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1. Jaké to je učit na na stejné škole se svojí mámou? 

To nejde jen tak říct, neučíme spolu. Ale hodně mi pomáhá a radí s českým 

jazykem. 

 

2. Jaká třída se vám učí nejlépe? 

Skoro všechny, pokud jsou žáci hodní. 

 

3. Co všechno učíte za předměty? 

Učím anglický a český jazyk. 

 

4. Chtěla byste učit i jiné předměty? 

Ano, chtěla. Studovala jsem i německý a ruský 

jazyk, tak možná tyto předměty bych ocenila. 

 

5. Rozumíte si s ostatními učiteli? 

Ano . 

 

6. Co děláte ve volném čase? 

Jezdím na kole, hlavně relaxuju od žáků, televize – ráda zkouknu nějaký film. 

 

7. Jak na vás působí mpan ředitel a vedení školy? 

Pozitivně, když něco potřebuji, tak mi ochotně pomůžou. 

 

8. Jak se vám anše škola líbí? 

Líbí se mi jak zvenku, tak i zevnitř. 

 

9. Toto je vaše první škola, na které učíte? 

Ne, učila jsem i na Střední zdravotnické škole v Přerově. 
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                                                                                    Lucie Petříková 9.B  
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Malí divadelníci se konečně dočkali! Ve 

středu 14. 12. 2011 navštívili první ze čtyř 

předplacených divadelních představení pro tento 

školní rok v MD ve Zlíně. Pohádkový muzikál 

vyprávěl o zlé čarodějnici Jagababě, zakleté 

princezně Krasněnce, kocourovi Černoočkovi a o 

třech loupežnických bratrech Bonifáci, 

Grumpálovi a Hrombojsovi. Také o nesobeckosti, 

přátelství a lásce, díky nimž se jednomu 

z loupežníků nakonec podaří zlomit zlé kouzlo. 

Muzikál nastudovali herci pražského divadla Na 

rozhraní a opravdu se jim povedl!Ve středu 25. ledna 2012 jsme vyjeli na druhé předplacené 

divadelní představení – na klasickou pohádku na motivy báchorek o českém Honzovi „Jak se 

Honza dostal na hrad“. Honzu zná skoro každý. 

Na svých putováních se lecčemu přiučil a 

poznal mnoho nového. Tentokrát jej vítr zavál 

až do královského města, ve kterém si na 

království činil zálusk  chamtivý rádce. Honza 

uchránil krále i království před zlým rádcem, 

dobře všem poradil a ještě si získal lásku 

princezny. Veselou pohádku s písničkami hráli 

herci pražského Divadla Julie Jurištové, která 

po skončení představení pozvala malé diváky 

ke společnému rejdění na jevišti. To se nám líbilo ze všeho nejvíc ! (Viz foto.)  V tomto 

školním roce se na předplatné přihlásil rekordní počet zájemců! Museli jsme přistoupit 

k tomu, že kdo zaplatí dříve, ten bude zapsán do seznamu předplatitelů .  Nejrychlejší 

byli prvňáčci, do divadla jich jezdí třicet ! Dalších šestnáct divadelníků je z řad druháků a 

třeťáků. Se všemi jezdí tři paní učitelky, a tak jistě uznáte, že autobus praská ve 

švech…Příští divadelní představení se uskuteční 14. března 2012. Bude to pohádka „Mrazík“.  

      Příznivci Thálie z 1. – 3. ročníků. 
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6. a 7. února proběhl zápis budoucích prvňáčků. Celkem jsme 

zapsali 87 dětí, z toho v září nastoupí 79  dětí.  

 Jsme rádi, že naše škola má dobré jméno, a 

proto jsme se rozhodli všechny žáčky 

vzít a od září otevřeme tři třídy.  

 

 

 

 

 

 

 

Dne 9.2.2012 se v družině konal karneval. Děti tam měly různé masky,  

například princezny, princové, bezhlavý rytíř, Zoro a další překrásné masky. 

