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Jak dlouho jste vychovatelkou??
Jiţ přes 20 let.
Učila jste děti ještě někdy, někde?
Ráda vzpomínám i na své první působiště, a to bylo v Lazníkách.
Co děláte ve volném čase?
Volného času bych si, jako kaţdý, přála více. Zdá se mi, ţe je to
nedostatkové zboţí . Volné chvíle trávím s rodinou při sportu či
cestování.
Jakou školu jste studovala a kde??
Střední pedagogickou školu v Přerově.
Jak vycházíte s ostatními kantory?
Více se potkáváme s kantory z prvního stupně a vycházíme dobře.
Co děti? Poslouchají?
„Jako hodinky“

Děkujeme, David Balogh a Martin Polák
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Školní časopis MATES vyhlásil vánoční

anketu

na téma ,,NEJLEPŠÍ

VÁNOČNÍ DÁREK“. Zajímalo nás, jaký byl váš nejlepší dárek, který jste našli
pod vánočním stromečkem. Dostali jsme mnoho originálních názorů. Někteří
jste nám napsali, ţe jste dostali například: KOLOBĚŢKU, BRUSLE, KNIHY,
CD, DVD. AKTOVKY, PEJSKA NA BATERKY,
ŠKOLU KOUZEL a někteří dostali DĚTSKÝ
SKLENÍK. Děkujeme Vám, ţe jste se zúčastnili
této ankety a doufáme, ţe se zúčastníte i
dalších anket pro tento časopis.
ELEKTRONIKA

103

OBLEČENÍ

102

PENÍZE

66

VOŇAVKA+ KOSMETIKA

65

AUTO

34

BIŢUTERIE

23

PANENKA

22

JINÉ

111

Váš MATES
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V pátek 16 .12 .2011 se dveře naší školy otevřely pro všechny, kteří si ji chtěli
prohlédnout. Od rána přicházeli někteří rodiče (většinou těch nejmenších
žáčků) podívat se přímo“ v přímém přenosu“, jak si ten nebo ta jejich vede při
vyučování. Mihla se tu i Kabelová televize Přerov a zástupci města.
Odpoledne škola neutichla – docházeli zase další zájemci a „prošmejdili“ školu.
Měli příležitost vidět některé aktivity žáků - třeba volejbalový trénink,
chemické a fyzikální pokusy, výuku angličtiny a němčiny, zajímavé pracovní
vyučování na 1. stupni i další ukázkové akce.
Večer potom patřil bývalým zaměstnancům školy. Pobesedovali s nimi
současní zaměstnanci, měli příležitost zhlédnout kulturní vystoupení žáků 1.
stupně a zavzpomínat na dřívější časy při videoprodukci. Zábava byla
spontánní, nálada veselá a hodnocení akce z úst hostů znělo jen kladně.
Takže jako generálka na blížící se 50. výročí školy vše dopadlo na jedničku.
Žádné poznámky, jen pochvaly.
Inez Šindlerová

5

Mates, číslo 4, ročník 2011/12

Poslední listopadový den žáci třídy 3.B
navštívili SVČ Atlas, kde absolvovali zimní
lekci dopravní výchovy. Program se skládal
ze dvou částí. Jedna skupina dětí pracovala v
počítačové učebně. Žáci plnili úkoly v PC
programech na téma Správné vybavení kola,
Dopravní značky a Křižovatky. Druhá
polovina třídy mezitím sledovala naučná
videa s názvy Umíš chodit?, Umíš jezdit? a
Dávej pozor, Nero! Videa byla zaměřena na
správný pohyb na silnici a chodníku, a to na
kole, pěšky i při chůzi se psem.
Po výměně skupinek jsme byli pozváni na letní část, která zahrnuje praktickou jízdu na
kole po dopravním hřišti. Zpáteční pěší cestu do školy jsme si zpříjemnili prohlídkou
adventně naladěného náměstí s vánočním stromem.
Třída 3.B

