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Mates 
Školní časopis ZŠ Velká Dlážka, Přerov 

Číslo 3, ročník 2014/15 

Lyžák 

Filmový festival 

Rozhovor 

Zápis do 1.tříd 

Hravá věda 
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3-Rozhovor 

 

4-14-Reportáže 

 

17-Vtipy 

 

16-Sport 
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Když jsme přemýšlely, s kým udělat další rozhovor, napadla nás paní učitelka 

Španihelová. Dlouhé roky učila na prvním stupni, potom občas zaskakovala ve 

školní družině, a protože se jí ještě nechtělo školu úplně opustit, pracuje 

momentálně ve školní jídelně jako dozor. 

   1.  Jaké jsou vaše záliby?  

Četba, poslech klasické hudby, návštěva akcí v Městském domě. 

 2. Jak vycházíte s žáky? 

 Hrozně, byla bych ráda, kdyby se chovali 

slušně, uklidili po sobě, aby neprovokovali a 

vyjadřovali se slušně.  

3. Jak vycházíte s kolegy?  

Dobře. 

4. Máte nějaké domácí mazlíčky?  

Ne. 

5. Máte vnoučata a jak s nimi trávíte čas? 

Setkáváme se jen při různých rodinných slavnostech.  

6. Umíte cizí jazyky?  

Ruštinu. 

7. Jak se vám líbila práce v družině? 

Mám ráda práci s dětmi, jsem v této škole od jejího založení.  

8. Jaké máte ráda jídlo a pití? 

Moravský vrabec, bramborové knedlíky se zelím nebo špenátem, džus, jemně 

perlivá voda. 
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Protože jsme se před Vánoci učili o našem kraji a obci, zavedla nás paní 

učitelka do Muzea pravěku v Předmostí. Viděli jsme tu model pravěkého 

Předmostí, zbraně tehdejší doby, nálezy 

kostí, klů a zubů mamuta. Moc se nám líbily 

šperky, ozdoby a sošky vyrobené školáky. 

Zajímavá byla i ukázka  vesnice s ohništěm 

a modely pravěkých lidí. Vyslechli jsme si 

zajímavé vyprávění pana průvodce a 

všechny zajímavosti jsme využili ve 

výtvarné výchově, když jsme pravěk 

malovali. 

Další týden jsme navštívili Muzeum 

J.A. Komenského, kde nás zaujaly 

exponáty od doby kamenné po 

železnou a dalších období vývoje 

člověka. Líbily se nám starobylé 

peníze, nástroje, hroby lidí i černá 

kuchyně. Navštívili jsme také sbírky 

hmyzu a drahých kamenů, poseděli 

jsme si v historických učebnách. 

Nakonec jsme vylezli na vyhlídkovou věž 

a pozorovali jsme Přerov různými 

dalekohledy. Návštěva muzea nás hodně 

poučila.  

Za 3.A David Jiránek 
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Dne 15. 12. se uskutečnilo legendární mistrovství vlastnoručně 

vyrobených vozů na dech beroucím oválu Základní školy Velká Dlážka. Do 

finálního rozjezdu se probojovaly týmy Jakuba Růžičky (ve složení Dominik 

Sedlák, Štěpán Přehnálek, Vít Macák, Simona Kuželová, Kuba Michálek) a 

Honzy Horáčka (ve složení Jarda Žídek, Michal Mlčák, Tadeáš Bareš, Bruno 

Gonzalez, Petr Bouchal, David Bajer).         

    Závodnímu klání předcházelo čtvrtletní snažení 

konstruktérů obou týmů. Tým Jakuba Růžičky pronásledovaly komplikace 

v každé fázi stavby jejich závodního speciálu. S nezdary se vypořádali na 

jedničku a ve finále byli lepším týmem v obou závodních rozjížďkách. Jakubův 

tým vyhrál 

celé 

mistrovství 

vlastnoručně 

vyrobených 

vozů a rovněž 

získal pohár 

konstruktérů. 

Tým Honzy 

Horáčka se 

přes 

komplikace 

během závodů 

nevzdal a 

v duchu hesla: 

„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ pokaždé závod dokončil se ctí.  

