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Milí čtenáři,

začal nám zimní čas a  my musíme obléknout tep-

lé zimní kabáty, každé mrazivé ráno se kloužeme 

do školy a před silničním přechodem svými pohledy 

prosíme zelenou postavičku na  semaforu, aby se 

konečně objevila a my se mohli schovat do tepla. Co 

je ovšem ale zásadní, blíží se Vánoce, svátky pohody 

a klidu, kterých se už zajisté nemůžeme dočkat. 

Do  tohoto prosincového vydání MATES jsme proto 

zařadili vše, co se Vánoc dotýká, a  to od vánočních 

tradic a zvyků, tipů na vánoční program až po vánoční 

humor. Mimo jiné jsme i přes vánoční shon udělali roz-

hovor s paní učitelkou Sahajovou, stihli jsme podruhé 

navštívit Televizi Přerov, s. r. o. a  také jsme se zú-

častnili několika turnajů a soutěží, o nichž se v tomto 

čísle dočtete. Nezapomněli jsme ani na soutěž s MA-

TESEM, takže opět ten, kdo vyplní tajenku a správnou 

odpověď vhodí do krabičky s nápisem MATES, bude 

ve slosování o „předbíhací kartičku na oběd“.

Věřím, že, na rozdíl ode mě, patříte k těm, co už mají 

dávno nakoupeno, uklizeno a  napečeno. Pokud jste 

na tom ale obdobně jako já, jsem ráda, že v tom nej-

sem sama a všem chci popřát, aby všechny „vánoční 

úkoly“ zvládli na jedničku.

Jménem celé redakce všem našim věrným čtenářům 

přejeme klidný adventní čas, láskyplné sváteční ob-

dobí a úspěšný vstup do nového roku 2016.

za redakční tým

Monika StokláSková

Pour féliciter 2016

Editorial
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Vánoční vtipy
ROZHOVOR S PANÍ uČITELKOu 
Mgr. ELIŠKOu SAHAJOVOu

Baví vás být učitelkou?
Baví a doufejme, že ještě nějaký ten pátek bavit bude 

:-)

Čím jste chtěla být jako malá? Proč?
Jako malá jsem chtěla být vším, čím chtějí být malé 

holky. Ale neboť pocházím z učitelské rodiny a dětství 

jsem „strávila“ u mamky ve škole, nejvíce mě to táhlo 

právě k tomuto povolání. Často jsem si hrávala s ply-

šovými medvídky, kteří seděli vzorně na posteli, a já 

před nimi měla postavenou kreslící tabuli a vyučovala 

jsem je. Musím říct, že byli vzorní, poslušní, neukeca-

ní, tak jsem si řekla: „Jo, proč ne, bude to super, vždyť 

to není špatné být učitelkou.“ Jenomže postupem 

času, kdy člověk začne reálně přemýšlet, co v životě 

chce dělat a čeho chce dosáhnout, se svých dětských 

snů vzdává… sní o kariéře, o spoustě peněz a hledá 

povolání, které mu tohle všechno přinese… 

Proč učíte zrovna přírodopis a chemii?
Během studia na  gymnáziu mě hodně bavila chemie 

a biologie člověka, tak jsem chvíli koketovala s myšlen-

kou jít na  medicínu. Jenže v  maturitním ročníku jsem 

měla možnost „přičichnout“ blíže k  tomuto povolání 

a  pochopila jsem, že tohle ta správná cesta pro mne 

nebude. Takže jsem se vrátila k  mé původní myšlen-

ce z dětství a podala si přihlášku na učitelství chemie 

a biologie na uP Olomouc. A  jsem velmi ráda za  tento 

krok, protože teď mohu dělat to, co mě doopravdy baví 

a naplňuje. A jak to tak bývá, s příchodem vlastních dětí, 

člověk přehodnotí celý svůj život, své postoje a myšlenky, 

přestane snít o kariéře, neboť tou největší „životní karié-

rou“ jsou děti. Nechci tím říct, že učitelství není náročné 

povolání. Je a moc, ale uvědomila jsem si, že raději vě-

nuji energii dětem (žákům), než sedět někde v kanceláři 

a ťukat do počítače. Tak jak mi jednou řekla jedna paní 

učitelka: „Práce s dětmi je báječná, díky nim se člověk 

cítí stále mladý!“

Učila jste i na jiné škole?
Ano, učila jsem chvíli na ZŠ Boženy Němcové.

