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Plňte si sny!!! 

Když jsem chodil do 5. třídy, přáli jsme si se třídou, abychom mohli dělat školní časopis. Všech-
no jsme promysleli - jedni měli vymýšlet, o čem budeme psát, další, jak bude časopis vypadat. 
Náš projekt jsme představili našemu panu řediteli, který však po dlouhé úvaze náš projekt za-
mítl. Sen o školním časopisu tedy šel k ledu a já na něj pomalu přestal myslet. Občas jsem si 
vzpomněl, když jsem viděl, jak Rory Gilmorová a jiné seriálové a filmové postavy tráví svůj stu-
dentský čas ve školním časopise. Záviděl jsem jim. 

Jsem rád, že díky našemu školnímu časopisu MATES si mohu po 16 letech splnit svůj sen. 
Zvláště mě těší společnost mladých a kreativních lidí s různým pohledem na okolní svět, kteří 
mají chuť do práce. Důkazem toho je skvělé 5. místo z 486 školních časopisů. Druhé číslo škol-
ního časopisu je našláplé samými zajímavými a aktuálními tématy jako jsou světová tradiční 
jídla, legiovlak, vánoční trhy v Olomouci a Přerově, sportovní úspěchy naší školy a spousta dal-
ších.                

V tomto čísle se objevují dvě nové rubriky. Těmi jsou (ne)známí sportovci a Arnův filmový slou-
pek. První z nich se zabývá sportovci z řad našich žáků a popisem jejich sportovního odvětví. 
Pro toto číslo jsme si vybrali sportovce Martina Řeháka z 9. B. Druhou rubrikou je Arnův filmový 
sloupek, ve kterém se v každém čísle dočtete, co stojí za to vidět. 

Příjemné chvíle se školním časopisem Mates a poklidné svátky vánoční přeje Adam Šimůnek. 

 

PS: Plňte si sny! 
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Rozhovor s paní učitelkou  

Zuzanou Šimčíkovou 

 

Čím jste chtěla být jako dítě?  Paní učitelkou? 

„Ano, ale nejprve jsem chtěla být paní poštovní doručo-

vatelkou, bavilo mne razít-

kování a papírování, ale 

později jsem zjistila, že jsem 

vůdčí typ, ráda jsem rozka-

zovala bratrovi, tak jsem se 

rozhodla pro studium střed-

ní pedagogické školy.“ 

Na které škole jste začínala 

učit? 

„Začínala jsem učit na této 

škole, to je na Základní ško-

le Velká Dlážka v Přerově. Jsem zde velmi spokojená, 

ráda bych tady zůstala a pokračovala.“ 

Jak se Vám líbí na naší škole? 

„Líbí se mi zde velmi, je tady skvělý pedagogický sbor, 

učitelé jsou úžasní, nápomocní, děti jsou hodné a snaži-

vé. 

Které předměty Vás v dětství bavily? 

„Nejvíce mne bavila hodina tělesné výchovy, protože 

tam jsme se neučili, a také mne bavila výtvarná výcho-

Těšíte se na Vánoce? 

„Na Vánoce se těším, vyrábím si adventní věneček, 

dělám si doma vánoční 

výzdobu a samozřejmě se 

těším na dárečky.“ 

Dodržujete vánoční tradi-

ce? 

„Na Štědrý den zpíváme 

koledy, rozkrojujeme 

jablíčko, někdy pouštíme 

po vodě oříšky a někdy 

lijeme horké olovo.“ 

Máte doma zvířátko? 

„Mám doma jorkširského teriéra, jmenuje se Lily. 

Je poslušná a vytrénovaná,  

mám ji moc ráda.“ 

Jaké máte koníčky? 

„Ráda sportuji, v létě jezdím na kole a kolečkových 

bruslích, v zimě ráda lyžuji. Navštěvuji kroužek ke-

ramiky.“ 

Paní učitelce děkujeme, že si udělala čas a podělila se s námi o své zážitky a zkušenosti. Přejeme jí do budoucna 

jen to nejlepší. 

ROZHOVOR VEDLY:       FOTO: 

Adéla Kunovská, 6. B; Tereza Vymětalová, 6. B   Mgr. Zuzana Šimčíková  
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ÚSPĚCHY MATESA: TITULKA ROKU! 5. MÍSTO CELKOVĚ!  

