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1.místo obsadil Šmoula

143 hlasů

2.místo obsadil Shrek

72 hlasů

3.místo obsadil Čaroděj

29 hlasů

4.místo obsadil Drak

28 hlasů

5.místo obsadila Princezna

25 hlasů

A ostatní……
Samozřejmě jsme nezapomněli na ostatní pohádkové bytosti.
Žáci hlasovali i pro ostatní, které se neumístily:
PŘ. Skřítek

3 hlasy

Harry Potter

2 hlasy

Vlkodlak

1 hlas

Víla

2 hlasy

Cipísek

1 hlas

Želvy ninja

1 hlas

Spider-man

1 hlas

Tučňáci z Madagaskaru

2 hlasy

A ostatní………
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Učila jste už na nějaké jiné škole?
Jenom v rámci praxe.
Jak na vás působí učitelský sbor a žáci?
Učitelé jsou strašně ochotní, příjemní. Spolupracuje se mi s nimi dobře. Žáci, jak kteří.
Učila jste i jiné předměty? A jaké třídy?
Učila jsem češtinu, od 6.- 9.třídy.
Líbí se vám v naší škole? A co nejvíce?
Ano, moc se mi to líbí a mám to i blízko . Líbí se mi, že je škola dobře vybavená a jsou tu
i příjemní lidé.
Co děláte ve svém volném čase?
Ve svém volném čase si čtu, jezdím na kole, lyžuju a chodím se psem (mám labradora a
jezevčíka).
Líbí se vám město Přerov a odkud pocházíte?
Moc se mi tu líbí, ale nejlepší je tu cyklostezka. Pocházím ze Zábřehu.

Hyperaktivní redaktorky
♥ Petříková a Špringlová ♥
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Navštívili jsme třídu 2.A. Ptali jsem se paní učitelky a žáků, jak se
jim

daří ve škole. Udělali jsme rozhovor

s paní učitelkou i s žáky.
1.Jak se vám učí 2.třída?
 Moc dobře ! Oproti 1.třídě jsou druháci už
zkušení školáci!
2.Který předmět vás baví učit?
Všechny ….. , tedy TV méně.
3.Jak se vám líbí na této škole?
Líbí se mi tady, ráda do práce chodím. Mám zde moc fajn kolegy a ve třídě 21
šikovných a zvídavých žáčků.

EVA RUDOLFOVÁ

Práce druháků
Mně se líbí ve druhé třídě , protože už se nemusím učit to, co jsem
dávno uměla. Nejlepší je, že máme tu nejhodnější paní učitelku Evu
Rudolfovou.

BÁRA

Mně se moc líbí ve třídě. Můj nejlepší
předmět je matematika. Ve třídě máme
hodnou paní učitelku Evu Rudolfovou.
Druhá třída je lepší než první. Byli jsme
v podzimním lese. Ve třídě hrajeme hru
na včeličky. A hrajeme si i na lístečky.
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Ze života 2.B
V letošním školním roce žáci 2.B se zaujetím soutěží o „lístečky“ do hry
v čítance. Hra se vždy vztahuje k určitému tématu a její úkoly se plní
postupně v průběhu celého školního roku. Celkem dvanáctkrát si může každý
vybrat jedno z navržených povolání za článkem a splnit zadaný úkol. Úkoly jsou
zadány tak, aby měl šanci uspět každý žák ve třídě. Děti se tak vlastní
samostatnou volbou učí odhadovat své schopnosti a prakticky je využívat.
Komu nedělá problémy čtení psaní, vyprávění, ten se může stát „spisovatelem“,
„básníkem“ nebo „novinářem“. Kdo rád vyhledává nové informace a umí
argumentovat a vysvětlovat, ten se může stát „přírodovědcem“,
„matematikem“ či „učitelem“. Na své si přijdou i děti, které rády malují nebo
zpívají. A kdo si je jistější v praktických činnostech, ten má možnost vybrat si
povolání „modeláře“, „trenéra“, „rybáře“ či „zahradníka“. Za každý splněný
úkol dostanou děti razítko lístečku ke svému jménu na přehledu o splněných
úkolech, který je vyvěšen ve třídě. (viz foto)

llll

JEZEVČÍK-PATRIK MARTINEC

Druháci však také rádi sportují. Již druhým rokem jsou na krytém bazéně jako
doma a cítí se zde „jako ryby ve vodě“.

