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Vánoce uplynuly jako voda, přečkali jsme zimní šedivé
plískanice a zdá se, že se o slovo konečně hlásí námi
vytoužené jaro.

i v okolí Přerova. Za Vás jsme se totiž pokusili vyřešit
problematiku fronty ve školní jídelně a také jsme nahlédli do prostor budoucí „přerovské galerie“.

Do tohoto našeho velikonočního čísla jsme si dovolili
zařadit, kromě pravidelných rubrik, také ještě poohlédnutí za Vánocemi - vždyť byly přeci před nedávnem - nebo ne?

Všem našim čtenářům přejeme příjemný čtenářský
zážitek, slunečné jarní dny a krásné Velikonoce.
za redakční tým
Mgr. Monika Stoklásková

Věřím, že si tohle číslo užijete, protože se v něm dočtete zajímavosti, které se udály nejen ve škole, ale
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Vaše postřehy

Elizabeth
Kelnarová
(11 let)
Bydlí u Dluhonic.
Ve volném čase
běhá a tráví čas
v přírodě.

Fenomén ŘADA v jídelně
Poslední dobou se v naší jídelně rozmohl krásný fenomén, řekneme tomu: „Prosím, za chvíli mi jede autobus a nestíhám jej, můžu jít na začátek řady?“
Myslím, že většina strávníků ví, o čem mluvím. A tak
se stává, že někdo, kdo vůbec nedojíždí, zajde za dozorem v jídelně a zeptá se, jestli se nemůže teleportovat na začátek řady. Těm, co si tuto situaci nedokážou
představit, to názorně vysvětlím. Paní, která je na dozoru, je velmi milá a důvěřivá osoba, což se bohužel
někdy nevyplácí. A teď si představte, že jste poctivá
rasa, která dodržuje systém ŘADY, a pak je tu druhá rasa - vychytralá, která si prostě udělá místenku
přímo k výdejnímu okénku. Bohužel ale poctivá rasa
s tím nemůže nic dělat, protože nemá důkazy, že ti lidé
opravdu nedojíždí a nepotřebují jít na autobus.

podle mě nejjednodušší. Jelikož většina dojíždějících
má vlastní průkazku, která se vyřizuje na nádraží, tak
s touto průkazkou by se mohlo ověřit ono ,,naléhavé“
dojíždění. Také by se zjistilo, kde dotyčný bydlí (např.
že to není ve městě, jelikož tady jezdí autobus co
chvilku, a popřípadě může dojít domů pěšky). Jistě by
byla důležitá i informace o odjezdech jednotlivých dopravních prostředků. Aby se nám naopak nestalo, že
bude nyní předbíhat každý dojíždějící. Proto by stálo
za zvážení pořízení kartiček s informacemi dojíždějící/
nedojíždějící plus časové intervaly jednotlivých spojů.
Ale to vše je bohužel prozatím jen ve hvězdách.
Vít Cekota, 8. B

O nás
Obrázek dostupný z: https://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=&bih=&q=fronta+&btnG=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+pomoc%C3%AD+obr%C3%A1zku#hl=cs&tbm=isch&q=fronta+simpsonovi&imgrc=EmgLizhBeRpZuM%3A

Jak se s tímto problémem ale vypořádat? Bylo by to
zajisté hodně úředničení. Jistě existuje spousta nápadů, jak řadu vylepšit. Představím vám jeden, který je
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Tereza
Kučerková
(12 let)
Bydlí v Přerově
kousek od školy.
Moc ráda fotí.
Ve volném čase
je venku s kamarády. Stará se o svého
křečka, který se jmenuje Špek.

Iva Trefilková
(11 let)
Bydlí v Přerově u Výstaviště.
Ve svém volném
čase je s kamarády
venku a trénuje hru
na housle.
Elizabeth Kelnarová, 6. A

Rozhovor
odpočívat, ale ne vždy se to podaří. Moc v klidu být
neumím. V neděli volím jiný sport než běh.

Rozhovor s paní učitelkou
Mgr. Jitkou Podivinskou
Na naší škole učíte tělocvik a výchovu ke zdraví
a víme o Vás, že máte ráda běh… plánujete i závodit?
Ano, určitě, právě se připravuji do Prahy na půlmaraton, který bude 2. dubna. V červnu mě čeká půlmaraton Olomouc. A v září večerní běh Prahou 10 km. Bývá
to moc pěkné. Praha je osvětlena, někteří běžci mají
čelovky a jsou jako světlušky.

Každý máme nějaký svůj sen, patří mezi ty vaše sny zúčastnit se nějaké atraktivní sportovní akce?
Můj sen byl kdysi před nedávnem jet se potápět do Egypta, bydlet na lodi, udělat 3–4 ponory denně. Kochat se
barevnými rybičkami, vidět perutýny, možná i manty,
murény, žraloka… Jednou se tam podívám.

