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Kde jste dříve učila?
Učila jsem na Pedagogické škole a na
Gymnáziu Jana Blahoslava.

Proč jste si vybrala angličtinu?
Protože mě bavila a líbila se mi.

Co vás baví ve volném čase?
Ve volném čase ráda sportuji, mám ráda
volejbal a veslování.

Jaká je vaše nejoblíbenější třída?
6.A 
Jaký je váš nejoblíbenější žák?
Nevím, ale abych někoho neurazila. [ Ale Michal Uřinovský si myslí, že to je on]

Líbí se vám naše škola?
Ano, moc se mi líbí.

Učíte ještě něco jiného než angličtinu?
Ano, učím ještě konverzaci v AJ a VKO.
Díky za rozhovor. Marek Sedlmaier a Michal Uřinovský
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Ve čtvrtek 12.4 jsme se vydali do SVČ atlas na dopravní
výchovu. Všichni jsme chtěli získat průkaz mladého cyklisty,
díky malému zpoždění jsme museli nasadit rychlejší tempo, a
tak někteří dorazily udýchaně.  Přivítal nás svérázný pan
učitel. Byla s ním sranda, říkal nám „malí draci“. Nebylo

však radno si ho

rozhádat. Kdo nedával pozor nebo povídal, už si nezajezdil. Zopakovali jsme si
pravidla silničního provozu a pak hurá na kola a koloběžky. Rozdělili jsme se na
dvě skupiny. Jedna zůstala na hřišti a ta druhá se šla podívat na zajímavý film
o cyklistech. Byli v něm rozdělení podle znamení
zvěrokruhů (Blíženci, Raci, Lvi,…..)

Pořad moderoval

známý a oblíbený herec Ondřej Vetchý ze seriálu
Okresní přebor. A co se dělo na tom hřišti? Jezdili jsme
tam podle dopravních značek a

zkoušeli si různé

dopravní situace.
Moc se nám to všem líbilo a těšíme se, až dostaneme naše první „řidičáky“.

Na hodinu vlastivědy jsem se popravdě řečeno velmi těšila. Konečně jsme
začali brát Evropu, ta mě dost baví. Moje dvě šikulky Pavlína Koblihová a
Verča Rycková měly za úkol nás seznámit s naším východním sousedem.
Začaly pěkně zeměpisně (to se musí), jenomže pak přešly
do slovenštiny. Někteří se tvářili poměrně vyjeveně. Báli
jsme se u pověsti o zazděné hraběnce napřed v originále,
pak jsme si ji společnými silami přeložili. Chvilku nás
potrápily nějakými slovenskými výrazy (myslela jsem,že
jsem lepší). Prohlédli jsme si pohledy, mince i starou
bankovku, zapěli hymnu. A následovala nejúžasnější část.
Pavčina maminka nám uvařila tradiční slovenský pokrm - grenadýr, k tomu jsme mlsali
korbáčiky, nitě a parenicu. Špica.
Holkám patří velký dík.