Mgr. Jitka Fojtková 

Ve čtvrtek proběhlo v Brně Celostátní setkání nejlepších školních časopisů. Náš časopis MATES se v 
krajském kole umístil na 2. místě, což mu zajistilo postup do tohoto celorepublikového kola. Ve velké 
konkurenci (mezi 486 časopisy) obsadil krásné 5. místo. Vyhlašovala se i kategorie Titulka - tj. nejlepší 
titulní strana, v níž jsme dokonce zvítězili! Gratulujeme nejen celé redakci, ale i všem, kdo se na jeho 
tvorbě účastnili. Je to opravdu skvělý výsledek! 

foto: FB „Školní časopis roku“ 

„TAK TO VIDÍM JÁ“   Mgr. Jitka Fojtková 

Literární a výtvarná soutěž pod záštitou ATLASu a BIOSu Přerov přilákala spoustu zájemců z řad žáků. 
Protože konkurence byla veliká, ocenilo se 20 nejlepších prací. Ty byly zaměřené na pohled dětí a 
mládeže na současné problémy spojené s asociálním (lhaní, toulání), disociálním (drogy, záškoláctví, 
gambling) nebo antisociálním chováním (krádeže, šikana, agrese). Do této první „dvacítky“ se dostali i 
naši žáci: 

Arnošt Lenoch (7. B) – 4. místo 

Martina Hnilová (7. B) – 11. místo 

Veronika Lakomá (7. B) – 14. místo 

Vít Cekota (9. B) – 19. místo 

A jak to vidí nejlepší z umístěných Arnošt Lenoch? Jeho práci jsme se rozhodli zveřejnit, abyste ani VY 
nebyli ochuzeni o jeho nápaditou tvorbu.  

MATES gratuluje!!!!  
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TAK TO VIDÍM JÁ  Arnošt Lenoch, 7. B 

 

Drogy jsou omamné látky, jejichž užívání ve velkém může být i smrtelné. 

Proč je tedy lidé berou? 

Asi proto, že jim to dává pocit volnosti nebo aby unikli realitě. Drogy ubírají lidem život každým dnem. Ze 
začátku je ještě nějaká šance, že sami přestanete, ale bude to bolet. V pokročilém stádiu dává člověk vět-
šinu svých peněz jen na tyto látky. Pak už jste jenom vy a drogy. V jednom kuse o nich přemýšlíte. A po-
tom nepřemýšlíte nad ničím jiným. 

A právě kvůli tomu mají drogy neskutečnou moc. S každou dávkou se zvyšuje vaše citová vazba k nim, a 
pak za ně klidně dáte všechno, co máte. 

Teď si předložíme otázku, proč lidé vůbec drogy vyrábí? 

Jednoduše. Pro peníze. Tito lidé vážně hodně bohatnou, ale za jakou cenu. Když kvůli drogám zemře kaž-
dý den tolik lidí, je skoro každý drogový dealer masový vrah. 

A to ještě nejsme u toho nejhoršího. Jsou lidé, co dokážou tyto látky prodat i dětem. Takoví lidé by podle 
mě měli jít na doživotí do vězení. Protože děti jsou slabší než dospělí. Pár dávek a dítě má doživotní zdra-
votní následky, jestliže rovnou neumře. 

A jak tedy zabránit, aby lidé drogy nevyráběli? 

Prostě je přestat kupovat. Čím méně lidí si bude kupovat drogy, tím méně z toho dealeři budou mít pe-
něz. A za tak malý výdělek jim to riziko, že je chytne policie, nebude stát a přestanou je vyrábět. Ti, co 
jsou závislí, by se šli léčit a za chvíli nebude nikdo, kdo potřebuje ke svému životu každý den drogy. Jenže 
to se nestane, vždy se najde někdo, kdo si je koupí. 

A navíc podle mě tu drogy budou navždy. Už před naším letopočtem kdy se vyvinul člověk, tak žvýkal růz-
né listy, aby se uvedl do stavu mimo sebe, například kvůli nějakému pohanskému obřadu.  A třeba i tako-
vé listy byly předchůdci dnešních drog. Kde byl člověk, tam byly i drogy. Nejde tomu zřejmě zabránit. 

Za každého dopadeného dealera se objeví dva další. Dealeři by se měli nad sebou zamyslet. ‚, Proč to dě-
lám? Zemřeli kvůli mně lidé‘‘. Ale oni se nad sebou stejně nezamyslí. Proč by měli, když z toho mají hodně 
peněz. Nic jiného je nezajímá. 