Dne 5.1.2012 se v počítačové učebně sešla kabelová
televize se školním kroužkem Fun TV, kde nám říkali, jak se má
stříhat video. S naším střihačem Lukášem Chrascinou sestříhali už něco
málo, co bylo natočeno. Také
nám říkali, jak bychom měli točit
dokument, který se chystá .
Věnovali
se
nám:
hlavní
kameraman přerovské televize
pan Ing. Petr Ludík a paní ředitelka
Mgr. Edita Hausnerové.
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Jak postavit sněhuláka?
S dětmi z 2. C jsme si hráli na spisovatele a spisovatelky. Název článku zněl: „Jak postavit
sněhuláka“. Každý z nás již někdy nějakého sněhuláka jistě stavěl, ale zkusit napsat návod,
jak na to, byl pro mnohé oříškem. Všichni se pustili do úkolu s velkým nadšením a snahou
napsat ten nejlepší postup. Každý trošku po svém - sami si přečtěte, co mladí spisovatelé
vymysleli.
Jak postavit sněhuláka
Koulím, koulím kuličku – velkou.
Koulím, koulím kuličku – trochu menší.
Koulím, koulím – ještě menší.
Půjdu domů, vezmu mrkev a hrnec,
potom půjdu ven, dám mu mrkev a na hlavu hrnec.
Barbora Lukešová

Jak postavit sněhuláka
Budeme potřebovat:
velkou sněhovou kouli
malou sněhovou kouli
střední sněhovou kouli
1. krok: Velkou kouli položíme na zem, střední kouli
položíme na velkou kouli, malou kouli položíme na
střední kouli.
2. kok: Budeme potřebovat mrkev a uhlíky. Mrkev
dáme doprostřed malé koule. Uhlíky dáme na spod
malé koule a uhlíky jako oči. Uhlíky i jako knoflíky.
Přemysl Kochaň

Hana Hurtová
Jak postavit sněhuláka
Venku je mnoho sněhu. Uválíme si velkou kouli, druhou střední a třetí tu nejmenší. A pak
napícháme uhlíky jako knoflíky. Z mrkve uděláme nos. Pak uděláme ruce a do rukou
koště. A na hlavu hrnec. Z uhlíků uděláme oči a pusu.
Jakub Olšák
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Na poslední předvánoční den školy si každá třída připravila zábavný
program. Vydaly jsme se na průzkum a některých žáků jsme se zeptaly
na jejich Vánoce. Tady jsou ty nejzajímavější odpovědi.

Nejzajímavější zážitky : ‚‚ Nevlezl se nám stromeček domu“, „Málem nám chytl
stromeček ‘‘ , ‚‚ Uvízla mi kost v krku a musel jsem jet do nemocnice ‘‘

Nejhorší dárky : „Dostal jsem holčičí ponožky ‘‘ , ,‚Dostal jsem přívěsek Hello Kitty ‘‘

Nejlepší dárky: ‚‚Nejlepší dárek byl poník ‘‘, ‚‚ Můj nejlepší dárek byla panenka s vanou,
hlavně ta vana !“, „Největší radost mi udělal tablet“.

Nejčastější přání : oblečení, iPod, iPad, tablet, notebook, mazlíčci, kluka nebo holku ;D

Lucie Petříková a Michaela Špringlová ♥
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Další CESTA ZA POZNÁNÍM
vedla do muzea na výstavu O mašinkách.
Koupili jsme si jízdenku a
nastoupili do pohádkového vlaku.

Výpravčí pouští vlak na trať.
Cestou se dovídáme spoustu zajímavostí,
poslechneme si pohádku, díváme se na film a
skládáme puzzle.

Odpískáno, jdeme domů. Moţná si někdo z dětí právě vybral budoucí povolání.
9

Mates, číslo 4, ročník 2011/12

Dne 18.1.2012 se ţáci 9.tříd se zapojili do soutěţe, kterou vyhlásila Precheza Přerov. Vyplňovali
jsme 20 otázek, které nebyly zrovna nejlehčí. Ptali se nás například, jak se jmenuje plyn, který je
ve shnilém vajíčku. A další takové podobné otázky.
Nejlepší tři “chemici“ postupují do dalšího kola.
Umístění

Jméno

Počet bodů

1.místo

Jan Růţička

52

2.místo

Stanislav Hradilík

51

3.místo

Václav Rokyta

42

Lukáš Chrascina

V úterý 31.1. zavítal celý 2.stupeň do Klubu Teplo (na Horním
náměstí), abychom vyslechli a zhlédli koncert. Skupina TAM TAM
ORCHESTRA nás seznámila s etnickou hudbou různých národů.
Společně jsme „procestovali“ několik světadílů, seznámili se
s různými druhy bicích nástrojů a poslechli zajímavé ukázky
brazilské, kubánské i africké hudby.
Kdyby byl prostor, tak se dalo při chytlavých melodiích i
tancovat – rumbu, chachu, sambu, mambo i bolero.
Po návratu do školy nás čekalo rozdávání vysvědčení, a to uţ
moţná pro mnohé tak příjemné jako koncert nebylo. Ale před námi
je další pololetí a také šance na ještě lepší výsledky.
Inez Šindlerová
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Někteří ţáci naší školy uţ můţou směle vycestovat do světa a nejspíš se neztratí. Jedině, ţe
by bloudili někde mezi

Eskymáky nebo Pygmeji. Uţ se totiţ ve většině zemí domluví. Anglicky.

