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1. Jak se vám tu líbí?  

Velmi, jsem ráda, že svou pedagogickou kariéru zakončuji právě 

v této škole. 

 

2. Jak dlouho tady učíte?  

11 let. 

 

3. Kde jste všude učila?  

Dobříš, ZŠ Palackého 25 Přerov, Tachov, Stříbro, M. Lázně, Planá, 

Planá u M. Lázní. 

 

4. Co děláte ve volném čase?  

Ráda jezdím na kole, plavu a věnuji se vnoučatům. 

 

5. Máte ráda svoji třídu?  

Vždy jsem se snažila na třídě najít to, proč ji mám ráda. 

 

6. Jste smutná, že odcházíte ze školy?  

Upřímně se těším na zasloužený odpočinek. 

 

7. Co budete dělat, až přestanete učit?  

Věnovat se naplno všemu, na co jsem neměla čas. 

 

8. Co se pro vás změní tím, že odejdete?  

V prvé řadě režim dne (budu déle spát) a možná si budu muset 

zvyknout na to, že už žádná třída nebude. 
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Uspořádali jsme pro vás anketu, abychom zjistili, jaký sport je na 

naší škole nejoblíbenější. Mohli jste zaškrtnout pouze dva sporty, 

které máte nejraději. 

A výsledky? Na prvním místě podle vás bylo plavání, na druhém místě 

florbal, na třetím volejbal.  

 

 

 

volejbal; 66 

fotbal; 55 

plavání; 83 

florbal; 72 

házená; 49 

tanec; 56 

ping-pong; 53 volejbal 

fotbal 

plavání 

florbal 

házená 

tanec 

ping-pong
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Ve středu 6.3. šla 4.A na dopravní výchovu. 

Nejdříve jsme si povídali například o 

vybavení kola a bezpečnosti. Ke každé 

kapitole jsme si pouštěli krátký dokument. 

Potom jsme se rozdělili na dvě skupiny. 

Jedna šla psát test a druhá se dívala na 

dokument o zdraví a potom něco o kolech. 

Myslím si, že všichni měli trému, když měli 

psát test. Ale dopadlo to celkem skvěle.  

Dobré bylo, že se test neznámkoval. Jenom se dávaly body, a kdo měl více než 12 bodů, 

dostane na jaře průkaz. A kdo měl méně než 12 bodů, napíše si ještě na jaře další test. Pak 

před 11. hodinou jsme se rozloučili a šli zpátky do školy. Takže myslím, že celkem pro 

všechny dobré.  

 

Už jste měli rande naslepo? 

Jestli ne, tak navštivte vystoupení vojenské taneční 

skupiny. My jsme takové     představení navštívili 4.dubna 

v 10 hodin v Městském domě. Zúčastnili se ho žáci 8. a 9. 

tříd. Vystoupení bylo velmi zajímavé a poučné. Ukázali nám 

v něm legrační formou, jak se správně chovat na rande. 

Celým vystoupením nás provedl pan Etiketa, který popisoval všechny různé 

situace, které by mohly nastat. Viděli jsme i spoustu krásných tanečních čísel, 

které měli herci úžasně nacvičené. Nikdo z nich neudělal žádnou chybu. Myslím, 

že všem žákům i učitelům se vystoupení moc líbilo . 

Zacpalová Hana, Bajerová Lucka 

http://www.ibesip.cz/data/web/images/rodic/Deticky-7803-web.jpg
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Zdraví vás náčelník Moudrá sova se svými indiány z  1.A. Prožili jsme krásné tři týdny 

v indiánské vesnici (naší třídě) a plnili jsme ve všech předmětech různé indiánské 

úkoly, spojovačky, rébusy, hlavolamy, hry i cvičení. Za 

jejich splnění jsme sbírali pírka do vlastnoručně vyrobené 

čelenky. Pírka jsme dostávali také za pěkné a kamarádské 

chování. Náčelník ale také mohl kdykoliv pírko indiánům 

odebrat, když se mu něco nelíbilo. Dali jsme si pravá 

indiánská jména – třeba Běžící hříbě, Kopající noha, Silný 

medvěd, Bílý tygr, Dlouhý vlas, 

Rychlý gepard, Tančící 

kobra…atd. a na svá jména některé děti nechtěly 

slyšet. Měli jsme své obrázkové písmo a vyrobili jsme i 

pár indiánských výtvorů -samozřejmě čelenku, totem, 

tee-pee, indiánskou skládačku, dokonce jsme se jako 

indiáni i pomalovali. Pírka už se nám do čelenky 

nevejdou, takže náčelník hru na indiány ukončil a 

budeme se těšit, co na nás vymyslí příště. 

