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3- ROZHOVOR  

4-11 – REPORTÁŽE 

12-15- POHÁDKY 

16- FILM  

17- VTIPY 

18- ZÁBAVA 

19-20- SPORT  
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1. Učila jste už někde?  

Ne, je to moje první škola. 

2. Proč jste chtěla učit zrovna na této škole? 

Protože se mi líbila nabídka, kterou jsem od vedení školy dostala. 

3. Jaké máte zájmy? 

Baví mě sport, hudba, 

příroda. 

4. Baví vás učení? 

Ano, učení a práce s dětmi 

mě baví. 

5. Děláte nějaký sport? 

Ve volném čase se nejvíc 

věnuji rychlobruslení. 

6. Chtěla jste být vždycky učitelkou? 

Ano, už od malička. 

7. Máte ráda svoje žáky? 

Ano, mám, i když s některými je to složitější. 
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V rámci projektu „Zdravé zuby“ se žáci 2. a 3.ročníků zúčastnili přednášky DENTAK ALARM o ústní 

hygieně, kterou vedly budoucí zubní lékařky Kristýna Dlouhá a Stanislava Kovačinová. 

CO VÁS  NEJVÍCE ZAUJALO ? 

Nejvíce mě zaujalo to, že při čištění zubů by se mělo používat méně pasty. Protože kartáček je 

důležitější než pasta a moc by to pěnilo. 

Mě nejvíc zaujalo to, že by měl mít hodně štětinek a také to, že by neměly být rozčepýřené. A když 

jsou, tak je to špatně a měl by se vyhodit. 

 

BAVILO VÁS TO ? 

Ano, bavilo, protože jsme měli ukázku čištění zubů. 

Tato beseda mě velmi bavila, protože ji zpestřovaly obrázky na interaktivní tabuli. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pamatujte si : 

ÚSTNÍ 

HYGIENY NENÍ 

NIKDY DOST!:) 
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Dne 9.10.2013 se třída 5.A vydala na prohlídku muzea. Nejdříve jsme se podívali, jak žili 

neandrtálci. Ženy neandrtálců měly pusu, která se spíš podobá opici, ale měly ji z důvodu, že 

musely žvýkat kůže. Potom nám paní povídala o lovcích mamutů, kteří vyráběli různé šperky 

a sošky. Tkali dokonce i látky. Vymysleli, 

jak vyrábět hliněné hrnce a nádoby. 

Stavili jsme se v černé kuchyni, ve které 

byl veliký kotel a celá byla začouzená. Šli 

jsme si prohlédnout modely města a 

první peníze. Z pravěku jsme přešli do 

třídy Jana Amose Komenského. Na 

lavičce seděli mladší žáci, se kterými si 

povídal. Za stolem usedli starší žáci, kteří se 

už učili psát a číst. V dalších třídách si kluci 

mohli vyzkoušet, jak se v té době trestali 

žáci. Potom jsme přešli do sálu s motýly a 

drahokamy. Na závěr prohlídky jsme se byli 

podívat na věž, kde byly vojenské dalekohledy.  

Dne 9.10. šla třída 5.A do muzea Jana Amose 

Komenského. Před vstupem do muzea nás mile přivítala paní průvodkyně. Přemístili jsme se 

od vchodu na začátek muzea. Sešli jsme pár schodů do podzemí. Chvíli jsme si povídali o 

malé sošce mamuta, pak jsme přešli do doby lovců mamutů. Pak jsme nakoukli do černé 

kuchyně, dále jsme se přemístili po schodech do tříd Jana Amose Komenského. Průvodkyně 

nám předvedla dřívější tělesné tresty, o jedno poschodí výš jsme se mohli podívat na různý 
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hmyz a minerály, dále jsme postupovali po schodech do věže, kde byly dalekohledy. Celé 

muzeum se nám líbilo a myslím, že bychom tam mohli jít znovu, ale na jiný program. 

 

 

 

 

 

Ve třetích ročnících proběhly besedy na téma POVÍDEJME SI O 

TOLERANCI. 