Dokázali to 19. ledna, kdy proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Účast byla hojná,
soutěţící se hlásili jako o ţivot. Soutěţ spočívala v konverzaci na dané téma, konverzovalo se tedy o
rodině, o přátelích, o ţivotě ve městě, na pořad přišly i zájmy a koníčky.
A výsledek? Ţáci soutěţili ve dvou kategoriích:
I. kategorie:

II. kategorie:

1. Roman Potrok

- 7.B

2. Marie Košnárová

- 7.B

3. Simona Škařupová

- 7.B

1. Eva Dokoupilová

- 9.B

2. Michaela Špringlová

– 9.B

3. Lucie Petříková

- 9.B

Gratulace nejen vítězům, ale všem soutěţícím a jejich vyučujícím.

Ve čtvrtek 19.1.2012 proběhla na naší škole anglická olympiáda.
Zúčastnili se jí ţáci sedmých, osmých i devátých tříd. Zkoušející
učitelky byly p. uč. Riedlová, p. uč. Škvárová, v čele s p. uč.
Nebojsovou. Na úplném začátku jsme se nervózní posadili do lavic.
Paní učitelky si potom na papírky napsaly témata a nechaly sedmáky,
aby si vylosovali, o kterém budou povídat. Potom si vybrali témata i
osmáci a deváťáci. Po jednom jsme si sedali před paní učitelky a
mluvili s nimi anglicky. Nejprve jsme se představili a řekli, jakou
máme náladu, potom jsme povyprávěli o svém tématu a odpověděli na
otázky učitelek,

které jsme si často museli dlouho překládat v

hlavě. Na závěr nám byl ukázán obrázek a my museli popsat, co na
něm vidíme. A to bylo vše, vrátili jsme se do lavice s pocitem dobře
odvedené práce a čekali, aţ domluví i ostatní. Diplom za nejlepší
místo získala Eva Dokoupilová z 9.B.
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Žáci ze 4.třídy letos vyrazili za sněhem do Jeseníků,přesněji do hotelového
komplexu Avalanche Dolní Moravice.18 žáků se chtělo naučit lyžovat a 35 se
chtělo zdokonalit ve sjezdařském umění. To se jim samozřejmě povedlo.Svah
byl upravený a ideální pro naše malé lyžaře. Zážitky také byly ze čtyřsedačkové
lanovky. Během týdne jsme nesměli zapomenout na bobování a běžkování.
Společně jsme se scházeli ve SKI budově , kde jsme se učili,povídali,hráli a
zpívali. Myslím si, že se celý týden všem líbil a pořádně si ho užili. Tak zase
příště.
p.uč. Dana Hanzlíková
První den jsme si vybalili, ale chtěla jsem,
abychom šli lyžovat, ale smůla - neměli jsme
čas. Druhý den jsme si s paní učitelkou zkoušeli
lyžovat na neúplném svahu, byl tam sice
hluboký sníh, ale naštěstí jsem nespadla!!!!!!!
Paní učitelka nás rozdělila do skupin. A byla
jsem v jedničce!!!!!!!!!! Třetí den jsme šli
lyžovat na opravdivý svah, bylo to super!!!!! A nespadla jsem!! Jo a k večeru
jsme měli diskotéku!!!!!! Strašně se mi to líbilo a bylo to bezva!!!!!!!
Přijížděli jsme k hotelu Avalanche a já se začala radovat. Byli jsme ubytovaní
v chatkách. Líbilo se mi na pokoji. Je prostorný a
máme televizi. Druhý den jsme šli ráno lyžovat. Dali
mě do 1.skupiny. Lyžování bylo super. Někdy jsme
také bobovali. Jezdila jsem na bobech a taky na
lopatě. Měli jsme možnost také běžkovat,ale já nešla.
V jídelně vařili dobře. Celý týden jsem si náramně
užila. Ve čtvrtek, poslední den, jsme závodili ve slalomu. Zábava! Naučila jsem
se líp brzdit po boku. Celý lyžák byl supr. Lyžování mě začalo bavit ještě víc než
předtím!!
Martina Lenochová, 4.A
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Nejkrásnější a nejlepší bylo lyžování ! Nejdřív jsem se bála podívat dolů
a nakonec jsme jela jako o dušu !!!!