Draci Papíráci
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Pohádka o Makovém mužíčkovi.
Arnošt Lenoch

Byla jedna makovice a v té makovici bydlel Makový mužíček. Jednou přiletěl
vrabec. Začal klovat do makovice, dokud do ní dírku neudělal a všechna maková
semínka se mu nevysypala do jeho zobáku. Makový mužíček spadl na zem a
zamotal se do trávy. Šel kolem stařeček. Vtom uslyšel slabý hlásek. Podíval se
kolem a uviděl malého mužíčka. Stařeček malého Makového mužíčka
vysvobodil a vzal ho do chaloupky za babičkou.

MAKOVÝ MUŽÍČEK-RADOVAN STAŠ

Básničky Natálky Hanzelové:
TULIPÁN-ANIČKA HYNEČKOVÁ
Jedna velká rostlina,
Tulipán – pyšný pán.
vyroste z ní květina.
Je to pan Tulipán.
Roste, roste kvítečko,
až mě bolí srdéčko.
ROZHOVORY
Jaký předmět tě baví? Nejvíce mě baví český jazyk. Terka Teličková
Jaká je na vás p. učitelka? Hodná, ale když je třeba, zakročí. Arnošt
Lenoch
Jak se ti líbí ve škole? Moc se mi tady líbí. Agáta Kubová
Máte ve škole příbuzného? Ano. Monika Študentová
Jak fungujete ve třídě? Dobře, ale s holkama se nebavíme. Anonym
Chtěli byste na škole něco změnit? Ano, chtěli bychom, aby na škole bylo
více kroužků a výtah nebo jezdící shody. Všichni
Foto tř. uč. Věra Petrošová
M. Študentová T. Négyesiová
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Redaktoři Marian, Marek, Adam
navštívili 2.C, aby se poptali žáčků na
pár otázek:
Co se jim líbí a co se jim nelíbí, co by
chtěli změnit a co by nechtěli změnit.
Všechno se dozvíte v reportáži dole .

Dozvěděli jsme se, že se všichni rádi učí, 14
dětí miluje mléko a pravidelně si ho
kupuje. Z předmětů mají asi nejradši
tělocvik a hlavně fotbal a honěnou. Chtěli
by změnit vzhled třídy, moc se jim nelíbí
jejich koberec uprostřed třídy.
Už se nemohou dočkat sněhu a koulované,
těší se na Vánoce, protože jsou všichni
nedočkaví,
jaké
dostanou
pod
stromeček dárky.
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Dne 10.-13.10.2011 se konal sběr
papíru. Po třech dnech byl kontejner
úplně plný a hlavní zásluhu na tom
měla 3.A, která donesla 1362 kg , a
tím obsadila 1.místo. Na druhém místě
byla třída 2.C s 1201 kg a třetí 1.A
nasbírala 717 kg. Za získané peníze se
zakoupí hračky do školní družiny. Dík
patří žákům 9.tříd, kteří ochotně při
sběru pomáhali. Snad pomůžou i
příště.
Nezoufejte, třeba příště vyhrajete vy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

3.A
2.C
1.A
3.B
4.A
4.C
5.A
2.A
2.B
1.B
6.A
5.B
7.B
7.A
6.B
9.A
8.A
4.B
9.B
8.B

1362 kg
1201 kg
717 kg
579 kg
531 kg
464
425
396
380
244
206
158
144
125
98
62
60
52
11
0

