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MARIAN MORAVČÍK, 7.A 

Reportáže, vtipy 

Záliby: volejbal,hraní na PC 

MAREK SEDLMAIER, 7.A 

Reportáže, vtipy, filmy 

 Záliby: volejbal, hraní na Pc 

 

ADAM FRNKA, 7.A     DOMINIK MATĚJÍČEK, 6.B 

reportáže, zábava                 Reportáže 

Záliby: hraní na Pc,volejbal    Záliby:hraní na Pc,flákání   

 

KAROLÍNA KOPLÍKOVÁ, 7.A MARKÉTA ŠTUDENTOVÁ,7.B 

reportáže, vtipy   rozhovory, zábava 

Záliby:volejbal,hudba  Záliby:čtení,poslouchání hudby  

 

                                         

  MICHAELA VODIČKOVÁ, 7.A    TEREZA JEDLIČKOVÁ, 7.A 

  sportovní reportáže      reportáže 

  Záliby:Volejbal,hudba                    Záliby:volejbal,hudba,facebook 

  

        ALINA RAKHIMOVÁ, 7.A 

        reportáže, titulka 

        Záliby:volejbal,hudba,facebook                              

  TEREZA NÉGYESIOVÁ, 7.B  SABINA BERNÁTOVÁ, 7.A 

  rozhovory, titulka   sportovní reportáže 

  Záliby:hudba,Pc game            Záliby: Volejbal,hudba                 
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1) Učila jste už někde nebo jste tady začínala? 

Učila jsem jeden rok na ZŠ Palackého - 25. Pak jsem přešla sem. 

2) Na této škole učíte už delší dobu, kdy jste nastoupila a jaké byly vaše první dojmy? 

Nastoupila jsem v roce 2001 a v roce 2006 jsem odešla na mateřskou dovolenou. Vrátila 

jsem se po šesti letech. Moje dojmy byly velmi dobré. 

3)  Jak na vás působí p.ředitel, vedení školy a naše škola? 

Pan ředitel je velice sympatický a je ochotný mě kdykoliv vyslechnout. Vedení školy na 

mě působí kladně. Škola je hezká a jsem zde spokojená. 

4) Děti, co teď učíte po p.uč. Svobodové, jsou jaké? 
 
Přijde mi, že oproti minulému roku jsou klidnější a vyspělejší. Ovšem když máme volnější 
práce, tak jsou upovídanější. 
 
5) Co děláte ve volném čase? 
 
Ve volném čase se věnují svým dvěma holčičkám. Také chodím cvičit a připravuji různá 
cvičení do školy. 
 
6) Jak vnímáte toto roční období? 
 
Pěkný slunečný podzim mi nevadí.  Avšak když je 
škaredě a začíná takový ten přechod na zimu, to 
už je horší. 
 

  

 

 

        M.Študentová,T.Negyesiová 
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V posledním říjnovém týdnu zakončili žáci všech pátých tříd učivo o neživé přírodě 

projektem „Energie a život“. Po celý den pracovali ve skupinách, v encyklopediích hledali 

další informace a zajímavosti, třídili elektrické spotřebiče a přemýšleli, jak šetřit 

elektrickou energií a naše životní prostředí. Četli si o různých typech elektráren a 

diskutovali o tom, která z nich je šetrnější a proč. Ze školních stavebnic se pokoušeli 

zapojit elektricky obvod. A jak se dětem tento den líbil?  

Honza: Bylo to super!!! Hlavně zapojování drátů a 

nabíjení baterek. 

Vendula: Náš projektový den Energie a život se mi 

moc líbil. Byl zábavný, naučný, ale nejlepší byl stejně 

elektricky obvod. Moc hezký den. 

Filip: Ano, líbil. Líbilo se mi, že jsme se učili 

zajímavějším způsobem. Nejvíce se mi líbilo, 

že to bylo ve stylu soutěže.  

Veronika: Projektový den se mi líbil. 

Nejlepší byla matematika. Líbila se mi, 

protože byla pěkná spolupráce. 