 

 

Dne 21.3.2013 byly třídy 6.A a 6.B na přednášce „Jak se zachovat v krizových situacích“.  

Na začátku přednášky nám povídali o tom, jak se máme chovat při jízdě na kole a bruslích. 

Každý z nás věděl, jak se máme chovat a po jaké straně máme jezdit. Vlastně jízda na 

kolečkových bruslí, skateboardu nebo chůze vedle kola jsou povoleny na vyhraničené 

stezce.  Ptali se nás na různé otázky a také jsme probírali, kdy a proč musíme jezdit po 

vyhraničených stezkách. Potom nám ukazovali různé obrázky na interaktivní tabuli. Na 

tabuli byla různá telefonní čísla, např. 155, 150, 158, 156. Nakonec nám ukazovali obrázky a 

my jsme měli 10 vteřin na to, abychom si je zapamatovali a napsali na papír. Nakonec jsme 

stříleli z laserové pistole. Každý z nás si to užil a nejvíce nastřílel Jiří Holouš , měl 41 bodů. 

Chtěli bychom další přednášku.  
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Besedy se strážníky Městské policie bývají 

vždy u dětí oblíbené. Letos jsme dostali 

pozvání k návštěvě jejich sídla na ulici 

Palackého. Téma besedy bylo chování 

správného chodce. A co se dětem nejvíce 

líbilo? 

Tomáš: „Mne nejvíc zaujala pistol.“ 

Patricie: „ Mně se líbilo pracovat u tabule.“ 

Adélka: „Mně se nejvíce líbilo jak jsme 

spojovali značky na dotykové      tabuli.“ 

Markétka: “ Líbil se mi test, obrázky a 

pexeso“ 

Matyas: „  Jak jsme hledali nejbezpečnější cestu a vtipná pohádka.“ 

Alice: „ Mně se líbilo úplně všechno!“                          
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Březen je Měsíc knihy a čtenářů. Žáci 1.B však začali 

pravidelně navštěvovat půjčovnu na Velké Dlážce již 

v únoru. Beseda s paní knihovnicí měla název Pidihrátky 

na pohádky. Název byl zvolen podle stejnojmenné knížky.  

Děti řešily pohádkové kvízy a  procvičovaly paměť na téma hrdinové pohádek . 

Připomněly si také, jak se čtenáři mají ke knihám chovat. 

Březnové povídání bylo věnováno jaru. Prvňáčci vyslechli básničku Sluníčko má 

s jarem práci a úryvek z knihy O sedmilháři Josífkovi. Pak se zabavili 

vyhledáváním popletených obrázků. 

Těšíme se na další – dubnové – setkání. Ivana Suchánková a žáci 1.B 

 

 

 

 

 

Dne 22.3 2013 se konala mezinárodní matematická 

soutěž „Matematický klokan“. Zajímavé příklady si mohli 

vyzkoušet všichni, protože soutěž je rozdělena do 

několika věkových kategorií. Žáci mohli získat maximálně 

120 bodů za  vyřešení 24 úloh. 

Kategorie KLOKÁNEK (4.+5.třídy) 

1. Dominik  Zedek 4.A 69 1. Labašová Andrea 5.A 93 

2. Alexandra Vančurová 4.A 66 2. Lenochová Martina 5.A 92 

3. Tomáš Hudeček 4.B 65 3. Hlubíková Marie 5.A 90 

Kategorie BENJAMIN (6.+7.třídy) Kategorie KADET (8.+9.třídy) 

1. Moravčík Marian 7.A 61 1. Mikuláček Pavel 8.B 58 

2. Šubrtová Monika 7.B 57 2. Horký Jaromír 9.B 55 

3. Kuchta Dominik 7.A 56 3. Joukl Ondřej 8.A 43 
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V pátek 12.4. šla 6.A a 6.B do kina Hvězda na přednášku  o pozoruhodném Madagaskaru. S 

dobrodruhem Adamem jsme prošli všechny zajímavé krajiny tohoto ostrova. Poznali jsme 

tamější domorodce a jejich zajímavý život a bohatství.Viděli jsme několik druhů živočichů a 

rostlin, o kterých jsme ani nevěděli . Přednáška se nám moc líbila a něco nového jsme se 

naučili.                          (Martina Klvačová a Marie Venclová) 