Byly různé soutěže - obouvání židlí, tanec s balonkem. Děti měly tancovat na 

různé písničky od Šmoulů. Mezi překrásnými maskami se vybíraly ty 

nejoriginálnější: bezhlavý rytíř, Mickey Mouse, princezna. Naše redakce si 

také mohla vybrat nejoriginálnější  masku a my jsme si vybrali  flamengo 

tanečnice, nechtěli jsme se totiž opakovat.  
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Ve čtvrtek 1. 3. 2012 vystoupilo interaktivní 

hudební divadlo ABRAKA MUZIKA v tělocvičně 

naší školy. Didaktický koncertní program byl 

zaměřen k výchově ke zdraví. Výbornou náladu 

dětí a originální nápady herců-hudebníků nám 

přibližují fotografie z akce. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Právě zničený bacil žloutenky /v 

nadživotní velikosti/. 

V pořadu vystoupili i žáci naší školy. 
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V neděli 26.2.2012 jelo několik 

tříd na lyžák. Hned první den jsme 

lyžovali, pak nás rozdělili do 

skupin, lyže 1-6 a snowboard 1-2 

(lyže 1-4 a snowboard 1 jeli na Karlov). My, holky z 5.A, jsme dostaly 

pokoj poslední, ale pěkný, i s televizí. Budíček byl v 7:00, snídaně pro 

ty, co jeli na Karlov, v 7:30, a my 8:00, pak se šlo lyžovat (moc mi to 

nešlo), oběd byl zvlášť a měli jsme odpolední klid, pak se šlo na svah. 

Než podávali večeři, měli jsme pauzu. Pak jsme šli do společenské 

místnosti a dostali jsme pokyny. Tak to bylo každý den až na středu. 

To jsme jeli všichni na Karlov 

si něco koupit. Dvakrát byla 

diskotéka (v úterý a ve 

čtvrtek). Já jsem tančila ve 

čtvrtek, hrozná nuda, tak 

jsme byly na pokoji. „Rychle 

to uteklo“,  říkali jsme si 

v pátek, když jsme odjížděli. 

Já jsem jezdila jsem na 

Avalanche a líbilo se mi tam, až na tahání lyží na kopec. Mně se nic 

nestalo a naučila jsem se lyžovat. 

MARIE TOMEČKOVÁ, 5.A 
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Výsledky závodů: 

Družstva 1 + 2       Družstva 3 + 4 
1. Rössler J. 19,38 1. Josl  K.  22,16                                                                                  

2. Odstrčilová J. 19,49 2. Bařinka  V.  22,45 

3. Večerka M. 19,58 3. Slaná M. 22,85 

4. Hruška D. 19,91 4. Rycková V. 22,98 

5. Soukup J. 19,98 5. Grubner P. 23,15 

6. Zacpalová N. 20,00 6. Jaworková M. 23,41 

7. Ježíková A. 20,12 7. Zdařilová  N.      23,69 

8. Horák T. 20,28 8. Májová  N.  24,18 

9. Kuchta D. 20,41 9. Moravčík M. 25,63 

10. Hos A. 20,38 10. Künstlerová  L. 
 

25,87 

          

Družstva 5 + 6 
1. Rycek  F.  39,58 1. Šmidáková B. 46,03 

2. Klusák  D.  40,91  2. Koplíková K. 47,03 

3. Mikuláček P. 41,04  3. Škařupová S. 49,08 

4. Sázel  J. 43,26 4. Mráčková  N. 51,12 

5. Benda  M. 43,39 5. Poláková  K. 55,15 

 

Snowboard 
1. Urbánková G.                                                                   24,24 

2. Chrascina L. 24,89 

3. Dvorský F. 25,75 

4. Růžičková Z. 25,82 

5. Nováková A. 26,24 
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Na den 7.2. nám paní učitelka zařídila úžasný výlet do planetária Mikoláše Koperníka. 

Když jsme vešli dovnitř, tak nám pán nejdříve vysvětlil, co tady nesmíme dělat, jako 

například :používat mobilní telefony. Potom jsme sledovali hvězdy a souhvězdí. To bylo 

zajímavé, protože jsem to takhle podrobně ještě nikdy neviděla. Pak přišly na řadu 

planety. To mě až tak moc nebavilo. Potom jsem zjistila, že existuje i malá planetka Brno,  

to se mi zdálo legrační. Celá tato přednáška trvala 60 minut. Pak jsme nasedli do 

autobusu, jeli do Olympie v Brně. Tam jsme se naobědvali, podívali do obchodů a jeli 

domů. Tento výlet se mi moc líbil. A určitě bych se tam chtěla podívat ještě jednou. :D                                   

                                                                                                  LUCIE DERYCHOVÁ 

Takže, vy chcete vědět, jak bylo v planetáriu? Dobrá. Bylo chladné úterý ráno. Čekali jsme 

u bazénu v Přerově. A, autobus je už tady, tak jedeme. Když jsme konečně dojeli do Brna, 

šli jsme na Kraví horu (měl to být nějaký kopec nebo co). Poté jsme zjistili, že je to naše 

planetárium. Dostali jsme se dovnitř po extra klouzavých schodech a byli jsme tam.  