Besedu vedla Mgr. Irena 

Oršulíková z PPP Přerov. Žáci si 

povídali v komunitním kruhu 

nebo plnili různé úkoly ve 

skupinkách. 

Beseda se dětem moooc líbila.    
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První říjnový týden patřil knihovnám. Paní knihovnice 

si pro žáky 3.B připravily velmi milé a nečekané 

překvapení - každý žák obdržel svůj ČTENÁŘSKÝ 

PAS. 

Ve třídě si děti do pasu vepsaly jméno, příjmení, 

věk, název školy a ve výtvarné výchově si nakreslily 

svůj autoportrét, který nahrazuje fotografii. 

Čtenářský pas bude sloužit jako čtenářský deník, 

žáci si budou do připravených stránek zapisovat 

názvy knih, které si v knihovně vypůjčili a přečetli, 

dále přidají jméno a národnost autora, ilustrátora, 

literární žánr, hlavní hrdiny a další zajímavosti a postřehy. 

Už se všichni těší na zápis své první knížky.       MH                                              
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ORNIS připravil velmi zajímavou interaktivní 

výstavu doplněnou naučným programem, kterého 

se zúčastnili žáci 3. ročníků. 

Hovořilo se o přírodních společenstvích parků a 

zahrad, řeky, sídlišť, městského centra i 

kanalizace. Právě poslední jmenovaná oblast a její 

vtipné přiblížení děti nejvíce nadchlo. Dále žáci 

dostali inspirativní náměty, jak svými silami nebo za pomoci rodičů pomáhat 

různým živočichům. Děti velmi zaujatě naslouchaly, zapojily se aktivně do 

besedy a vyzkoušely si různé činnosti. 

Pracovníkům ORNISu a paní Janě 

Kosturové děkujeme.       MH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROWNFIELD  

(= hnědá pole) je urbanistický termín 

označující opuštěná území s rozpadajícími 

se obytnými budovami, nevyužívané 

dopravní stavby a nefunkční průmyslové 

zóny. Vyznačují se často obrovskými 

rozměry negativními sociálními jevy 

(bezdomovectví, krádeže kovů) a 

ekologickou zátěží. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Urbanismus
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Předplatné nejmenšího diváka v sezóně 2013/2014 v Městském divadle Zlín 

Když jsme si před rokem s paními učitelkami 

myslely, že jsme „ulovily“ rekordní počet divadelníků (82), 

mýlily jsme se! V letošním školním roce se přihlásilo a 

předplatné si objednalo 90 žáků prvního stupně!!! Plně tak 

obsadíme dva velké autobusy.  

Na první divadelní 

zájezd jsme se 

vypravili ve středu 

23. 10. 2013.  Těšili jsme se na Bajky v nastudování 

brněnského divadla Polárka. Podle známých  bajek 

Ezopa, Jeana de La Fontaina a Krylova vznikla 

imaginativní inscenace, která stála na principech 

stínového divadla, na využití plošných 

loutek a dalších prvků moderního divadla. 

Po dobu celého představení se tak 

navzájem prolínaly vyprávění a loutkové 

divadlo, k tomu se přidávala stínohra a živá 

hudba. Výsledkem bylo velmi milé 

pře

dsta

vení. Všechny vybrané bajky se točily kolem jídla a 

jedení, protože dva skřítci, Rybízek a Borůvka, 

kteří mají v lese hodně práce, si udělali pracovní 

přestávku k odpočinku a také na svačinku.  U 

skřítků je to úplně stejné jako u lidí – skřítkové si 

začali svačinku závidět. Krátké příběhy vyprávěné 

lesem a zvířátky postupně malé skřítky naučily 

slušnému chování a také přátelství. 

                              E.R 
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Ve  středu 6. listopadu2013 

jsme byli pozváni do půjčovny 

pro děti na Palackého ulici 

na autorské čtení pro děti. 

Vůbec jsme nevěděli, co máme 

čekat. Ještě ve škole jsme si 

v počítačové učebně spolu 

s naší paní učitelkou prohlédli 

internetové stránky 

www.kaprikmetlik.cz k daným 

knížkám. 