V dokumentu o Madagaskaru se nám nejvíce líbilo hledání údajného nejošklivějšího živočicha 

Madagaskaru, který byl přitom velice roztomilý. Nejnapínavější okamžik byl, když 

dobrodruhovo auto zapadlo do bahna a ještě k tomu se mu pokazil chladič. Když se auto 

rozjelo a dobrodruh dojel do nejbližšího městečka, dozvěděl se, že se bude muset vrátit a 

jet jinou cestou. Což by mu trvalo 10 dní a cesta byla dlouhá 2 000 km. Nakonec jsme se 

dostali do vesničky, kde jsme viděli pohřeb mrtvého dítěte a vytažení mrtvého z hrobky, se 

kterým pak obešli všechny známé.      (Zábranská a Zmeškalová) 

Zajímavosti : Je to chudý ostrov. Uctívají se zde mrtví (věří v posmrtný život). Oddělen od 

Indie. Většina dětí umírá. Nebezpečné cesty. Cihly se vyrábí z načervenalé hlíny. Žijí zde 

například lemuři, krokodýli, hroznýši, chameleoni…   (M.Vránová a L.Navrátilová) 

Na přednášce o ostrově Madagaskaru jsme se dozvěděli hodně nových věcí, které jsme 

nevěděli. Třeba, že Česká republika se vejde 7,5 krát do Madagaskaru. O ostrově nám 

vyprávěl a zároveň nás prováděl průvodce Adam, který putuje kolem světa. Navštívil různá 

místa a vesnice, ve kterých žili domorodci. Navštívil také hlavní město Antananarivo. Jezdili 

tam rikšami. V jednom městě na ostrově měli školní docházku od 7:15 do 12 a od 14:00 do 

18:00. Jejich jídlo, které dodávalo energii, byla obyčejná rýže. Za rok jí sní 800 kg, my 

pouhých 4. Rostou tam baobaby – to jsou mohutné stromy. Žije tam i Aye Aye, zkuste 

tipnout, co to je?... :D 

 

 

  

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=aye+aye&source=images&cd=&cad=rja&docid=CTLE0M5iRxpFmM&tbnid=pUG9Yu337KUYcM:&ved=&url=http://true-wildlife.blogspot.com/2011/01/aye-aye.html&ei=0P9nUeGID-uL4gTQiYDgDQ&bvm=bv.45175338,d.bGE&psig=AFQjCNH09vGYmHsX7-lJ-UyI-9WwqLevZQ&ust=1365856592634302
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Žáci z 1. až 4. tříd se v rámci 

předplatného malého diváka 

Městského divadla Zlín zúčastnili 

divadelního představení MAXIPES 

FÍK. Šlo o divadelní verzi známých 

večerníčkových příběhů o Maxipsu 

Fíkovi a jeho malé paničce Áje v 

podání herců z Divadla Petra 

Bezruče Ostrava. A že se 

představení dětem líbilo, o tom 

svědčily salvy smíchu, které se z 

hlediště ozývaly. 

 

 

Nevěříte? Na vlastní oči se mohli přesvědčit návštěvníci, kteří využili akce Dubnové   dny 

otevřených dveří města Přerova.  Naše škola v sobotu 6. 

dubna otevřela od 10 do 15hodin všechny brány pro zvědavé a 

zvídavé návštěvníky, kteří si chtěli prohlédnout místa, kde  

trávíme velkou část pracovních dnů. Dobrovolníci z řad žáků 

a učitelů  lehce zaplnili školu. Hned ve dveřích vítali žáci z 9. 

tříd návštěvníky, na chodbách se utkávali jednotlivci ve 

stolním tenise, v tělocvičně probíhaly soutěže dětí z 1. 

stupně, ve školní družině měli malí hosté možnost vyzkoušet si, jak to vypadá v opravdové 

škole. Našly se pro ně i drobné odměny.Ti starší bojovali ve florbalu, kluci i děvčata. Závěr 

dne patřil učitelům, kteří vytvořili 2 volejbalová družstva  a pořádně změřili své síly. Kdo 

vyhrál? To myslím ani nebylo důležité, důležitější byl pocit, že sobota nebyla promarněná.       