Tímhle se sami zničíme. Drogy nás zničí. Někde se objeví nějaká nová, o které všichni říkají, že neškodí, a 
pak všichni, co ji užívali, jsou mrtví. 

Lidmi, kteří jsou pro peníze schopni zajít až tak daleko, že prodávají drogy, silně opovrhuji. A myslím, že 
by měli i všichni ostatní. 

Poprvé se na základní škole uskuteční vánoční jar-
mark. Ve středu 21. 12. se školní dílny promění ve vá-
noční  tržiště. Na jarmarku  budou výrobky ze školních 
dílen, které vyrobili naši žáci. Výrobky se budou pohy-
bovat v ceně od 5Kč do 50Kč. Rozhodně se přijděte 
podívat a také  si nějaký výrobek zakoupit. Výtěžek 
bude použit na nákup materiálu. Budeme se těšit. 

Lukáš Kupec, 8. A 
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OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE  Mgr. Jana Hladíková 

 

 V pondělí 28. 11. 2016 proběhlo školní kolo olympiády. Zúčastnili se jí žáci osmých a devátých 
ročníků. Všichni podali výborný výkon a my jim za to moc děkujeme.  AŤ ŽIJE ČEŠTINA. 

1. 
ANNA BERKOVÁ (9. B) 

postupující do okr. kola 
27 BODŮ 

2. 
Štěpánka Bejdáková (9. C) 

postupující do okr. kola 
23 bodů 

3. 
Lenka Obzinová (9. B) 

náhradník 
22,5 bodů 

4. Martina Lenochová (9. A) 22 bodů 

5. – 6. 
Klára Chalupová (9. A) 

Anna Petrželová (8. A) 
21 bodů 

7. Bruno Gonzalez (9. C) 20,5 bodů 

8. – 10. 

Danieal Horáková (9. B) 

Veronika Budařová (9. B) 

Alexandra Vančurová (8. A) 

20 bodů 

11. Veronika Staňková (9. C) 19 bodů 

12. – 13. 
Kristýna Knapková (9. B) 

Edita Košnárová (8. B) 
18 bodů 

14. – 18. 

Monika Růžičková (9. C) 

Sabina Dulovczová (9. A) 

Andrea Labašová (9. A) 

Miroslav Briš (9. A) 

Kateřina Juřenová (8. B) 

17 bodů 

19. Vít Cekota (9. B) 16 bodů 

20. – 21. 
Klára Skopalová (9. C) 

Viktor Petráš (8. A) 
15 bodů 

22. Nikola Slivečková (8. B) 14 bodů 

23. – 25. 

Jakub Potrok (9. C) 

Anna Nguyenová (8. A) 

Nela Zabloudilová (8. A) 

13 bodů 

26. Jan Macháček (9. A) 12 bodů 

27. Jan Hejl (8. A) 6 bodů 
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LUKÁŠ ANDRÁŠI - MISTR ČR!  

Mgr. Eva Šlechtová 

 

O uplynulém víkendu se konalo Zimní mistrovství ČR 
žactva v plavání. Z přerovských plavců se na tyto zá-
vody kvalifikovali i 4 žáci naší školy: Lukáš Andráši, 
Eliška Přikrylová, Adéla Přikrylová a Patricie Pospíšilo-
vá. Všichni předvedli krásné výkony a vzorně repre-
zentovali. 

Kategorie čtrnáctiletých žáků plavala v Kopřivnici. Zde 
se nejlépe dařilo Lukáši Andrášimu, který si domů od-
vezl 2 medaile: bronzovou, kterou získal v disciplíně 
100 m polohový závod a zlatou za 50 m volný způsob.  

Dvanáctiletí plavci závodili v Trutnově. Zde jen těsně 
utekla medaile Adéle Přikrylové. V disciplíně 100 m 
prsa skončila čtvrtá a na dvojnásobné trati pátá. Útě-
chou jí můžou být krásné zaplavané časy, které jsou 
jejími osobními rekordy. 

Všem k dosaženým výsledkům gratulujeme a přejeme 
mnoho dalších sportovních úspěchů! 

 

FOTO: Mgr. Eva Šlechtová 

DALŠÍ ÚSPĚCHY NAŠICH PLAVCŮ  Mgr. Jitka Fojtková 

 

V minulém měsíci si naši sportovci mohli změřit své síly na řadě plaveckých závodech.  

