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1. Jak dlouho učíte? 

     Od září, těším se vždycky na pondělí. 

2. Proč jste se rozhodl jít na naši školu? 

Škola se mi ozvala. 

3. Líbí se vám na naší škole? 

   Jo a moc.  

4. Učil jste ještě někde? 

   Ne.  

5. Jaké máte záliby? 

  Seriály, filmy, počítačové hry. 

6. Jaké předměty učíte? 

  Tělocvik, práce s počítačem, 

technické činnosti. 

7. Jaký sport máte nejraději? 

  Hokej.  

8. Jak vycházíte s kolegy? 

  Úplně super. 

9. Kde jste byl na dovolené? 

  Nebyl.  

10. Co děláte ve volném čase?  

    Odpočívám. 

11. Jaký styl hudby máte rád? 

     Rap, folk, R’NB. 
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Takovouto větu si mohou říkat jedině prvňáčci. Ti úplně nejmenší, kteří se do školy 

nedočkavě těší a aktovku si připravují už určitě nejméně od Vánoc. A nahlížejí do sešitů 

starších sourozenců a tak rádi by už psali domácí úkoly. Ti, kterým prázdniny ještě nic 

neříkají, protože je dosud měli vlastně pořád, a jejich hlavní touhou je, aby užuž skončily a 

konečně začala ta vysněná škola.  

V pondělí 1. 9. 2014 si poprvé vyzkoušelo 

našich 56 nových prvňáčků, jaké to ve škole 

vlastně bude. Před budovou školy je nejdřív 

přivítaly jejich paní učitelky, pozdravil je 

ředitel školy Martin Černý a pár hřejivých 

slov přidal náměstek primátora Michal Zácha. 

Oči prvňáčků plné očekávání, napětí, možná i 

obav a strachu se rozjasnily po vstupu do 

nových tříd, ve kterých to nebude jenom 

samé učení, ale získají tu určitě spoustu 

kamarádů, zážitků a vzpomínek, které je 

budou provázet celý život. Nabyté vědomosti 

a dovednosti je pak povedou životem.  

Nezbývá, než jim ještě jednou 

popřát, aby se jim u nás ve 

škole líbilo, učení je bavilo a 

všechna jejich očekávání a 

přání se beze zbytku splnila. 

Ať se každý rok po 

prázdninách vracejí do školy s 

tím nadšením, se kterým 

vstoupili do své první třídy. 
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 Ve dnech 8., 9. a 10. září byla naše třída plně zaměstnána hrami, zábavou i prací na 

adaptačním kurzu v Rajnochovicích.  

V pondělí ráno se sluncem nad hlavou jsme se vydali vstříc třídennímu dobrodružství. 

Jakmile jsme dorazili do tábora, ubytovali jsme se v chatkách a poté jsme byli okamžitě 

„vcucnuti“ do veškerého táborového dění. Vedoucí, kteří jednotlivé aktivity přichystali a 

organizovali, byli skvělí. Já (coby zástupkyně učitelů) jsem si v duchu posteskla, že už 

nepatřím mezi žáky, a nemůžu se tak účastnit všech her. Např. ringo jsem si ale s chutí 

zahrála a musím pochválit všechny své spoluhráče, ale i protihráče. Téměř všichni hráli s 

absolutním nasazením. A navíc mnozí z nich se ve hře během pouhých tří dnů velmi zlepšili.  

Kromě sportovních aktivit byly připravené hry zaměřené na schopnost pracovat v týmu, hry, 

ve kterých bylo nutno předem promyslet způsob řešení, stolní hry atd.  

Sluníčko nás většinou hřálo, došlo ale i na silný déšť, který však nikoho fyzicky ani 

psychicky nezničil. A i když nám mokro zkazilo vyhlídky na večerní táborák, vedoucí udělali 

vše pro to, abychom o opékání špekáčků nepřišli. A podařilo se. U ohně jsme si zazpívali, 

pobavili jsme se a šli spát.  