Vysvlíkli jsme se, dali jsme si chvíli pauzu na jídlo a představení mělo začít. Ze začátku 

nějaký nudný úvod a potom a potom….. Všechna světla se zhasla……. Začínáme. No 

konečně z podlahy vylezla nějaká lampa na nohách a začala promítat hvězdy. Po stěnách 

potom se zapla i souhvězdí a na stěnách byly krásné obrazy. Po hvězdách přišly na řadu 

planety. Nejlepší byl asi Mars a bylo o něm asi nejvíc věcí. Teď budu citovat názory 

spolužáků: „Super! Skvělé!“ Na lepší přednášce jsem ještě nebyl! Tak vidíte. Skvělá 

podívaná a jestli se chcete do Brna podívat, tak hledejte planetárium Mikoláše Koperníka. 

                                                                                                   KAREL JOSL 

 

                                                          

http://obrazky.cz/detail?q=planety&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=5&ref=http://www.seznam.cz/&resID=1cCoNM0t0SNJkuvelitmCUTdNDb1BwzJaq6_nbGVk3M&imgURL=http://hp.ujf.cas.cz/~wagner/prednasky/ekologie/molekuly/Image198.jpg&pageURL=http://hp.ujf.cas.cz/~wagner/prednasky/ekologie/molekuly/planety.html&imgX=244&imgY=256&imgSize=14&thURL=http://media3.picsearch.com/is?1cCoNM0t0SNJkuvelitmCUTdNDb1BwzJaq6_nbGVk3M&thX=122&thY=128&qNoSite=planety&siteWWW=&sId=ee5tZe9pwdq3Uko2Y6ZS
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Dne 16.3.2012 se někteří žáci naší školy zúčastnili mezinárodní soutěže 

Matematický klokan. Žáci měli 60 minut na vyřešení 24 různě složitých otázek 

, maximální počet byl 120 bodů, minimum 0 bodů. Podle tříd byli soutěžící 

rozděleni do různých kategorií: 4. – 5. třída – Klokánek, 6. – 7. třída – 

Benjamín a 8. – 9. třída – Kadet. V kategorii Klokánek vyhrál Matěj Slováček 

s 114 body, v kategorii Benjamín vyhrál Karel Josl s 85 body a v kategorii 

Kadet Simona Pašková, která získala 61 bodů. 

KLOKÁNEK BENJAMÍN KADET 

Matěj Slováček 5.B 114 Josl Karel 5.A 85 Pašková Simona 9.B 62 

Karel Josl 5.A 109 Chytil Jaroslav 7.B 61 Hradilík Stanislav 9.A 59 

Václav Bařinka 5.A 98 Slováček Matěj 5.B 60 Balůsková Aneta 9.A 52 

David Bartošík 5.A 95 Pospíšilíková Terezie 6.B 59 Michálek Zbyněk 8.B 46 

Tomáš Bělaška 5.B 94 Bucher Adam 7.A 58 Dokoupilová Eva 9.B 44 

Eva Bartošíková 4.A 87 Horáková Natália 7.A 58 Horáková Daniela 9.B 43 

David Drtil 5.B 87 Jaworková Markéta 7.A 57 Horký Jaromír  8.B 42 

Eliška Přikrylová 4.A 85 Kudličková Kateřina 7.B 57 Košinová Magdalena 8.A 42 

Martina Lenochová 4.A 83 Malovaný Karel 6.B 55 Labaš Roman 8.A 42 

Anna Berková 4.B 82 Bejdáková Rosalie 7.B 51 Vaculík Libor 8.A 42 

Kristýna Knapková 4.B 77 Potrok Roman 7.B 51 Macík Ondřej 9.B 41 

 

Chcete si nějaké úkoly ze soutěže vyzkoušet? 