Pan spisovatel Jan Opatřil, 

který je rovněž ilustrátorem 

svých knih: Dobrodružství kapříka Metlíka (1. 2. a 3. díl), nám nejprve 

představil hlavní hrdiny – kapříky Metlíka, 

Šupinku a Břéťu a přitom jsme 

se dozvěděli i spoustu nových 

informací. Nechyběly ani 

zvětšené ilustrace jeho rybích 

hrdinů. 

Pak přišlo na řadu to „autorské 

čtení“. Znamená to, že 

spisovatel čte dle svého výběru pasáže nebo celé 

kapitoly z knih, které napsal. Že to může být až 

taková zábava, jsme však netušili. Pan Opatřil 

nám přečetl z každé knížky jednu kapitolu, ale 

četl tak uchvacujícím a strhujícím způsobem, že 

jsme místy napětím ani nedýchali, nebo naopak se  

smíchy téměř váleli po zemi.Po celou dobu 60 minut jsme se velmi dobře bavili. 
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Třída 3.B se vypravila na hodinu keramiky ve 

středisku ATLAS. O tom, jak si děti její 

průběh užily, vypráví následující fotografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..  

 

Takto jednoduše se „narodí“ ZVONEK. 

Ještě závěrečné hodnocení odborným 

okem. Tak který je ten nejhezčí? 
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V úterý 5.11. probíhala 

na naší škole keramická 

dílna. Žáci osmi tříd 

z 1.stupně si pod 

vedením p.uč.Švehlíka  

vyrobili vánočního 

kapříka - keramickou 

ozdobu na pověšení. 

Máme pěkný dárek pod 

stromeček. 

 

 



ČASOPIS MATES, ČÍSLO 2, ROČNÍK 2013/14 

 

13 
 

 

 

 

 

 

 

Dne 24.10.2013 jsme měli besedu s kurátorkami. Beseda byla určena pro žáky 

8.ročníků. Beseda byla o trestné činnosti mládeže a trvala dvě vyučovací 

hodiny, ve kterých jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí.  

Zeptaly jsme se kurátorky Jany Porubské, jestli ji tahle práce baví a jak 

dlouho ji dělá. Odpovědi na naše otázky si ZDE. 

 

1) Jak dlouho děláte práci kurátorky?  

Tuto práci dělám už 6 let. 

2) Baví vás tato práce ?  

Ano, baví : ) 

3) Chtěla jste vždy být kurátorkou ?   

Vždycky jsem věděla, že chci pracovat s dětmi, které mají nějaké 

problémy. 

4) Jaký byl váš nejzávažnější případ ?  

Pokus o  vraždu, kdy se slečna snažila zabít svého dědečka. 

5) Studovala jste v Přerově nějakou školu ?  

Ano, v Přerově jsem studovala Střední pedagogickou školu 

6) Líbilo se vám u nás ? 

Ano, líbilo se mi tady moc  a myslím si, že tyto besedy mají smysl. : ) 

 

M.Študentová , B.Vítková, N.Kubešová 
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V průběhu měsíce října proběhla ve 

všech čtvrtých třídách beseda 

s pracovnicí Pedagogicko-

psychologické poradny v Přerově, paní 

Mgr. Oršulíkovou na 

téma Bezpečně on-

line. Kluci i děvčata 

společně hledali klady i 

zápory počítačové techniky a hlavně 

komunikace na sociálních sítích. 

Upozorňovali sami sebe na nebezpečí 

a úskalí, která nás mohou potkat např. 

při zveřejnění osobních údajů či 

fotografií. Zamýšleli jsme se také 

sami nad sebou: „Jak často a jak 

dlouho bývám u počítače? Za jakým 

účelem? Je to nutné? Co všechno bych 

mohl(a) stihnout, kdybych „neseděla 

na Facebooku?“ Někteří dokonce na 

základě získaných informací slíbili, že 

vztah ke svému nejlepšímu kamarádovi 

-počítači trošku upraví☺. Tak uvidíme. 