Závod měl velmi dobrou diváckou kulisu družin prvního stupně. Během 

celého šampionátu neúnavně fandili a skandovali jména jednotlivých jezdců. Po 

skončení závodu jim bylo umožněno projet se závodními speciály.   
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Dne 19. 12. se mimo školní besídku konal i Filmový festival. Na tomto filmu se 

podíleli žáci, navštěvující výtvarný kroužek, společně s paní učitelkou 

Maršíkovou. V učebně fyziky se celému druhému stupni postupně představily 

čtyři filmy: Ať žije evoluce, Live, Neplánovaná dovolená a Příběh tempery. Po 

zhlédnutí se hlasovalo o nejlepší film, který získal nejvíce hlasů a vyhrál 

filmového Oskara. Po půlroce namáhavé práce, ale i zábavy a nových zkušeností 

žáci naší školy rozhodli o prvním místě, které získal film „Ať žije evoluce“. 

Tvůrcům filmu gratulujeme a dále podporujeme i ostatní režiséry, kdo ví, 

příště můžete vyhrát právě vy ;). I když každý film trval méně než pět minut, 

zážitek byl určitě nezapomenutelný. :) 

 

Ve dnech 11.-16.1.2015 se 135 žáků pátých až 

devátých tříd 

zúčastnilo 

lyžařského 

kurzu. .Údajně 

to byl největší 

počet 

v historii školy. Ubytováni jsme byli na 

hotelu Moravice na Karlově a bylo to tu prima. Dvakrát denně jsme skibusem 

dojížděli na svah Ski Karlov. Po večeři nám vždycky pan zástupce řekl 

instrukce na další den. Večery jsme trávili buď v tělocvičně, nebo na bazéně. 

Konaly se taky dvě diskotéky, páťáci a sedmáci měli přednášku o pobytu na 

horách.  

Jak se vám to líbilo? Podle většiny dětí, které se zúčastnily lyžařského 

kurzu, to bylo fajn, všichni se bavili a celkově se týden vyvedl.  
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Na začátku února se první stupeň 

zúčastnil akce „Hravá věda“. Žáci 

viděli spoustu pokusů, které nebyly 

nebezpečné a jdou udělat i doma.  

Jako první pokus byla krabička, ve 

které byl umístěný sáček na smetí, 

a horkým vzduchem z fénu a sáček 

se nafoukl. Ve druhém pokusu se do 

vody postavila svíčka a na svíčku se 

přiložila sklenička. Svíčka neměla 

dost kyslíku, a proto zhasla, ve 

skleničce bylo vzduchoprázdno a 

voda se zvedla. Další pokus 

spočíval v tom, že se na vršek 

láhve dal balonek, na láhev jsme 

položili ruce a balonek se nafoukl, 

protože čím víc je tepla, tím víc 

se balonek nafukoval. A na závěr 

jsme si udělali zahrádku plísní. 

Hravá věda se nám moc líbila.  
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Mrazivé dopoledne ve středu 7. ledna šla třída 3.B objevovat historii. 

Zúčastnili jsme se programu O tajemstvích přerovského zámku. 

     Průvodce v historickém kostýmu nás 

nejprve seznámil s výstavbou zdejšího zámku, 

který byl původně hradem. Vyzkoušeli jsme si 

spouštění padacího mostu a vyslechli pověst O 

Saulu Odřivousovi. V lapidáriu jsme si 

prohlédli cenné kamenné části staveb a 

uslyšeli pověst O dobývání pokladu. Porovnali 

jsme modely opevnění Horního města a spatřili 

stříbrné mince. V černé kuchyni jsme 

zkoušeli určit různá koření a poznali jsme 

další pověst – O slaném dolu. Poté jsme po 

úzkém točitém schodišti vystoupali do věže, 

kde nám byly ukázány historické zbraně. 