 

Pro zbytek si můžete přijít do kabinetu matematiky (2.patro). 

http://obrazky.cz/detail?q=klokan&offset=129&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=145&ref=http://obrazky.cz/?q=klokan&from=111&resID=bEHnyhzUXsLSdMJEwAectPmeiTFr8NdkOcW1MsBt-5U&imgURL=http://galerie.3dscena.cz/data/thumbnails/50/mekis0gm011a1a.jpg&pageURL=http://galerie.3dscena.cz/categories.php?cat_id=50&sessionid=b03be6ac10fb6e13206e34e024689a6d&page=9&imgX=125&imgY=102&imgSize=3&thURL=http://media4.picsearch.com/is?bEHnyhzUXsLSdMJEwAectPmeiTFr8NdkOcW1MsBt-5U&thX=125&thY=102&qNoSite=klokan&siteWWW=&sId=MqPAcPUcwmyIotE6uCX9
http://obrazky.cz/detail?q=klokan&offset=57&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=66&ref=http://obrazky.cz/?q=klokan&from=39&resID=vTbUdjz6xZPno79volB0FbrNhJIV3FzQ2mYeRhSKRQ8&imgURL=http://www.easytoys.cz/bmz_cache/a/af77a22b74562aa0c81cd5073c880351.image.150x140.jpg&pageURL=http://www.easytoys.cz/hracky-a-hry-zvireci-figurky-_hracky_-676_173.html?page=5&sort=20a&imgX=150&imgY=140&imgSize=5&thURL=http://media1.picsearch.com/is?vTbUdjz6xZPno79volB0FbrNhJIV3FzQ2mYeRhSKRQ8&thX=128&thY=119&qNoSite=klokan&siteWWW=&sId=MqPAcPUcwcr0oty-V2wK
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Afrika je pro divoká zvířata prostě ráj na Zemi. Surikata Billy je 
bezstarostný snílek s hlavou v oblacích. Spolu s vegetariánským lvem 
Socratem rádi lelkují a dělají si legraci z ostatních zvířat. Ale Afrika 
čeká nové hosty a bezstarostné časy se mění. Na utržené ledové kře 
tam pluje lední medvědice Sushi. A kvůli požárům v Austrálii hledají 
nový domov i klokan Toby a tasmánský čert Smiley. Do vysněného 
světa najednou míří spousta nespokojených zvířátek, která touží po 
lepším životě. Africkou deltu Okavango čekají velké změny. K tomu 
všemu nepřišla voda, která každý rok mění poušť v zelenou kvetoucí 
oázu. Zdá se, že v tom mají prsty lidé! Billy, Socrates a ostatní 
zvířátka se vydávají na nebezpečnou výpravu. Na cestě je čeká 
spousta dobrodružství a legrace, ale hlavně musí najít vodu, aby 
zachránili svůj svět… Animovaný rodinný film Hurá do Afriky! je 
natočený podle knihy slavného německého spisovatele Ericha 
Kästnera (Luisa a Lotka, Kulička a Toník, Emil a detektivové). Za své 
romány pro děti získal Cenu Hanse Christiana Andersena. Jeho 
knížky si získaly celosvětovou proslulost a v Česku se stále těší velké 
oblibě. Film Hurá do Afriky! získal v roce 2011 nominaci na Cenu 
diváků při udílení prestižních Evropských filmových cen. 
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Barbora Matějová, 2.A 



Mates, číslo 5, školní rok 2011/12 

 

14 
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Vtipy o Pepíčkovi 

Maminka k synovi: „Pepíčku, proč táhneš do ložnice ten kýbl s vodou?” 

„Protože tatínek chce ráno vzbudit, ale potichu!” 

„Pepíčku, jak poznáš třešeň od jabloně?” 

„Podle plodů!” 

„A když plody ještě nemají?” 

„Tak počkám!” 

 

O Chucku Norisovi 

Pokud má Chuck Norris zpoždění, čas by měl raději zpomalit. 

Žádné globální oteplování neexistuje, to jen Chuck Norris přiblížil Slunce, 

když mu bylo chladno. 

Chuck Norris má 5 vlčáků a 2 rotvajlery, ale na brance nápis: „Pozor! 

Chuck Norris!” 

Chuck Norris není výbušnina, jen rozbuška. 

Chucku Norrisovi nevadí, když mu ujede autobus. Dohoní ho a nasedne na 

příští zastávce. 

 

Ve škole 

Nováku, na vaší lavici je 7 much. Když zabijete jednu, kolik jich tam zbude? 

Jedna, ta mrtvá. Ostatní uletí. 