 Také školní jídelna měla co nabídnout. Rodiče i prarodiče se mohli podívat, kde jejich děti 

přes týden obědvají. Dokonce proběhla i kulinářská ochutnávka jídel. Takže i paní kuchařky 

se dočkaly ohodnocení svého umění.  



Časopis MATES, číslo 5, ročník 2012/13 

 

11 
 

      

Deváťáci vítají návštěvníky          Ve 2.patře se hrál turnaj v ping – pongu 

 

      

Paní učitelky nachystaly pro návštěvníky různé hry. Děti měly připraveny aktivity 

 

      

Žáci se také mohli zúčastnit florbalového turnaje. Menší děti si mohly zahrát i s padákem. 
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Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která se 

jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrání svou rodinu. Řídí se svéráznou filozofií pro 

přežití „Strach je dobrý, změna špatná“ a drží se jí až do chvíle, kdy dojde k zničení jejich 

rodinné jeskyně, kde doposud spokojeně bydleli. Grug je nakonec nucen uznat, že lepší než 

zde jen přežívat, je začít znovu opravdu žít někde jinde. A tak Croodsovi podniknou cestu 

do neznáma, ohromující výlet do krajiny plné nejrůznějších, neuvěřitelných a a někdy i 

pěkně nebezpečných stvoření. Jejich pohled na svět se díky tomu navždy změní. Croodsovy 

čeká velká zkouška, ale také největší dobrodružství jejich života. A kdo všechno do rodiny 

Croodsových vlastně patří? Těší se na vás autoritativní taťka Grug se svou zásadovou, 

podobně drsně laděnou ženou Uggou a s třemi svéráznými dětmi: nejmladší čtyřletou 

uličnicí Sandy, rebelující puberťačkou Iškou a devítiletým Thunkem, který by si přál být 

skvělým lovcem jako jeho otec, ale 

zatím mu toho k naplnění snu dost 

chybí… Součástí této jedinečné 

prehistorické rodinky je i babi, Grugova 

pravěká a trochu divoká tchyně. A navíc 

se ke Croodsům ještě připojí Boy, 

okouzlující mladík, který má na svém 

kontě některé skvělé objevy - například 

oheň nebo boty. A tak se Boy stává tím, kdo Croodsovým představí nové možnosti a nový 

svět. V něm ovšem čekají i další podivuhodní tvorové. Někteří jsou roztomilými mazlíčky a 

jiní zase nejdou pro ránu nebo pěkný kousanec daleko. Ostatně už jejich jména něco 

naznačují: Krokoštěně, Myšlon, Bouchač, Pásek, Pštrovce nebo Medvědí sova … 

Animovaný, Dobrodružný, Komedie, Rodinný - USA, 2013, 90 min 

Přístupno od: bez omezení  

   

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=Croodsovi&source=images&cd=&cad=rja&docid=mvO2CY9f9ltU_M&tbnid=XRQHx-44R6PySM:&ved=0CAUQjRw&url=http://filmserver.cz/clanek/5150/croodsovi/&ei=v1NMUdjALMfOsgbXvID4CQ&bvm=bv.44158598,d.bGE&psig=AFQjCNFsOVHvEt-NFpEm1SZaDTRgBMpDXQ&ust=1364043030369003
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=Croodsovi&source=images&cd=&cad=rja&docid=BlLwBMT0DXE-0M&tbnid=2PV9EvCPns_KpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dk-kromeriz.cz/298a-croodsovi&ei=3VNMUf9-xuuyBuvFgIAE&bvm=bv.44158598,d.bGE&psig=AFQjCNFsOVHvEt-NFpEm1SZaDTRgBMpDXQ&ust=1364043030369003
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=Croodsovi&source=images&cd=&cad=rja&docid=z1khBiMLlCJYdM&tbnid=-qRANgg6ul8J9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://hlasky-z-filmu.cz/croodsovi-oficialni-cesky-trailer-2/&ei=LVVMUbP4DsOVO8LDgdAC&bvm=bv.44158598,d.Yms&psig=AFQjCNEI3HVeUDkPvh0kV99gzuRa7sOxtg&ust=1364043391893202
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Který čtyřnohý přítel je člověku nejmilejší? 

Postel. 