      Na závěr jsme vstoupili do zámeckého 

pokoje s nábytkem i ručně malovaným 

porcelánem. Zde jsme obdrželi 

certifikát badatelů Muzea 

Komenského. Vyprávění i celá prohlídka 

byla poutavá, plná zážitků spojených 

s hravým způsobem objevování historie 

přerovského zámku. 

       

  Ivana Suchánková a žáci 3.B 
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Co všechno se dá dělat na školním hřišti? Kromě cvičení a hraní se tu dá i 

„zaběžkovat“. Letos takto oslavili pololetní vysvědčení žáci 5. A třídy. Po 

výkladu, základním výcviku a seznámení se s běžeckou technikou a běžkami, 

zůstal ještě čas i na koulování a sněhové hrátky. Unaveni se vraceli do třídy, 

kde na ně čekal velký dort, který pro ně upekla maminka od děvčat 

Kučerkových. A jak ten všem chutnal! Na takovou pololetní oslavu budeme 

dlouho vzpomínat. 
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Zima už se s námi pomalu loučí, a tak je načase konečně vylézt 

z „nory“ a prostřednictvím žákovské tvorby ukázat, že jsme ve 

výtvarné učebně celou zimu neprospali, ale naopak se tvořilo o sto 

šest:-)Dílka jsou tedy na světě, tak přijměte pozvání a společně 

s námi se na ně jukněte – a pokud vás osvěží, potěší, pobaví či poučí, 

vítáme vás ve výtvarné učebně s otevřenou náručí:-) 

Moc se na vás těším, Tereza Maršíková :) 
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Dne 19.2. se žákyně z 9.B a  9.A v rámci povinně 

volitelného předmětu Domácnost s paní učitelkou 

Hlaváčovou zúčastnily exkurze v restauraci Bečva, 

která slouží jako místo pro praxi učňů z SOU Šířava. 

Na místě pro nás měli připravené menší pohoštění 

v podobě džusu a jednohubek. Potom nás čekala 

ukázka flambování palačinek, které nám připravila 

jedna ze studentek 3. ročníku oboru kuchař/číšník.  

Po chvilce do místnosti přišel ředitel SOU Šířavy a 

my jsme se mohly ptát na to, co nás zajímalo. Řekl 

nám spoustu zajímavostí o různých projektech této školy. Každá dostala 

ochutnávku palačinek ,,z ohně“, které moc chutnaly. Všechny holky byly 

s exkurzí spokojené a odnesly si spoustu poznatků o vaření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČASOPIS MATES, 3.ČÍSLO, ROČNÍK 2014/15 

 

12 

 

 

 

9. a 10. února proběhl na naší škole zápis do budoucích prvních tříd. Celkem 

jsme zapsali 88 dětí, z toho 60 dětí bylo přijatých. Malý budoucí školák musel 

u zápisu nejdříve nakreslit postavu a pak šel vyplňovat pracovní list a povídat 

si s paní učitelkou. Znalost barev, geometrických 

tvarů, odříkat básničku, spočítat kostky, to byla jen 

část z celé řady úkolů. Mezi ty těžší patřilo 

překreslování teček, slov, ukázat správné držení 

tužky, vyhledávat chyby v řadě obrázků atd. Celkově 

musel budoucí školák prokázat, jak je připravený do 

první třídy, nejen podle znalostí, ale i podle 

dovedností potřebných ve škole, např. jak se umí obléci, sám si uklidit hračky… 

Když děti splnily všechny úkoly, mohly se na chodbě 

podívat na výstavku prací a sešitů našich současných 

prvňáčků nebo si prohlédnout stanoviště, co si koupit 

(připravit) do 1. třídy a co dostane od školy. Na úplný 

závěr si děti mohly pohrát na koberci se 

stavebnicemi nebo s míči. Samozřejmě, že si děti 

odnesli od zápisu také dárky a skládanku, letos 

motivovanou Kašpárkem. 
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Novou divadelní sezónu jsme zahájili těsně před Vánocemi návštěvou 

představení „Sněhurka“ v Městském divadle Zlín. Představení se konalo ve 

středu 17. prosince 2014 a na nás udělalo velký dojem. Kdybychom měli 

možnost, zhlédneme ho znovu. 