 

Okurčičky 

Potkají se dvě okurky a jedna říká: Necítím se dnes nějak dobře. A ta druhá 

na to: No, jsi nějaká zelená. 
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Dne 1. 2. 2012 probíhalo v hale ZORY Olomouc krajské finále základních škol a 

nižších gymnázií v házené. Přerovský region reprezentovaly dívky naší školy ZŠ 

Přerov, Velká Dlážka 5. Do krajského finále postoupila vítězná družstva 

regionů Olomouce, Prostějova a Přerova, jmenovitě ZŠ Olomouc, Holečkova ul., 

ZŠ Olomouc Heyrovského, Gymnázium Čapkovského, MZŠ a ZŠ Velká Bystřice 

a naše družstvo. Všechna utkání se z časových důvodů hrála pouze na jeden 

20minutový úsek. Největší šanci na celkové vítězství mělo družstvo ZŠ 

Holečkova ul., tvořené žákyněmi sportovních tříd spolupracujících 

s interligovou Zorou Olomouc a družstvo žákyň sportovních tříd Velké 

Bystřice. Přestože naše družstvo bylo částečně tvořeno házenkářkami (5) a  

volejbalistkami (4) a nepatřilo k favoritům turnaje, bylo odhodláno poprat se o 

co nejlepší umístění.  

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : MŠ a ZŠ Bystřice   11 : 5 

V prvním utkání nastoupily naše dívky proti těžkému soupeři z V. Bystřice. 

Začátek utkání byl z naší strany nervózní a nebýt velmi dobrého výkonu 

brankářky A. Novákové, mohl být průběžný výsledek mnohem více nepříznivý 

(2:2 v 6. minutě utkání). V této fázi utkání se ale hráčky uklidnily, přestaly 

dělat zbytečné chyby v rozehrávce a proměňovaly střelecké šance, zejména 

M. Kašpárková (6 branek) Dařilo se i H. Čechákové a T. Kosíkové.  

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Olomouc, Heyrovského   15 : 8 

V druhém utkání s ZŠ Heyrovského se naše dívky dokázaly zbytečných chyb 

vyvarovat a svému soupeř nedaly šanci na příznivý výsledek. Proto také dostaly 

více příležitostí střídající hráčky Štajnerová a Bernátová, které se na hřišti 

neztratily. V  dobrém světle ukázaly i žákyně 6. ročníku Míša Vodičková (1 

branka a 3x získaný míč) a R. Čecháková.(2 branky)  
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ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : G Olomouc, Čajkovského 18 : 4 

Dalším nepředvídatelným soupeřem bylo Gymnázium Olomouc, Čapkovského. 

Naše družstvo nastoupilo opět s velkým odhodláním zvítězit a po kvalitním 

výkonu brankářky, dobré obranné činnosti všech hráček a střelecky úspěšné 

Kosíkové (7 branek) jasně zvítězilo. 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Olomouc, Holečkova ul.  6 : 11 

V posledním utkání se střetla dvě dosud neporažená družstva. V úvodu podaly 

dívky velmi dobrý výkon a dlouho držely vyrovnané skóre.(v 10. minutě 5 : 7) 

Pak se ale začala projevovat větší zkušenost domácích hráček, kterým se 

podařilo několik rychlých útoků do otevřené obrany, a ani stabilně dobrý výkon 

Novákové nezastavil nárůst branek v naší síti. Také domácí brankářka, která 

je ve výběru reprezentace ČR, doslova zavřela svoji branku a do konce utkání 

obdržela pouze jediný gól. 

Sestava a střelkyně našeho družstva: Brankářka:  Nováková, hráčky 

v poli: H. Čecháková 5, Kašpárková 23, Kosíková 11, R. Čecháková 5, Bajerová 2, 

Štajnarová 1, Vodičková 3, Bernátová. 

Mezi nejlepší střelkyně turnaje patřila M. Kašpárková s 23 vstřelenými 

brankami. 

 

 

Dne 1.2.2012 se v Olomouci konal turnaj v házené mladších žaček. Bylo tam 5 

družstev a v našem družstvu hrálo 7 házenkářek a 3 volejbalistky. Probojovaly 

jsme se až na druhé místo. Vyhrály jsme 4 zápasy a 1 prohrály.Bylo to super.  