t.uč.Monika Horká
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Tímto určitě zajímavým titulem se sám označil Patrik Vybíral.
Ve dvou čtvrtcích s ním proběhla poutavá beseda v rámci preventivního
programu Zdravý životní styl. Beseda byla určena žákům devátých tříd. Při
běžném vyučování bývají poslední hodiny v devítkách skoro postrachem
učitelů, žáci se už většinou na nic nesoustředí, jednou nohou jsou nastartovaní
k úprku ze školy. Ale tyto inkriminované dva čtvrtky bylo všechno jinak.
Málokomu se chtělo po 2 hodinách soustředěného naslouchání odejít. S velkým
zájmem poslouchali deváťáci příběhy ze života bývalého feťáka. Vlastně
bývalého není přesný výraz. Feťákem se podle něho člověk stane a nikdy jím
být nepřestane. Proto „feťák na dovolené“.
Hlasy deváťáckého lidu:
„ Přednáška mě zaujala. Poukázala na to, jak se člověk díky drogám může dostat na samé
dno.“
„ Překvapilo mě, kolik existuje druhů drog.“
„Líbila se mi hlavně otevřenost a upřímnost lektora Patrika. Myslím, že jsme byli
dostatečně poučeni a ještě víc nás drogy odradily.“
„ Obdivuji Lektora Patrika, že se nebál a nestyděl a odpověděl na všechny naše dotazy.
Líbilo se mi, jak furt chválil své rodiče.“
„ Nejvíc mě zaujala fráze, že o sobě řekl, že je „feťák na dovolené“ a že když byl člověk
jednou v drogách, feťákem zůstane napořád.“
„Beseda se mi líbila, myslím, že nás dost odradila od drog. Aspoň některé.“
„Beseda byla bezva. Je to úplně něco jiného slyšet či číst o drogách a mluvit s člověkem,
který si závislost prožil.“
„ Líbila se mi otevřenost přednášejícího.“
Inez Šindlerová
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Eva Dokoupilová a Lucka Petříková, obě z 9.B třídy, chybu neudělají a
opravdu se ve spleti češtinářských záludností NEZTRATÍ. Zúčastnily se
totiž okresního kola Olympiády v českém jazyce, kterou uspořádalo SVČ
Atlas a Bios Přerov 20. března 2012. Holky se popraly se záludnými
otázkami z tvarosloví, skladby, hláskosloví a jak se vůbec všechna ta odvětví mluvnice
jmenují. Nechyběl samozřejmě ani sloh.
A jak dopadly? Lucce se podařilo předběhnout rovných 30 soutěžících a Eva jich
zdolala dokonce 34. Svorně se tak umístily na 11. – 17. místě.

Tak se změnily školní dny pro žáky 1.A a 1.B.
Děti už vědí, co je to totem, tomahavk, wigwam,
čelenka s pery, luk a šípy, kanoe, dýmka míru, prérie,
kojoti …
Umí se plížit a pohybovat indiánským během, zazpívat indiánskou ukolébavku
Ho, ho, Watanay. A hlavně, dokáží sčítat a odčítat do 10.
Za skvělé výkony v psaní, čtení a matematice sbíraly indiánská pera do
čelenky, za sportovní výkony medvědí zuby na indiánský
náhrdelník.
Na fotkách je vidět, jak
se všichni snažili.
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Dne 29.3. se žáci naší školy účastnili projektového
dne na Základní škole Svisle. Účastnili se školy: ZŠ
Velká Dlážka, ZŠ Svisle,

ZŠ

školy byly rozděleny na

týmy

určené

stanovišť.

pořadí

u

Želátovská.
a

později

Tyto
měly

Stanovišť,

kde jsme celé dopoledne

dostávali

podnikání a přírodě, bylo

7. Po přednáškách jsme

vyplňovali
znalostmi,
získali

a

odpovědi
,,peníze“,

přednášky

o

lexikon
které
za
jsme

jsme
správné

získávali

které

jsme

později uplatnili na aukci. Bylo hodně zajímavých
cen např. : flešky, kalkulačky, trička různého typu, kopačáky atd.
Akce byla zajímavá, každá škola vyhrála něco.

První část projektu spočívala v návštěvě
divadelního představení KAMARÁDI NA VÝLETĚ.
Přivítalo nás jeviště plné

odpadků, na kterém si

v lese

Smetišťák

libovala

strašidla

Dokonce vypukl lesní požár.

a

Mogul.