V krajském přeboru žactva v plavání (Vyškov, 19. 11. 2016) dominoval z chlapců Martin Skýpala a Lukáš 
Andráši, z dívek Adéla Přikrylová a Eliška Přikrylová. Všem jmenovaným se podařilo obsadit nejvyšší 
příčky a stanout na stupních vítězů. Šumperského čerta (Šumperk, 26. 11. 2016) opět ovládl Lukáš An-
dráši spolu s Adélou Přikrylovou.  

  
   

 

Blahopřejeme!  
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OKRSKOVÉ KOLO VE FLORBALE STARŠÍCH ŽÁKYŇ Mgr. Ivana Škvárová 

 

Dne 14. 11. 2016 se v tělocvičně střední školy Šířava konalo okrskové kolo ve florbale starších žákyň. Tur-
naje se zúčastnilo 5 družstev: ZŠ Svisle, ZŠ Za Mlýnem, Gymnázium Jakuba Škody a ZŠ Velká Dlážka.  

Naši školu zde reprezentovaly dívky z 8. A a 8. B ve složení: Klára Cvrkálová, Gabriela Kraváková, Sabina 
Vondrová, Zuzana Drábková, Nela Zabloudilová, Anna Nguyenová, Alexandra Vančurová, Anna Petrželová, 
Veronika Hampelová, Veronika Šupíková, Lenka Šebestová a Věra Dreiseitlová. Vítězem se stala ZŠ U Te-
nisu. Přestože jsme se nedostali na stupně vítězů, je třeba dívky pochválit, hrály s nasazením a nadšením i 
v obtížných zápasech, kdy proti nim nastoupila družstva složená z velké části ze závodních florbalistek. 
Věřím, že si celou akci užily a za jejich přístup a snahu jim patří moje pochvala a dík. 

ŽÁKOVSKÁ LIGA V HÁZENÉ 2016  Mgr. Jarmil Vysloužil 

Druhé kolo turnajů žákovské ligy v házené 
mini žáků proběhlo v úterý 6. 12. 2016 ve sportov-
ní hale Sokola Žeravice. Do soutěže v ročníku 
2016/1017 se přihlásilo pět družstev, což je cel-
kem 50 hráčů a hráček, kteří se utkávají navzájem 
systémem každý s každým 2 x 8 minut. 

 Po posledním místě v minulém kole měli 
naši hráči co napravovat. Již v prvním utkání se do 
svého soupeře zakousli, nedělali nevynucené chy-
by, dobře bránili a hlavně přesně stříleli. Tentokrát 
soupeře ze ZŠ Přerov, Za Mlýnem, s kterým minule 
uhráli pouze nerozhodný výsledek, jasně přehráli 
22 : 5.  

V druhém kole nás čekal soupeř ze ZŠ Pře-
rov, Trávník A, vítěz posledního turnaje Obě druž-
stva hrála házenou plnou chyb a zbytečných ztrát 
balonů. Naši hoši po celé utkání vedli o 1 – 3 bran-
ky, ale po zbytečné a nepřesné střelbě 
z nepřipravených pozic soupeř nakonec skóre vy-
rovnal. Opět jsme nedokázali ubránit jediného 
střelce soupeře, který dal většinu branek.  

Od samého začátku utkání jsme odpovědně 
bránili, střelecky se dařilo Zacpalovi a Havránkovi a 
dobrý výkon podali i oba brankáři Botos a Blaha. 
Vítězství o 13 branek nad druhým družstvem tur-
naje ukázalo, že pokud hráči dobře brání a promě-
ňují střelecké příležitosti, jsou schopni porazit 
všechny své soupeře..  

Velmi dobrým výkonem po celý turnaj se prezento-
val zejména brankář Adam Botos, spojky Tomáš 
Karas, Filip Čechák a Petr Havránek na křídle. Dů-
ležitý byl i zlepšený výkon hráčů, kteří střídali a 
v základní sestavě nenastupovali. Neztratili se ani 
jediní hráči 4. ročníku Blaha a Jelínek. 

Další dvě kola žákovské ligy v házené v kategorii 
4. – 5. ročník se budou hrát na jaře 2017. 

Naše výsledky:  

         ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1  22 :   5 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Přerov, Trávník A  14 : 14       

Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Přerov, Trávník A   19 :   6 

 

Sestava a střelci našeho družstva:  

Brankáři: Botos 18 obdržených branek, Blaha 7 

Hráči v poli:    Čechák 9, Karas 10, Havránek 15, Klvač 2, Barbořík 8, Zacpal 6, Marák 4, Botos 1, Jelínek. 