Osobně musím přiznat, že se mi celý kurz líbil. Viděla jsem totiž nadšení ve tvářích většiny 

dětí. A i přes drobné hádky, nedorozumění apod. jsme se k sobě chovali ohleduplně, 

pomáhali jsme si a věřím, že jsme se poznali mnohem lépe, než kdybychom spolu ty tři dny 

strávili ve škole. 
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Dne 24.9.2014 se v hodině VKZ uskutečnila na ukázku svatba Renaty Čechákové a Tomáše 

Filgase. Za svědkyně šly Renatě Markéta Študentová a Tomáši Jana Mayerová. Roli 

oddávajícího získal Lukáš Skopal, který měl svou řeč velmi dobře natrénovanou. P.uč. 

Vosáhlová byla velmi překvapena, jelikož nečekala, že to vezmou až tak do detailů. Všichni 

byli velmi pěkně oblečeni, nevěsta měla dokonce takové šaty, které vypadaly jako opravdové 

svatební šaty. Účastníci svatby si od p.uč. vysloužili pěknou 1 do žákovské knížky.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Dne 15. října proběhlo na naší škole školní kolo 

každoroční soutěže „Přírodovědný klokan“, 

které se mohli zúčastnit žáci 8. a 9. ročníků. 

Letos se do záludných otázek, které prověřily 

znalosti z matematiky, přírodopisu, zeměpisu, 
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fyziky a chemie, pustilo 21 žáků.Největší gratulace patří samozřejmě 

držitelům předních míst - Marianu Moravčíkovi (1. místo), Marku 

Sedlmaierovi (2. místo) a Michalu Uřinovskému (3. místo), žákům 9.A, kteří 

byli kromě dobrého pocitu ze sebe sama odměněni i sladkou odměnou. 

Pochválit musíme ale i žáky 8. ročníků, zejména Tomáše Bělašku (8.B) a Adama 
Hose (8.A), kteří zdatně obstáli v konkurenci svých starších spolužáků a 

obsadili se shodným počtem bodů pěkné 4. a 5. místo. Výhercům ještě jednou 

gratulujeme a těšíme se na další úspěšné řešitele příštího ročníku. Učitelé 

přírodovědných předmětů. 
 

 

 

 

 

V pátek 19. září využily 

druhé třídy krásného počasí 

letošního babího léta a „učily 

se“ netradičně v terénu. Žáci 

spojili výuku matematiky a 

prvouky při vycházce do 

města. Cestou pozorně sledovali 

okolí a hledali geometrické 

tvary, které nás obklopují 

doslova na 

každém kroku. Cílem vycházky 

pak byla návštěva výstavy hub, kterou 

každoročně pořádá přerovský 

mykologický klub. Druháčci se 
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přesvědčili, že letos houby opravdu rostou. Tak hurá do lesa! 

 

V 5:45 jsme všichni stáli na nádraží a čekali na vlak. Do Prahy jsme 

přijeli kolem 9:00. Všichni se museli vlézt do jedné (i bez nás 

přecpané) tramvaje. Po dlouhém výstupu schodiště jsme se ocitli na 

třetím nádvoří Pražského hradu. Před námi se tyčil chrám sv. Víta. 

Potom všichni sestoupili po býčích schodech dolů do zahrady. Místo 

prohlídky jsme ale scházeli další schody. Tam nás paní průvodkyně 

Sylva zavedla do místnosti určené pro tuhle soutěž. Nejdřív nám 

pustili film ,,Jak člověk k architektuře přišel „ a potom jsme si 

měli nakreslit, vymodelovat a postavit hřiště nebo dům. Stavět se 

dalo z kostek a papírových krabic. Potom jsme zase museli všechny 

schody vystoupat. Najedli jsme se a všichni si prohlédli výstavu různých modelů (od 

historických budov po moderní kanceláře). Po dlouhé výstavě jsme zase scházeli býčí 

schody. Prohlédli jsme si celou zahradu, strom starý 450 let, Vladislavský sál ( bohužel 

zvenčí) a naštvali pár zedníků. ( Pán, který nás zahradami provázel, nás zavedl na uzavřenou 

cestičku.) Potom jsme dlouho hleděli do kašny a rozeznávali peníze z cizích zemí, které tam 

lidi naházeli. Na nádraží jsme se dostali metrem, kde paní učitelce málem dveře přivřely 

ruku. Pak už všichni seděli ve vlaku se spoustou dárků z Prahy. Mile mě překvapilo, že všichni 

dojeli živí a zdraví. Bylo to docela dobré, ale jsem ráda, že v Praze nebydlím. 