Celou situaci zachránili

Král lesa a kamarádi.
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Jak už to v pohádkách chodí, nakonec všechno dobře dopadlo. Druhá část projektu se
odehrála přímo v lese. Žáci 1.B se vypravili do
BIOSu Přerov na zajímavý výukový program.
Přímo „v reálu“ děti objevovaly, pozorovaly
rostliny i živočichy, zapisovaly si – místo lavice
výborně
posloužila záda
kamaráda.
Zazněla

i

písnička,
překonávaly se
překážky.... Počasí bylo opravdu jarní. K zážitkům patří
pozorování vajíček žab a přezimující žáby.
Třetí část projektu proběhla ve třídě. Děti
pracovaly s atlasem rostlin a pracovními listy,
vytvářely myšlenkovou mapu.
Závěrečnou

částí

bude

opět

akce

přímo

v terénu. 24. dubna na DEN ZEMĚ půjdeme
ještě s dalšími třídami uklidit les do Biosu.

Dne 24.4 jsme my ze 3.A vyrazili do Biosu do terénu, protože naše Země měla svátek, tak
naše paní učitelka rozhodla, že Zemi aspoň trošku vyčistíme. Bylo tam víc škol, každý nesl
alespoň něco. Naši kluci lezli i tam, kam neměli, a našli toho strašně moc,
např.zásuvky, sklo atd. Užili jsme si to a určitě jsme i pro Zemi něco
udělali. A i ti největší zlobivci byli hodní a pracovití. Pytle s nasbíraným
odpadem jsme ani nemohli unést. Všichni v Biosu nás pochválili jako
nejpracovitější skupinu. Ve škole jsme pak ve výtvarce vyrobili plakáty,
aby i ostatní lidé mysleli na naší planetě a chovali se k ní ohleduplně.
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- jako každý rok, tak i letos organizoval BIOS
Přerov

Z naší školy se zúčastnily 1.B, 3.A a deváťáci, náplň: klasika – sběr odpadků –
připraveny pytle, prac. rukavice.
Odměny:

pitíčka

bohatý

doprovodný

program

–

stanoviště

+

různá
s úkoly

různé obtížnosti, aby si
všichni mohli přijít na
své.
Také si z recykl. papíru děti vyrobily paměť. medaili.

Děti z 1.A se v pátek 13.4.již potřetí zúčastnily besedy
v knihovně na Velké Dlážce v rámci knihovnického
projektu.
Paní knihovnice měla pro děti připravené různé úkoly,
které děti hravě zvládly. Na závěr si mohly vybrat a
prohlédnout knihy. V červnu je čeká Pasování na čtenáře v přerovském muzeu
a pak už jen....hurá, prázdniny.

t.uč.Helena Sedláčková
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Dne 18.4.2012 se kroužek FUN Tv
účastnil exkurze v ČT Ostrava. Viděli
jsme natáčecí studia, ve kterých se
natáčí například televizní noviny a další
pořady. Dále jsme viděli místnosti, kde
se stříhají a upravují filmy, zvuky a barvy. Poté tam byl historický koutek,
kde jsme viděli přístroje, které se používali v roku 1994, a další. Poté, co jsme
skončili v ČT, tak jsme jeli do McDonaldu

se naobědvat a mohli jsme jít

nakupovat do nákupního střediska jménem FORTUNA. Okolo půl druhé jsme
měli sraz na odjezd zpátky domů. Cesta zpět byla méně rušná, většina lidí
spala .V Přerově jsme byli po půl
třetí.
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Městská policie Přerov oslavovala 20.výročí svého
vzniku. Připravili si den otevřených dveří pro žáky 4. A
5. tříd. Měli možnost si prohlédnout budovu včetně
kanceláře ředitele Omara Teriakiho. Nejlepší byly
kamery, kterými jsme viděli různá místa a ulice.
Největší zájem byl o střelbu z pistole do terče. Byl tam také člun,do kterého si
lehl jeden jakože zraněný. Asi pět metrů od něho byla nosítka, ke kterým ho
muselo dalších šest lidí odnést. Moc se mi ti líbilo.

Barbora Slováčková

Dne 20.4 Městská policie Přerov slavila 20.výročí své existence. Této akce se
zúčastnila 5.B a 4.C z naší školy. Na náměstí T.G.Masaryka byly připraveny
soutěže a různé atrakce. