kolik váží skupina kos-

monautů i se skafandry nebo kolik sekund trvá 

Zemi oběhnout Slunce. Prováděli jsme různé 

pokusy, např. rozpínání vesmíru, start rakety 

nebo pohyby vesmírných těles. Vytvořili jsme si 

také model sluneční soustavy pomocí švihadel 

(oběžné dráhy) nebo polystyrenových polokoulí. 

Projektem nás provázelo soutěžení našich ves-

mírných týmů, což nás moc bavilo i motivovalo. 

Text, foto: 5. B 

 

 

Exkurze do „vesmíru“  
Na čtvrtek 1. 12. 2016 se jsme se my, žáci pá-

tých ročníků, moc těšili.  Čekalo na nás totiž br-

něnské planetárium se zajímavým programem 

Úžasné planety.   

Vydali jsme společně na putování spalujícím žá-

rem i mrazivými pustinami, vesmírným vzdu-

choprázdnem i atmosférami hustými tak, že by 

se daly krájet! Dostali jsme se nebezpečně blíz-

ko planetárnímu otesánkovi a také kličkovali 

mezi měsíci, prstenci a planetkami.   Zatočila se 

nám hlava nad gigantickou bouří, která by klid-

ně pohltila celou planetu Zemi. Tuto dobrodruž-

nou cestu Sluneční soustavou doprovázela pro-

hlídka aktuální oblohy, na níž jsme pátrali po 

nápadných souhvězdích, hvězdách i plane-

tách.  Odchod z hvězdárny jsme si zpestřili 

vědeckou stezkou, která je instalována v při-

lehlém parku. Její součástí je několik volně 

přístupných, hravých experimentů z fyziky a 

astronomie.  

 Z Kraví hory, kde se Planetárium a hvězdárna 

Brno nachází, jsme seběhli a zase vyběhli na 

hrad Špilberk. O přestavbě podzemních částí 

na civilní vězení pro nejtěžší zločince rozhodl 

císař Josef II., o němž jsme se nedávno učili.  

A pak už nás za dobré chování čekala vytou-

žená brněnská Galerie Vaňkovka, kde si větši-

na z nás dala něco dobrého.  

Výlet se vydařil, počasí nám přálo, všichni byli 

spokojeni! 

Text a foto: 5. A, B. C 
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Říše fantazie  

Ozdravný pobyt Bílá 12.11.- 18.11.2016  Anna Frydrýšková 4. A 

Ozdravný pobyt byl velmi rozmanitý, třeba jsme podnikli celodenní výlet na Radhošť, a to nebylo 
všechno, co jsme dělali. S paní učitelkou jsme navštívili obůrku, přes kterou jsme přešli a pokra-
čovali ke Smradlavce. Vraceli jsme se kolem loveckého zámku, a dokonce se podívali i do kapličky 
svatého Huberta.  
Jedno krásné odpoledne jsme si zařádili na bazéně a zrelaxovali ve vířivce. 
 Hledali jsme poklad a skoro každý večer jsme se dívali na filmy např. Doba ledová 5. 
Poslední večer jsme se báli na stezce odvahy, která nebyla moc strašidelná, ovšem válení sudů ze 
svahu to spravilo. 
Často jsme chodili, ale vůbec mi to nevadilo. Lovili jsme i pstruhy a foukali bubliny. 
Chtěla bych zase někdy vyjet se třídou do přírody, bylo to moc fajn.  

 
Foto: Mgr. Monika Horká 
 

Vánoční koledy  Vít Cekota 9. b 

Vánoční koledy ve škole měli každoročně zajímavou atmosféru. Vždy jsme se sešli ve vestibulu a 
popěvovali jsme svými úžasnými hlasy všechny známé koledy.  