Dne 11.10.2011 jsme měli v naší třídě 8.A návštěvu. Přišly k
nám dvě paní, zabývající se problémovými dětmi do 18-ti let.
Vysvětlili jsme si, jaký je rozdíl mezi trestnou činností a
přestupkem a taky rozdíl mezi vazbou,dočasnou vazbou a
vězením. Zjistili jsme, že přestupek je do 5000 Kč. Poté jsme se
9
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rozdělili na čtyři skupiny a dostali jsme do každé skupinky kartičku ,na které
byla otázka a příběh související s touto otázkou. Naše skupina měla otázku:
Co to je trestná činnost? A taky příběh o dvou dětech, které ukradly horské
kolo v hodnotě 7000 Kč. Měli jsme vysvětlit, co bude s dětmi dál, když je
chytne policie. Tato přednáška nám zabrala první dvě hodiny. Na konci jsme se
mohli zeptat na to,co nás zajímá a taky jsme dostali odznáčky a různé letáčky.
Přednáška byla zajímavá a hodila se nám nejen do hodiny VKO, ale i do
budoucna.
Tereza Fialová

V 19.10. se konal přírodovědný klokan, ve kterém soutěžili žáci z 8. a 9.třídy.
Byly zde otázky z chemie, fyziky, matematiky, přírodopisu a všeobecných
vědomostí. Zúčastnilo se ho celkem 95 žáků .

Marek Hořínek 72 bodů
Václav Rokyta 68 bodů
a
Stanislav
Hradilík
Aneta
61 bodů
Balůsková
Zbyněk
58 bodů
Michálek
a
Václav
Punčochář

Ostatní netruchlete, příště se vám to určitě
podaří .
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Součástí dopravní výchovy v 1.ročníku je i návštěva
výukového programu ve středisku ATLAS. První část
informací získali žáci při sledování naučného DVD O
Aničce a opičce. Ve druhé části prokázaly děti znalosti O
BEZPEČNOSTI CHODCE v testu na PC. Nejdříve vybraly
pestré a dobře viditelné oblečení a aktovku s reflexními
prvky, potom bez úrazu zvládly fiktivní cestu do školy,
závěrem si zahrály pexeso s dopravními značkami.
Super byla jízda MHD. Mnozí prváčci jeli autobusem poprvé,
jízdenku si nekupoval ještě nikdo. Spočítat si drobné, koupit si
u pana řidiče poloviční jízdenku, počkat na vrácení peněz a
předání jízdenky, postoupit dále do vozu, za jízdy se držet,
slušně se chovat v dopravním prostředku,dát přednost
dospělým, být ohleduplný - tyto a spoustu dalších dovedností
ve školních lavicích nezískáte. Do školy jsme se z 5.cesty za
poznáním vrátili bohatší o nové znalosti a zážitky.
Za děti 1.B tř.učitelka

Na exkurzi v Biosu byli žáci 5.A a 5.B, my vám nyní přinášíme pár
reportáží z návštěvy:
Dne 2.11. jsme navštívili Bios. Byla tam milá paní, která nám
vykládala o Slunci, jaký má vliv na planetu Zemi. Vytvořili jsme
také skupinky, ve kterých jsme museli poskládat puzzle a poznat, které roční
období je na obrázku. Moje skupinka měla léto, ostatní měli jaro, podzim,
zima. Hledali jsme i lístečky, které patřily k určitému ročnímu období.
11
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Nakonec jsme si o nich povídali. Celkem se mi exkurze líbila.
Kubová Denisa, 5.A
Dne 2.11.2011 jsme šli s paní učitelkou do BIOSU. Zjistili jsme
spoustu zajímavých věcí, třeba že v létě svítí Slunce jinak než
v zimě. Ukazovali jsme si, jak Země obíhá kolem Slunce. Skládali
jsme puzzle, rozdělili jsme se na skupinky podle ročních období, zjistili jsme
různé pranostiky vztahující se k ročním obdobím, například: ,,Podzim na
strakaté kobyle jezdí“, „Holomrazy, pro úrodu krutí vrazi.“ Hledali jsme
obrázky a přiřazovali jsme je k ročním obdobím. Exkurze byla fajn.
Tomečková Marie, 5.A
31.října navštívila třída 5.B. středisko volného času Atlas a
Bios. Zde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o naší
Zemi a o Slunci. Pracovali jsme ve čtyřech skupinách – jaro,
léto, podzim, zima. Museli jsme hledat slova, která vystihují
tmu a světlo. Poté jsme si názorně ukázali pomocí modelů,
jak se Země otáčí kolem Slunce a své vlastní osy. Také jak
sluneční paprsky dopadají na Zemi a proč se u nás střídají roční období. Všem
se nám tam moc líbilo.
Šišma Tomáš, 5.B

