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V novém školním roce 2011-2012 vás vítá naše školní redakce časopisu Mates. Letos
máme na škole dost velkou změnu . nového pana ředitele Martina Černého, ale
doufejme, že bude stejně fajn jako bývalý ředitel pan Jarmil Vysloužil.
Ale na našem časopise se skoro nic nemění. Jsme rádi, že v naší redakci máme hodně
nováčků. Doufáme, že i letos budete našimi čtenáři a že nám taky s některými články
pomůžete. Můžete nosit návrhy , zajímavé články nebo nějaké fotografie, budeme velice
rádi. Za celou redakci vám v tomto školním roce přejeme mnoho krásných známek,
spoustu nových vědomostí a spokojenosti na naší škole.
Krátká básnička o prádninách:
Dlouhé letní prázdniny
užili jsme si je bez viny.
Červenec, srpen slunce svítí,
rozkvétá i luční kvítí.

Stanovačky, grilovačky, samá akce,
paří se nám velmi sladce.
Kamarádi, moji přátelé,
s nimi prázdniny jsou veselé.

Déšť a bláto nás nezastaví,
jsme totiž velice hraví.
Prázdniny jsou bezva věc,
chodíme ven na pokec.

Horké léto, sluníčko,
osvěžím se maličko.
Září zase na nás volá,
že se přiblížila škola.

Chcete, aby byla vaše fotografie na titulce časopisu Mates ??? SOUTĚŽTE !Nová soutěž
je jednoduchá, stačí jen vyfotit krajinu na předem určené téma. Odešlete-li svou
fotografii na e-mail rdokoupilova@zsdlazka.cz, máte šanci, abychom vaši fotografii
vybrali a umístili ji na titulní straně časopisu MATES .
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Od září máme nového ředitele Martina Černého . Tak se ho zeptaly na pár otázek:

Proč jste chtěl být ředitelem na naší škole ?
Poradila mi to maminka  .
Váš názor na učitele a na žáky ?
Učitelé jsou skvělí, pracovití, spolupracuje se mi s nimi dobře. Na žáky si zatím zvykám.
Byl jste už ředitelem na nějaké škole ?
V předchozím působišti jsem byl zástupcem ředitele. Ředitelování jsem si vyzkoušel půl
roku na Gymnáziu v Lipníku nad Bečvou.
Jaké pro Vás bylo konkurzní řízení ?
Hlavně povedené, motivační a s ,,dobrým koncem‘‘ .
Jste rád, že jste ředitelem ?
Práce je to zajímavá, náročná. Zatím si zvykám na všechny povinnosti, které
s ředitelováním souvisí. Zeptejte se za rok.
Je pravda, že chcete zrušit Mikuláše ? 
Mikuláš je BOREC – ZACHOVÁME !!!!! 

Michaela Špringlová a Lucie Petříková
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Začátek školního roku - pro
každého školáka těžký krok:
nová třída, noví učitelé…… a což
teprve prvňáci.
Letos naše nejmenší přivítal
1.zaří nový pan ředitel, pan
zástupce,
paní
učitelky,
zástupci magistrátu a také
Kašpárek z loutkového divadla.
Děti
byly
statečné,
nikdo
neplakal a
s velkou odvahou všichni
odešli od rodičů do svých nových
tříd. Snad děti budou rády chodit do
školy, budou se s chutí učit a přijímat
nové informace a vědomosti. Přejeme
jim hodně jedniček.

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU HELENOU SEDLÁČKOVOU:
Jak se vám pracuje s první třídou?

Který předmět vás baví učit?

S první třídou se mi pracuje velmi

Baví mě učit čtení a psaní,protože

dobře , protože jsou šikovní a

jsou velmi pečliví.

pracovití.
Kolik máte letos prvňáčků?

Letos mám 25 prvňáčků.
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Kde se ti to líbí více ve škole nebo

Kolik už jste měla prvních tříd?

ve školce?

Měla jsem 10 a více tříd.

Z: Ve škole.
ROZHOVOR S PRVŇÁČKY:

T: Líbí se mi více ve škole.

Na co ses těšil(a) do školy?

A:Ve škole je to lepší.

Zuzanka: Těšila jsem se až budu
mít samé jedničky.

A:Škola je lepší.

Tomášek:Těšil jsem se na jedničky.

Máš tady kamarády ze školky?

Adélka:Těšila jsem se na paní

Z:Nemám tady kamarády ze školky.

učitelku.

T:Do školky se mnou nikdo nechodil.
A:Mám tady kamarády ze školky.
A:Je nás tu ze školky víc.
S kým sedíš v lavici?
Z: Sedím v lavici s Aničkou.
T: Sedím s Frantou.

Andrej:Těšil jsem se na jedničky.

A: V lavici sedím s Kubou.

Jaký předmět tě baví?

A: Sedím s Karlem.

Z: Baví mě matematika.

Je hodná paní učitelka?

T: Těšil jsem se na tělocvik.

Z: Je moc hodná.

A:Líbí se mi tělocvik.

T: Je hodná.

A:Těšil jsem se na čtení.

A: Je moc hodná.
A: Je na mě moc hodná.

Redaktorky:MÍŠA a SABČA 6.A
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Ve čtvrtek bylo vyučování v 1. B zpestřeno návštěvou členů redakční rady
školního

časopisu

MATES

(Adama,

Marka a Mariana z 6.A) . Děti se nejen
dověděly o existenci časopisu, ale také
si hned vyzkoušely, jak se cítí mediální
hvězdy . Poprvé poskytly interview a
náramně si to užily. Všichni chtěli
odpovídat současně na otázky chlapců,
jak a na co se těšili, chtěli sdělit
případné obavy, zážitky, pocity...
Také redaktory naučili novou hru TREFOVÁNÍ PÍSMENEK

a s chutí si ji

v závěru besedy zahráli. Veselou atmosféru dokumentují fotografie, celé
znění rozhovoru si přečtete dále.
1. Jak se prvňáčkům líbí ve škole?
Třinácti se ve škole líbí a jen čtyři
by chtěli zpátky do školky.
2. Kdo se bál jít do školy?
Devět se jich bálo a osm se jich
nebálo.
3. Na jaké předměty se nejvíc
těšili?
Třináct dětí se těšilo na tělocvik a
šestnáct na písmenka .
Chtěli by být ve škole každý den i sobotu a neděli až do večera. Všichni si ve
třídě našli nové kamarády. Jsou tu moc rádi.
7

Časopis Mates, číslo1, ročník 2011/12

Outkovka rumělková, hvězdovka trojitá, řasnatka zprohýbaná, čechratka černohuňatá.
Že vám to nic neříká?
V pátek 16.září se vypravily děti z 1.B na každoroční výstavu hub. Na výstavě
sice žáci viděli nepřeberné množství neuvěřitelných tvarů i názvů,
ale zůstali věrní klasické muchomůrce, na které si
nepochutnáváme, ale potěší naše oko. Takže hned
v další hodině výtvarné
výchovy si děti zkusily
muchomůrku
nakreslit.
Posuďte sami, jak se jim to
podařilo.

Co musíme udělat, aby vzniklo něco takového – docela pěkného?
Nejdřív se musí najít menší placaté kameny a v papírnictví koupit různé ubrousky určené
pro tuto práci. Vemte ubrousek s obrázkem a sundejte z něj bílé spodní vrstvy. Na kámen
přiložte ubrousek, když barva kamene není vhodná, natřete kámen bílou temperou. Až
tempera uschne, přiložte znovu ubrousek a
speciálním lepidlem a štětcem přetřete i po
okrajích ubrousek tak, aby se nalepil na
kámen. Čekejte,až lepidlo uschne.
To je vše – snadné, nemyslíte?
Pracovní postup sestavili Jakub Potrok a
Štěpán Přehnálek ze 4.C
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Vyvrcholením mezinárodní výtvarné soutěže ,,S knížkou po celý rok“ byl mimo jiné také
dvoudenní výlet vybraných účastníků do polského Krakowa a Weliczki. Jak celou akci
vnímaly samotné děti? Ve středu ráno jsme odjeli z přerovského vlakového nádraží do
Bohumína. Jeli jsme v kupé. Jen škoda ,že tam nebyla obsluha, ale přesto se nám to
líbilo.Přijeli jsme do Bohumína a už tam na nás čekal autobus s polskými dětmi. Viděli
jsme spoustu zajímavých věcí, ale cesta byla moc dlouhá.
Přijeli jsme do Krakowa. Krakow je krásné město,
hlavně se nám tam líbily kostely a povídání o jejich
historii. Potom jsme jeli na hotel Kristýna. Ve čtvrtek
jsme se vypravili do solných dolů. Byli jsme 135 metrů
hluboko a sešli 800 schodů. Na zpáteční cestě jsme se
stavili v McDonaldu. Pak jsme se vydali na bohumínské
nádraží, ale ujel nám vlak, a tak jsme museli čekat na
další. Výlet se nám líbil.
Vendula Měrková, Filip R. Zatloukal, Veronika Stoupová, Honza Horáček (4.C)

Městská knihovna Přerov v rámci Týdne knihoven
(3.-9.10.2011) pozvala čtenáře na mnoho akcí.
Prvňáčci - budoucí čtenáři – navštívili půjčovnu
pro děti na Palackého ulici. Paní knihovnice jim
představily knihu STRAŠIBRAŠI od M.Kratochvíla.
Děti se zaposlouchaly do humorných příběhů dvojice hlavních
hrdinů-BAFA a BUBA. Ve třídě si o tom děti nakreslily ilustrace k
příběhům a „přidaly“si písmenko B k těm, které už znají.
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Ve středu 5. října jsme se absolvovali program ekologické výchovy nazvaný „Podzimní
les“, který pro nás připravila Biologická a ornitologická stanice Přerov (BIOS).
Šlo o procházku podzimní Žebračkou
spojenou s
plněním různých
úkolů, např. hledáním přírodnin
různých barev, poznáváním listů a
plodů listnatých stromů …
Dozvěděli jsme se také , proč na podzim listy
opadávají, proč mění barvy ..

opouštějí
pouze

Připomněli jsem si, kteří živočichové nás na zimu
a kteří zde s námi zůstávají. Při tom jsme stihli
obdivovat krásu barev, kterou umí namíchat
Mistr Podzim.

Na jaře nás čeká procházka jarním lesem. Ten už nebude tak pestrobarevný jako
podzimní, ale energii zelené barvy budeme po dlouhé zimě jistě potřebovat.

To koukáte, co?
Tak takové pracovní listy
dokázali vytvořit žáčci prvňáčci při návštěvě
v Biosu.
Z bohaté
nabídky
výukových programů děti
zaujal ten O zvířatech se
zvířátky. Děti při návštěvě
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pozorovaly drobné hlodavce - osmáky, králíka zakrslého, myšky zebrové. Všímaly si
vzhledu , stavby těla, potravy, způsobu života.
Cestou zpět si prvňáčci užili tělocvik v parku Michalově, matematiku si vyzkoušeli při
nakupování zmrzliny placením opravdovými penězi. Při procházce městem sledovali okolí
školy, pozorovali dopravní situaci a učili se značky.

Ve středu 5.října jsme místo školy vyrazili do přerovského muzea.
Hned po příchodu nás přivítala průvodkyně a šli jsme do třídy
z dob Jana Ámose Komenského. Všechno (tedy skoro všechno)
bylo ze dřeva a mně se tam líbila oslí lavice. Tam prý sedávali ti,
kteří zlobili, a že když nepřestali,dostali koštětem.
Jejich tehdejší písmo bylo jiné, než máme my,ale něco se přečíst dalo. A ještě neměli
světlo,jenom okna jim tam svítila. No a pak nás vzali do třídy,kde stály lavice,do kterých
se vešli jen dva. Nechtělo se mi vstávat, protože tě z jedné strany tlačil stůl a z druhé
strany lavice. No a že si dala paní průvodkyně na čas, než nás posadila. A pak paní
učitelka (průvodkyně) poslala Marťu a Ondru, ať jdou k ní a s nataženýma rukama držel
jeden dvě knihy a druhý pravítka.
Jejich písmo se podobalo tomu našemu trochu víc. A pak jsme šli do třídy, kde už šlo
poznat naše písmo a kde se mi líbily sklápěcí židle. A viděl jsem, že ke každému písmeni je
napsaná básnička. Já jsem četl první, protože jsem měl nedávno svátek.
No a poslední třída. Tam nás průvodkyně vzala, protože jsme prý nezlobili (já jsem si to
nemyslel, ale když to říká průvodkyně ). Viděl jsem tam obří piano, které mě fakt
zaujalo. Místo malých lavic vidíme velké lavice a tři místa. A taky pomůcku do fyziky, která
ukazovala Zemi, Měsíc a Slunce.
Přeskočím brouky, motýly a lidové kroje a jsme ve zbrojnici. Tam se mi líbily všelijaké
zbraně a hodně se mi líbil revolver, který měl ještě opírátko. A samozřejmě, kterému
klukovi by se nelíbilo dělo.
Tak skončila naše exkurze do muzea.
Vašek Bařinka, 5.A
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Škola
Ráno musím brzy vstávat,
do školy pak utíkat.
učíme se číst a psát,
násobilku počítat.
Dozvíme se mnoho věcí
o přírodě, o Zemi.
Ze všeho mám však nejraději
závěrečné zvonění.