Mezi hity patřily: Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce Valaši, Rolničky, Tichá noc. Ty jsme mohli 
zpívat pořád dokola, protože to jediné se dalo nějak poslouchat a paní učitelky to hodně dobře 
věděli. Připadne mi dost krásné, že jsme se všichni, tím myslím od deváťáků až po ty nejmenší 
prcky, mohli sejít a zpívat tu jednu samou koledu. Koledy se zpívaly v průběhu 3 dní před vánoč-
ními prázdninami. Bylo tam mnoho nástrojů, mezi dva hlavní patřila Kytara a klavír (keyboard). 
Kytary se ujal pan učitel Dlouhý a na keyboard hrála paní učitelka Venclíková. Ostatní se mohli 
přidávat s nástroji, co dostali. Bubínek, tyčky, různá třasátka. Připojili se učitelé i školník.  

Myslím si, že tato myšlenka je skvělá a děti si aspoň uvědomí, jak jsou prázdniny blízko. 
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Lyžařský kurz Veronika Budařová 9. b 

Dne 8. 1. – 13. 1. 2017 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz v Karlově pod Pradědem. O tento 

kurz v lednovém termínu byl velký zájem. Odjelo na něj více než 100 žáků, a z toho důvodu se 

nemohli zúčastnit ostatní žáci, zejména z 9. tříd, kteří se těšili na poslední společně strávené 

chvilky se svými kamarády z vedlejších tříd. Někteří lyžaři nebo snowboardisti, kteří na tento kurz 

odjeli, byli úplní začátečníci. Stáli poprvé na lyžích/prkně, ale s odvahou šli do toho a na konci už 

jezdili z velkého svahu bez pomoci učitelů. Jiný byli zas pokročilejší a na lyžák nejeli za účelem 

naučit se lyžovat nebo snowboardovat, ale pouze se třeba zdokonalit v některé z věcí (zatáčení, 

brzdění…). Počasí jim přálo, až na pár dní, kdy byla mlha a hodně sněžilo. K lyžáku patří samo-

zřejmě i diskotéka, která proběhla hned na začátku kurzu v úterý. Lyžovalo se skvěle až na dny, 

kdy byl sníh dost nahrnutý a byla tam mlha. Všichni si lyžařský kurz užili a proběhl bez jakýchko-

liv větších zranění. 

Foto: Mgr. Jaroslav Matěj 

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce ve školním roce 
2016/2017  Mgr. Ivana  Škvárová 

 

V prosinci 2016 na naší škole tak jako každým rokem proběhla konverzační soutěž v anglickém 
jazyce. Konverzovalo se o tématech jako „Family and friends“, „My typicalschoolday“, „My hob-
bies, leisuretimeactivities and pets“, „My townorvillage“ and „Weather and seasons“. 

Soutěž v kategorii 8. – 9. třídy proběhla dne 8. prosince 2016 a zúčastnilo se jí celkem jedenáct 
žáků. Vítězem se stal Viktor Zamazal ze 9. C, na druhém místě se umístil Filip Haužvic také z 9. C 
a na třetí příčce skončil Hubert Malchar z 9. B.  

Ve druhé kategorii čítající žáky 6. – 7. třídy, jejíž kolo proběhlo 15. prosince 2016, zvítězil Lukáš 
Létal, na druhé příčce se umístil Tadeáš Zachara a třetí skončil Arnošt Lenoch, všichni jmenovaní 
jsou žáky 7.B. 

Všechny zúčastněné chválíme za jejich zájem a podaný výkon, vítězům blahopřejeme a budeme 
jim držet palce v okresním kole, které proběhne v únoru. 
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Jak zima malovala Kristýna Knapková  9. b  
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Dnešní uspěchaný svět 
Abby Lena Shortt, 9.B 

Jakmile večer odbyde,  
rodina v domě přibyde. 
Hned jak ke stolu usednou,  
svými ústy pořád melou. 
 

 
 
 
O něčem si povídají, 
nejspíš proto, že se málo vídají, 
opět se domluví, jak se setkají,  
ale do příštích Vánoc se ani ne-
míjí. 

 
 
 
Zazvonil zvoneček,  
že přišel Ježíšek, 
děti k dárkům spěchají 
a už obaly létají. 
 