Jakmile jsme odjížděli na lyžák,
věděla jsem, že to tam bude supr. A
taky že jo! Lyžování je supr a
bobování taky. Zkrátka všechno je
supr. Všechny děti jsou rozdělené
do nějakých kategorií. Jak jsme šli
poprvé bobovat, napadlo hodně
sněhu a dětem se blbě bobovalo. Jak
jsme šli podruhé, sníh byl už hodně
uježděný, a proto boby jely rychleji.
Klára Chalupová, 4.A
V tomto týdnu se mi líbilo
nejvíc lyžování.
Poprvé jsem padala, ale už
nepadám.
Bavilo mě i bobování a jezdění
na lopatě.
Dělali tu i dobré jídlo.
Moc jsem si toho užila , pojedu
i příště.
13
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Opravdu chcete popisovat děj? I kdyţ to ţádný
nemá? Jak chcete.
Chlapík Dave sbalí všechny své veverky, tedy
Chipmunky

a

Chipettky,

protoţe

pohlavní

rovnoprávnost se musí vtloukat dětem do hlav
odmalička, ale divím se tedy, ţe ţenská liga ještě
nevyrazila do ulic proto, ţe Chipettky nejsou v názvu filmu, a vyrazí
s nimi na exotickou dovolenou. Nejprve si zaţijí něco haha příhod v
letadle, pak se nalodí na výletní megaloď, kde veverky dovádějí tak,
ţe z toho Davovi slézají i poslední zbytky vlasů, co mu na hlavě
zbyly,

a

při

jedné

z

lumpáren je vítr zanese na
opuštěný ostrov, kde musejí
probudit

k

ţivotu

svou

ţivočišnou schopnost přeţít.
Coţ se jim podaří a navíc
poznají

nového
kamaráda,

protoţe

ten

ostrov

není

tak

pustý,

jak

se

původně zdálo.
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Sudoku

Spirály

Hádanky
Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších?
Kde vždycky včerejšek přichází až po dnešku?
Kdo chodí spát v botách?
Páv
Ve slovníku
Kůň
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Učitelka napsala ţákovi do ţákovské kníţky:“Smrdí, umývat!!!"
Otec odepsal: "Učit, nečuchat!!!"
Učitel k ţákovi: "Kde leţí Afrika ?" "Na mapě