Chuck Norris jednou kopl koně do 

brady. Jeho potomci jsou dnes 

známí jako žirafy. 

Víte, kdy kuře pípne naposledy? 

……v Tescu na pokladně! 

„Vy nemáte rohožku, že si chodíš 

otírat boty k sousedům?” 

„Máme, ale nechci ji zašpinit.” 

Budoucí zahradník říká u tabule: 

„Gumovitost je nemoc stromů, která se projevuje tak, že na 

napadeném stromě začnou růst gumoví medvídci.” 

 

V dějepise: „Podle čeho se Čechy 

nazývají Bohemia, Alenko?” 

„Podle těch chipsů.” 

Nečas je mezera v časoprostoru. 

Autoškola je škola pro auta. 
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Za účasti 20 školních 

družstev z Čech a Moravy 

se uskutečnil v neděli 

24.3.2013 v Praze Přebor 

družstev ZŠ v pozemním 

hokeji. Nadmíru dobře si 

v něm ve své kategorii vedli 

žáci naší školy, kdy 

družstvo ve složení Arnošt 

Lenoch, Lukáš Létal, Tomáš Létal, Radovan Staš, a Tomáš 

Němeček dokázalo v nabité konkurenci zvítězit  a získalo tak 

pohár pro vítěze, který hráči přebírali od reprezentanta ČR a 

nejlepšího brankáře světa Filipa Neussera. 

Navíc další naši žáci Ondřej 

Lenoch, Tomáš Chalupa a 

Jakub Sochor reprezentovali 

školu ve družstvu ZŠ Kopaniny, 

které se umístilo celkově na 

druhém místě. 

 

Všem klukům blahopřejeme k tomuto výraznému úspěchu a 

děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 
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Dne 16.3.2013 se konal Karvinský motýlkářský trojboj. Z naší školy se 

zúčastnili Matěj Karas, 

Marie Hédervári a 

Kristýna Horunová. 

V silné konkurenci se 

naši plavci neztratili, 

snažili se zaplavat co 

nejlépe, ale jenom nejlepší mohli vyhrát. 

Sláva vítězům a čest poraženým. 

 

 

V úterý 9.dubna 2013 se konala v tělocvičně ZŠ Svisle atletická soutěž ve 

skoku vysokém. Konkurence byla velká:  21 starších žáků, 15 starších žaček. 

Z naší školy se zúčastnili tito žáci Jaroslav Soukup, Alena Bujnochová, 

Barbora Šádková, Barbora Bartošíková, Simona 

Kašpárková Kristýna Lauschová a nevedlo se jim 

vůbec špatně. Posuďte sami: 

Starší žáci:     Jaroslav Soukup, 9.A – 4.místo 

(146cm) 

Starší žačky:  Alena Bujnochová, 9.A – 2.místo (140cm) 

                       Barbora Šádková, 8.A – 5.místo (130cm) 

                       Barbora Bartošíková, 8.A – 7.místo (130cm) 

                       Simona Kašpárková, 8.A – 13.místo (120cm) 

                       Kristýna Lauschová, 8.A – 14.místo (120cm)   
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 O postup do krajského finále v házené mladších žáků a žaček základních škol a nižších 

gymnázií bojovalo 17. 4. 2013  v hale Spartaku Přerov pět družstev regionu Přerov.  

Hoši: 

Do prvního zápasu nastoupilo naše družstvo proti družstvu ZŠ Přerov, U Tenisu.. Soupeř  byl 

fyzicky mnohem vyspělejší, navíc urputně bojoval o každý míč, což se o našem družstvu zpočátku 

nedalo říci. Dlouho byl stav 2 : 1, hráči neproměňovali brankové příležitosti. První půli jsme nakonec 

vyhráli  8 : 5. 

  Do druhé části jsme nastoupili s úplně 

jiným přístupem. Hráči bojovali, lépe si 

připravovali šance a navíc je začali proměňovat. 

Dařilo se hlavně Hosovi a Hromadovi, v druhé půli 

mužstvo také podržel dobrým výkonem brankář 

Bajer, který dostal pouze 2 branky. Celkový 

výsledek 25 : 7  potvrdil náš zlepšený výkon.  

V druhém utkání narazili chlapci na 

loňského vítěze a největšího favorita na celkové 

prvenství ze ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1. Naše 

družstvo pokračovalo v dobrém výkonu a svého 

soupeře zaskočilo dobrou obranou, trpělivější hrou v útoku a udržovalo si mírný náskok. Střelecky 

se dařilo také Rösslerovi a Večerkovi. Minutu před koncem byl na ukazateli stav 14 : 12 a soupeř 

útočil. Našemu brankáři  Bajerovi se podařilo krýt vyloženou šanci soupeře a  naši hráči těsné 

vítězství udrželi. Pochvalu tentokrát zaslouží celé družstvo, zejména za obrannou činnost a 

bojovnost. 

Sestava a střelci našeho družstva: 

Brankáři:  Bajer (19 obdržených branek), Rössler P. (1) 

Hráči v poli: Hromada 11, Malovaný 2, Hos 8, Večerka 7, Rössler J. 9, Karas 1, Rössler P. 1, Potrok, 

Mirvald. 

Výsledky:  

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 :   ZŠ Přerov, U Tenisu   25 : 7 (8 : 5) 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 :   ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1   14 : 13(8 : 10) 

ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 :   ZŠ Přerov, U Tenisu   14 : 4 (8 : 2) 
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Celkový výsledek: 

1. místo  ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5  39 : 20  4 body 

2. místo ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1  27 : 18   2 body 

3. místo  ZŠ Přerov, U Tenisu   11 : 39   0 bodů  

Dívky: 

Protože se do soutěže tradičně hlásí méně družstev, rozhodlo vedení turnaje o možnosti zařazení 

smíšeného družstva dívek a mini žáků (hoši do 5. ročníku). Této možnosti využilo družstvo z Velké 

Dlážky s tím, že nemůže postoupit do krajského finále. Nakonec se do této kategorie  přihlásila 

pouze dvě družstva, která se utkala ve dvojzápasu.  

V prvním utkání nastoupilo naše 

smíšené družstvo proti svému soupeři se 

zbytečným respektem  a výsledek 

poločasu 2 :1 tomu odpovídal. Výborný 

výkon brankářky soupeře, zbytečná 

nervozita, nepřesná střelba a několik 

tyček sráželo naše družstvo do kolen a 

nebýt kvalitní obrany a výborného výkonu 

Andrášiho v bráně, mohlo být hůř. 

Začátek druhé půle byl kvalitnější 

zejména v útočné fázi, což se projevilo v 

pravidelném zvyšování skóre v náš 

prospěch. 

Výsledky našich: 

 ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 :    ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1     9 : 3(2 : 1) 

 ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 :    ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1   14 : 3 (6 : 1)  

Sestava a střelci: 

Brankáři:  Andráši (3 obdržené branky), Přehnálek (3) 

Hráči v poli: Čecháková 3, Vodičková 11, Bernátová 2, Šiška 6, Navrátilová, Lapáčková, Juříková, 

Bartůněk 1, Šidlo. 

Celkový výsledek: 

 1. místo ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5   23 : 6  4 body 

 2. místo ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1   6 : 23  0 bodů 
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4.-5. ročník: 

Dlouhodobá soutěž školní házenkářské ligy 

starších mini žáků skončila ve sportovní hale 

v Žeravicích závěrečným turnajem opět za 

účasti našich žáků z Velké Dlážky. Po 

vítězství v prvním, druhém i třetím kole 

jsme opět dokázali obhájit své pozice a bez 

jediné porážky vyhráli celý seriál.  Soutěže 

se celkem účastnilo 40 hráčů a hráček ve 

čtyřech družstvech, která se utkala 

navzájem systémem každý s každým 2 x 10 

minut.  

Pořadí v turnaji:       Sestava: 

1. místo ZŠ Přerov, Velká Dlážka  8 bodů Brankáři:Andráši, Přehnálek  

Hráči v poli: Karas 27, Šiška 

38, Andráši 5, Bartůněk 7, 

Gonzáles 5, Šidlo 3. 
 

2. místo ZŠ Rokytnice 6 body 

3. místo ZŠ Přerov, U Tenisu 4 body 

4. místo ZŠ Brodek 2 body 

5. místo ZŠ Přerov, Trávník 0 bodů 

         3.ročník:          

 Závěrečný turnaj školní házenkářské ligy 

třeťáků proběhl ve čtvrtek 11. 4. 2013 ve 

sportovní hale v Žeravicích znovu za účasti 

našich žáků z Velké Dlážky, kteří se 

připravují na tuto soutěž v kroužku 

míčových her. Akce proběhla za účasti 40 

hráčů a hráček ze čtyř škol. Družstva se 

utkala navzájem systémem každý s každým 

2x 10 minut.  