Den stromů se slaví na celé zemi. Vznikl ve státě Nebraska
v polovině 19.století. Založil ho J.S.Morton. Nebyl žádný
zahradník. Byl to jen novinář, který vysázel kolem svého
domu stromy, keře a květiny. Než se do Nebrasky J.S.Morton
přistěhoval, byla to jen vyprahlá pustina. Začal vysazovat stromy a ukázal tím,
jak jsou důležité pro život. Tento svátek se slaví v České republice 20.října a to
od roku 2000. Proč zrovna v tento den? Protože jsou nejlepší podmínky pro
12
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vysazování stromů. Na podzim jsou stromy nejkrásnější. Naše třída Den
stromů oslavila procházkou po parku Michalov, kde jsme si společně povídali o
stromech.
Tomáš Berka, 4.B

Dne 7.11.2011 navštívili žáci z projektu ´´školní televize´´ kabelovou televizi.
Povídali jsme si o zpracování našich videí a taky jsme si něco vyzkoušeli.
Zkoušeli jsme jazykolam, kvůli artikulaci.
David Balogh a Veronika Soldánová byli
vybráni, aby přečetli jednu zprávu. Oba u
tohoto testu prospěli. Ostatní, kteří určený
text neobdrželi, se jakoby ucházeli o místo.
Paní ředitelka Jana Štrausová říkala, že
jsme dobrý kolektiv a dá se s námi
pracovat.
Na kabelovou televizi se podívali: David
Balogh, Veronika Soldánová, Daniel Hiemer, Robert Zmeškal, Hana Čecháková,
Daniela Horáková, Adéla Nováková, Kristýna Štajnarová a pan učitel Radovan
Šikula. Celý tento kolektiv se naučil spoustu nových věcí.

Protože jsme se učili o naší obci, vyrazila třída 3.A
na návštěvu muzea. Nejdříve jsme se podívali do
pravěku. Ani se nám nechtělo věřit, jak byl mamut
obrovský. Zaujaly nás výrobky pravěkých lidí, jejich
13
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obydlí i hroby. Pak jsme se přesunuli do historických školních tříd a poseděli
v tehdejších lavicích. Obdivovali jsme i staré pomůcky v kabinetě. Moc se nám
líbila sbírka hmyzu a drahých kamenů. Náš třídní fotograf Filip všechno na
památku vyfotil. Potom jsme se rozdělili do skupin a na vycházce Přerovem
jsme plnili různé úkoly. Ve škole jsme všechny poznatky využili a vzniklo
zajímavé vypravování o našem městě a navíc každá skupina vyrobila model
části Přerova. Výtvor si můžete prohlédnout v prvním patře. Ještě se těšíme
do Muzea pravěku v Předmostí, protože pravěk nás fakt bavil nejvíc. Určitě se
pak dočkáme dalšího výrobku, který ve škole vytvoříme.
Vaše 3.A

