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3-Rozhovor 

4-11-Reportáže 

16-Film 

17-Vtipy 

18-Zábava 

19-20-Sport 

 

 

Jarní byliny: 1D, 2C, 3B, 4F, 5A, 6E 
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Na konci prvního pololetí jsme se rozloučili s 

 p.uč. Vejdovskou. Místo ní na naši školu přišla 

 p.uč. Alexandra Kožuchová. My jsme s ní pro  

vás přichystaly rozhovor:   

1) Jaký byl váš příchod na tuto školu? 

Byl hodně rychlý a neočekávaný. 

2) Jak se cítíte mezi kolegy a jak na vás působí 

 vedení školy? 

Dobře, spoustu jich znám ještě z doby před mateřskou dovolenou, s některými 

mám společné zájmy. Je tu příjemné prostředí a to je pro práci důležité. 

3) Jaké předměty učíte? 

Učím zeměpis, výchovu k občanství a pracovní činnosti v 8.a 9.třídě. 

4) Těšila jste se do zaměstnání, nebo byste raději ještě zůstala na mateřské? 

Do práce jsem se těšila. Baví mě učit. Po vlastních dětech se mi stýská, ale do 

práce jsem šla ráda. 

5) Jak si myslíte, že vás žáci přijali? 

Na tuto otázku nemohu odpovědět já, ale vy žáci. Věřím, že dobře. 

6) Ve které třídě se cítíte nejlépe?  

To je těžká otázka, každý ročník je něčím zajímavý. Se staršími se toho dá 

zvládnout víc, chtějí si s vámi povídat, někdy to je zajímavé. U těch mladších je 

zase víc elánu a nadšení. Dá se to přirovnat k vám žákům, že někdy vás hodina 

baví, líbí se vám, co se probírá,  no a někdy zase chcete, aby už zazvonilo. Učitelé 

to mají podobně. :) 
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Projektový den na gymnáziu 

Ve středu 19.2.2014 se naši žáci 

z 9. tříd zúčastnili projektového 

dne na Gymnáziu Jakuba Škody 

v Přerově. Celý den byl rozdělen do 

3 částí. V první části zkoušeli 

vyřešit různé fyzikální příklady a 

úkoly. Vyzkoušeli si zapojení 

obvodu a mnoho dalších. Ve druhé 

části, která byla zaměřena na výtvarku, 

kreslili na počítači grafickou kresbu a na 

papír kuřátka kreslená pastelem. Nakonec si 

osvěžili paměť vyplňováním pracovních listů 

s římskými číslicemi. Tam naši Béčáci obsadili 

první místa a naše holky z Áčka byly na 

krásném 3. místě. Mezi nimi byl tým ze ZŠ 

Želátovské. 
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Dne 19.2.2014 se na naší škole uskutečnila matematická soutěž 

Pythagoriáda.  Bylo tam celkem 15 otázek a za každou dobře zodpovězenou 

otázku žáci dostali 1 bod.  Účastníci museli mít nejméně 9 bodů, aby postoupili 

do okresního kola. To se ovšem letos nikomu nepodařilo. Zde jsou výsledky 

Pythagoriády. 

1. místo  Radek Bartl  8.B  5 bodů 

2.-5. 

  

místo 

  

 Barbora Tomčíková  8.A 

 
2 body 

 

 Tereza Pospíšilíková  8.B 

 Renata Čecháková  8.B 

 Lukáš Skopal  8.B 
 

1. místo  Ondřej Balada  7.A 4 body 

2.-5. 

  

místo 

  

 Tomáš Bělaška  7.B 

3 

  

body 

  

 Kristýna Horunová  7.A 

 Dominik Pop  7.B 

 Nikola Dvorská  7.B 
 

1.-3.místo 

 Vellech Matyáš  6.A 

 
7 bodů  Horáček Jan  6.C 

 
 Andráši Lukáš  6.A 

  

1.-3. 

  

místo 

  

 Zedek Dominik  5.A 

5 bodů  Drábková Zuzana  5.A 

 Bartůněk Lukáš  5.B 
                                                              

(: Maki Študentová a   Bája Vítková  :) 
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Městská policie 

připravila ve 

čtvrtek 20. 2. 

besedu pro 

všechny druháky. 

Žáci se seznámili 

s uniformou a 

náplní práce 

policistů. Také si 

připomněli 

pravidla bezpečnosti pro chodce i řidiče a řešili zajímavé úkoly z dopravní výchovy. 

Také v letošním školním roce se naše první ročníky 

zapojily do projektu na podporu čtenářské gramotnosti. 

V průběhu února až května navštíví prvňáčci dětské 

oddělení Městské knihovny v Přerově, kde se postupně 

seznámí s provozem knihovny, zúčastní se společného 

čtení zajímavých knížek, které pro ně paní knihovnice na 

každé setkání připraví, a jistě dojde také na hádanky, 

kvízy a zábavné testy. Poslední setkání se uskuteční 

v červnu na přerovském zámku, kde budou prvňáčci 

slavnostně 

pasováni na 

čtenáře knihovny. 
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Bylo krásné datum 6.3. a my už jsme se 3. vyučovací hodinu těšili na kreslení s panem 

Dostálem. 5.B se přesunula do naší třídy (5.A) . Nejprve nám pan Dostál ukazoval hromady 

krásných obrázků, na kterých byly např. slepice, medvědi, žraloci, sovy, kočky, ryby, dravci, 

ještěři a další. Když jsme začali pracovat, všechna tato zvířata jsme si nakreslili. Tohle bylo 

docela lehké a chtěla bych příště zkusit něco těžšího, ale i tak se mi to moc líbilo a myslím, 

že i ostatním. Nejvíc se mi líbilo, že nám všem říkal: „Malíři.“ 

A.Petrželová, 5.A 

 

„Doprostřed výkresu nakreslíme bramboru.“Těmito slovy začalo po přivítání zábavné 

kreslení s karikaturistou L. Dostálem.  Dětské malíře povzbudil, a tak se přestali bát i ti, 

kteří říkají: „Já to neumím.“  Z jednoduchých oválů, čar a dalších prvků nakonec všichni 

vykouzlili známá zvířátka. Děti si domů odnesly řadu obrázků. Kreslení humornou formou 

pro ně bylo hezkým zážitkem a zábavnou hodinou výtvarné výchovy. 
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Ve středu 26.3. měli žáci osmých a devátých tříd možnost 

zhlédnout filmový dokument v v kině Hvězda o spisovateli Arnoštu Lustigovi. Akce byla 

připomínkou „Dne památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti“ (27.1.) a 

vzpomínkou na úmrtí A. Lustiga (26.2.). 

Režisérská dvojice Kristina Pavelková a Ivo Pavelek natočila poutavý dokument, který 

vznikal celé 4 roky a je vlastně zamyšlením Arnošta Lustiga nad vlastním životem. 

Spisovatel je laskavým průvodcem a komentátorem, jenž dokáže se záviděnihodným 

nadhledem a humorem provést diváky těžkým obdobím 30. a 40. let 20. století. V 

dokumentu mu v jeho zamyšlení pomáhají sestra Hana Hnátová, historik Zdeněk Mahler, 

kamarád z Osvětimi Jiří Justic a kamarádka z Terezína Marie Kottová. Léta 60. až 90. 

dokreslují svými vzpomínkami novinář Karel Hvížďala a herečka Květa Fialová. 

A že nešlo o dvě promarněné vyučovací hodiny svědčí výroky žáků 9.B, kteří se zamýšleli 

nad osudem nejen A. Lustiga, ale i nad tragédií holokaustu vůbec: 

„ Dokument se mi velice líbil. Pro změnu jsem viděl válku zase z jiného pohledu.“  

„Jako mladý měl hodně tragické dětství – Terezín, Osvětim.... Zajímavé bylo, jak svou 

špatnou němčinou zachránil maminku a sestru.“ 

 „........bylo to takové depresivní. Když jsem viděla tu obrovskou hromadu bot, brýlí, štětek 

na holení. Bylo velmi zvláštní, jaké měl Arnošt Lustig obrovské štěstí, že ty hrůzy přežil.“ 

„Nedokážu si představit, že bych takovým peklem mohl projít....“ 

„Myslím si, že dokument byl úžasný. Moc se mi líbilo, že nebyl jen o spisovateli samotném, 

ale také o celkovém pohledu na život v koncentračních táborech.“ 

„ ….a jenom kvůli tomu, že si zapomněl sundat brýle, poslali Arnoštova tatínka nacisté do 

plynu.... 

“„ ...otevřelo mi to cestu k tomuto spisovateli. V nejbližší době si díky tomuto filmu 

vypůjčím nějakou jeho knihu.“  

„Pamatuju si, že na zdech měli nacisté heslo: „Narodili se pro smrt.“ 

„Film se mi líbil, naučil mě, že se nemám vzdávat bez boje, ale vždy myslet optimisticky – 

jako Arnošt Lustig.“ 
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 Pouze v týdnu 17.-21.3.2014 do ORNISu přijíždí na návštěvu paní Věra 

Malátková se svými sovami. 

 V jejím naučném 

programu se děti 

třetích ročníků 

seznámily se životem 

sov, jejich hlasy a 

projevy, s odlišnostmi 

sov od ostatních ptáků, 

s jejich ohrožením a ochranou.  

Děti se dozvěděly, jak postupovat při nálezu zraněného 

živočicha. Nové znalosti si prověřily jednoduchým 

testem.  

Součástí programu byla živá 

handicapovaná sova zblízka. 

Třeťáci si vysloužili „soví“ odměnu – 

krásný plakát a názorné materiály na 

nástěnku ve třídě. 

Jak se děti odvděčily? 
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  Muzeum J.A.Komenského 
28.3. v pátek nás, třídu 4.A očekávala v Muzeu Komenského paní Ploštice. Zavedla nás do 

sálu, na dveřích byl název „Entomologie“. Určitě víte, koho jsme tam poznávali. Samozřejmě 

motýly a  brouky. Exponátů bylo přes 20 tisíc a všechny před 80 lety nasbíral pan učitel 

Hudeček. Znáte vy co my? Umíte popsat hmyz? Znáte vývojová stádia hmyzu? 

Na zpáteční cestě jsme v  parku Michalově poznávali jarní 

květiny a udělali si malý třídní herbář.  

Poznali byste je? 

Připravili jsme pro vás malý kvíz. Přiřaďte k obrázkům 

správné názvy (výsledky najdete na straně 2.) 

 

 

A) Prvosenka 

jarní 

B) Ladoňka 

karpatská 

C) Bledule jarní 

D) Podběl 

lékařský 

E) Sněženka 

podsněžník 

F) Sasanka hajní 

 

 

1 2 3 

4 5 6 
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Dne 28. 3. 2014 proběhlo v přerovském kině Hvězda promítání dokumentárního 

filmu,,Indonésie - Po stopách lidojedů‘‘. Tohoto promítání se zúčastnily 7. a 8.ročníky 

základních škol.  Dobrodružstvím po Indonésii nás provázel Adam Lelek. Spolu s ním jsme 

navštívili ostrovy Borneo, Jáva, Papua, západní Nová Guinea.  Dozvěděli jsme se spoustu 

zajímavostí o vulkanizaci sopek, zdejších endemitech, které tu můžeme najít, mužích, 

jejichž obživou je těžba síry, nebo o kmenech, které zde žijí. Viděli jsme jejich tradiční 

způsob života, jejich posmrtné rituály, které jsou důležitější než svatby nebo narození. 

Tento rituál silně otřásl námi všemi i samotným Adamem. Celý dokument byl zpestřen 

výkladem dvou pedagogů.  

Celý film byl zajímavý a příští rok se můžeme těšit na další dokumentární film, tentokrát o 

východní Africe. 
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Pan Peabody je geniální jako Einstein, vtipný jako Oscar Wilde, odvážný jako Indiana Jones, 

má deduktivní schopnosti Sherlocka Holmese, 

styl oblékání Jamese Bonda a kulinářské 

dovednosti Zdeňka Pohlreicha. Je také světově 

proslulou celebritou, držitelem Nobelovy ceny, 

olympijským vítězem ve skoku a desetiboji. A 

navíc je pes. Díky svým schopnostem a navzdory 

tomu, že je šelma, adoptoval pan Peabody 

malého kluka Shermana, kterého od plenek 

vychovává tak, jak nejlépe umí. Přesto si občas 

musí přiznat, že je to snad jediná věc, která mu tak úplně nejde a že má co dělat, aby se 

Shermanem vůbec udržel krok. Sherman je totiž velmi zvědavý a upřímný, díky čemuž se 

často dostává do různě velkých průšvihů. I proto, aby ukojil synkovu touhu po poznání 

historie, vynalezl pan Peabody úžasný přístroj jménem Časomat. A díky tomu mají přístup 

kamkoliv do minulosti. Společně tak zažívají neskutečná dobrodružství, která si člověk 

nebo pes dokáže sotva představit, poznávají slavné postavy i okamžiky dějin. Na cestách 

časem musí dodržovat pár zásadních pravidel jako „nikdy se nesetkat sám se sebou", nebo 

„jen minimálně ovlivňovat minulost nebo 

raději vůbec", což se jim daří do chvíle, 

než Sherman potajmu vezme na divokou 

projížďku Časomatem svou spolužačku 

Penny, na kterou chce udělat dojem. 

Nechtěně zamíchají několika 

nejdůležitějšími událostmi světových 

dějin a nakonec jim pan Peabody musí 

přispěchat na pomoc a zachránit je, než 

se navždy změní minulost, přítomnost i 

budoucnost. Můžete se těšit na velkou 

legraci a pár zábavných setkání 

s velikány světových dějin, při kterých občas může tuhnout krev. Komu by neztuhl úsměv, 

kdyby se ocitl před branami Tróje ve finální fázi dobývání tohoto města, nebo v Paříži 

v době Velké francouzské revoluce? 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=IXPYZUt_HDGvWM&tbnid=Vi079baoE9jJqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.animsvet.cz/film/1609-dobrodruzstvi-pana-peabodyho-a-shermana/&ei=fEMHU-v8E_Gz0QW_7IHIBQ&bvm=bv.61725948,d.ZG4&psig=AFQjCNHkHeZjaXzKdhShNPJ2Xyx7XB5l7A&ust=1393071272940309
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Děti 

Jana právě snědla upečený koláč sama. Rozzlobená matka se ptá:  

"A to jsi vůbec nepomyslela na svého bratra?"  

"Pomyslela. Proto jsem tolik spěchala." 
  

Sport   

Armstrong přiznal doping. Teď mu určitě seberou 

i to přistání na Měsíci. 

 

Muži 

Říká Pepa v hospodě:  

"Moje příští manželka musí být mým pravým opakem!"  

Strýc Jožin:  

"To nebude žádný problém. Na světě je dost krásných 

a inteligentních ženských!"  

 

Zvířátka 

"Ten pes, kterého jste nám prodali, nestojí za nic!"  

"Jak je to možné?"  

"Včera v noci štěkal tak hlasitě, že jsme ani neslyšeli zloděje v kuchyni!"  

 

Hádanky 

Co je to? Nepije to, nejí to, a přesto to roste.  