Matějová B. 
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Dne 7.10. jsme byli v klubu Teplo na anglickém představení, které se odehrávalo celé 

v angličtině až na krátké pasáže, kde vysvětlovali děj česky. Příběh byl o Peterovi Blackovi 

a jeho neštěstí v životě, které se na něj nahrnulo za jediný den. První den Peter zašel za 

kartářkou, aby mu poradila, co má dělat. 

Peter řekl, že nemá po tom smolném dni vůbec 

nic, ani 1 dolar, ale když mu kartářka řekla, ať 

se podívá do kapsy, našel 10 dolarů. Kartářka 

mu pověděla, že zná hotel, kde je přespání za 

5 dolarů a za zbývajících 5 dolarů si má 

koupit dopravní prostředek. Peter si koupil 

kolo od pouličního prodavače Rocca, který mu 

dal nejmenší kolo, které měl. Peter poté ošidil 

jednoho gangstera o jeho bundu a vydal se do malé restaurace, kde začal pracovat. Byla to 

malá čínská restaurace, kde jednou vypadl proud a Peter musel šlapat na kole, aby ho 

nahodil. Podařilo se mu nahodit proud a kuchař 

mu uvařil něco k jídlu. Poté Peter jel na dálnici 

na kole, vyboural se a hrozila mu smrt. Lékaři 

ho zachránili, ale Peter neměl doklady, a tak ho 

nemohli převést do nemocnice. Lékaři Petera 

odvezli k bezdomovcům, kde se Peter po 

otřesu vzbudil a dále žil s nimi. Bylo mu tam 

dobře a začal tak nový život. 
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Ve čtvrtek 23.10.2014 jsme si my, páťáci, museli trochu přivstat. O půl sedmé už na 

nás čekal u bazénu autobus. Nikomu to ale moc nevadilo, čekal nás totiž zajímavý 

den. První zastávka byla v Planetáriu Brno, kde jsme zhlédli program v digitáriu 

s názvem Astronaut. Vydali jsem se na 

cestu vesmírem, pozorovali hvězdy, 

souhvězdí i planety. To ale nebylo vše. 

Také jsme prozkoumali vesmír na palubě 

raketoplánu, nahlédli do těla astronauta 

nebo zažili stav beztíže či nepříjemné 

přetížení. Někomu to nedělalo moc 

dobře, ale většina z nás docházela s tím, 

že by se jednou do vesmíru chtěla 

podívat. Dalším cílem našeho výletu byly 

kasematy na hradě Špilberk. Pěšky jsme si vyšlápli na kopec v srdci Brna. Odměnou 

nám byl krásný výhled. V podzemí na nás čekala paní průvodkyně s velmi zajímavým 

vyprávěním o brněnských kasematech=vězení. Prohlédli jsme si mučírnu, kobky pro 

vrahy, vězeňskou kuchyni nebo 

ložnici.Za odměnu nás paní učitelky 

vzaly do OC Olympia, kde jsme náš výlet 

zakončili. Všem se tento den moc líbil.   

Třída 5.B 
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Opuštěný kocourek 

Bouřka se jednoho 

deštivého dne ukryje 

v tajuplném domě 

starého kouzelníka, kde 

bydlí také celá řada 

nevšedních bytostí ze 

světa fantazie. Ale ne 

každý je nadšený 

příchodem nečekaného hosta. Králík Jack spolu s myškou Maggie 

udělají všechno pro to, aby kocourka vyhnali. Situace se ještě zhorší, 

když kouzelník skončí 

v nemocnici a jeho 

chamtivý synovec využije 

šanci, aby dům prodal. 

