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Sem napište text. 
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1. Jak dlouho učíte? 

Druhým rokem 

 

2. Kde jste učila předtím? 

V Bruntále na základní škole Petrin.  

 

3. Jaké záliby máte? 

Sport-lyže, kolo, běh, běžky, spinning, 

četba a cestování. 

 

4. Jaký styl malování máte ráda?  

Vlastní výtvarná tvorba a abstraktní malba. 

 

5. Líbí se vám na této škole?  

Líbí, moc.  

 

6. Jak vycházíte s žáky?  

Panuje tu přátelská atmosféra.  

 

7. Co učíte?  

Výtvarnou výchovu ve všech třídách na 2.stupni.  

 

8. Zúčastnila jste se nějaké soutěže v malování? 

Na ZŠ a ZŠ umělecké. 

 

9. Proč jste se rozhodla jít na tuto školu?  

Stěhováním do Olomouce a dostala jsem tady pracovní nabídku. 

 

10. Jak vycházíte s kolegy?  

Dobře, jsou přátelští a vstřícní. 
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Ve čtvrtek 23. října třída 3.B opustila svoje lavice. Vydali jsme se proti 

proudu času až do doby ledové. V muzeu 

ZŠ J. A. Komenského v Předmostí jsme 

si vyslechli zajímavé povídání o lovcích 

mamutů. Víme už, jak žili, čím se živili, 

koho a jak lovili. Prohlédli jsme si i 

expozici pravěkých lidí, pozůstatky kostí 

a zubů mamutů nebo šperky.Následující 

den jsme  podruhé v tomto školním roce 

strávili hodinu čtení v knihovně na Velké 

Dlážce. Pravidelně každý měsíc ji 

navštěvujeme již od 1. třídy. O přečtených knihách pak zpracujeme čtenářský 

list a seznámíme tak spolužáky s dalšími tituly dětské literatury. 
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Dne 16.12.2014 se 9.A společně s 9.B zúčastnila exkurze na střední 

průmyslové škole. Když jsme vešli do školy, zavedli nás do sborovny, kde jsme 

si odložili věci, a potom nás zavedli do jedné učebny. V té nás rozdělili na dvě 

skupiny. Jedna zůstala ve třídě a zkoušela programovat v Microsoft Office 

Excelu. Druhá skupina se přesunula do jiné učebny, ve které byly rozebrané 

součástky počítače. Jeden žák nám vysvětloval, k čemu slouží, od jakého jsou 

výrobce atd. Posadili nás i k počítači, na kterém jsme hráli hru za jednoho 

pána, který nakupoval a pořizoval počítačovou techniku do domácností a firem. 

Když se obě skupiny vyměnily, odvedli nás do učebny PLC-Programovatelný 

logický automat, ale s tím jsme nepracovali. Měli jsme tam sériové zapojení a 

dostali jsme úkol propojit ho tak, aby zasvítila žárovka v  zapojení. Potom 

jsme byli v učebně, v níž jsme programovali barvu a rychlost problikávání 

žárovky. Konec prohlídky byl v učebně, v které se učili strojírenský obor, 

navrhovali šroubky a různé geometrické útvary. To jsme si nemohli bohužel 

zkusit, protože to bylo učivo 4.ročníku, tedy pro nás těžké. Po poslední 

prohlídce jsme šli do sborovny, vzali si věci a vraceli se s úsměvem domů.  

 

Dne 14.11. a 21.11. byly třídy 9.A/B 

na exkurzi ve střední škole 

technické. Sraz jsme měli v 8:50 u 

Kouřilky. Nejprve jsme šli do jedné 

třídy, kde jsme se podepsali a 

zjistili, co bude dál. Poté jsme se rozdělili na 

skupiny. Jedna skupina šla do optiky, kde dostala a 

vyplnila pár pracovních listů. Mohli jsme si vyzkoušet 

i brýle jak retro, tak i moderní. Pak jsme si vyrobili 

http://www.kourilkova8.cz/index.php?popis=stredni-skola-technicka-prerov-kourilkova


ČASOPIS MATES, 2.ČÍSLO, ROČNÍK 2014/15 
 

6 
 

periskop a každý si s ním udělal, co chtěl. Druhá skupina stavěla 

elektromagnet ze stavebnice Merkur. Zkusili jsme si postavit 

z elektromagnetu závoru a jeřáb na vrakovištích. Mezi stanovištěm byla krátká 

přestávka, kdy jsme si mohli něco koupit ve školním bufetu. Po skončení 

exkurze si nás pan ředitel vyzvedl, který nás spočítal a propustil domů. 

 

 

                                        

 

 

 

 

Ve středu 15.10.2014 jsme navštívili muzeum 

Jana Amose Komenského, abychom se 

dověděli nové poznatky o životě známého ,,učitele národů‘‘ . Program 

probíhal v historické třídě z doby, kdy Komenský žil. Na začátku nám 

pustili krátké video o jeho působení 

v Přerově. Dále jsme si ukazovali časovou osu 

života J. A. Komenského a přiřazovali jsme 

k ní předměty vystihující daný rok. Sami jsme 

si také vyrobili  badatelský list a za odměnu 

jsme dostali certifikát. 

Návštěva Muzea se nám moc líbila, protože 

byla poutavá a dověděli jsme se mnoho 

zajímavých věcí. 
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Dne 5. 11. 2014 u nás chodil, stejně jako na ostatních školách, Mikuláš. Jeho 

pomocníky se tento rok stali žáci 9. tříd. Všichni se společně sešli před 1. 

vyučovací hodinou v učebně výtvarné výchovy. Odtud potom druhou hodinu 

společně s Mikulášem, čerty a anděly vyšli do tříd napravit zlobivé děti. V 1.B 

na družinu čekalo překvapení! Žáci této třídy se převlékli za čerty! Takže 

čerti chodící s Mikulášem byli velmi hodní, nikoho si neodnesli a ještě 

prvňáčkům pomohli vylepšit jejich vzhled tak, aby vypadali mnohem víc 

čerťácky. Nikoho si také neodnesli ani z druhé třídy. Ale děti z třetích, 

čtvrtých a pátých tříd měly namále, kdyby bylo jen na čertech, většina dětí je 

teď nejspíš s nimi v pekle. Mikuláš a andělé ale věří v nápravu zlobivců, a proto 

navrhli, ať dětí zazpívají, a tak se zachrání. Potom od velmi milých a krásných 

andělů dostaly spoustu dobrých sladkostí. My všichni doufáme, že se zlobivci 

do příštího roku napraví a čerti z nich nebudou mít takovou radost. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČASOPIS MATES, 2.ČÍSLO, ROČNÍK 2014/15 
 

8 
 

 

 

 

 

Dne 23. 10. měli možnost žáci 3. C navštívit ZŠ v Předmostí, jejíž součástí je 

MUZEUM LOVCŮ MAMUTŮ. Děti se dozvěděly, jak se žilo v době ledové, jak 

vypadali lidé, čím se živili, kolik měli dětí, 

jak velcí byli mamuti… Bývalý pan ředitel 

této školy dokázal poutavě vyprávět a děti 

ani 

nedutaly 

celou 

půlhodinu. 

V druhé 

polovině 

si mohly 

prohlédnout, jak vypadala doba ledová v 

reálu. To, že je dřívější doba zajímá, 

dokázaly různými dotazy, které jim pan učitel velmi ochotně zodpověděl. Učit 

se dá i jinak než ve třídě, a proto se těšíme na listopad, kdy navštívíme 

Muzeum J. A. Komenského. 

 

 

 

Dne 11.listopadu se třídy 9.A a 9.B zúčastnily 

přednášky o sexuální výchově. Žáci se učili, jak mít 

bezpečný pohlavní styk, jak zabránit pohlavním 

nemocem a jak ochránit muže či ženu. Pro zabránění 

pohlavním nemocem je jen jedna možnost- používání 

prezervativu. Dalšími možnostmi jsou pilulky, které se 

berou každý den, dále hormonální tyčinky, prezervativ 

pro ženy, tělísko, gely a hormonální náplasti. 
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 Jak si zpříjemnit den a dostat se 

do správné vánoční atmosféry?? 

No přece zajít na koncert Pavla 

Nováka. 

Tak to přesně se nám poštěstilo 

3.12. v kině Hvězda. A jak se nám 

to líbilo ?? 

 

-Koncert Pavla Nováka byl nejlepší, byl to 

nejlepší koncert na světě. 

-Nejvíc se mi líbilo, jak jsme tančili. 

-Koncert se mi moc líbil a myslím, že i celé 

třídě. 

-Novák zpíval v kině Hvězda. Moc se mi to 

líbilo a myslím, že nikdo nezůstal bez 

úsměvu. 

 

   

V pondělí 8.12.2014 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém 

jazyce. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích – nižší kategorie (6. a  7. třída) 

měla 8 účastníků, ta vyšší (8. a 9. třída) 11 účastníků. Úkolem bylo mluvit na 

dané téma, reagovat na otázky zkoušejících a také popsat obrázek. Všichni 
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zúčastnění si vedli výborně, ale nejlepší může být jen jeden. Tím byl v nižší 

kategorii Vít Cekota (7.B) a ve vyšší kategorii Tereza Négyesiová (9.B), kteří 

postupují do okresního kola. Budeme jim držet palce!  

Výsledky:             Nižší kategorie          Vyšší kategorie  

1.místo                       Vít Cekota (7.B)               Tereza Négyesiová (9.B) 

2.místo                      Tadeáš Bareš (7.B)            Adam Hos (8.A)  

3.místo                      Hubert Malchar (7.B)       Adam Hlobil (8.B) 

4.misto                      Viktor Zamazal (7.C) 

 

 

 

Dne 25. - 26. 11. 2014 deváté třídy navštívily přerovský 

Úřad práce, kde se žáci dozvěděli spoustu zajímavých 

věcí. Informace nám poskytla Mgr. Renata Králíková. 

Každý si napsal na papír povolání nebo školu, kam by 

chtěl jít, a paní Králíková nám říkala, zda to je dobré 

rozhodnutí. Pokud ovšem někdo ještě nevěděl, čím by chtěl být, sedla si s ním 

a pokoušela se mu pomoci vybrat vhodnou školu. Paní Renata Králíková pro nás 

měla přichystanou prezentaci, jejíž součástí bylo video o profesi zedník. 

V tomto videu byly obsaženy všechny klady a zápory této 

profese. Ke konci návštěvy jsme se mohli podívat do 

složek s různými profesemi. Velký zájem byl o umělecké 

školy a zaměstnání, k dalším vyhledávaným okruhům 

patřily sportovní školy, lékařství, pedagogika a další. 
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Scholaris je přehlídka středních škol 

v daném kraji. Ta v Přerově proběhla 4. 

11.2014 na Gymnáziu Jana Blahoslava. 

Třídy 9.A a 9.B společně se dvěma 

dívkami z 8.třídy vyšly v 10:30 ze školy. 

Na gymnáziu jsme dostali rozchod 30 min. Po tuto dobu jsme měli čas 

prohlédnout si 48 škol přímo z Přerova a jeho okolí. Bylo to jistě dost naučné a 

těm, kteří si školu, na které by chtěli studovat, ještě nevybrali, je určen velký 

Scholaris, který se koná 26. listopadu 2014 (8:30 – 17:00 hod) a 27. 

listopadu 2014 (8:00 – 17:00 hod). Cestou zpět 

jsme se stavili na Střední školu gastronomie na 

Šířavě 7, která v ten den měla Den otevřených 

dveří. Měli pěknou výzdobu, ale všechny žáky 

zaujala především ochutnávka jídel, největší 

oblibu si získaly bramboráčky.  
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V letošním roce proběhl již 12.ročník regionální pěvecké 

soutěže Slavíci z Přerova,kterou pořádá SVČ ATLAS a BIOS. 

Soutěž se konala ve dnech 11.a 12. listopadu a dvou kategoriích 

se jí zúčastnilo několik desítek mladých zpěváků z Přerova a okolí. Jako každým 

rokem vyslala také naše škola své soutěžící -7 žáků z 1.stupně a 6 žáků z 2. stupně. 

Všichni se dobře připravili a v konkurenci ostatních zpěváků se určitě neztratili. 

Překonali i počáteční trému a snažili se podat co nejlepší výkon. Docela se jim dařilo 

a umístili se ve všech pásmech. Diplom za bronzové pásmo si odnesli 3 žáci z 5.A- 

E.Kelnarová, S.Ševčíková , M.Grebeň a děvčata ze 6.B - A.Kučerová a D.Drábková. 

Stříbrné pásmo si vyzpívalo 6 žáků - A.Palotošová ze 4.A, I.Pospíšilová z 5.A, 

K.Konečná a M.Bendová obě ze 7.C, J.Odstrčil z 8.A a B.Vítková z 9.B. Ve zlatém 

pásmu se umístili ti nejlepší – pěkné 4.místo získala A.Skřečková ze 4.B s písničkou 

Červená řeka, na stupně vítězů se dostala B.Ludmilová, která si s písní Dívka 

pihovatá vyzpívala 3.místo a největším úspěchem bylo 1.místo E.Košnárové z 6.B, 

která s písničkou Pátá zaujala porotu nejvíce. Všem soutěžícím a vítězným “slavíkům 

“ děkujeme a moc blahopřejeme. Doufáme, že se všichni těší na další ročník Slavíků 

z Přerova.  

 

Milujeme volejbal, 

je lepší než nohejbal. 

My jsme ještě přípravka 

s balonem je lítavka. 

Robet nás honí sem  

a tam, musíme řvát, 

mám mám mám. 

Prej že balon nekouše, 

ale kousl Bohouše.  

Hej hej hej volejbal je nej!     žákyně 5.A 
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Práce, usilovnost a med – život včel je v podstatě dost jednotvárný a 

předem určený… ale ne pro malou včelku Máju, která už od samého 

narození nabourává zaběhnutá pravidla úlu svojí radostí ze života a 

mimořádně dobrodružnou povahou. Proto je od prvního dne pečlivě 

sledovaná a ne moc oblíbená u 

samotné hlavní královské rádkyně 

Gunilly. Jednoho dne v jejich úlu 

vypukne velký zmatek a zděšení, 

protože se zjistilo, že zmizela 

veškerá mateří kašička a podezření 

padne na znepřátelený roj sršňů. 

Fíkaná a po moci prahnoucí 

Gunilla přesvědčí královnu, že 

úlu hrozí ze strany sršňů velké 

nebezpečí a jediná možnost, 

jak se ubránit, je napadnout 

sršně. Všechno se tedy 

připravuje na boj, jen laskavá a 

moudrá paní Cassandra tuší, že 

něco není v pořádku, a tak pomůže Máje s Vilíkem tajně odletět, aby 

našli pomoc. Vydávají se tedy na nebezpečnou cestu, při které zažijí 

velké dobrodružství, ale i úžasné zážitky a najdou si hromadu nových 

přátel… ale hlavně si uvědomí, že existuje i svět mimo plástve včel s 

odlišnými pravidly. 
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Fotbal 

 

Sportovní komentátor komentuje fotbalový zápas: „Útočník Milan Baroš si to namířil ze 

středu hřiště přímo k brance soupeře. Ano, obešel jednoho obránce, výborně obešel 

druhého a ocitnul se sám před brankářem! Proboha! Nahraje mu už někdo!"  
 

Blondýnky 

 

Hodina zeměpisu, ve třídě sedí 20 blondýnek. 

Učitel vyzve jednu z nich: "Nikol, ukažte nám na mapě Ameriku." 

Nikol jde k mapě a ukáže Ameriku. 

Učitel říká: "Výborně! Další otázka: Kdo objevil Ameriku?" 

19 blondýnek sborově odvětí: "Nikol!"  
 

Štěstí 

Štěstí nezávisí na penězích. 

Ale stejně se líp brečí v limuzíně než v autobuse. 

 

Operace 
 

Ptá se lékař svého kolegy: 

"Tak co, jak dopadla operace?" 

"Operace? Počkat, my jsme nepitvali?" 

 

Oprava auta 

 

Povídají si dva Skoti: "Už pět let mám auto a ještě jsem za jeho opravu nedal ani korunu!" 

"Já vím, tvůj automechanik mi to taky říkal."  

 

Vězení 

Vězeňský dozorce se ptá trestance: 

"Jak je možné, že vás nechodí nikdo navštěvovat? To nemáte žádné příbuzné?" 

"Mám, ale všichni jsou tady."  
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Již 3. ročník turnajů žákovské ligy v házené mini žáků byl zahájen ve 

středu 26. 11. 2014 ve sportovní hale Sokola Žeravice. Do soutěže v ročníku 

2014/1015 se přihlásila pouze tři družstva. Celkem hrálo 30 hráčů a hráček ve 

třech týmech, které se utkaly navzájem systémem každý s každým 2 x 10 

minut dvoukolově.  

Hned v prvním kole nás čekal soupeř ze ZŠ Přerov, U 

Tenisu.  Obě družstva hrála po odchodu starších hráčů 

v pozměněných sestavách, doplněných o nováčky. Lépe se 

s touto skutečností vypořádali naši hráči a po poločasu  

17 : 0 v náš prospěch zvítězili celkově 26 : 1. Střelecky 

vynikl zejména Jakub Rytíř, autor 11 branek. Spolehlivě 

zachytal Martinec, nezklamali ani nováčci Vodička a 

Jurášek. 

Také v dalších utkáních neměli naši hráči se svými soupeři žádný problém 

a jasně je přehráli. Příležitost dostali všichni naši hráči. 

 

Naše výsledky:  

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Přerov,  U Tenisu 26 : 1 (17 : 0) 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Přerov, Trávník 22 : 7  (12 : 4) 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Přerov,  U Tenisu 26 : 0 (14 : 0) 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Přerov, Trávník 17 : 6 (8 : 1) 

Sestava a střelci našeho družstva:  

Brankáři: Martinec  

Hráči v poli: Rytíř 43, Míček 10, Tas 21, Vodička 9, Grebeň 4, Jurášek 4. 

Pořadí v turnaji: 1. místo ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5  8 bodů 

    2. místo ZŠ Přerov, Trávník    4 body  

    3. místo ZŠ Přerov, U Tenisu    0 bodů
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 Druhé kolo školní házenkářské ligy starších mini žáků 

proběhlo ve středu 10. 12. 2014 ve sportovní hale 

v Žeravicích za účasti družstva chlapců z Velké Dlážky, ZŠ 

Za Mlýnem, ZŠ U Tenisu a ZŠ Trávník. Naši chlapci po 

jasném vítězství v prvním kole soutěže dokázali obhájit své 

pozice a opět, bez jediné porážky zvítězili.  

 Soutěže se účastnilo 40 hráčů a hráček ve čtyřech 

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

V zahajovacím utkání nastoupilo naše družstvo proti ZŠ Přerov, Za Mlýnem. To 

bylo tvořeno hráči a hráčkami 4. tříd, kteří nastupují za domácí Žeravice, a bylo 

patrné, že jde o celkové vítězství v celém turnaji. Hráči se od začátku snažili plnit 

pokyny trenéra, střelecky se dařilo zejména Tasovi a žáku třetího ročníku 

Vodičkovi, který svým výkonem potvrdil talent pro tuto hru. Oporou družstva byli 

také oba brankáři Martinec a Staš. Po vyrovnaných poločasech jsme nakonec vyhráli 

o 7 branek. 

 V druhém utkání jsme nastoupili proti finalistovi z prvního kola ZŠ Trávník a 

opět jsme snadno zvítězili, zejména zásluhou proměňování střeleckých příležitostí. 

(Vodička 6, Míček 5, Kuba 4)  

Poslední utkání proti nejslabšímu kolektivu bylo jen otázkou, o kolik branek 

zvítězíme. Rozdíl na ukazateli skóre byl po závěrečném hvizdu rozhodčího 17 branek 

v náš prospěch. 

Ukázalo se, že ani absence nejlepšího střelce a hráče základní sestavy Jakuba 

Rytíře a dále Michala Grebeně, kteří pro špatný prospěch a chování byli 

z reprezentace školy dočasně vyřazeni, a zraněného Viciana, naše družstvo příliš 

neoslabila a dobrým kolektivním výkonem je ostatní dokázali nahradit. 
  

Sestava a střelci našeho družstva:  

Brankáři: Staš , Martinec, hráči v poli: Vodička 14, Míček 12, Tas 11, Kuba 10, 

Jurášek 8, Martinec 1, Jambor.  

Pořadí v turnaji:  

1. místo ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5  8 bodů 

2. místo ZŠ Přerov, Za Mlýnem   4 body     

3. místo ZŠ Přerov, Trávník    2 body  

4. místo ZŠ U Tenisu     0 bodů     