"Dá

se tu slušně najíst?" ptá se pán číšníka. "No to bych vám radil,"
odpoví číšník, "jinak vás vyhodíme."
Pepíček nechce jíst. Matka ho přemlouvá:„Miláčku, budeme si hrát
na tramvaj. Ty budeš tramvaj a lţička s polévkou nastupující lidé.“
Pepíček polyká lţičku za lţičkou. Kdyţ uţ je talíř skoro prázdný,
volá:„Konečná, všichni vystupovat!“
Přijde Pepíček ze školy a říká: "Mami, dneska jsem se
jediný z celé třídy přihlásil!" "No to je pěkné," říká
maminka, "a na co se paní učitelka ptala?" "Kdo rozbil okno
na chodbě."
Jak poznáte, ţe blondýnka pracovala na počítači? Na joysticku je
rtěnka.
Co potřebuje blond atletka k závodu na 100 metrů?
Dres, tretry, mapu a kompas ...
Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!"
"Jo, a jak?"
"Běţel jsem celou cestu do školy za autobusem."
"Tak zítra běţ za taxíkem, ušetříš dvě stě!"
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Dne 22 . 12 . 2011 se konal Vánoční turnaj. Na začátku jsme se
rozpinkávali a zhruba za půl hodiny si nás deváťáci a pár osmáků
začalo vybírat do družstev, každý z nich měl nějaký název, např.
Lentilky Papučky, Polička, Buřtíci, Banány, Trojčata, Rohlíci,
Utrhnemtihlavu, Hrošíci a Dokohodeš. V každém družstvu hráli buď 3
nebo 4 hráči. Hrálo se až do oběda, každé družstvo si zahrálo 9 utkání
a pak bylo vyhlášení. Na prvním místě skončily Lentilky, kterým velela
Iva Odstrčilová, když prohrály jediné utkání, druhé místo obsadilo
družstvo s názvem Dokohodeš a kapitánkou Magdou Košinovou a
těsně za nimi se umístily Papučky v čele s Jirkou Růžičkou.
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Koncem listopadu se konaly Oblastní přebory žactva v plavání. 10-ti a
11-ti letí žáci plavali ve Vyškově. Zde se
nejlépe dařilo Dominiku Kuchtovi, který
skončil v disciplíně 800VZ na 4.místě a časem
13:08,1 se kvalifikoval na Pohár ČR
jedenáctiletých v Kopřivnici. Zde si čas ještě
vylepšil na 12:40,0 a obsadil 8.místo. Postup na Pohár ČR do České
Třebové si vybojovala i desetiletá Kristýna Horunová. Prsařskou
stovku zde zaplavala za 1:47,1 a obsadila 23.místo.
Starší žáci bojovali o kvalifikaci na Mistrovství ČR na Oblastních
přeborech v Prostějově. Zde se nejlépe vedlo Kateřině Hlubíkové a
Tereze Machalové. Katka vyhrála motýlkovou stovku časem 1:30,1 a
Tereza získala dokonce dvě první místa v disciplínách 100 a 200m
prsa. Na žákovská mistrovství ČR se kvalifikovali: Tereza Machalová a
Tomáš Horák. Oba zde skončili v první dvacítce.
Celá série těchto nejvyšších domácích soutěží byla zakončena
uplynulý víkend v Chomutově na Mistrovství ČR dorostu. Zde nás
reprezentoval Lukáš Chrascina. Do dorostenecké kategorie vstoupil
Lukáš velmi úspěšně. V obou krátkých
prsařských disciplínách se mu podařilo
zaplavat výborné časy. Stovku zvládl za
1:10,39 a skončil na 10.místě, na poloviční
trati se umístil na 6.místě časem 31,37s.
18
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Ve čtvrtek 19. 1. 2012 se na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc
uskutečnilo dlouho očekávané finále Krajského přeboru škol v šachu.
Termín turnaje nám bohužel nevyšel, protože trenér musel s rodinou
na dovolenou do hor a klíčový hráč Matěj Slováček musel na
Pythagoriádu. I tak nastoupilo družstvo ZŠ Velká Dlážka Přerov v
silné sestavě s náhradníkem,
ale postup by byl velkým
překvapením
(do
republikového kola postupují
první dva týmy). Hrálo 9
družstev systémem každý s
každým. Začali jsme výborně,
když jsme porazili vítěze
polofinále ZŠ U Stadionu
Uničov 2,5:1,5. Následně
vysoká prohra 0:4 se ZŠ Vodní Mohelnice nás ovšem vrátila do reality.
Nakonec se ukázalo, že toto utkání bylo klíčové. Sečteno podtrženo z
toho bylo krásné 3. místo, když na první dva týmy nám chyběly 4,0
body. Na první šachovnici se Albert Ležák (5.A) utkával s těmi
nejlepšími, uhrál 4,0 body z 8 partií, mohlo to být lepší. Na dvojce
Tomáš Bělaška (5.B) udělal slušných 6,0 bodů. Na trojce Jakub Potrok
(4.C) ovšem uhrál jen 3,5 bodu, tady to mohlo být určitě lepší. Na
čtyřce Dušan Kuna (4.A) uhrál slušných 5,5 bodu.
Tomáš Přikryl
19

Mates, číslo 4, ročník 2011/12

Dne 15.1.2012 se v Olomouci uskutečnil další
volejbalový turnaj v Poháru trojic. Byly jsme
rozděleny do čtyř družstev : A – Alena Ježíková,
Tereza Jandová, Michaela Vodičková, B – Zuzana
Smičková, Zuzana Skácelíková,Magda Jehlářová,
Monika Šubrtová, C – Karolína Koplíková, Tereza Jedličková, Alina
Rakhimová, Daniela Nesvadbová, D – Eliška Frantová, Sára
Metelková, Kateřina Pivková, Nikola Pospíšilová. Družstvo A vyhrálo
1.místo ve skupině A, družstvo B bylo ve skupině C a vyhrálo 1.místo,
družstvo C se umístilo v skupině C na 2.místě a družstvo D se umístilo
v skupině D na 4.místě.
Míša Vodičková, Karolína Koplíková

Turnaje se zúčastnili i kluci, nastoupili za Troubky. Družstvo A: Tři
zápasy jsme vyhráli a potom jednou remízovali a jednou prohráli. Byla
to legrace. “Kdybychom byli druzí, tak bychom postoupili do lepší
skupiny, byli jsme ale třetí. Naši spoluhráči byli předposlední, takže šli
do horší skupiny. Příště budeme teda hrát proti našim spoluhráčům“,
říká Marian Moravčík.
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