V tomto školním roce si předplatné zajistilo 102 žáků!!! Jde hlavně o prvňáčky, 

ale velký počet zájemců byl i mezi druháky a třeťáky.  Přihlásilo se také 

několik čtvrťáků  a rovněž páťáci mají mezi divadelníky své zástupce.  

V lednu nás ve Zlíně přivítalo představení „Pět báječných strýčků“, v únoru 

jsme v divadle zhlédli představení Cesta do pravěku, kde jsme cestovali 

v čase. Příběh o přátelství, dobrodružství a scéna s obřími pravěkými zvířaty 

se nám moc líbily. V květnu se těšíme na setkání s „Princeznou se zlatou 

hvězdou na čele“. 
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Třetí únorovou středu jsme se po plaveckém výcviku nevraceli do třídy. Vydali 

jsme se do SVČ Atlas do keramické dílny. Svátky jara jsou sice až za několik 

týdnů, ale my se na ně připravujeme 

s předstihem. Po ukázce velikonočního 

kohoutka a vysvětlení postupu jsme se 

pustili do práce. Šablonky, párátka a 

hlavně šikovné ruce – to vše vykouzlilo 

z hlíny originální výrobky. Po vypálení 

v peci pak najdou svoje místo v misce 

s osením a přispějí k velikonoční 

výzdobě našich domovů. 

 

O dva dny později jsme v hodině 

prvouky měli milou návštěvu. Mezi 

nás přišlo šedé, heboučké, 

zelenooké stvoření s červenou 

mašlí. S programem Kočičí zahrada 

jsme se seznámili už ve druhé 

třídě. Po poslechu pohádky jsme si 

o jednotlivých kočkách povídali, 

charakterizovali a nakreslili je. 

Tentokrát jsme si vyslechli příběh o magickém lektvaru, který všem přinese 

štěstí. Zamysleli jsme se a malovali, jak vypadá šťastný člověk a co rádi 

děláme při tomto pocitu: usmíváme se, září nám oči, skáčeme, tančíme, 

zpíváme si, hrajeme si s kamarády. A co vy? Věříte na zázračný lektvar, nebo 

se o spokojenost budete snažit sami?    

             I.S                                                                                                                                                                          
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Žena a mlha 

Víte, jaký je rozdíl mezi mlhou a ženou? 

Žádný, když zmizí, tak je hezký den. 

 

Banka a Chuck 

Chuck Norris nemá zapotřebí vyloupit banku, on pouze vždy bance sdělí, kolik 

dolarů potřebuje. 

 

Střelec 

"Jean?" 

"Ano, pane?" 

"Má kachna vrtuli?" 

"Ne, pane." 

"Tak to jsem asi sestřelil vrtulník." 

 

Multimiliardář  

Manželka vyčítá svému manželovi, multimiliardářovi: "Až ti příště řeknu - Kup 

čínu, myslím tím jídlo." 

 

Pepíček v ZOO 

Maminka jde s Pepíčkem poprvé do ZOO. 

Od první chvíle, kdy tam vejdou, Pepíček nadšeně výská. 

"Jé, opička, mamííí, koukej, opička! " 

"Ticho Pepíčku, to je teprve paní pokladní." 
 

Pepíček ve škole 

Přijde Pepíček ze školy a říká mamince:  

"Dnes jsem se jako jediný ze třídy přihlásil!"  

"No to je pěkné, a na co se paní učitelka ptala?" 

"Kdo rozbil okno na chodbě!" 
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Dne 20.12.2014 jsme si u nás ve škole zahráli vánoční turnaj ve volejbale. Účastnili se 

volejbalisté z 6.-9. tříd. Celkem bylo 10 družstev po třech nebo po čtyřech. Turnaj začal 

v 8 hodin a první zápas se hrál v 9 hodin. Jeden zápas se hrál 10 minut na třech hřištích. 

Vyhlášení proběhlo kolem 12 hodiny. Myslím si, že si to všichni moc užili a těší se na další 

ročník. A tady je tabulka s výsledky a pořadím: 

 

 