Jakub: Ano!!! Líbilo se mi všechno, chtěl 

bych to ještě jednou, ale třeba v jiném 

předmětu. Zkouška něčeho nového. 

Monča: Projektový den se mi líbil. 

Protože jsme se něco dozvěděli a 

naučili jsme se. Nejvíc se mi líbilo, 

když jsme převáděli elektriku do 

žárovky, aby svítila. A povedlo se! 
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V přírodovědném klokanu mezi sebou závodili žáci 8. a 9.tříd. Žáci řešili otázky 

z přírodopisu, chemie a fyziky. Nejlepší byl Jarek Horký, který zvítězil 

s velkým náskokem, druhý byl Zbyněk Michálek, o třetí místo se dělí Sabina 

Křížková a Daniel Perz. 

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN - VÝSLEDKY 

Pořadí: Jméno: Třída: Počet bodů: 

1. místo Horký Jaromír 9.B 61 

2. místo Michálek Zbyněk 9.B 52 

3. místo 
Křížková Sabina 8.A 

50 
Perz Daniel 8.B 

4. místo Vodáková Andrea 8.A 48 

5. místo Horáková Natália 8.A 47 

Chcete zkusit, jak byste uspěli vy? 
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Když čtvrťáci vyrazí na návštěvu do Biosu, donesou si 

spoustu nových informací a zajímavostí. Věděli jste, že: 

 se křeček polní brání tím, že si lehne na záda.  

 když kráva jí, používá jazyk, když kůň jí, tak to hned zhltne. 

 dřív se používala taková látka, která se jmenovala DDT, a jedna paní odhalila, že ta 

látka je jedovatá, a proto se už nesmí používat 80 let. Že poštolka obecná je lehčí 

než káně a poštolka loví svou potravu tak, že poletuje, ale káně musí sedět, protože 

než vzlétne, potrava už bude dávno pryč? 

 

 

Dne 15.10 až 17.10 se konal sběr papíru. Celkem se nasbíralo 8721kg. 

   

Na 1.místě se umístila 1.B, která donesla rovnou tunu starého papíru, jen o 7kg 

méně nasbírala a na 2.místo se dostala 4.A a na krásném 3.místě se 

umístila 3.C s 924 kg. A nejhorší třída? Ta donesla pouhé 4kg !!! A je 

to 8.B !!! Příště se polepšete. Za peníze ze sběru papíru se nakupují 

každoročně hračky a pomůcky do školní družiny. 
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V několika posledních týdnech žáci třetích 

tříd pracovali na projektu „Místo, kde žijeme“. 

Seznamovali se s historií i současností 

Přerova. V rámci projektu prošli město, 

prostudovali dostupnou literaturu a navštívili 

malé školní muzeum lovců mamutů v ZŠ 

Hranická v Předmostí. Výsledky svého „bádání“ 

pak zpracovali při skupinové práci, kterou si 

můžete prohlédnout na nástěnkách na chodbě 

v 1. patře.  

V pátek 2.11.2012 jsme dělali projekt o 
Přerově. Šli jsme do muzea. Počasí bylo trošku 
škaredé, protože poprchalo. V jedné místnosti 
byly židličky a v druhé byly modely pravěkých 
lidí. Pak jsme dostali časopis a šli zpátky do 
školy. Moc se nám to líbilo. 
Mamut mohl mít na délku až 5 metrů a 6 metrů 
na šířku (to byl největší mamut, co byl nalezen 
tady). Tlupa Skalka mohla mít až 100 lidí.                                                                                 

 

V pracovních činnostech žáci vyrobili z papíru 

model náměstí. Ve výtvarné výchově se pokusili 

nakreslit znak Přerova. Také namalovali, jak si 

představují život v pravěku v blízkém Předmostí. 

Co říkáte, povedlo se? 

V jedné z hodin prvouky se třeťáci v projektové 

hodině při skupinové práci seznamovali také 

s nejbližšími sousedy naší vlasti – Slovenskem, Polskem, Německem a 

Rakouskem. Každá skupina zpracovala jeden stát a pak svou práci před třídou 

prezentovala. Jedna skupina svým spolužákům představila společenství 

evropských zemí – Evropskou unii, jejíž součástí je i Česká republika. 

                                                                 Za 3.A a 3.B  Věra Petrošová a žáci 
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V letošním roce proběhl již 10. ročník regionální pěvecké soutěže Slavíci 

z Přerova, kterou pořádá SVČ ATLAS a BIOS. Soutěž se konala ve dnech 6. a 

7. listopadu ve dvou kategoriích. Celkem se 

zúčastnilo 136 zpěváků. 

I slavíci z naší školy zazpívali – 4 z 1. stupně a 3 

z 2. stupně. Všichni 

se výborně připravili, 

úspěšně překonali 

trému i nachlazení a 

snažili se prodat co 

nejlepší výkon. A 

výsledek? Ve zlatém 

pásmu se umístila 

dvě děvčata, ve 

stříbrném 3 soutěžící a v bronzovém 2 zpěváčci. 

Největším úspěchem bylo 1. místo Veroniky 

Dopitové z 8.B třídy a šikovná byla i Edita 

Košnárová ze 4. B, která získala pěkné 4.místo. Všem soutěžícím děkujeme a 

vítězné slavici moc blahopřejeme. 

Dne 9.11.2012 byla 4.B podpořit Editku Košnárovou, která zpívala Kosí hit 

v kině Hvězda na soutěži Pavla Nováka. Editka byla v kategorii B první !!!! 

Zpívala výborně, a dokonce se vyfotila s Pavlem Novákem. Pan zvukař jí 

omylem pustil písničku v jiné tónině. Pak to ale přerušil a pustil ji správně. 

Všichni na něho byli dost naštvaní. Jinak jsme si soutěž užili a Editka taky. 

             Fan klub ze 4.B 
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     „Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst.“ 

Citátem jednoho moudrého učence přivítala paní 

Mátychová třídu 1.B, když v pátek 16. listopadu strávili 

hodinu českého jazyka v pobočce přerovské Městské 

knihovny na Velké Dlážce. Děti se seznámily 

s prostředím půjčovny, řazením knih i způsobem 

registrace čtenářů. Poté si žáci mohli prohlédnout 

tituly dětské literatury, naučné knihy či časopisy. Na 

závěr jsme rádi přikývli na nabídku zúčastnit se 

projektu „Už jsem čtenář“. Ten bude probíhat během 

druhého pololetí školního roku a vyvrcholí slavnostním 

pasováním dětí na čtenáře.  

I žáci druhé třídy pravidelně navštěvují knihovnu na 

Velké Dlážce. Tentokrát si pro ně paní knihovnice Z. 

Mátychová připravila program o podzimu, o ovoci, 

zelenině, stromech, vinobraní… Největší radost jsme 

měli z prohlídky vystavených dětských knih, ani se 

nám nechtělo do školy. 

 

Osmáci a deváťáci si  ve středu 31. října 2012 vyzkoušeli, jak moc ovládají (nebo neovládají) 

český jazyk. Zájemců o účast ve školním kole 39. ročníku OČJ bylo celých 29!!!!! 

A ukázalo se, že máme moc šikovné žáky 8. tříd, kteří lehce „převálcovali“ ty starší. Však se 

podívejte na výsledky: 

1. Michaela Zmeškalová 8.B 4. Lucie Bouchalová 9.B 

2. Barbora Vylíčilová 8.B 5. Veronika Dostálová 9.A 

3. Simona Kašpárková 8.A 6. Pavla Trnčáková 9.A 

   7. Michaela Slaná 8.B 



MATES, ČÍSLO 2, ROČNÍK 2012/13 

 

11 
 

 

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. Celkem se přihlásilo 84 

dětí z 1., 2., 3. a 4. tříd, vypravily se 

nakonec dva autobusy a jako doprovod se 

připojilo pět paní učitelek. 

Vidíte ty jejich rozesmáté tváře? Ve středu 21. 11. 2012 navštívili první ze 

čtyř předplacených divadelních představení pro tento školní rok v MD ve Zlíně 

Bořík a spol.. I když nás rozlehlý vestibul lákal k běhání a klouzání, chovali 

jsme se vzorně. Celý divadelní zájezd jsme si výborně užili a pohladili jsme si 

bříška pamlskem zakoupeným v bufetu. Celé představení jsme pozorně 

sledovali. Příští představení nás čeká v březnu příštího roku. Už se těšíme!! 

 

 



Ve středu 21.11. jsme jeli 

autobusem do divadla ve Zlíně 

na pohádku Bořík a spol. 

Příhody školáka Boříka a jeho 

party, rRozesmály celé 

divadlo. Na scéně vystupovali 

Bořík, Aleš, Mirek, Čenda, 

Pahounová, Bohoušek,Růženka, 

soudružka učitelka Mirka 

Drápková a ředitel. 

Já si myslím, že se všichni 

pobavili a rozesmáli.  

Sabča a Anička, 4.B 
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Wreck-It Ralph touží po tom, aby byl 

milován tak, jako perfektní Good Guy 

jménem Fix-It Felix z jeho hry. Problém je 

v tom, že nikdo nemiluje Bad Guye. Ale oni 

milují hrdiny… takže když přichází moderní 

hra ve stylu kdo dřív vystřelí, kde se 

objeví neoblomná Sergeant Calhoun, Ralph 

to vidí jako příležitost k hrdinství a štěstí. 

Vplíží se do hry s jednoduchým plánem – 

vyhrát medaili – ale brzy zničí všechno a 

nechtěně vypustí smrtelného nepřítele, 

který ohrožuje každou hru v arkádě. 

Jediná Ralphova naděje? Vanellope von 

Schweetz, mladá problémistka z hry o 

závodění, která je tou jedinou, kdo může 

Ralpha naučit, co to znamená být Good 

Guy. Ale zjistí, že je natolik dobrý, aby se 

stal hrdinou předtím, než se objeví pro celou arkádu nápis „Game Over“? 

Animovaný, Komedie, Rodinný - USA, 2012, 94 min 

Přístupno od: bez omezení ¨ 
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 BLONDÝNKY 

Co dělá blondýna zavřená ve skříni? Poslouchá Kabáty. 

Blondýnka píše dopis z nemocnice: 

Milý dárče, děkuji Ti za srdíčko. Doufám, že se uzdravuješ stejně rychle, jako já..   

Jede takhle blondýnka autem a narazí do stromu. Poté vyleze z auta, obejme strom a 
povídá: "Strome, stromečku, promiň, promiň, ale já troubila!" 

Pepíček 

Pepíček se ptá tatínka: 

Tatínku, ten počítač nám opravdu přinesl Ježíšek? 

Ano, proč se ptáš? 

Protože před našimi dveřmi stojí nějaký pán a chce třetí splátku!  

Pepíček jde za tatínkem a ptá se: ,,Tatíííí, umíš psát po tmě?" A tatínek odpoví: “No, nevím, 
ale zkusím to, co potřebuješ napsat"? Pepíček: “Potřebuji, abys mi podepsal žákovskou. „ 

"Pepíčku, vyjmenuj dvě zájmena." 
- "Kdo? Já?" 
- "Výborně Pepíčku, píšu ti jedničku 

Politické 

Lupič přepadne chlápka: "Dej mi všechny tvoje peníze!" - "No dovolte, já jsem poslanec!" - 

"Dej mi všechny moje peníze!"  

Ať žije naše vláda!!! 