Celkové pořadí:             

1.místo ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5  5 bodů 

2. místo ZŠ Přerov, Trávník B   4 body 

        3. místo ZŠ Přerov, Trávník A   3 body 

        4. místo ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1  0 bodů 
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DRÁHOVÁ CYKLISTIKA  

Tereza Staňková, 8. A; Adéla Přibylová, 8. A 

 

Dráhová cyklistika je jednou z odvětví cyklistiky. 
Sport spočívá v tom, že muži i ženy jezdí na speciál-
ním kole na velodromu, což je speciální ovál, který 
má přesně dané parametry.  

 

Dráhová cyklistika má mnoho disciplín, které můžou 
být individuální i týmové. Jezdí se jak krátké sprinty, 
tak i vytrvalostní závody. Velodrom je uzavřený ok-
ruh o orientační délce od 150 m do 400 m. Dnes 
jsou standartní délky 250, 333,33 nebo 400 m, šířka 
dráhy je něco kolem 8 m. Okruh má dvě „rovinky“ a 
dvě „zatáčky“. V rovinkách je mírné sklopení okolo 
10 stupňů a v zatáčkách až 42 stupňů. Materiálem je 
nejvíce dřevo na krytých drahách nebo beton na 
venkovních drahách. První cyklistické dráhy vznikaly 
na přelomu 60. a 70. let 19. století ve Francii,  

Německu a USA. Kola pro dráhovou cyklistiku se vý-
razně liší od „silničních“ kol tím, že nemají brzdy, 
mají pevný převod a náboj zadního kola. Na dráze 
se jezdí mnoho disciplín. Jejich podstatou je dosáh-
nout co nejlepšího času, předstihnout protivníka ne-
bo získat největší počet bodů. Základní dělení je na 
sprinterské a vytrvalostní. Někdy jsou kombinované 
do vícebojů, které se nazývají omnium. 

Sprinterské disciplíny se dělí na sprint, keirin, pevný 
kilometr s pevným startem a týmový sprint. Vytrva-
lostní disciplíny se dělí na stíhací závod, bodovací 
závod, hladký závod (skretch), závod dvojic 
(madison) a omnium. 

zdroje: Trousil, Š. (2009). Co je to dráhová cyklisti-
ka. 

foto: archiv Martina Řeháka, 9. B 

ROZHOVOR S MARTINEM ŘEHÁKEM 

Za jaký klub závodíš? 

„MG  Bike Team.“ 

Jaká disciplína tě nejvíce baví a proč? 

„Omnium. Jedná se totiž o souhrn 6 dis-
ciplín, které probíhají většinou během 2 
dnů. A právě vytrvalostní závody mě 
velmi lákají.“ 

Víme, že se ti na závodech daří a obsa-
zuješ přední příčky. Prozradíš nám, jaký 
je tvůj největší dosavadní úspěch? 

„8. místo na mezinárodním závodě 
Grand Prix v Prostějově (2016) – Me-
morial Otmara Malečka.“ 
 

Každý má nějaký sen – jaký je ten tvůj? 
Čeho chceš v rámci dráhové cyklistiky 
nyní dosáhnout? 

„Juniorská reprezentace.“ 

http://www.otmarmalecek.cz/
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SVĚTOVÁ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JÍDLA  Veronika Budařová, 9. B 

 

Tento svátek je spojován s celou řadou tradičních vánočních jídel. Češi si hned vybaví vánoční cukroví a 
k večeři kapra s tradičním bramborovým salátem. Ale s jakými jídly se setkáme o vánočních svátcích ve 
světě?  

 

Le Reveillon, Francie 

 

Le Reveillon je označením pro celou vánoční večeři, kterou 
Francouzi jedí po půlnoci, když se vrátí z půlnoční mše. 
Ve Francii je na Vánoce hlavním chodem husa plněná kaštano-
vou nádivkou. 

 

 

Vánoční puding a krocan, Anglie 

 

V Anglii se tradičně vánoční jídlo podává v odpoledních hodi-
nách. Pečený krocan nebo husa, brusinková omáčka, pečené 
brambory nebo například prase v županu. Klasickým dezertem 
je vánoční puding se sušeným ovocem, ořechy, flambovaný 
s brandy. 

 

KFC, Japonsko 

 

Japonci v tento sváteční den tradičně zamíří do KFC na kuře. 
Vánočním oblíbeným dezertem je v této zemi jahodový piško-
tový dortík „Kurisumasu Keiki“. Vánoce nejsou tradičním svát-
kem v Japonsku. 

 

 

Jehněčí a Baklava, Řecko 

 

Na Vánoce se podává pečeně z jehněčího případně i vepřové-
ho masa. Jedním z typických jídel je polévka „avgolemono“ 
s kuřetem a rýží, uvařená navíc s citronem  vejci. Po masovém 
pokrmu obvykle následuje sladká tečka, kterou je baklava 
(=těsto naplněné medem a ořechy či ipistáciemi).  

zdroje: ara.cz. (2013). Svetova tradicni vanocni jidla.                 

foto: Pearson, S. (2013). Svetova tradicni vanocni jidla. 

        Pugachevsky, J. (2013). 29 Heavenly Christmas Foods From Around the World. 

        Semanská, L. (2014). Zpátky do turecka vás přenese domáci baklava. 

        Gilbert, P. ( 2011). Le Reveillon de Noël.                                    
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LEGIO VLAK  LUKÁŠ LÉTAL, 7. B 

Legio vlak je forma pojízdné výstavy, která od roku 2015 křižuje Českou republiku. V Přerově bylo možné 
tento unikátní vlak zhlédnout v období od 6. 11. do 13. 11. 2016. Předpokládá se, že legio vlak bude po 
různých místech naší republiky jezdit ještě do roku 2020. Výstava je zřízená obcí legionářskou, která je 
tvořena potomky legionářů nebo dokonce samotnými válečnými veterány.  

Legio vlak má celkem 11 vagónů, přičemž každý z nich zachycuje život vojáků v době první světové vál-
ky. Výstava je zaměřená na určitou část života vojáků na frontě (chirurgický vagón, opravářská dílna, dě-
lostřelecký vagón, poštovní vagón apod.) Zajímavostí této akce je možnost zjistit z příjmení, popřípadě i 
místa bydliště, zda nějaký váš předek byl legionářem bojujícím na frontě. Vstupné do vagónů je zdarma. 
Všem zájemcům o historii doporučuji výstavu příští rok navštívit, stojí to za to!  

 

Zdroje: Wirnitzer, J. Sedm let snění a příprav. Legionářský vlak vyráží na cestu republikou. 

VÁNOČNÍ TRHY OLOMOUC A PŘEROV  Kristýna Knapková, 9. B 

Nevíte kam zavítat za kulturou a přitom plnými doušky nasát vánoční atmosféru? K tomu si vychutnat 
šálek horké čokolády, nealko punče a jiných dobrot? Náměstí v Přerově i v Olomouci lákají svou adventní 
nabídkou. Stačí si jen vybrat! 

Olomouc            Přerov 
20. 11–24. 12.          27. 11.–1. 1.       
- proběhnou na Horním náměstí                     - program: vánoční kamion Coca – Cola 
- program: ledové kluziště         - hudební a kulturní program 
- hudební vystoupení         -  5. 12. mikulášská nabídka 
- folklorní soubory          - 14. 12. zpívání koled 
Stromeček tentokrát pochází z Dubu nad Moravou a měří 15 metrů.  

 

 Zdroje: olomoucké vánoční trhy.cz (2016), vánoční trhy - Přerov (2016) Foto: Kristýna Knapková, 9. B 
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Adam Šimůnek 

Vyšla konzole Nintendo Classic Mini: NES 

Nintendo Classic Mini vrací na televizní obrazovky 
hned třicet oblíbených her (BUBBLE BOOBLE, Me-
troid, PAC-MAN, Super Mario Bros atd). Ty si mů-
žete nově užít v lehce upravené grafice v HD rozli-
šení, a můžete u nich využít i 4 ukládací sloty.  

Facebook vkládá do messengeru hry 

Hry jsou dostupné jen ve 30 zemích a na plat-
formách iOS a Android. Mezi první hry patří Pac-
Man, Space Invaders, Words with Friends: Fren-
zy, EverWing nebo Galaga. Hry budete moct ob-
jevovat rovněž skrze vyhledávání v Messengeru, 
tím se dostanete ke hraní samostatně, pokud 
nebudete mít zrovna s kým jiným hrát.  

ZDROJE: URBAN, P. (2016). Skoro jako kdysi na ICQ. 