     

 Sestava:     Pořadí v turnaji:  

Brankáři: Staš , Meszároš,  

Hráči v poli: Rytíř 29, Míček 7, 

Meszároš 1, Staš 1, Jambor, Lenoch, 

Grebeň 
 

1. místo ZŠ Přerov, V. Dlážka 6 bodů 

2. místo ZŠ Přerov, Tenis 4 body   

3. místo ZŠ Brodek 1 bod 

4. místo Sokol Žeravice 1 bod 
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Dne 16. dubna 2013 se ve městě Mikulovice u Zlatých hor se naše žačky z 8.A a Míša 

Vodičková ze 7.A zúčastnily mezinárodního turnaje škol ve volejbale.Této soutěže 

se zúčastnilo 12 družstev z toho 6 polských.První tři zápasy naše holky vyhrály 

hladce a bez potíží. V semifinále proti polskému družstvu Strzelin bojovaly až do 

konce, ale bohužel prohrály 1:2 v tajbrejku. Hned poté hrály o třetí místo s Olawou, 

kterou v tajbrejku porazily 15:9, tudíž se umístily na 3.místě. Domů si přivezly 

krásný pohár a plavecké čepice. Na silně mezinárodně obsazeném volejbalovém 

turnaji v „téměř polských“ Mikulovicích se naše „osmačky“ mezi 12 týmy neztratily a 

za dvěma polskými „družinami“ obsadily krásné 3.místo.  

Na úspěchu se podílely: Bára Šádková, Bára Bartošíková, Simča Kašpárková, 

Kikina Lauschová, Zuzka Růžičková, Niki Soukupová, Jitka Odstrčilová a Míša 

Vodičková 

KONEČNÉ POŘADÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Gimnazjum nr 2 Strzelin 

2. Gimnazjum nr 1 Nysa 

3. ZŠ Přerov, Velká Dlážka 

4. Gimnazjum nr 1 Olawa 
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Stejně jako v předchozích letech se i tento školní rok ujala naše škola organizace okresního 

kola ve volejbale základních škol a víceletých gymnázií. Do soutěže se přihlásila 4 družstva 

chlapců a stejný počet družstev dívek. Zdá se, že postupně slábnou dívčí týmy a volejbal se 

hraje pouze na naší škole, protože z jiných škol se účastnily pouze dva. I to ulehčilo 

favoritkám z našich 9.tříd cestu ke zopakování loňského postupu do krajského kola. 

Problémy jim nadělaly pouze naše „osmačky“, které podaly ve velmi vyrovnaném finále 

heroický výkon a odešly poraženy až v samotných koncovkách obou setů. Výběr z obou týmů 

bude naši školu reprezentovat 22.6.2013 na krajském finále v Šumperku. 

U kluků je situace jiná. Každoročně se účastní zhruba stejný počet družstev a každoročně 

se našemu družstvu nedaří zvítězit. Letošní „bramborová“ medaile je dokonce určitým 

zklamáním. 

Celkové pořadí dívky: 

1. ZŠ Velká Dlážka A 

2. ZŠ Velká Dlážka B 

3. ZŠ U Tenisu 

4. Gymnázium Jana Blahoslava 

 

Celkové pořadí hoši: 

1. ZŠ U Tenisu 

2. ZŠ Struhlovsko 

3. ZŠ Želatovská 

4. ZŠ Velká Dlážka 

Naši školu reprezentovali:9.třídy: Verča Dostálová, Terka Kosíková, Magda Košinová, Lucka 

Künstlerová, Nikola Májová, Lucka Malíková, Míša Perdulová, Bára Šmidáková, Nikola 

Zacpalová, 8.třídy: Bára Bartošíková, Simona Kašpárková, Kristýna Lauschová, Jitka 

odstrčilos, Zuzana Růžičková, Nicola Soukupová, Bára Šádková, doplnila je „sedmačka“ Míša 

Vodičková. Kluci hráli ve složení: Jarak Soukup, Aleš Starý, Ondra Joukl, Roman Labaš, 

Libor Vaculík, Adam Frnka a Marian Moravčík. 