 

Desatero online bezpečnosti 

1. Nedůvěřovat neznámým lidem na 

internetu. Na internetu se každý může 

vydávat za někoho jiného. 

2. Nikdy nikomu na internetu nesdělovat 

osobní  informace, jako je celé jméno, 

adresa bydliště, navštěvovaná škola, 

telefonní číslo. 

3. Děti do 15 let: nikdy nechodit na osobní 

schůzku s člověkem známým jen 

z internetu. Děti nad 15 let: nikdy 

nechodit o samotě na osobní schůzku 

s člověkem známým jen z internetu, 

vždy o schůzce předem informovat 

někoho dospělého. 

4. Zabezpečit profil v sociální síti pomocí 

nastavení soukromí tak, aby k osobním 

informacím nebo fotografiím měli 

přístup jen známí a prověření  lidé. 

5. Chránit si svá hesla k e-mailovým účtům 

a profilům v sociálních sítích. 

6. Nikdy nikomu neposílat nebo nikde na 

internetu nezveřejňovat své příliš 

odvážné nebo intimní fotografie. 

7. Na internetu ( v profilu na sociální síti 

nebo chatu) se chovat s vědomím, že 

jednou zveřejněný soubor nebo text 

nelze nikdy spolehlivě smazat a může 

být kdykoliv použit jako prostředek 

vydírání či škodit jeho autorovi. 

8. Vědomě vyvažovat čas strávený na 

internetu nebo hraním počítačových her 

s časem stráveným koníčky a osobním 

kontaktem s přáteli. 

9. Nikoho při online komunikaci neurážet, 

nenapadat, nikomu nevyhrožovat. 

10. Nikoho bez jeho souhlasu nenatáčet 

kamerou v mobilním telefonu ani 

nefotografovat, bez výslovného svolení. 

zobrazované osoby záznam 

nezveřejňovat. 
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Byla jednou jedna televize. Bydlela na stolku v obýváku. Jednou se dívala 

na film o přírodě. Hrozně se jí to líbilo, a proto se rozhodla utéct. Lidi té 

neposlušné televizi zakázali chodit ven, protože se hrozně rádi koukali na 

fotbal. Televize ale neposlouchala a vyskočila otevřeným oknem na zahradu. Televize si 

řekla, že už jí boli nožky a že to tady vypadá jako v divoké přírodě. Když se na film dívala, 

poletovali v něm pestrobarevní papoušci, ale tady byli jen slepice a vrabci. To jí ovšem vůbec 

nevadilo. Zrovna vysílala kuchařku a bylo tam dušené zelí. To slepice zajímalo, ovšem když 

se peklo kuře, tak se naštvaly, že musí před kuřátky vysílat horory. A tak šla televize dál. 

Na poli potkala zajíce. Pustila mu pořad, jak pěstovat mrkve. Jediná potíž byla v tom, že 

v pořadu byla rada, jak od nich odehnat zajíce. Tak se televize rozhodla, že se vrátí domů, 

protože tam ji dokážou nejvíce ocenit. Od těch dob jsou televize pořád na jednom místě.  

 

 

 

 

Maminka poslala Karkulku, aby šla popřát babičce k narozeninám. 

Karkulka si s sebou vzala tašku s notebookem, dortem, přáníčkem a 

dopis od maminky. A ještě před cestou si stáhla program Mapa. Pak šla 

lesní cestou a tam číhal vlk. Vlk vyskočil z koruny stromu a ptal se, kde bydlí její babička, 

jinak prý vlk něco udělá. Karkulka se strašně lekla, podívala se na svůj notebook a řekla, kde 

přesně bydlí její babička. Vlk vyrazil na cestu a vydal se zkratkou. Vlk z ničeho nic zabočil 

na zkratku. Karkulka radši rychle pospíchala na autobus. O několik minut později jela 

autobusem. Mezitím vlk poznal, že je babička doma. Babička ležela v rehabilitační posteli. 