Ceny! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TOPRLHrInWp7bM&tbnid=HZI9-HQlg5HW3M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.praha-tip.cz/clanek/tipy-ctenaru/kultura/vystavy-v-praze/pavel-kantorek-a-letni-vylet-do-prahy-za-jeho-vtipy.html&ei=gissU5ihA-bH0QXBz4CwBA&bvm=bv.63316862,d.bGE&psig=AFQjCNEjlrcFhHTROOChB65xUbC4-X0K5w&ust=1395489759404476
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http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ESWcbHFLWkunSM&tbnid=gji2eDyAoH6pvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.xn--srandiky-pbb.com/srandovn%C3%AD-vtipy-455&ei=WmM1U870Hsnx0gWaoICIDA&bvm=bv.63808443,d.ZG4&psig=AFQjCNHoRFSkstjwXNBURtXica2o8wPtXw&ust=1396093770527013
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Dne 15.3.2014 se v Karviné konal motýlkářský trojboj. Nejlepší z našich byl 

Lukáš Andráši, který získal v trojboji první místo ve své kategorii. Kromě 

motýlkářského trojboje se konaly závody i v dalších plaveckých disciplínách a 

naši závodníci se zde také neztratili: Terka Görlichová si vyplavala na 50 

metrů prsa bronz, Adéla Přikrylová ve své kategorii ze stejné trati dovezla 

stříbro. Ve stejné disciplíně se vedlo i Tereze Machalové, když po závodech 

také vystoupala na bronzový stupínek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne  8.3.2014 se 

uskutečnily plavecké  

závody v Blansku. 

Zúčastnila se jich i Adéla 

Přikrylová, která získala 

2.místo na 50m prsa. 

 



Školní časopis mates, 5.číslo, 2013/14 

 

16 

 

 
 

Již 3. turnaje školní házenkářské ligy starších mini žáků se 

zúčastnila dvě družstva naší školy ve sportovní hale v Žeravicích. Po 

vítězství v prvním a druhém kole opět dokázali obhájit své pozice a „A“ bez jediné porážky 

zvítězilo. 

 Akce se konala v úterý 11. 3. 2014. Soutěže se celkem účastnilo 40 hráčů a hráček 

ve čtyřech družstvech, která se utkala navzájem systémem každý s každým 2 x 10 minut.  

Stejně jako při minulém turnaji jsme zahajovali proti našemu B družstvu. Přestože se 

ukázalo určité zlepšení, zkušenější hráči prvního družstva si s chutí zastříleli a své snaživé 

spolužáky jasně přehráli. Také s ostatními protivníky si snadno poradili a bez porážky celý 

turnaj vyhráli. K oporám patřili zejména střelci družstva Šiška, Rytíř a Bartůněk, ale 

nezklamali ani brankaři Staš a Čech. 

U „B“ družstva bylo otázkou, zda se jejich zlepšený výkon projeví v soubojích 

s dalšími družstvy. Odpovědí byl hned jejich první souboj se ZŠ Přerov, Trávník. Po 

vyhraném poločasu 7 : 4 sice polevili, ale nerozhodný výsledek zápasu, byl 

úspěchem. Protože Trávník zvítězil v dalším utkání jasně nad Brodkem, 

rozhodovalo poslední utkání o konečném pořadí. Naši hráči tentokrát nedokázali 

opakovat dobrou hru z minulého utkání a po chybách v obraně a neproměňování 

vyložených šancí prohráli a obsadili konečné 4. místo. 

Výsledky: 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 A : ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 B 23 : 12 (14: 7) 

ZŠ Přerov, Trávník : ZŠ Brodek      14 : 4   (6 : 2) 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 B : ZŠ Přerov, Trávník   10 : 10  (7 : 4) 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 A : ZŠ Brodek     25 : 12  (14 : 4) 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 A : ZŠ Přerov, Trávník    28 : 12  (15 : 5) 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 A : ZŠ Brodek       7 : 10  (4 : 5) 

 

„A“ družstvo:Brankáři: Staš , Čech, hráči v poli: Šiška 42, Rytíř 22, Bartůněk 10, Staš 2, 

Vician, Jambor, Sázel. 

„B“ družstvo:Brankáři: Kuba, Kostelecký, hráči v poli: Mika 11, Mirvald 6, Meszároš 9, 

Míček 1, Martinec 2, Grebeň. 

Pořadí v turnaji: 1. místo ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 A 6 bodů 

   2. místo ZŠ Přerov, Trávník    3 body 

3. místo ZŠ Brodek     2 body 

4. místo ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 B  0 bod   