Jak vycházíte s ostatními učiteli a žáky?
S ostatními učiteli vycházím skvěle a jsem ráda, že jsem 

se dostala do týmu tak skvělých pedagogů, kteří mi vždy 

poradí, pomohou a předají cenné rady. 

A jak vycházím s žáky? Však vy víte, broučci :-)))

Co děláte ve svém volném čase?
To je těžká otázka, protože mám dva malé syny, tak 

se věnuji hlavně jim a rodině. Dříve, když bývalo více 

času, ráda jsem jezdila na in-line bruslích a taky jsem 

hrála volejbal a  dělala atletiku. Tajně doufám, že se 

časem k tomu třeba vrátím. 

Rozhovor vedla:

ElizabEth kElnErová, 6. a

      iva trEfilková, 6. a

Rozhovor

Přeje Pan KalianKo sousedovi: „TaK šťasTný a veselý nový roK!“ – „Co blbneTe, vždyť už je únor!“ – 
„a saKra, To zase bude doma faCeK - PřeTáhl jsem silvesTra ješTě víCe než vloni!“

jdou dvě blondýnKy do lesa Pro vánoční sTromeK. Po dvou hodináCh se PTá jedna druhé: „TaK Co, 
máš něCo?“  

„ne, nemám.“ odPoví druhá. „a Co Ty?“  
„já TaKy ne, TaK víš Co? vezmeme nějaKý bez ozdob!“

jde PePíčeK ze šKoly, Přijde domů a maminKa mu říKá: „PePíčKu zaPal sTromečeK!“ Po ChvilCe 
Přijde PePíčeK a PTá se: „a svíčKy?“

sTrýčKu, víš jaKý vlaK má nejvěTší zPoždění? 
„nevím.“ 

„Ten Co jsi mi slíbil loni K vánoCům.“

Co Přináší vánoční sTromečeK lidem? 
v PaneláKu - hlavně PoCiT uvolněnosTi a svobody - ale až v oKamžiKu, Kdy jej vyhazujeme ven.

vyTahuje se PePa Před manželKou: „Pod sTromečeK Ti dám Celý svěT!“ – „To vím, určiTě Tam budu míT 
KaPesní aTlas!“

milý ježíšKu. Prosím o nějaKý dáreK, ale maminKa mi zaKázala sladKé. nemohl bys mi PoslaT 
asPoň jednu bedýnKu PolosuChého? PePíčeK, 9 leT.

jenda Píše ježíšKovi: „milý ježíšKu, mám malé KaPesné, a ProTo mi Prosím Přines Pod sTromečeK 
bubíneK, TrumPeTu a PisToli na vodu. dědečeK mi dá Peníze, abyCh nebubnoval, sTarší sesTra mi 

dá Peníze, abyCh neTroubil a bráCha mi dá Peníze, abyCh Po něm nesTříKal vodou.“

PTá se Paní učiTelKa PePíčKa KalianKů: „TaK Co jsTe měli Pod sTromečKem?“ – „Prosím, Paní uči-
TelKo, sTejně jaKo loni, sTojan!“

vráTí se Pan KalianKo z vánočního náKuPu, hledá PeněženKu a najde mísTo ní jen KarTičKu: 
„veselé vánoCe Přejí KaPsáři!“

Michal Mlčák, 8. b
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Sport

FLORBAL

Ve středu 11. 11. 2015 se konalo okrskové kolo ve flor-

bale dívek. Zúčastnilo se ho 6 týmů a mezi nimi i druž-

stvo z naší školy ve složení Sabina Bartušková, Lucie 

Derychová, Adéla Šebíková, Veronika Rycková, Tereza 

Hrubčová, Pavlína Koblihová a Anna Řihošková (9. A), 

Julie Vagrčková a Nikola Dvorská (9. B), Vendula Bu-

rešová (8. A) a Lenka Obzinová (8. B).

Hrálo se systémem každý s každým. Nakonec se na 1. 

místě umístilo družstvo ZŠ u Tenisu, na 2. místě ZŠ 

Svisle, které postupují do dalšího kola, a na 3. místě 

byla ZŠ Želatovská. Naše holky skončily šesté, což je 

ale nemusí mrzet, protože ve všech zápasech předvá-

děly hru plnou bojovnosti, nadšení a pěkných momen-

tů a celý turnaj si pěkně užily. 

Mgr. ivana Škvárová

Sport

VOLEJBALOVý TuRNAJ TROJIC (6. ROČNÍK)

Volejbalový turnaj trojic se odehrál v  sobotu  

12. 12. 2015 od 9.00 do 14.00 v Městské hale Přerov. 

Turnaje se zúčastnilo několik týmů z Přerova, uničova, 

Prostějova, Šumperku a Moravské Třebové. Za Přerov 

bojovaly dívky z 6. tříd. Turnaj byl rozdělen do skupin, 

ve  kterých ani Přerov nezanikl. Přerovským dívkám 

se dařilo. Obsadily vždy přední místa tabulky. Každá 

hráčka byla odměněna sladkostí. Všichni odcházeli 

domů šťastní a s dobrým pocitem ze hry.

ivana PoSPíŠilová, 6. a

Foto: Mgr. Ivana Škvárová

Foto: Mgr. Eva Šlechtová

VýBORNÉ VýSLEDKY V PLAVÁNÍ ANEB 
LuKÁŠ ANDRÁŠI PLAVE JAKO O ŽIVOT!

Žáci naší školy potvrzují nejlepší místa v  plavání. 

Ve Velké ceně Prostějova 24. 10. 2015 stál na stup-

ních vítězů, a to na prvním místě za motýlka na 100 m, 

Lukáš Andráši (8. A). Tím však jeho úspěchy v plavání 

nekončí. Naopak! Nezahálel ani v soutěži pod názvem 

Šumperský čert 7. 11. 2015, kde si doplaval pro první 

místo za motýlka na 100 m a pro místo druhé za 100 m 

znak, 100 m volný způsob a  100 m polohový závod. 

V podzimním oblastním přeboru žactva v kategorii  12 

- 14letých, které se konalo ve Zlíně 21. – 22. 11. 2015, 

obsadil v mnoha disciplínách první místo. Výborných 

výsledků především dosáhl v Zimním mistrovství ČR 

žactva v kategorii 13letých (5. – 6. 12., Jihlava), kde si 

vydobyl druhé místo za 100 m polohový závod a třetí 

místo za 100 m znak. 

Lukáš Andráši bezesporu patří mezi nejlepší plavce 

školy. Ale co plavkyně? Velmi nadějnou plavkyní je 

Adéla Přikrylová (6. A), která si také sáhla po „zlatě“. 

V  podzimním oblastním přeboru žactva v  kategorii 

11letých a mladších žáků ve Vyškově 14. 11. 2015 zí- 

skala diplom za první místo v disciplínách 200 m prsa 

a 100 m. Na  třetím místě se ještě umístila v  soutěži 

Šumperský čert (100 m prsa).

Oběma patří veliké díky za reprezentaci školy! 

Časopis MATES jim přeje mnoho úspěchů v  dalších 

plaveckých soutěžích!

                                                                                                                                           

Mgr. Jitka foJtková
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1. Brambory

2. Úterý

3. Okno

4. Křída

5. Mapa

1. bratr 

2. hranatý 

3. milý 

4. muž 

taJEnka: 

Это место, куда мы ходим каждый 

день с понедельника до пятницы  

– в любом возрасте.

Ani na němčináře jsme nezapomněli! Tajenku zapi-
sujte i se členy.

5. zůstat 

6. létat 

7. dělat 

8. veselý

3. NěMECKÁ KŘÍŽOVKA - DEuTSCHES KREuZwORTRäTSEL

vEronika budařová, 8. b

lEnka obzinová, 8. b

Jazykové okénko

LENguAS ExTRANJERAS (CIZÍ JAZYKY)

SoUtěž!!! 

tři nejlepší luštiči křížovek dostanou předbíhající kartičku do jídelny. Stačí, když 
hodíte minimálně 3 vyluštěné křížovky spolu se svým jménem a třídou do krabice  
v 1. patře (vedle krabice stížností). 
Uzavírka SoUtěže Je 31. 1. 2016. výherCi můžoU PředBíhat Celý 1 měSíC!

1. ANgLICKÁ KŘÍŽOVKA - ENgLISH CROSSwORD

CROSSwORD IS : _._._____________ -TEACHER OF NEATIONS 

Thank to this man isn´t teaching too much pain.

1. Pár trefných slov, které dokážou pobavit a rozesmát člověka 
2. Lidé ve skafandrech pobývající ve vesmíru 
3. Kopnout
4. Písnička
5. Malé pištivé zvíře; díky tomuto přístroji se dá pohybovat po ploše počítače
6. Evropská měna, kterou nemá například Česko
7. Skleněná průhledná věc, která vnáší do místnosti světlo; operační systém (jen v jednotném čísle) 
8. Voják 
9. Co potřebuje každý zámek?
10. Lehké

                                                         
  vít cEkota, 8. b.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Jazykové okénko

2. RuSKÁ KŘÍŽOVKA - русский кроссворд
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1. Jaká ryba se podává při štědrovečerní večeři?

2. Jaká polévka k této rybě patří?

3. Jak se nazývá poslední den kalendářního roku?

4. Jaké ovoce se na štědrý den rozkrajuje?

5. Jak se nazývá období před Vánocemi?

6. Co se dává do lodičky z ořechové skořápky?

7. Na který den letos připadá štědrý den?

8. Kolik je na adventním věnci svíček?

tErEza Staňková, 7. a

Škola
KONEC FRONTÁM V JÍDELNě! 
VýHERCE ČASOPISu MATES

ROZHOVOR S VýHERCEM –
ADÉLOu PŘIKRYLOVOu (6. A):   

1. Jaký máš pocit jako výherce?
„Hrozně moc dobrý. Je to fakt skvělý pocit.“ 

2. Proč jsi soutěžila?
„Chtěla jsem vyhrát, abych už nemusela stát ty dlouhé 

řady.“ 

 

3. Budeš často kartičku využívat?
„Budu se co nejvíc snažit, abych jí hodně využívala; 

takže ano, budu.“

MIKuLÁŠ u NÁS VE ŠKOLE

Spolu s  Mikulášem k  nám dorazili čerti i  andělé už  

4. 12. 2015. Mikulášská nadílka tak mohla začít! 

Mikuláš se radil se svou knihou hříchů a všichni zlobiví byli 

po zásluze potrestáni. Andělé však přivolali zpět všechny 

nezbedníky, a tak nikdo nezůstal ochuzen o tuto akci.

Neváhejte a zkuste i VY štěstí. Komu se podaří zvítězit 

v  tomto vánočním čísle časopisu MATES (3 výherci), 

bude moci předbíhat po dobu celého 1 měsíce v jídel-

ně! 

Kdo by nechtěl mít povolené to, co mají ostatní za-

kázáno?!!!!! S  naší kartičkou MATES konec frontám 

v jídelně!

Navíc se dostane Vaše jméno spolu s  rozhovorem 

do příštího vydání!

 anna hynEčková, 6. b

Myslím si, že se to velmi povedlo a všichni si to skvěle 

užili, protože Mikuláš není jen o nadílce, ale i o zábavě.

Jak řádění čertů probíhalo, můžete vidět na fotografii.

klára Šidlová, 6. b

Předávání „předbíhací (pozn.red. provizorní) kartič-

ky“ do jídelny šéfredaktorkou p. uč. Jitkou Fojtkovou 

výherkyni listopadového čísla časopisu MATES Adéle 

Přikrylové.

4. ČESKÁ KŘÍŽOVKA

Jazykové okénko Škola

Foto: Klára Šidlová, 6. B Foto: MgA. Tereza Maršíková
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MIKuLÁŠ V KROuŽKu „POHYBOVÉ HRY“

Dne 1. 12. a 3. 12. navštívili čerti a  andělé kroužek 

„Pohybové hry“, kde cvičili jak kluci, tak holky z první 

a třetí třídy.

Když vešli čerti a andělé do tělocvičny, děti se začaly 

smát a  někteří i  tleskat. Na  začátku jsme si zahráli 

hru, která byla podobná rybičkám, také jsme si zahráli 

čertí honičku, kde čerti honili děti a anděl se svým po-

mocníkem zachraňoval ty, co se dostali do pekla. Pak 

proběhla rozcvička a po ní jsme si zahráli další hry, ale 

tentokrát s míčem, jako třeba „Melu“. Když hráli čerti 

a andělé báli jsme se, že trefí děti do hlavy, ale naopak 

děti párkrát trefily čerty, ale anděla ne. 

Nakonec čerti a andělé pomalovali děti a paní učitelka 

rozdala dětem bonbóny. Těm nejšikovnějším rozdali 

ovoce a na památku jsme se všichni vyfotili.

    

anna nguyEnová, 7. a

RANNÍ KOLEDOVANÍ

Stejně jako v minulých letech si pro nás p. uč. Martina 

Kratochvílová připravila ranní koledování, které probí-

há v posledním týdnu před zimními prázdninami. Hraje 

na klavír za pěveckého doprovodu z řad žactva. Stačí 

si jen přivstat a být ve škole už na půl osmou. 

Kdo však v  tomto roce nestíhal chodit včas, nemusí 

se obávat, za  rok nás paní učitelka určitě nezklame 

a usedne opět za klavír. 

Michal Mlčák, 8. b

Škola Škola

OZDRAVNý POBYT V PŘÍRODě

Ozdravného pobytu v  přírodě se účastnil první stu-

peň. My, 5. A, jsme na něm byli od 9. 11. do 15. 11. 

na hotelu Kamzík v Jeseníkách. Bylo to skvělé. Každý 

den jsme chodili do lesa a hráli tam různé hry, např. 

boj o  vlajku, přísloví, morseovku a  spoustu dalšího. 

Ve středu jsme byli na výletě na Pradědu, i přesto, že 

mrholilo, byla mlha, že nebylo vidět na deset metrů, 

jsme to zvládli na  jedničku. Celý týden jsme chodili 

k rybníku, kde jsme nachytali larvy chrostíků, motýli-

ce, znakoplavky, jepice, plovatky bahenní a splešťule 

blátivé. Skoro každý den ráno jsme chodili na bazén 

a tam jsme hráli vodní ragby. Večer jsme chodili do tě-

locvičny, kde jsme hráli různé míčové hry. Moc se mi 

tam líbilo!

Markéta PEcková, 5. a

Foto: Mgr. Robert Kvapil

LITERÁRNÍ SOuTěŽ „TAK TO VIDÍM JÁ“

Počátkem září vyhlásilo Středisko volného času AT-

LAS a BIOS, Přerov výtvarnou a  literární soutěž pro 

základní školy pod názvem „Tak to vidím já“. Tematic-

ky byla soutěž zaměřena na oblast prevence krimina-

lity. Žáci psali o tom, co si myslí o záškoláctví, toulání, 

lhaní, šikaně a dalších jevech disociálního a asociál-

ního chování. 

Žáci naší školy se zúčastnili části literární, v  níž se 

ve své kategorii umístila, hned po žácích z gymnázia, 

na krásném 4. místě Anna Nguyenová (7. A), 5. místo 

obsadila Adéla Přikrylová (6. A), 6. Anna Petrželová  

(7. A). Mezi dalšími velmi kladně hodnocenými žáky 

byli Iva Trefilková (6. A), Eva Dreiseitlová (7. A), Kateři-

na  Košťálková (6. A), Ivana Pospíšilová (6. A) a Vero-

nika Hampelová (7. A).

Z oceněných prací žáků byla vytvořena výstava v kině 

Hvězda, kterou bylo možné navštívit v termínu od 26. 

11. do 11. 12. 2015.

Soutěžícím velmi gratulujeme a  děkujeme za  repre-

zentaci naší školy! 

Mgr. Monika StokláSková
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ŠKOLA BEZ AKTOVEK, ZVONěNÍ A ZNÁMEK

To přece nemůže být možné, říkáte si. Ale ano. Bo-

hužel u nás prozatím tento experimentální směr ne-

našel své místo.  Musíte do Holandska na školu tzv. 

Jenského typu. Zde je většina škol alternativních – 

Co nás zajímá

např. Daltonský plán, waldorfská škola, Škola Marie 

Montessori. 

Čím se liší škola tzv. Jenského typu od tradičního čes-

kého školství, se dočtete v následujícím přehledu. 

ŠKOLA V ČESKÉ REPuBLICE OTÁZKA JENSKÁ ŠKOLA V NIZOZEMÍ

Od 6 let Od kolika chodí děti do školy? Od 4 let

Do 15 let
Do kolika let chodí děti do základní 

školy (primary school).
Do 12 let

Od 8 hodin ráno V kolik hodin začíná vyučování? většinou od 8:30hodin.

V 11:40–15:30 hodin (nejdelší) – každý 
den je to jinak

V kolik hodin obvykle končí vyučování? Každý den do 15:30 hodin.

ano Mají školní jídelny? Ne, jídlo si nosí na celý den z domova.

ano Mají děti školní aktovky? Obvykle nemají.

Většinou ano Dostávají děti domácí úkoly? Nikdy ne.

ano Mají děti učebnice a pracovní sešity?
Ve většině případů ne, pouze na něja-

ké předměty (např. Anglický jazyk)

Obvykle od třetí třídy.
Od kdy se učí na školách anglický 

jazyk?

 začíná už na začátku školní docházky 
– tj. od 4 let. Více se jazykům věnují až 
na střední škole   (seconadary school, 

tj. od 13 let).

Téměř vždy probíhá frontální výuka 
– tj. učitel stojí před tabulí, žáci sedí 
v lavicích, výuka ve skupinách a pro-
jektové dny nebo týdny jen výjimečně. 

Běžně probíhá výuka dle přesně 
daného a stanoveného rozvrhu hodin.

Jak probíhá výuka?

Výuka probíhá v blocích, nezvoní, 
žáci se řídí vykonanou prací, pracují 

zásadně ve skupinách nebo dvojicích. 
Parťáka do dvojice dostanou žáci 

přiděleného na určitou dobu, dvojice 
jsou věkově smíšené – z důvodu, že 
starší pomáhá mladšímu. Na školách 
mají zavedené týdenní plány, které 

musí každý žák během týdne splnit. 
Sám si však může zvolit, čím se chce 
daný den zabývat, podstatné je, aby 
všechnu požadovanou práci během 

týdne splnil. Neexistují zde vyučovací 
předměty, vyučuje se zde dle zásady, 
že vše souvisí se vším, vše je propoje-

né, učí se v souvislostech.

V našem systému vzdělávání jsou 
známky 1–5, nebo někdy slovní 

hodnocení.

Jak se ve škole hodnotí vykonaná 
práce?

Slovní hodnocení, pokud se někomu 
něco nedaří, dostává další úkoly 

k procvičení.

Přibližně 25 – ve třídě jsou děti 
stejného věku.

Kolik je dětí ve třídě? Přibližně 30 – v jedné třídě jsou vždy 
děti různého věku – spojují se ročníky 
– obvykle 1.–2. třída, 3.–4. třída atd.

Přestávky jsou po každé hodině (po 45 
minutách) obvykle v délce 10–20 mi-
nut. Žáci mohou, dle možností školy, 

trávit venku. 

Jak dlouho trvají přestávky? Přestávky jsou dělány dle potřeby 
a dokončené práce. Žáci mají během 
dopoledne povinnost mít jednu půl-

hodinovou přestávku, kterou obvykle 
tráví venku, a to za každého počasí.

Výuka na Jenské škole, 
Rotterdam – hodina 
matematiky 8. ročník (v ČR 
6. ročník)

učebna 1. ročníku (v ČR 
MŠ) na Jenské škole

Co nás zajímá
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Rozdělení dětí do pracov- 
ních týmů

Výsledky projektového 
vyučování

lukáŠ létal, 6. b

Zdroj: 
Tabulka: rozhovor s Mgr. Jitkou Létalovou, foto: Mgr. Jitka Létalová

HuSÍ KŮŽE

Když jste se v poslední době dívali na programy kin, 

je možné, že jste zahlédli film pod názvem Husí kůže. 

Promítá se už docela dlouho a  teprve před několika 

dny jsem si na  něj našel čas. I  přes celkem špatné 

hodnocení na ČSFD (československá filmová databá-

ze), se mi docela líbil. 

Film začíná tím, že se hlavní hrdina Zach spolu se 

svou matkou přestěhuje do  jednoho malého měs-

tečka, v němž se ona stane ředitelkou místní střední 

školy, kterou i  Zach navštěvuje. Zach se hned první 

den spřátelí s jistým Champem (celým jménem Cham-

pion). Hned po  škole zjistí, že vedle nich bydlí dívka 

Hanna, kterou však ve  škole neviděl (měla domácí 

vyučování). Její otec je velice tajemný a samotářský. 

Pod domněnkou, že někoho slyšeli křičet, se vydali 

do Hannina domu, ve kterém zjistili, že tajuplný muž je 

autorem hororových příběhů R. A. Stein. Jeho skříň je 

plná rukopisů zamknutých na klíček, který leží na sto-

le. Jakmile ale jeden otevřou, začnou se dít divné věci. 

Z písmen se začne zhmotňovat jedno z  legendárních 

monster, které vystupuje v této knize… sněžný muž! 

Celý příběh Vám však neprozradím – stojí za zhlédnu-

tí! Je napínavý, dobrodružný, a hlavně plný kouzelných 

momentů!

arnoŠt lEnoch, 6. b

http://www.filmarena.cz/dvd-husi-kuze

VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE

V době vánoční se dodržuje řada zvyků a tradic, které 

se však mohou v  jednotlivých rodinách lišit. Vybrali 

jsme proto pro Vás ty nejtypičtější, které by neměly 

v žádné domácnosti chybět.

lodičky
Pouští se na vodě, třeba ve velké misce. Jsou vyro-

beny z ořechových skořápek, uvnitř kterých je tenká 

svíčka. 

Co nás zajímá Co nás zajímá

16



18 19

Co znamená konkrétní chování lodičky: 
při plavbě se dotýká jiné = symbolizuje lásku a přátelství

utvoří kruh s ostatními = znamená přátelství a toleranci

ocitne se mimo kruh = opustíme do roka rodinu

dopluje k druhému břehu = člověk získá to, po čem touží 

zhasne = neupřímnost

točí se v kruhu = nerozhodnost

zůstane u břehu = vše zůstane při starém

rozkrajování jablek
Každý si rozkrojí své jablko a zjistí, zdali bude v příš-

tím roce zdravý. Když se po jeho rozpůlení objeví hvěz-

dička, bude se dotyčný těšit dobrému zdraví. Pozor ale 

na křížek – nevěstí nic dobrého.

Dostupné z: https://www.google.com/search?tbm=is-
ch&q=poustění+lodiček&imgrc=Pu54ID4hw4q5xM%3A&e-

i=N_pqVvqhDem8ygPwrL6QDQ&emsg=NCSR&noj=1
http://www.kouzelnevanoce.cz/vanocni-zvyky/

daniEla horáková, 8. b

MAFIA III

Jistě kolem vás proletěla informace o nové Mafii. Již 

první díl měl výbornou atmosféru 20–30 let s jazzo-

vým nádechem ve vašem Fordu Bolt s minimální rych-

lostí. Povedený příběh se spoustou zvratů. Pak přišla 

na scénu ne už tak nová Mafia II, která se posunula 

zase o pár let dál. Byla to úžasná novinka s přímo nád-

hernou grafikou, ale jak se později zjistilo, nový díl byl 

trochu ošizen o délku celého příběhu. Celkově to byla 

slušná hra nevnímajíc spojleru z 1 dílu. 

A po delší době přichází oznámení nového dílu Mafia 

III. Tentokrát by měl náš český vývojářský tým 2K mít 

přímou spolupráci na třetím dílu, takže se nestane to, 

co u druhého dílu (museli se domlouvat s jiným cizo-

zemským týmem). 

Samotná hra vypadá výborně, a jestli jste neviděli ofi-

ciální Trailer, doporučuji se podívat. Ve videu je uká-

zán logo Hangar13. Hangar13 se zaměřuje speciálně 

na příběhovou část hry, samozřejmě, že nikdy neopo-

menou grafickou část. V Hangar13 jsou bývalí vývojáři 

ze Společností: Telltale games, 2K, ubisoftu, Zingy, 

Konami. Hlavním hrdinou by měl být Afro-Američan 

Lincoln Clay, který se zrovna vrátil z Vietnamu. Nedá 

se popřít, že to nemá v hlavě v pořádku a není trochu 

,,psycho‘‘. Nesmíme opomenout na jeho nové parťáky: 

Cassandra, Burke, a ano Vito Scaletta. 

Celá hra by se měla odehrávat v  roce 1968 v  New 

Orleans. Takže nechceme zatím nic jakkoliv hodnotit, 

protože hra může být úplně jiná, než se dá čekat, horší 

nebo lepší, nicméně držíme vývojářům palce!

vít cEkota, 8. b

PEgI – Označení, které omezuje mladší 
hráče, aby nehráli tuto hru. V tomto 
případě je to 18+ více info najdete 
na jejich stránkách. (My vás Varovali!)

http://games.tiscali.cz/mafia-iii-16371
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mafia_III

Přerovsko a okolí

POSLEDNÍ LEČ

Podzim je období honů, a  to i  na  Přerovsku! Lovecká 

sezóna (období, kdy se může zvěř střílet) začíná v říjnu 

a končí právě koncem kalendářního roku. Hlavní hon roku 

se jmenuje Poslední leč. Ráno se všichni myslivci seřadí 

na slavnostním uvítání a po zaznění myslivecké fanfáry 

se vydají do lesa. Střílí se drobná zvěř – to jsou bažanti 

a  zajíci. Každý myslivec má většinou svého loveckého 

psa, který úlovek pána vždy přinese (aportuje) střelci. 

Myslivci projdou celý svůj rajón – honitbu a odpoledne 

se zase sejdou se svými úlovky, které jim nosí honci. To 

jsou většinou jejich kamarádi, které si na  hon pozvou. 

Závěrem lovu je společný výřad. To se myslivci seřadí 

okolo ulovené zvěře, zazní myslivecká fanfára a předse-

da pronese slavností ukončení honu. Pak dostane každý 

myslivec bažanta a zajíce a všichni se rozejdou domů. 

Večer bývá většinou ještě myslivecká tancovačka – zá-

bava. Na ní se kromě tančení a dobrého zvěřinového jídla 

losuje tombola. Když máte štěstí na ten pravý los, může-

te si pak domů odnést dárkový koš nebo třeba i srnce. My 

srnce vyhráli už 3krát!

   anna hynEčková, 6. b

Dostupné z: https://www.google.cz/search?q=posled-
n%C3%AD+le%C4%8D&source=lnms&tbm=isch&sa=x&-

ved=0ahuKEwieq6rq_9xJAhwKvBQKHcO4CeYQ_AuIBy-
gB&biw=1600&bih=828#tbm=isch&q=myslivec&imgr-

c=SjYPzOMhVTLy6M%3A.

Co nás zajímá
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Přerovsko a okolí

Foto: Monika Stoklásková

Začátkem listopadu se nám podařilo věnovat chvíli 

společného rodinného času místní kultuře. Zavítali 

jsme do divadla v Hranicích na Moravě a na programu 

stál muzikál pod názvem Sněhurka a sedm trpaslíků. 

Mezi herci byli ochotníci a  my se nechali překvapit, 

co si z představení odneseme. Ač je muzikál kritikou 

považován za  trochu pokleslý žánr z  hlediska diva-

delních vědců, tak faktem zůstává, že nás jednoduše 

baví. A bavil nás i tentokrát.

Představitelé Jezernického ochotnického divadla měli 

ohlas jak u malých dětí, tak u mladých a postarších 

diváků. Sestava 28 herců dokázala zkombinovat ta-

nec, zpěv a překrásný pohádkový příběh tak, že bych 

na  tohle představení dokázala jít několikrát po  sobě 

a  pokaždé by mi přineslo něco nového. Scénárista 

dokázal zachytit momenty, které malé děti nepostřeh-

nou, a dospělí hloubku textu vyčtou tzv. „mezi řádky“. 

V  případě tohoto představení by mi vůbec nevadilo 

zaplatit za vstupné i více než lidových padesát korun, 

které ochotníci vybírali.

Jeden ze spoluautorů díla nám k  tomuto řekl: „Loni 

v zimě jsme neměli co dělat, tak jsme zkusili něco na-

cvičit a ono to, zdá se, vyšlo ...“ 

Pokud někde uvidíte pozvánku na  tohle představení, 

rozhodně si udělejte čas a nenechte si ho ujít. Můžete 

se těšit na krásné kulisy, půvabné masky a perfekt-

ní výkony lidí, kteří se rozhodli hrát „jen tak“ a hlavě 

proto, že je to baví, což je znát od samého začátku až 

do jeho konce.

Mgr. Monika StokláSková

DIVADLO PRO MALÉ I VELKÉ ANEB MuZIKÁL SNěHuRKA A SEDM TRPASLÍKŮ
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