Jaký předmět byste nemohla nikdy učit a proč?
Těch předmětů by bylo víc, které by nešly. Určitě by to
byla chemie a fyzika. Dělají se tam pokusy… a to by
nedopadlo nejlíp. Chemikáliím nerozumím a nevěděla
bych, co nalít do čeho, co smíchat s čím.
Jak vypadá Váš obvykle strávený víkend?
Jak kdy, když někam jedu, tak neběhám. Jezdívám
na chalupu, kde buď pomáháme tátovi, co je potřeba,
nebo vyrazíme na turistiku, lyže, popř. běžky. Někdy
se domluvím na cyklovýlet z Olomouce a jedeme
do Sobáčova - za Litovlí, na Bouzov i na Helfštýn. Když
se nedomluvím, jsem doma. V sobotu ráno jdu běhat,
a pak se věnuji domácím pracím, po obědě se dívám
na pohádku. V neděli neběhám, snažím se od sportu

Foto: Mgr. Jitka Podivinská
Anna Hynečková, 6. B
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Přerovsko a okolí
Galerie Přerov

Pluta. Plánovaný rozpočet na stavbu činí 360 mil. korun.

Foto: Lukáš Kupec, 7. A

Stavba byla zahájena v polovině dubna roku 2015, její
dokončení je plánováno na červen roku 2016 a samotné otevření na srpen téhož roku.

Co se týká uskladnění, kolo po vjezdu do věže vyjede
pomocí výtahu na volné místo a zde se umístí. Když si
pro kolo majitel přijde, sjede zase pomocí výtahu dolů,
umístí se na plošinu a vyjede ven.

Tereza Staňková, 7. A

Je to bezpečné a suché prostředí pro Vaše kolo, proto
neváhejte a vyzkoušejte.

Dostupné z: http://www.prerov.eu/cs/magistrat/zivnostenske-a-zemedelske-podnikani/aktualni-informace/probehla-kontrola-prodejcu-alkoholu-na-vanocnich-trzich.html

Tadeáš Zachara, 6. B

Úschovna kol

Lukáš Kupec, 7. A; Kristýna Knapková, 8. B

Foto: Tereza Staňková, 7. A

Nová nákupní galerie vyrůstající v centru města Přerova
se nachází na území bývalého Prioru a přilehlého parkoviště. Na střeše této obchodní galerie se počítá se 300
parkovacími místy, z nichž je 100 rezervováno pro místní
obyvatele. Těchto 100 míst si můžete rezervovat formou
nákupu parkovací karty, jejíž cena činí 200 Kč za rok.

Dostali jste nové kolo a máte strach, že Vám ho někdo „přemístí“? Už žádný strach. Koncem září byla
zahájena stavba úschovny kol mezi vlakovým a autobusovým nádražím v Přerově. Na tento projekt bylo
zapotřebí 9,5 milionu korun.

Ohlédnutí
za Vánocemi
Vánoční trhy
Další rok a další vánoční trhy. Každý to zná, ale co tam
bylo vůbec tak zajímavého, že si to nemůžeme koupit
v supermarketu?

Foto: Kristýna Knapková, 8. B

Foto: Tereza Staňková, 7. A

V galerii nalezneme celkem 60 obchodů na 3 patrech. Na prvním patře jsou naplánovány obchody
a supermarket Billa, na patře druhém restaurace, kavárny a obchody a na třetím parkoviště. Hlavní vstup
do galerie je navržen ze strany od kina Hvězda, vjezd
na parkoviště z ulice Šířava.
Generálním
dodavatelem
stavby
je
firma
STRABAG a. s. Hlavním stavbyvedoucím je Ing. Tomáš
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Tato úschovna kol byla slavnostně otevřena dne
11. 12. 2015. Jejím cílem je garance bezpečné a levné
úschovy jízdních kol i elektrokol (včetně přileb). Krádež kol z této věže je teoreticky vyloučena. Celkem
pojme 117 kol, z toho 95 velkých a 16 dětských kol,
provoz je nonstop a poplatek činí 5 kč / 24 h. Kolo je
zde možné ponechat maximálně 30 dní.
Postup příjmu kola je velmi snadný. Jednoduše dáte kolo
na plošinu a stisknete tlačítko. Otevřou se dvířka a kolo
zajede do věže. Vše máte vyřízeno za 30 sekund.

Mohli jsme si pochutnat na sladkostech, jako třeba
na Hořických trubičkách, karamelkách nebo jste se
mohli kochat různými ozdobami na vánoční stromeček. Nechyběl ani stánek s řezníkem, prodej vykrajovátek či krajkových ubrusů a deček. Co se týká
občerstvení, byly v nabídce různé nápoje, do kterých
spadají například punče, a to i v dětské variantě, a samozřejmě pokrmy, jako bramboráky a párky v rohlíku
se spoustou dalších.
Dle mého názoru se trhy docela povedly, ale nebylo
tam přeci jenom nic nového, proto nemůžu říct, že
bych byl nějak zvlášť překvapen. Ale má to stále své
kouzlo, a proto musím uznat, že potají doufám, že se
tato celorepubliková tradice z našeho města nevytratí.