Letiště v Přerově? Daniela Tomaníková 6. a, Andrea Říhošková 6. a  

 

Budoucnost přerovského vojenského letiště je opět nejistá. Důvod? Z ministerstva obrany tento 
týden prosákly informace o tom, že armáda na provozu vrtulníkové základny v Bochoři ročně 
prodělá až 600 milionů a finančně výhodnější by tedy bylo její přemístění. Zpráva přišla v době, 
kdy se slibně rozjíždí projekt na provoz smíšeného letiště. Ten se ale bez podpory armády neo-
bejde. 
 
zdroj: denik.cz 

 
Budoucnost ubytovny Chemik může být ohrožena  Daniela Tomaníková 6. a, Andrea Říhošková 

6. a  
 

 
Někteří velcí zaměstnavatelé z Olomouckém kraje nadále poskytují svým zaměstnancům možnost 
bydlení v podnikových ubytovnách. Dopadů případného zavedení poplatků z ubytovací kapacity 
pro firemní ubytovny, o kterém tento týden jednala vláda, se však většina z nich neobává. ČTK 
to zjistila v anketě. Poplatek, který platí například hotely a penziony, činí podle zákona čtyři koru-
ny za lůžko a den. Obce se ale mohou s ubytovateli dohodnout na paušální částce. 
 
Zdroj: prerov.nejlepsi-adresa.cz 
 
 

Prázdných budov má Přerov řadu, ze strachu z ubytovny dá miliony za 
další Daniela Tomaníková 6. a, Andrea Říhošková 6. a  

 

Strach z další problematické sociální ubytovny v Přerově byl silnější než ekonomické argumenty. 
Město definitivně kývlo na koupi hotelu Strojař. Kupuje ho za 42 milionů korun i přesto, že pro 
něj nemá žádné využití a navíc budou nutné opravy za další desítky milionů. Už nyní má přitom 
řadu chátrajících nevyužitých budov.  
Koupi Strojaře odsouhlasili přerovští zastupitelé tento týden i přesto, že částka, kterou za něj 
musí město dát, se navýšila o půldruhého milionu. 
„Je to tím, že podle podmínek ministerstva obrany platí daň kupující, o tuto částku se pak cena 
zvýšila,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Pavel Košutek. Koupí se město snaží zabránit 
vzniku další sociální ubytovny, kterých je už nyní v Přerově dost, a místní je vnímají jako pro-
blém. 
„Kvůli dalšímu využití Strojaře jsme vytvořili pracovní skupinu, v níž jsou zastoupeny všechny po-
litické kluby. Její členové budou společně hledat možnosti, jak s budovou naložit,“ uvedl přerov-
ský primátor Vladimír Puchalský. 
 
Zdroj: olomouc.idnes.cz 
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Vánoční trhy - Přerov  

Vít Cekota 9. B 

V předvánoční čas a po dobu celých svátků se jako každoročně v Přerově konali „trhy“. Možná si 
říkáte, proč ty uvozovky? Jistě jste měli příležitost navštívit trhy v Brně a v Olomouci. Myslím si, 
že již od oka poznáte, kde se vám více líbí. Trhy v ostatních větších městech jsou obyčejně slav-
nostnější a plné výzdob. To nemluvě o stromečku, který byl tento rok trochu chudší. V Přerově 
probíhají svátky s doprovodem různorodých představení na pódiu svařeným vínem a dobrým jíd-
lem. Pokud také hledáte různé drobnosti pro vaše rodiče, sourozence, babičky, dědečky, tak jsou 
zde k nalezení také zajímavé doplňky. V Přerově se toho moc nemění. Jedinou změnou, kterou 
jsem byl schopen tento rok vypozorovat, byla ta, že Přerov asi prodal zvon, co bývá u stromečku. 

 

Plavci Mgr. Eva Šlechtová 

V sobotu 10. prosince se do Karviné sjeli nejlepší 10letí plavci z celé Moravy. Výbornými časy a 
umístěním v krajských přeborech si účast na tomto Zimním poháru České republiky vybojoval i 
Martin Skýpala ze třídy 5. A. I přes dlouhodobý tréninkový výpadek kvůli zdravotním problémům 
se mu podařilo ve velké konkurenci prosadit. Nejlépe si vedl v disciplíně 50 m znak – zde si vy-
plaval krásné 7. místo. V kraulové padesátce se umístil 10. K dosaženým výsledkům gratulujeme 
a přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalších závodech.  
 