Ale za svoje. ¨ 

Počítače 

Počítače fungují jen proto, aby mohly produkovat 

chyby.  
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V úterý 23. 10. 2012 proběhl v herně stolního tenisu SK Přerov turnaj 

základních škol a nižších gymnázií za účasti 18 družstev chlapců a dívek 

regionu Přerov ve 4 věkových kategoriích. Hlavním pořadatelem soutěže 

byla ZŠ Přerov, U Tenisu spolu s AŠSK. V kategorii starších žáků se 

s dalšími 4 školami této akce zúčastnilo i naše družstvo, které tvořili tři 

nejúspěšnější hráči školního turnaje - Adam Škoda, Jaromír Horký a Jan Michálik. Hrálo se 

systémem „každý s každým“, na dva vítězné sety a do třech bodů. 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka: ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1  3 : 1 

V prvním utkání ve skupině disponoval soupeř, stejně jako my, jedním závodním hráčem. 

Naše družstvo bylo ale vyrovnanější, proto zvítězilo (Škoda 2, Horký 1). 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka: G Kojetín 3 : 0 

Větší úderová jistota našich hráčů rozhodla o jasném vítězství nad soupeřem, který 

nakonec skončil na 4. místě (Škoda 1, Horký 1, Michálik  1). 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka: ZŠ Přerov, Svisle 1 : 3 

V třetím utkání se utkali dva aspiranti na celkové prvenství. Ve vyrovnaném utkání rozhodl o 

vítězství našeho soupeře větší počet závodních hráčů, na které naše snaha a bojovnost 

nestačila. Do utkání jsme vstoupili jasným vítězstvím naší jedničky Škody. Další dvě utkání 

jsme bodovat nedokázali a soupeř vedl 2 : 1. Možnost vyrovnat stav měl Adam Škoda, který 

se utkal s jedničkou soupeře M. Gerhátem. V dramatickém utkání vyhrál Adam první set, ve 

druhém vedl 10 : 8 a měl šanci se stát jediným neporaženým hráčem turnaje. Zkažené dva 

nalité bekhendy však umožnily soupeři srovnat. Také poslední set se dostal do koncovky 10 : 

10, kterou zkušenější soupeř vyhrál (Škoda 1). 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka: ZŠ Přerov, U Tenisu 3 : 1 

V posledním utkání rozhodla větší zkušenost a vyrovnanost 

našich hráčů. Jediný bod ztratil Horký (Škoda 2, Michálik 1). 

Pořadí družstev: 1. místo ZŠ Přerov, Svisle   

   2. místo ZŠ Přerov, Velká Dlážka  

   3. místo ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 
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 Již 3. ročník házenkářského turnaje pořádala ZŠ a MŠ Prosenice pro ZŠ a 

sportovní oddíly v kategoriích žáků a žaček od 3. po 5. ročník. Akce se konala 

v sobotu 10. 11. 2012 v  tělocvičně místní školy. Soutěže se celkem účastnilo 

60 hráčů a hráček z Olomouckého kraje. Šest družstev se utkalo navzájem 

systémem každý s každým a to ve dvou kolech. Mezi nimi i družstvo naší školy 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka, která hráče připravuje v kroužku míčových her. 

Prvním soupeřem našich hráčů v úvodním kole byl favorit turnaje domácí 

družstvo ZŠ a MŠ Prosenice A. Od začátku utkání se oba soupeři střídali ve 

vedení, 2 minuty před koncem jsme vedli o 

jednu branku a měli míč. Šanci na zvýšení 

náskoku jsme promarnili nepřesnou 

střelou z velké dálky a soupeř nás potrestal 

vyrovnáním. V posledních vteřinách 

hry jsme špatně přihráli a soupeř dokázal 

znovu této chyby využít ke vstřelení 

vítězné branky 4:5. 

    Dalším soupeřem bylo družstvo Sokola 

Horky A, které příliš velký odpor nekladlo a 

prohrávalo od samého začátku utkání. 

Střelecky se dařilo Šiškovi, spolehlivě zahráli 

i nejmladší Míček a Staš  14:4. 

    Ve třetím utkání jsme se střetli s dalším 

favoritem turnaje SK UP Olomouc.V první půli hrálo družstvo velmi dobře, 

neztrácelo zbytečně míče a hráči proměňovali své střelecké příležitosti. 