VÁNOCE V RUSKU
Kdy se slaví? Vánoce se tradičně v Rusku slaví až
7. ledna, protože církev stále používá Juliánský kalendář
– ten je oproti našemu Gregoriánskému kalendáři o 13
dní opožděn. Náš 7. leden tedy odpovídá 25. prosinci.
Nový rok: Novoroční oslavy začínají 31. prosince.
Domácnosti se slavnostně vyzdobí, nemůže chybět
stromek. Večer se lidé sejdou u slavnostního stolu, vyměňují si dárky a dětem naděluje děda Mráz, kterého
často doprovází Sněhurka. O půlnoci pak lidé vyjdou
do ulic a vítají Nový rok.
Štědrovečerní večeře: Tradičním jídlem je nákyp
z pšeničných zrn, a to s mandlemi, rozinkami, mákem,
švestkami a cukrem.
Historie: Pravoslavné Vánoce podle ortodoxní křesťanské církve byly původně spojeny s velkým množstvím
lidových zvyků. Po zákazu Vánoc v roce 1918 však
zvyky upadly v zapomnění a nyní většina Rusů místo
nich slaví Nový rok s Vánočním stromečkem a dárky
od dědy Mráze.
Veronika Budařová, 8. B
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Mausoleum v Halikarnassu

Star Wars: Síla se probouzí

Tato nádherná stavba - Mausoleum (hrobka) v Halikarnassu - ve starověku patřila mezi sedm divů světa. Dal ji vybudovat vládce Kárie Mausólos se svou
manželkou Artemisií v letech 353–350 před naším
letopočtem. Na místě města Halikarnassos teď stojí
město Bodrum v Turecku.

Zajisté jste si všimli, že do kin přišlo sedmé pokračování Star Wars. Když už se rozhodnete jít do kina, volte raději 3D. Ve 3D totiž uvidíte, jak na vás například
létají stíhačky TIE. Příběh se z velké části odehrává
na planetě Jakku.

Dostupné z: https://wiki.en.grepolis.com/wiki/The_Mausoleum_of_Halicarnassus
http://divysveta.webzdarma.cz/mauz.html

Příkaz pro stavbu prý původně dala Artemisia
a po manželově smrti pokračovala sama. Jenže dokončení stavby se již nedožila. Po smrti Artemisie
na stavbě pokračovali jistí umělci, protože věděli, že
je to dílo proslaví. Stavba byla považována za nádherné dílo a mezi sedm divů světa ji zařadil Antipatr
ze Sidónu. Architekti, kteří se na stavbě podíleli, byli
Satyros a Pýtheos. Phýteos potom vybudoval ještě
Athénin chrám v Priéně. Na výzdobě se podíleli hlavně
Skopás, Bryaxis, Timotheos, Leochares a Pytho. Ze
záznamů můžeme vyčíst, že v 10. století n. l. nebyla
hrobka ještě zničena.

Naše první vysvědčení

Dostupné z: http://games.tiscali.cz/video/traileru-na-star-wars-sila-se-probouzi-dominuje-zaporak-kylo-ren-267848, https://www.google.cz/
webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=postavy+star+wars+7
Třída 1. B s p. uč. Mgr. Ivanou Suchánkovou

Luk Skywalker zmizel a z popela impéria povstal
nový a silnější první řád. Jediným vodítkem k Lukovi
Skywalkerovi je mapa, kterou vlastní jeden z přátel
povstalců na planetě Jakku. Odboj tam pošle svého
nejlepšího pilota jménem Poe. Ten mapu získá, ale odboj není jediný, kdo po Skywalkerovi pase.
Jak tento příběh pokračuje a skončí… to se dozvíte
v kině.
Arnošt Lenoch, 6. B

Ve 12. století ji však skoro celou zničilo zemětřesení a zasypalo některé sochy, a tím je zachránilo před Křižáky. Ti
budovu rozebrali roku 1522, čímž ji úplně zničili.
Arnošt Lenoch, 6. B
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Třída 1. A s p. uč. Mgr. Michaelou Janošíkovou
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Chemické pokusy

Velikonoční rozhovory v ulicích

Dne 22. 12. 2015 jsme se rozhodli předvést několik
chemických pokusů v 6. B a v 7. A: bouchající plechovka, sloní pasta, faraonovi hadi a neviditelné písmo.
S největším úspěchem se setkala bouchající plechovka. Tento pokus mohli vyzkoušet i dobrovolníci. Nejúspěšnějším odpalovačem plechovek se stal Theodor
Kuba.