Vlk otevřel dveře a sežral ji. Karkulka dojela a šla k babičce. Položila tašku na skleněný stůl 

a ihned jí popřála. Karkulka nevěděla, že je to vlk. Pak se ptala proč, má tak velké oči a tak 

dál. Zeptala se, proč máš tak velké zuby a pusu. V tu chvíli vlk snědl i Karkulku. Pak přišel 

myslivec popřát babičce. Myslivec viděl jenom vlka, který snědl Karkulku a babičku. Tak 

vzal uspávací pušku a střelil. Pak obě vysvobodil a vlka potrestal. 

POHÁDKY NAPSALI ŽÁCI 4.TŘÍDY 

http://www.google.cz/imgres?biw=1603&bih=804&tbm=isch&tbnid=7E_fW0PCNLJFZM:&imgrefurl=http://wiki.rvp.cz/Kabinet/0.0.0.Kliparty/Obydl%C3%AD/D%C5%AFm_a_jeho_%C4%8D%C3%A1sti&docid=v0_dHws47R2FdM&imgurl=http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/22983/=televize.jpg&w=265&h=305&ei=3FBqUsrTL5DKswaniYG4Aw&zoom=1&ved=1t:3588,r:55,s:0,i:265&iact=rc&page=3&tbnh=183&tbnw=159&start=52&ndsp=26&tx=77&ty=113
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Po katastrofální potravinové bouři v prvním filmu byl vynálezce Flint a jeho 

přátelé nuceni 

opustit město. 

Tentokrát Flint 

ke svému úžasu 

zjistí, že jeho 

zařízení stále 

pracuje a vytváří 

neuvěřitelné 

tvory - cosi jako 

živoucí jídlo. 

Pojďte se 

seznámit s 

čipernými 

okurkami, 

hladovými tacodýly nebo krevetími opičkami! Flint bude mít s kamarády 

spoustu práce uvést vše zase na pravou míru... 

Animovaný, 

Komedie, 

Rodinný - 

USA, 2013, 

96 min 

Přístupno od: 

bez omezení  

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=a63WjXfw4EormM&tbnid=wSQhS0_sE_q9eM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kinobox.cz/clanek/7697-zatazeno-obcas-trakare-2-je-libo-hambouka-nebo-bananstrose&ei=wJ9OUpSTAomdtQaez4HIAw&bvm=bv.53537100,d.bGE&psig=AFQjCNFD8dGmwEHWKAtPZuXhjTcCsRDahQ&ust=1380970812137050
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XPpvNuePnMRJhM&tbnid=IleIWrXNMgEswM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fandimefilmu.cz/clanek/2337-zatazeno_obcas_trakare_2_co_nas_ceka_v_pokracovani&ei=5J9OUoWJG8rnswaAw4GoAQ&bvm=bv.53537100,d.bGE&psig=AFQjCNFD8dGmwEHWKAtPZuXhjTcCsRDahQ&ust=1380970812137050
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=i72RtkNeItp6jM&tbnid=WdvFWlFLEJ_cVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.topzine.cz/nove-rodinne-filmy-v-roce-2013-v-kinech-na-vas-ceka-hobit-i-smoulove&ei=J6BOUo3rKYaRtAa0kYCAAQ&bvm=bv.53537100,d.bGE&psig=AFQjCNFD8dGmwEHWKAtPZuXhjTcCsRDahQ&ust=1380970812137050
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Blázen v parku 

Blázen: Blázen sedí na lavičce a škrtá zápalkami.  

Škrtne první a nic, vyhodí ji tedy. Škrtne druhou, a protože se také 

nezapálila, vyhodí ji. Třetí sirka konečně chytne. 

Blázen si povídá: "Ta je dobrá, tu si schovám." 

Papoušek 

Rodina jede na dovolenou a zjistí, že jim papoušek provolal 1000 Kč. 

Otec vezme papouška a přibije ho křídly ke zdi. Vedle je Ježíš a papoušek se ho ptá: 

„Hele, poslouchej, jak dlouho tu visíš?“ A Ježíš se na něj podívá a říká:“ Už 2000let.“  

A papoušek říká: „Ty bláho, to musel být účet za telefon.“ 

Pepíček a autobus  

Pepíček: Kam půjdeš, Pepíčku, až vyjdeš ze školy?"  

ptá se učitel v deváté třídě. 