Kocourek se nevzdává a 

rozhodne se spolu 

s novými kamarády 

společný kouzelný dům 

zachránit. 

 

 

http://www.kcturnov.cz/foto/1197_6492.jpg
http://www.koukalek.cz/www/ir/news-images/108577-image0--mm468x255.jpg
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Pepíček 

Pan učitel k malému Pepíčkovi: 

"Pepíčku, musíš psát čitelně!" 

"Ale pane učiteli, vy to pak po mně přečtete a pak 

tam najdete i chyby!" 

Ostrava 

Víte, proč není na Ostravsku práce? 

Bo už je všecko hotove. 

 

Chuck Norris  

 

Chuck Norris se v kruhu dokáže schovat do kouta. 

 

SMS 

 

SMS manželce: 

"Zlato, dávám si poslední pivo a za 20 minut jsem doma. Pokud nebudu, přečti si tuto zprávu 

znova." 

 

Rozhovor syna a otce 

"Tati, kdo je to muž?" 

"To je takový člověk, který je velmi silný, vše dělá pro svoji rodinu, chrání ji, stará se o ni a 

má ji rád." 

"Tati, já bych chtěla být takovým mužem, jako je maminka." 

 

Francouzština 

"Neměl jsi v Paříži potíže se svou francouzštinou?" 

"Já ne, ale Francouzi ano." 

 

Blondýna  

Co udělá blondýnka, když se dočte, že 90 procent úrazů se stane doma? 

Přestěhuje se. 
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V novém školním roce se družstvo přerovských pozemních hokejistů, jehož základ tvoří 

kluci ze Základní školy Velká Dlážka, zúčastnilo dvou turnajů. První turnaj se odehrál 

6.9.2014 v Jičíně, kde za nádherného počasí vybojovali naši hokejisté celkové druhé místo. 

Na prvním místě skončilo družstvo z Olomouce, které v kvalitním finálovém souboji porazilo 

Přerováky.   

Druhý turnaj, Velká cena 

Prahy, se uskutečnil 

v sobotu, dne 20.9.2014 

na hřišti SK Slavia Praha. 

Tento turnaj byl pořádán 

ve spolupráci s Českým 

svazem pozemního hokeje 

a zúčastnila se ho mimo 

jiné i dvě družstva ze 

Slovenska. Na turnaj se 

přihlásilo celkem devět 

družstev. I tento turnaj 

byl pro pozemní hokejisty 

z Přerova velice úspěšný. 

V celkovém umístění 

obsadili po velice pěkných výkonech druhé místo. 

Oba turnaje ukázaly, že se přerovský pozemní hokej ubírá správným směrem a nezbývá nic 

jiného, než si přát, aby dosavadní sportovní úspěchy nebyly poslední, aby se Přerov 

nesmazatelně zapsal do mapy českého pozemního hokeje a aby ostatní týmy z České 

republiky počítaly s kvalitou hokejistů z Přerova i nadále.  

Velká cena Prahy, 2. místo 

 

         

 



škoiní časopis MATES, číslo 1, ročník 2014/15 

 

14 

 

 

 

 

 

Ve dnech 27.9.-28.9.2014 uspořádal Sportovní klub Univerzity Palackého Olomouc první 

ročník turnaje v pozemním hokeji v kategorii U11. Hrálo se za teplého slunečného počasí 

na hřišti Fakultní základní školy Rožňavská v Olomouci a na hřišti dětského tábora v 

Čekyni.  

Z původně přihlášených deseti týmů zůstalo pouze sedm, které byly rozděleny do dvou 

skupin. Do skupiny A, která všechny své zápasy odehrála v Čekyni, byly zařazeny 

týmy Přerova (ZŠ Velká Dlážka), Slavia A, Slavia B a Bohemians děvčata. Ve skupině B 

mezi sebou hrály týmy Olomouce (FZŠ Rožňavská + ZŠ Kopaniny), Slavia Hradec Králové 

a Bohemians kluci. Po velkých bojích se v průběhu sobotního odpoledne odehrály všechny 

zápasy jednotlivých skupin. Pořadí po první dnu bylo následující:  