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/imgres?q=p%C5%99erovsk%C3%A1+h%C3%A1zen%C3%A1+star%C5%A1%C3%AD+%C5%BE%C3%A1ci+obr%C3%A1zky&hl=cs&biw=1755&bih=901&tbm=isch&tbnid=EZ1bLZRCz94QLM:&imgrefurl=http://jablonecky.denik.cz/ostatni_region/starsi-zaci-elp-testovali-formu20110505.html&docid=xtXggCbphuaHWM&imgurl=http://mm.denik.cz/10/e2/jablonec_hazena_zubri_denik_clanek_solo.jpg&w=350&h=263&ei=wjlGT4WqHofQhAfWwYiIDg&zoom=1
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V krajském finále v házené starších žáků základních škol a nižších gymnázií 

bojovali ve čtvrtek 2. 2. 2012 v hale Zory Olomouc také hoši ze ZŠ Přerov, 

Velká Dlážka 5.  Postupně se utkali se svými soupeři ze sportovních 

házenkářských tříd z Velké Bystřice a TSM Olomouc. Utkání se hrála 2x 20 

minut. 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 :  ZŠ a MŠ Velká Bystřice 9 : 24 

Do prvního zápasu nastoupili naši hráči až s příliš velkým sebevědomím, ale 

pozdější vítěz celého turnaje jim brzy dokázal, kdo hraje lepší házenou. Hlavní 

příčiny zbytečně vysoké porážky byly zejména malá střelecká produktivita, 

špatná obranná činnost, časté fauly potrestané vyloučením a příliš mnoho 

nevynucených chyb. 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Olomouc, Heyrovského  15 : 21 

V dalším utkání nastoupilo naše družstvo proti ZŠ Olomouc, Heyrovského ul. 

Na této škole jsou soustředěni hráči TSM Olomouc, hrající pravidelnou 

soutěž. Do tohoto utkání nastoupili naši hráči mnohem odpovědněji, ale přes 

velkou snahu nakonec v půli utkání prohrávali 13 : 8. Začátek druhé části hry 

se nám vydařil, branky dávali zejména Koryčan, 

Šoustal a Macík a dokázali jsme se přiblížit na rozdíl 

jediné branky (13 : 14). Pak se ale 

projevila větší zkušenost soupeře, 

který opět zvýraznil skóre a jasně 

zvítězil. V posledním utkání zvítězili 

naši hráči kontumačně 12 : 0, protože soupeř z Gymnázia 

Čajkovského k zápasu nenastoupil. 

V boji o první místo v turnaji zvítězilo družstvo Velké Bystřice  

Naše sestava a střelci: Brankáři:  Macík, Polák, hráči v poli:Koryčan 6, 

Šoustal 4, Horký 4, Macík 5, Špalek 3, Havlík, Michálik. 

http://www.google.cz/imgres?q=p%C5%99erovsk%C3%A1+h%C3%A1zen%C3%A1+star%C5%A1%C3%AD+%C5%BE%C3%A1ci+obr%C3%A1zky&hl=cs&biw=1755&bih=901&tbm=isch&tbnid=tSDuvKMt4QUYtM:&imgrefurl=http://strakonicky.denik.cz/ostatni_region/k-postupu-stacilo-jednou-vyhrat20120215.html&docid=SKDZiCaXDF664M&imgurl=http://mm.denik.cz/30/64/hazena_ilustracka_zaci_jachym_denik_clanek_solo.jpg&w=350&h=263&ei=wjlGT4WqHofQhAfWwYiIDg&zoom=1
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                                           - ův                      letos nevyhrajeme 

Dne 14. 3. 2012 se náš florbalový tým chlapců zúčastnil turnaje O pohár 

ministra školství (tzv. „Dobešův pohár“) v Brodku u Přerova. Letos jsme se 

čestně rozhodli, že pohár přenecháme jiným školám. My jich máme již dost. 

Navíc jsme nesouhlasili s vyloučením ze soupisky našeho klíčového hráče 

(prý je příliš zkušený a tělesně vyspělý) a materiálně technickým 

zabezpečením celého turnaje. Tímto morálním gestem jsme jasně dali na 

srozuměnou náš postoj k celé věci. Navíc nutno ještě dodat, že soupeři byli o 

něco lepší a zaslouženě vyhráli. Slečny snad dopadnou lépe… :o))) 

Tabulka výsledků:  

Velká Dlážka Pod Skalkou 4 : 0 

Velká Dlážka U Tenisu 0 : 2 

Velká Dlážka Brodek 1 : 2 

 

 

 

Dne 20.3.  se na ZŠ Za Mlýnem  odehrál turnaj O pohár ministra školství ve 

florbale. Naši školu jsme reprezentovaly v této sestavě: K. Štajnarová, I. 