"Prosím, na autobus." 

Pepíček a květiny  

„Pepíčku, jaké květiny máš nejraději?” 

„Chryzantémy.” 

„Tak mi to napiš na tabuli.”  

„V tom případě mám nejraději mák!” 

Žák v tělocviku 

Žák: „Na tělocvik mám všechno kromě tepláků...” 

Učitel: „Takže nic!” 

 

http://www.google.cz/imgres?sa=X&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbnid=kqNKyJvtRG0G6M:&imgrefurl=http://hasicivladar.wz.cz/2011.htm&docid=dCxgxJijOCO1aM&imgurl=http://hasicivladar.wz.cz/smich.gif&w=210&h=210&ei=lk9qUqfPFYaTtQbO6oCIBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:22,s:0,i:157&iact=rc&page=1&tbnh=168&tbnw=168&start=0&ndsp=46&tx=80&ty=64
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V pátek 11.10.2013 se pod záštitou hlavního 

města Prahy konal turnaj školních kroužků 

v pozemním hokeji. Tento turnaj se odehrál 

v Praze, v areálu Slávie Praha a zúčastnilo se ho 

celkem osm týmů z Prahy, Plzně a Přerova. 

Přerovské pozemní hokejisty reprezentovalo 

družstvo Základní školy Velká Dlážka ve  

složení: Tomáš a Marek Létalovi, Aleš 

Dulovecz, Tomáš Chalupa a Tomáš Němeček. 

Tito žáci školy vybojovali celkové druhé místo a 

tím navázali na sportovní úspěchy pozemních 

hokejistů ze školního roku 2012/2013.  

Pohár, který sportovci získali, svědčí o tom, že 

si přerovský pozemní hokej udržuje 

nadprůměrnou kvalitu ve srovnání s ostatními 

hokejovými týmy z celé České republiky. 

Zároveň je to pro všechny sportovce i trenéry závazek do další sportovní 

činnosti.  Všichni se zajisté budou ze všech sil snažit o udržení 

celorepublikového dobrého jména přerovského pozemního hokeje a o navázání 

na dosažené sportovní úspěchy.   

Veliký dík patří vedení Základní školy Velká Dlážka, které mladé hokejisty 

podporuje a vytváří tak velice kvalitní sportovní zázemí, bez kterého bychom 

tyto skvělé výsledky dosáhli jen stěží.  

        Arnošt Lenoch, trenér 
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Na přípravu k turnaji v nohejbalu jsme neměli moc času. Za kapitána byl zvolen 

panem ředitelem Jonáš Perutka. Jeho úkolem bylo vybrat si k sobě spoluhráče 

a dát jim pár rad. Vybral si Aleše Starého, Davyho Kubeše a mě - Ondřeje 

Joukla. Sraz byl domluvený na 7:45 před školou. Sešli jsme se a vyrazili. Hrálo 

se na antuce ve dvou hřištích a na dva sety, přičemž jeden set končil po 10 

bodech. Hřiště ani šatny nebyly nic moc. Všude zima a čaj byl tak sladký, že by 

k sobě slepil dva nebo tři kusy dřeva. Týmů společně s námi bylo 7 : ZŠ 

Kopaniny, ZŠ Trávník, ZŠ Předmostí A, B a Olomouc A, B. Porazili jsme 

Předmostí A i B a Olomouc B. Jenže Olomouc B vyhrála s áčkem, měli jsme 

stejný počet bodů, a tak s rozhodovalo pomocí skóre. To jsme měli lepší a díky 

tomu jsme skončili třetí. Pro trofeje šel Jonáš jako kapitán. A vzal ananas …. 

No, je to Jonáš. První byly Kopaniny, fotbalisté, druhý byl Tenis a pak 4. 

Olomouc A, 5. Olomouc B,  6. Předmostí A a 7. Předmostí B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