V úterý 8.11. a ve středu 9.11 se konal ve SVČ Atlas a BIOS 8.ročník regionální
pěvecké soutěže ,,Slavíci z Přerova“. V 1.kategorii zastupovala naši školu
děvčata z 5.B, N. Dvorská, která se umístila ve stříbrném pásmu a B.
Slováčková. V 2.kategorii si vyzpívala umístění ve zlatém pásmu Veronika
Dopitová, žákyně 7.B. Blahopřejeme a doufáme, že příští rok bude ochotných
a šikovných zpěvaček (nebo i zpěváků) přece jen o něco více.
14
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Dne 10.11. navštívila třída 6.B Městskou knihovnu v ulici Palackého. Beseda měla téma
BÁJE A MÝTY. Nejprve jsme se bavili o mezopotámských bájích, které byly velmi
zajímavé, poté o starověkém Řecku. Říkali nám spoustu jmen bohů a některá jména byla
opravdu velmi originální, například Marduk, EA-Enki, Šamaš a další. Řečtí bohové tak
neobvyklá jména neměli. Také nám vysvětlovali, jaký byl jejich život a čemu vládli.
AFRODITA - bohyně lásky a krásy,
ZEUS - vládce bohů a blesků
ATHÉNA – bohyně moudrosti
HÁDÉS – vládce podsvětí

Dále jsme si povídali o různých řeckých hrdinech a nestvůrách, jako byli třeba
Minotaurus, Medúza nebo Kyklop.
V knihovně se nám moc líbilo, program byl velmi pestrý a dobrý. Nakonec jsme si zahráli
hru s bludištěm, kde jsme měli najít Minotaura. A úplně na závěr jsme dostali čas na
vypůjčení, vrácení knížek nebo založení kartiček do knihovny.
Ve středu 9.11 jsme šli s paní učitelkou Zemanovou a 6.A do knihovny a tam jsme si
povídali o bájích, egyptských, řeckých a mezopotámských.
Bylo to moc zajímavé, dozvěděli jsme se o
nových bozích, třeba o Poseidonovi a jeho
bratrech Diovi a Hádesovi. Báje jsou
výmysly lidí. Jsou hrozně staré. Když bylo
zemětřesení, lidé si mysleli, že se na ně
zlobí bohové. V knihovně jsme byli hodinu a
mohli jsme si také vypůjčit knihy nebo
časopisy. Bylo to super, když jsme se nemuseli učit.  
15
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vtipy
"Proč mi lžeš, Pepíčku?" ptá se učitelka. "Víš, co se stane z
dětí, které lžou?" - "Politici nebo poslanci, paní učitelko.."
Zastaví policista kamion, požádá o doklady, vyptává se řidiče
na podrobnosti,prohledá kamion, chvíli zamyšleně stojí, pak
přejde k druhému policistovi a říká:Čoveče, to je ňáký divný,
říká, že veze džem, v papírech má napsáno jam a auto má plný
marmelády.
Popeláři odvážejí kontejner. Blíží se stará Petrášková s
odpadkovým košem a volá:"Doufám, že nejdu pozdě." "Ale
kdepak, naskočte si."
Přijde Krakonoš do pekárny a říká: "Já si vezmu půlku
Šumavy!"
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Fouká to, mrazí to, studí to. CO JE TO?
Zabije to všechno, spadne to, uschne to. CO JE TO?
17
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Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad
Saxanou, studentkou čarodějnické školy v Říši pohádek, která utekla do
světa lidí za svou první láskou Honzou Bláhou. Saxana nyní žije normálním
životem v krásné rodinné vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxankou,
bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je
půda skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém
životě. Právě toto maminčino tajemství náhodou objeví
dcerka Saxanka, která se nenadálou souhrou okolností a
své zvědavosti ocitne v kouzelné Říši pohádek plné
trpaslíků, rarachů, draků, bazilišků, šotků a morkolabů.
Na malou holčičku čekají neuvěřitelná dobrodružství
neznámého světa, který se právě ocitl na pokraji zkázy.
Odvážná Saxanka za pomoci svých nových
pohádkových kamarádů rozplétá zamotaný
svět pohádek, který se zlými silami snaží
ovládnout komiksový gangster Crashman.
Žákyni 2.B čeká nelehký úkol, jak se
vypořádat se všemi nástrahami podzemní
říše, přelstít komiksového gangstera a dostat se zpátky domů k mamince.
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V úterý 25.10. 2011 proběhl v herně stolního tenisu SK Přerov turnaj
základních škol a nižších gymnázií za účasti 21 družstev chlapců a dívek
regionu Přerov. Hlavním pořadatelem soutěže byla ZŠ Přerov, U Tenisu
spolu s AŠSK.
V kategorii starších žáků se s dalšími 7 školami této akce zúčastnilo i naše družstvo,
kterou reprezentovali tři nejúspěšnější hráči školního turnaje - Václav Punčochář, Jaromír
Horký a Martin Polák. Hrálo se systémem „každý s každým“ do třech vítězných bodů.
ZŠ Přerov, Velká Dlážka : ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1