Škola
Hurá zpátky do školy,
budou nové úkoly.
Prázdniny jsou za námi,
utekly jak voda,
s kamarády ze třídy
není žádná nuda.
Učení a sportování,
všechno hravě zvládneme,
každé ráno za svítání
do školy se těšíme.
Básničky složili žáci 4.A
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Pepíčku, jak se daří ve škole?
Špatně.
Učitelka se mne na něco pořád ptá.
No řekni sám, dědo, může mne vůbec něco naučit, když sama skoro nic neví?

"Aničko, proč blesk nikdy neuhodí dvakrát do stejného místa?"
"Protože jednou to stačí!"

Proč někteří ptáčci letí v zimě do teplých krajin?
Protože pěšky by to trvalo moc dlouho!

Plavou dva žraloci podle pobřeží a vidí surfaře:
"Hele, svačinka i s podnosem a ubrouskem!"

Přišlo do zeleniny nekonečně matematiků. První požádal o kilo brambor, druhý
o půl kila, třetí o čtvrt kila. "Chápu!" řekl prodavač a položil na pult dvě kila
brambor.
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Šmoulové jsou dětská klasika, která se asi všem dětem
líbila a jako klasika musí logicky dostat nový filmový
kabát. O filmu toho zatím není moc známo, snad jen to,
že půjde o 3D animák a děj by se měl vézt na stejné vlně
jako seriál. Znovu se podíváme do šmoulí vesničky a
zjistíme, jak tam ti prckové žijí. Opět po nich půjdou lidé
a především záporácký čaroděj Gargamel, který s nimi
má své temné plány.
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Dne 20.září 2011 se uskutečnil závod “ O pohár primátora města Přerova“. Konal se na
stadionu TS Spartak Přerov, i když sportovcům počasí nepřálo (déšť, chladno), výsledky
byly dobré. Z naší školy se závodů zúčastnilo 9 chlapců a 7 děvčat a nevedli si vůbec
špatně. Hned čtyřikrát jsme vystoupali na stupně vítězů:
1500m starší žákyně :

1.místo Alena Bujnochová (čas 5:58,62)

800 m mladší žákyně :

2.místo Kateřina Jandová (čas 2:52,20)

60 m mladší žákyně:

3.místo Barbora Šádková (čas 9,15)

60 m starší žáci :

3.místo Lukáš Chrascina

(čas 8,12)

Ve čtvrtek 29.9.2011 se na stadionu Spartaku v Přerově uskutečnil turnaj v malé kopané.
Za naši školu hráli : Horák Tomáš, Stanislav Hradilík (kapitán), Hruška David, Růžička Jan,
Polák Martin (gólman), Jakub Koryčan, Vašek Punčochář, Špalek Michal, Patrik Mičo,
Denis Cicko, Vaculík Libor a Sázel Jan.
Naši kluci hráli ve tříčlenné skupině s Gymnáziem JB a ZŠ Kopaniny.První utkání proti
Gymnáziu Jana Blahoslava prohráli 1 : 12, když autorem našeho jediného gólu byl Michal
Špalek.
Druhý zápas se ZŠ Kopaniny byl
dramatický, ale zase skončil prohrou,
tentokrát 0 : 8.
Takže z toho vyplývá, že jsme byli ve
skupině poslední.
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