Odstrčilová, M. Perdulová, A. Nováková, H.Čecháková, S.Soušková, 

G.Urbánková, M.Košinová, S.Pisková, K.Kořínková, V.Soldanová a 

D.Horáková.  Hrály jsme se ZŠ U Tenisu, s kterou jsme bohužel prohrály 2:1. 

Poté jsme hrály se ZŠ Lipník nad Bečvou (Osecká), s kterou jsme taky po 

několika neodpískaných faulech prohrály. Tento zápas skončil 0:3. Takže 

jsme obsadily „krásné“ třetí místo (ve skupině). 
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V sobotu 24. března 2012 se konala Velká cena Olomouce a 41. ročník Memoriálu 

Jana Opletala. Složení zúčastněných závodníků bylo velmi pestré. Potkali se v 

jednom bazéně reprezentanti ČR, plavci ze zahraničí – za Slovenska i z Polska, 

někteří budoucí olympionici a neztratili se mezi nimi ani naši žáci. 

 S velkou konkurencí bojovali Lukáš Chrascina, Tomáš Horák a Jakub Grečmal – všichni žáci z 9.A. 

Nejstatečněji a nejúspěšněji se popral s vodou, s ostatními závodníky a možná i sám se sebou Lukáš 

Chrascina. Dařilo se mu už při ranních rozplavbách a vybojoval si účast na odpoledním finále v 

 prsařských disciplinách. 50 m prsa zaplaval za 32,15 s – tento super výsledek mu zajistil 

obdivuhodné 8. místo.  Závod na 100 m prsa za 1:13,73 mu přinesl ještě úžasnější 6. místo. 

Všem  našim plavcům velké gratulace a do dalších závodů hodně sil a energie. 

 

V neděli 25.3.2012 se sešli mladí volejbalisti a volejbalistky, aby poměřili síly v dalším z turnajů 

dlouhodobé soutěže „O pohár ZŠ Palackého“. V elitní skupině jsme měly jako minule dvojnásobné 

zastoupení. Družstvo A dlouhodobě předvádí kvalitní výkony, drobné výpadky zvládá vyřešit, takže 

tak jako v minulém turnaji i tentokrát holky zvítězily a mají našlápnuto na zisk Poháru a zlatých 

medailí. Družstvo C bylo v elitní skupině poprvé a i přes počáteční nervozitu a strach ze soupeřů 

podaly slušný výkon a jen horší skóre je odsunulo na páté, sestupové místo. Družstvo B si zkusilo 

první skupinu minule, a protože z ní sestoupilo, chtěly se do ní hráčky znova probojovat. Vypadalo to 

nadějně až do posledního kola, kde holky zbytečnými chybami utkání prohrály. Pak i ony měly smůlu 

v podobě horšího skóre, takže je čekalo „až“ třetí místo v druhé skupině. Družstvo D ve třetí 

skupině začalo dobře, když v prvních dvou kolech holky uhrály 3 body, pak se jim ale přestalo dařit, 

začaly kupit zbytečné chyby a výsledkem bylo 

5.místo a sestup do čtvrté skupiny. 

Celkové pořadí po 4 turnajích: 

1. Přerov A  108 bodů  

2. Uničov A  98 bodů  

3. Lanškroun A 94 bodů  

7.-9.  Přerov B 64 bodů  

         Přerov C 64 bodů  

18. Přerov D  26                        bodů 

http://obrazky.cz/detail?q=plav%C3%A1n%C3%AD&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=13&ref=http://www.seznam.cz/&resID=gCIIC_YH8S2GbA5pntw8YJk3cqymnJZIlyQbuJWMNvM&imgURL=http://www.dukla.cz/images/img/5-plavani.jpg&pageURL=http://www.dukla.cz/&imgX=124&imgY=90&imgSize=13&thURL=http://media1.picsearch.com/is?gCIIC_YH8S2GbA5pntw8YJk3cqymnJZIlyQbuJWMNvM&thX=124&thY=90&qNoSite=plav%C3%A1n%C3%AD&siteWWW=&sId=HAvLmqErwYyU017HQhMt