1:3

Hned první utkání bylo s pozdějším vítězem celého turnaje. Soupeř disponoval dvěma
závodními hráči, takže náš tým složený pouze z rekreačních hráčů, neměl příliš šance na
vítězství. Za stavu 2 : 0 se sice Polákovi podařilo zvítězit nad soupeřovým třetím hráčem a
snížit na 2 :1, ale v dalším utkání nastoupila opět jednička soupeře, která zápas ukončila.
ZŠ Přerov, Velká Dlážka : ZŠ Hranice, Šromotovo 3 : 0
Vyrovnanost týmu a větší úderová jistota našich hráčů rozhodla o jasném vítězství nad
soupeřem, který nakonec skončil ve skupině na 3.místě. (Punčochář 1, Horký 1, Polák 1)
ZŠ Přerov, Velká Dlážka :Gymnázium Kojetín

3:0

V dalším utkání soupeř nekladl větší odpor a našemu vítězství nezabránil. (Punčochář 1,
Horký 1, Polák 1)
ZŠ Přerov, Velká Dlážka : ZŠ Přerov, Svisle 2 : 3
Poslední utkání se stalo bojem o celkové 3. místo v turnaji. Ve vyrovnaném utkání rozhodl
o těsném vítězství závodní hráč soupeře, na kterého naše snaha a bojovnost nestačila.
V konečné klasifikaci jsme obsadili pěkné 4. místo. (Punčochář 1, Horký 1)
Pořadí družstev:
1. místo

ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1

3. místo

ZŠ Přerov, Svisle

2. místo

ZŠ Přerov, U Tenisu

4. místo

ZŠ Přerov, Velká Dlážka
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Také v mladší kategorii chlapců bylo s naší školou 7 družstev. Podle složení obou skupin
jsme měli velkou šanci postoupit do finále soutěže, což se nakonec podařilo.
ZŠ Přerov, Velká Dlážka : ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1

3:1

V prvním utkání ve skupině disponoval soupeř, stejně jako my, jedním závodním hráčem.
Naše družstvo bylo ale vyrovnanější, proto zvítězilo. Jedním bodem také
přispěl teprve čtvrťák Filip Haužvic, který se závodním stolním tenisem
teprve začíná.( Škoda 2, Haužvic 1)
ZŠ Přerov, Velká Dlážka : ZŠ Hranice, Šromotovo 3 : 1
Podle vývoje výsledků ostatních družstev bylo jasné, že vítěz tohoto utkání
postoupí do finále. Důležité vítězství získal Michal Mazák a zbývající body
přidal podle očekávání Adam Škoda. ( Škoda 2, Mazák1)
ZŠ Přerov, Velká Dlážka : G Kojetín 3 : 0
S nejslabším soupeřem ve skupině udělali naši hráči krátký proces a bez problémů
zvítězili. (Škoda1, Mazák1, Haužvic 1)
ZŠ Přerov, Velká Dlážka : ZŠ Přerov, U Tenisu

2:3

Finálové utkání rozhodla větší zkušenost a vyrovnanost soupeře. Jediné naše body získal
nejlepší hráč této kategorie Škoda.

Pořadí družstev:
1. místo

ZŠ Přerov, U Tenisu

2. místo

ZŠ Přerov, Velká Dlážka

3. místo

ZŠ Přerov, Svisle

4. místo

ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1

5. – 7. místo

ZŠ Hran., Šromotovo, G Kojetín a G Přerov

Ředitelství ZŠ Přerov, Velká Dlážka děkuje všem hráčům za dobrou
reprezentaci školy.
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