V průběhu února jsme se rozhodli, že se vydáme
do ulic Přerova a zeptáme se lidí, jak slaví Velikonoce. Každý z vás si představí malované kraslice, proutí,
jaro a vůni pečeného beránka. Zjistili jsme, že každý
má malinko jiné zvyky.

Největším zážitkem bylo, když jsme odpalovali plechovku v 7. B, protože se nám ji vůbec nedařilo odpálit. Když si už všichni mysleli, že se pokus nezdaří,
plechovka udělala takovou ránu, až někteří z prvních
lavic uskočili. Obě tyto akce trvaly cca 50 minut.

Vzhledem k tomu, že naším cílem bylo oslovit co nejvíce občanů a natočit s nimi na kameru krátký rozhovor,
zjistili jsme, že práce reportéra není nic snadného.
Každý z nás si vyzkoušel vytipovat člověka a oslovit
jej. Ne každý chtěl odpovídat na otázky ohledně Velikonoc, natož nechat se natáčet na kameru. Všem se
nám to moc líbilo.
Ivana Pospíšilová, 6. A;
Vít Cekota, 8. B

V této třídě byly na lavicích ještě nachystány úkoly
a budoucí školáci si mohli vyzkoušet svoji připravenost na moderní školu.
Toto odpoledne bylo náročné pro všechny, a to dokonce i pro naše malé návštěvníky.

Ranní budíček nám zvonil už 7.10 a snídaně vždy probíhala ve stylu švédských stolů. Desátá hodina pro nás
znamenala večerku, ale připraveni na spánek jsme
museli být už minimálně půl hodiny předem. Každý
den po večeři nám pan zástupce sdělil pokyny k dalšímu dni. K dispozici nám byla každý večer tělocvična
a bazén.
Foto: Mgr. Dana Hanzlíková
Mgr. Dana Hanzlíková

Lyžařský kurz 2016
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří naše škola už tradičně pořádá
před zápisem dětí do školy. I letos jsme pozvali naše
budoucí školáky, aby se mohli seznámit s naší školou.
Pro snazší orientaci dostali při vstupu do školy mapku
s vyznačenými třídami a pro zpestření prohlídky byl
připraven program.

Třída označená HERNA měla dětem poskytnout odpočinek, ale i zábavu. Děti se vžily do role strávníka
školní jídelny a bravurně zvládaly vyznačenou závodní
dráhu s táckem, talíři, příborem a skleničkou.
Foto: Mgr. Jitka Fojtková

Lukáš Létal, 6. B
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V pondělí a v úterý jsme lyžovali dopoledne i odpoledne. V úterý večer se konala první diskotéka, která
končila v 9 hodin večer.
Středeční den byl pro nás odpočinkový. Lyžovali
jsme jen dopoledne a odpoledne jsme vyrazili na túru
do Malé Morávky, kde jsme dostali hodinový rozchod.
Ve čtvrtek jsme také lyžovali dopoledne i odpoledne
a večer se konala závěrečná diskotéka, na kterou se
všichni moc těšili.
Pátek pro nás byl den poslední, a proto jsme lyžovali
jen dopoledne. Po obědě jsme naložili věci do autobusů a odjeli zpět do Přerova, kde na nás čekali rodiče,
aby si nás vyzvedli.

Ve třídě nazvané ŠKOLA si mohly děti zahrát na budoucí prvňáky a vyzkoušet si v lavicích učení a činnosti, jako už opravdoví prvňáci.
Svou zručnost děti dokazovaly vyrobením papírového
skládaného draka, v místnosti zvané DÍLNA.

Po našem příjezdu a následovném ubytování jsme poprvé vyrazili na sjezdovku. Vyšlapali jsme si kousek
svahu, ukázali jsme, jak lyžujeme nebo popř. jezdíme
na snowboardu a pan zástupce si nás spolu s paními
učitelkami rozdělili do družstev.

Naše škola v průběhu ledna absolvovala lyžařský
kurz. Účast byla opravdu velká, protože se této celotýdenní akce zúčastnili žáci 5. až devátých 9. tříd, což je
celkově okolo 100 žáků, a přepravovaly nás dva velké
autobusy a mikrobus.

I přestože jsme se domů moc těšili, rozhodně jsme
si letošní lyžák užili, a už se nemůžeme dočkat, až
pojedeme příští rok na další!
Tereza Staňková, 7. A

Ubytování jsme měli v Karlově pod Pradědem na chatě
Kamzík, odkud jsme skibusem dvakrát denně dojížděli
na svah Ski Karlov.

O tom, že žijeme v elektronické době, ukazovali malí
návštěvníci na stanovišti - INTERAKTIVNÍ TABULE.
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