 

Hod oštěpem Adéla Přibylová 8. A 

Hod oštěpem je atletická disciplína, která pochází z vojenského výcviku starých Řeků. Dokonce byla sou-

částí i starověkého olympijského pětiboje. Většina oštěpařů používá finský styl házení (Palec a prostředník 

se opírají o konec vinutí, ukazovák je stranou pod oštěpem, částečně přiložen k prostředníku a podílí se 

na stabilizaci polohy oštěpu v nápřahu a je i částečně zapojen do zátahu.), nebo švédský styl házení (Palec 

a ukazovák se opírají o konec vinutí. Ukazovák se plně využívá k závěrečnému odhodovému impulsu a k 

rotaci.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: wikipedie, is.muni.cz 

Foto: Sporting Heroes. (2017). Jan Železný.  

 

 

Rozhovor s Davidem Bajerem 

Jak tě napadlo, že hod oštěpem je dis-
ciplína, která tě bude bavit? 

,,Začalo to na školních závodech, kde jsem 
hodil 80 metrů. A pak mě trenér požádal, 
abych zkusil házet oštěpem.“ 

Jako dlouho se téhle disciplíně věnuješ? 

,,Skoro rok.“ 

Jaké jsou tvoje nejlepší výsledky? 

,,Lehčím oštěpem jsem hodil 46 metrů a 
těžším oštěpem jsem hodil 44 metrů. Na 
republikovém kole jsem měl nejlepší výsle-
dek 44,20 metrů.“ 

Měl si někdy v plánu skončit s házením a 
přejít na jiný sport? 

,,Než jsem se začal specializovat na hod 

oštěpem, hrál jsem házenou. Takže nic 
jiného v plánu nemám.“ 
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Vtipy Daniela Tomaníková, Andrea Říhovská, 6.  

 

 

Hurvínek šel na očkování, a křičí přes celou ordinaci.  

Spejbl ho uklidňuje: „Hurvajs, nekřič, vždyť ani nevíš, proti čemu tě očkují." 

„Vím. Proti mé vůli!" 

 

Přijde Pepíček za maminkou, že ho bolí hlava. 

„Maminko, mě bolí hlava." 

Maminka mu odpoví: „Víš Pepíčku, musíš hodně pít." 

Pepíček: „Dobře, takže kde je kořalka?" 

 

Pepíček sedí ve vlaku a žvýká žvýkačku. Přisedne si k němu stará paní. Po 5 minutách mu stařen-

ka řekne: „To je od tebe moc hezké, že mi tu tolik věcí vyprávíš, ale já jsem hluchá." 

 

Na hodině matematiky pan učitel pokládá dětem otázku: „Když budu držet v pravé ruce deset 

jablek a v levé jedenáct jablek. Co budu mít?" 

Pepíček se přihlásí a odpoví: „Pane učiteli, budete mít obří ruce." 

 

Malý Pepíček nebyl dva dny ve škole. Třetí den přichází rovnou k panu učiteli a nese mu omluve-

nku:  

„Omluvte mého syna z vyučování, byl velice nemocný.  

S pozdravem  

Moje matka“ 

 

 

Pepíček jde spokojeně ze školy domů. 

„Tak co Pepíčku, copak jste dnes dělali ve škole?“ 

„Vyráběli jsme výbušniny.“ 

„Opravdu? A co v té škole budete dělat zítra?“ 

„V jaké škole?“ 

 
Zdroj: vtipy.net 
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CZ KŘÍŽOVKA 

EN KŘÍŽOVKA 

A máme tu vítěze minulého vydání časopisu MATES! Předbíhací kartičku do jídelny získává      
Samuel Fillo - 7. B! Gratulujeme.  

A kdo bude další? Komu se nechce čekat ve frontě na oběd? Není snadnější cesty  než vyluštit 
naši křížovku!!!!!!! 

Křížovky Elizabeth Kelnarová 7. a, Pavlína Prečanová 7. b 
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