Spolehlivě za dobrou obranou chytal brankář Andráši. V druhém poločasu již 

hra nebyla bez chyb a soupeř tak upravil výsledek na 8:3. 

    Následující zápas proti Horce B měl být snadnou záležitostí pro naše hráče, 

ale ukázalo se, že soupeř jako B tým nasadil vyspělejší hráče. Než si to hráči 

stačili uvědomit, prohrávali o dvě branky. Zlepšeným výkonem hráčů v poli a 

dobrými zásahy brankáře Bajera jsme nepříznivý stav dokázali obrátit v náš 

prospěch a nakonec zvítězit o dvě branky 8:6. 
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    V posledním utkání 1. kola jsme nastoupili proti domácímu „B“, s kterým 

jsme po nepříliš dobré hře nakonec jasně vyhráli 11:3. 

Odvety jsme zahájili s nejmladším účastníkem turnaje Horkou A. 

V tomto utkání dostali od začátku příležitost i naši třeťáci, kteří nechybovali 

a dokázali se prosadit i střelecky. Soupeř nedokázal skórovat ani jednou 13:0. 

    V důležitém utkání proti Prosenicím A jsme vedli od začátku utkání a teprve 

v závěru dokázal soupeř výsledek korigovat. Výborně zachytal Andráši, 

střelecky se nejvíce prosadil Jančík 7:5. 

    Proti Horce B začali hráči odpovědněji v obraně, jistě chytal brankář 

Andráši a v útoku se dařilo Karasovi. Tentokráte nebylo o vítězi pochyb od 

začátku až do konce 10:4. 

    V předposledním utkání se již rozhodovalo o celkovém vítězi turnaje. Pokud 

by naše družstvo dokázalo bodovat, stalo by se celkovým vítězem turnaje. 

Utkání bylo vyrovnané až do samého konce. Soupeř dokázal vyrovnat a po naší 

chybě získat míč. Poslední střelu však skvělým zákrokem zmařil Andráši 

v bráně a naše družstvo se mohlo radovat 4:4. 

    V posledním utkání proti Prosenicím B nepodali naši hráči sice nejlepší 

výkon, když spoustu balonů ztratili nepřesnou střelbou z velké dálky, přesto 

jasně zvítězili 8:1. 

  Sestava: Andráši Bajer, Gonzáles,   Karas, Šiška, Jančík, Míček, Staš,  

1. místo ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5   17 bodů 

2. místo ZŠ a MŠ Prosenice A 15 bodů 

3. místo SK UP Olomouc 15 bodů 
 

 

Dne 3.11.2012 se konaly plavecké závody O šumperského 

čerta. Nejúspěšnější byli Dominik Kuchta a Lukáš 

Andráši, ale dobře si vedli i Matěj Karas a Tereza 

Machalová. Dominik Kuchta zvítězil v závodě 200m  VZ 

v čase 2:36,2 a třetí v závodě na  100m VZ v čase 1:12,0. 

Lukáš Andráši zvítězil v závodě 50m motýlkem v čase 0:37,5 a v závodě 50m 

znak s časem 0:40,91 skončil druhý.  
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V sobotu 17.11.2012 uspořádal Klub pozemního hokeje, 

Slavia Hradec Králové, tradiční, již šestnáctý, mezinárodní 

turnaj v pozemním hokeji s názvem Suda Cup, který byl 

určen pro mladší žáky a pro takzvanou přípravku. Tohoto 

memoriálu se za Sportovní klub Univerzity Palackého 

zúčastnila i družstva z Přerova a z Olomouce, ve kterých 

startovalo celkem 7 žáků naší školy. Tato družstva si 

v nemalé konkurenci vybojovala celkové druhé a třetí 

místo. 

Družstvo Olomouce - celkově druhé místo – bojovalo ve složení: Josef 

Frydrýšek (ZŠ Velká Dlážka), Matěj Šrámek a Lukáš Keňo (ZŠ Kopaniny), 

Dominik Štursa, Anička Novotná, Pepa Štencl, Tu Tran (všichni ZŠ Rožňavská 

- Olomouc).  