     ŠMÍD, M. (2016). Vyšla konzole Nintendo Classic 

     MINI NES.     

FOTO:       Archiv výrobce 

Fantastická zvířata a kde je najít Arnošt Lenoch 7. B 

Fanouškové Harryho Pottera se konečně do-
čkali dalšího filmu. Sice není o Harrym, ale i 
tak je hodně dobrý. Odehrává se asi 70 let 
před dějem Harryho Pottera. Hlavní postava 
je Mlok Scamander. Jedná se o postavu, která 
se objevila už v knížce - Harry tam totiž vlast-
nil učebnici, která se jmenovala „Fantastická 
zvířata a kde je najít“, a tuto knihu právě na-
psal Mlok Scamander. Film zachycuje jeho vý-
pravu za kouzelnými tvory po celém světě.  

1. díl se odehrává v New Yorku. Mlok brzy 
zjistí, že američtí kouzelníci jsou hodně odliš-
ní. Třeba mudlům (neumí kouzlit), říkají neča-
rové. Do tohoto příběhu se zaplete jedna bý-
valá bystrozorka (loví černokněžníky) a jeden 
mudla. Mlok vlastní kouzelný kufr, ve kterém 
má všechna svá zvířata a výběhy pro ně, do-
konce i se svou pracovnou. Shodou okolností 
se zrovna v New Yorku dějí divné věci, a pro-
tože Mlokovi utečou nějací kouzelní tvorové 
z jeho kufru, obviní ho z těchto událostí a od-
soudí k smrti. Naštěstí uteče a obhájí svou 
nevinu a vypátrá, kdo za těmito útoky stojí – 
v tom mu pomáhají bystrozorka a mudla. 
Všechno dobře dopadne a Mlok napíše první 
část své knihy.  

Jestli vás zajímá, co se v New Yorku stalo, a 
chcete vědět více o kouzelných zvířatech a 
kouzlech, doporučuji, abyste se na tento film 
zašli do kina podívat. 

FOTO:       Premiere Cinemas. (2016). Fantastická zvířata a 

kde je najít. 
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Zimní hádanky 

 

Mouka, cukr, mléko, máslo,                                                               Celý rok se v krabici krčí, 

v hmotu zvláštní všechno splývá.                                                        ani háček nevystrčí. 

Mám už, ale jasno,                                                                            Na stromečku se však blýská, 

sladkou chuť vždycky mívá.                                                                ať je kulatá či nízká.  

                            (ıʌoɹʞnɔ)                                                                                              (ʎqopzo)                                                                                                                     

 

Jako hvězda v dálce svítí,                                                                  Bílá křídla, bílí šat, 

ocas s sebou vleče.                                                                          snadno jej lze rozpoznat. 

Když ji někdo za něj chytí,                                                                 Na obláčku sedává, 

už mu neuteče.                                                                                všude radost rozdává 

                              (ɐʇǝɯoʞ)                      (ןǝpuɐ)   

 

Pod stromečkem tiše sedí,                                                                Babičku nemá jen lidské jméno, 

jako otrok pouta má.                                                                       není to žádné smradlavé seno. 

Až ho ale vysvobodí,                                                                        Vůni naopak rozprostře v domě, 

radost všem hned udělá.                                                                  vánoční náladu rozvine skromně.     

                         (ʞǝɹɐp)               
(ʞǝsıʇuɐɹɟ)                                    

 

Není vidět ani cítit,                                                                           Barva zlatá, stříbrná a zelená, 

nemůžu ji ale chytit.                                                                         každopádně pusu znamená. 

Když ji ale v uchu máš,                                                                     I když visí vzhůru nohama, 

zavřenou pusu nenecháš.                                                                  celé Vánoce dlí nad námi. 

                                 (ɐpǝןoʞ)                (ıןǝɯɾ)                                                                                                                         

 

Zdroj: hpd.kvízy.cz (2010). vánoční hádanky. 

http://www.hpd.kvízy.cz
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Mikulášská křížovka  Pavla Prečanová, 7. B;  Elizabeth Kelnarová, 7. A 

 

Soutěž!!! Tři nejlepší luštitelé křížovek dostanou „předbíhací“ kartičku do jídelny. 

Stačí, když hodíte správné znění vyluštěných křížovek spolu se svým jménem a třídou do kra-
bice v 1. patře (vedle krabice stížností). 

Uzavírka soutěže je 22. 12. 2016. Výherci můžou předbíhat celý 1 měsíc! 
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