Skupina A: 

1. místo Přerov 

2. místo  Slavia A 

3. místo Slavia B 

4. místo Bohemians děvčata 

Skupina B: 

1. místo Slavia Hradec Králové 

2. místo Bohemians kluci 

3. místo  Olomouc 

Do druhého dne byly vytvořeny opět dvě skupiny, kde do první skupiny 

postupovaly dva nejlepší týmy ze základních skupin a do druhé skupiny 

družstva ostatní. Ve finálové skupině byly k vidění nádherné zápasy, ve 

kterých nebyla nouze o velice bojovné výkony všech družstev. Finálovou 

skupinu nakonec ovládli hráči Bohemians kluci, na druhém místě se umístili 

hráči Slavie Hradec Králové, třetí příčku pro sebe získali hoši z Přerova a čtvrté 

zůstalo pro Slavii Praha A. Nemálo bojovné výkony všech hráčů a hráček byly k vidění i 
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ve skupině o páté až sedmé místo, kde nenašla přemožitele Olomouc, následovaná 

děvčaty z Bohemians a družstvem Slavie Praha B. V nedělním  vyhodnocení byly všem 

družstvům z rukou pořadatelů předány ceny a následně byli vyhlášení nejužitečnější 

hráči z každého teamu. Tuto cenu za přerovské družstvo získal Tomáš Němeček a za 

olomoucké družstvo Jirka Dušek. 

 

 
Ve středu 24.9.2014 se zúčastnilo 16 

žáků tradičního běžeckého  závodu O 

Pohár primátora,který se konal na 

stadionu TJ Spartak Přerov. 

V běhu na 60m se dařilo Veronice 

Budařové ze 7.B, která v kategorii 

mladších žaček zvítězila časem 8,98s. 

Na medailové umístění dosáhl také 

Martin Večerka z 8.A. V závodě na 

800m doběhl mezi mladšími žáky na 

2.místě. 

VÝSLEDKY: 

Mladší žačky: 

60m   800m   

1. Budařová Veronika     8,98                  11. Hédervári Marie 3:05,73 

4. Lapáčková Vendula 9,29 4. Burešová Vendula 2:55,75 

7. Burešová Vendula 9,58    

 

Starší žačky:  

60m   

4. Dvorská Nikola 8,94 

10. Mráčková Nikola 9,41 
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Mladší žáci: 

60m   800m   

10. Bajer David 9,22 2. Večerka Martin 2:32,70 

14. Řehák Martin 9,41 8. Andráši Lukáš 2:42,43 

16. Karas Matěj 9,48 25. Karas Matěj 3:24,33 

Starší žáci: 

60m   1500m   

15. Briš Miroslav 8,81 4. Sehnálek Jakub 5:04,46 

22. Gӧbl Martin             9,65 6. Jelínek Tomáš 5:12,62 

   21. Kuchta Dominik 5:47,64 

 

 

O víkendu 11.-12.října se konaly v Novém Jičíně 

závody v plavání. Z našich plavců se zúčastnila 

Eliška Přikrylová, která si vyplavala bronzovou 

medaili na trati 200m prsa, páté místo na 100m 

prsa a sedmé místo na 50m prsa. Další závodnicí 

byla Tereza Görlichová, která na stejných 

tratích obsadila páté, sedmé a deváté místo. 

Z chlapecké kategorii nás reprezentoval pouze 

Jakub Rössler, který se na tratích 50m a 100m 

volný styl neprobojoval do první desítky. 

 

Na těchto závodech 25.října se nám dařilo velmi dobře, 

když Lukáš Andráši zvítězil v závodě na 100m motýlek, na 

polohové stovce skončil třetí a na 100m volný způsob obsadil 

čtvrté místo. Adéla  Přikrylová zvítězila hned dvakrát: na 

100m a 50m prsa. Stejné tratě plavala i Tereza Görlichová, 

na obou shodně doplavala na čtvrtém místě, starší sestra  

Eliška Přikrylová vybojovala dvakrát šesté místo. 