Družstvo Přerova - celkově třetí místo - ve složení: Arnošt Lenoch, Ondra 

Lenoch, Lukáš Létal, Tomáš Létal, Tomáš Němeček, Radovan Staš (ZŠ 

Velká Dlážka), Jirka Dušek, Martin Sedlák (ZŠ Kopaniny).  

Všichni hokejisté, kteří 

tohoto úspěchu dosáhli, 

v Hradci Králové předvedli, 

že se s nimi musí počítat i 

v další hokejové sezoně, 

protože tento sobotní 

úspěch byl pouze 

potvrzením výborných 

výsledků z předešlých dvou 

turnajů, které se konaly 

v Praze.  
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První turnaj školní házenkářské ligy proběhl ve sportovní hale 

v Žeravicích pro ZŠ  v kategorii 4. – 5. ročník smíšených družstev. Tato 

dlouhodobá soutěž v našem regionu teprve začíná a jejím cílem je přilákat 

mládež ke smysluplnému trávení volného času. 

Akce se konala v pátek 16. 11. 2012. Soutěže se celkem účastnilo 50 

hráčů a hráček v pěti družstvech, která se utkala navzájem systémem každý 

s každým. Mezi nimi i družstvo naší školy ZŠ Přerov, Velká Dlážka, která hráče 

připravuje v kroužku míčových her. 

Prvním soupeřem 

našich hráčů v úvodním 

kole byla ZŠ U Tenisu. 

Již od začátku utkání se 

projevila větší zkušenost 

našich hráčů, kteří 

jasně zvítězili. 

Dalším soupeřem 

bylo  družstvo ZŠ 

Rokytnice, které přece 

jenom kladlo větší odpor 

a uhrálo lepší výsledek 

než předcházející 

soupeř. 

Ve třetím utkání jsme se střetli se ZŠ Brodek. V první půli nehrálo naše 

družstvo příliš  dobře, ztrácelo zbytečně míče a hráči neproměňovali své 

střelecké příležitosti. Spolehlivě za dobrou obranou chytal brankář Andráši, 

střelecky se dařilo Šiškovi. V druhém poločasu se hra zlepšila, neztratili se ani 

naši třeťáci Staš a Míček. 

Následující zápas proti ZŠ Trávník měl být pro naše hráče snadnou 

záležitostí, ale ukázalo se, že žádného soupeře nelze podcenit. Než si to hráči 

stačili uvědomit, prohrávali  2 : 0 a nemohli vstřelit branku ani z vyložených 

brankových příležitostí. Důležité branky za tohoto stavu vsítil Matěj Karas, 

velmi dobře chytal brankář Andráši. Hráči se uklidnili, začali hrát to, co mají 
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natrénované, a svého soupeře přehráli. V druhé půli dostal příležitost v bráně i 

třetí brankář Staš, který svým výkonem i přes nízký věk rozhodně nezklamal. 

 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Přerov,U Tenisu 22 : 1 (12 : 0) 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Rokytnice  18 : 6 (12 : 3) 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Brodek   19 : 4 (8 : 2) 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Přerov, Trávník 22 : 9 (11 : 3) 

 

Sestava a střelci našeho družstva: brankáři: Andráši, Gonzáles a Staš, 

hráči v poli: Karas 21, Šiška 30, Gonzáles 2, Míček 3, Staš 6, Andráši 10, 

Bartůněk 8, Mirvald 1. 

 

 

 

 

Ve středu 14.11. a čtvrtek 15.11.2012 jsme se zúčastnili turnaje ZŠ ve 

florbalu. Opět se potvrdil fakt, že florbal není zrovna sport, ve kterém 

dosahujeme skvělých výsledků. Holky i kluci shodně obsadili skvělé 

nepostupové páté místo – tedy poslední. Nevadí!!! Nechybí nám chuť, zápal a 

odpovědný přístup. Potrénujeme, zlepšíme se a příští rok překvapíme…. :o) 

Posuďte sami – s tímto výsledkem se nemůžeme spokojit: 

    


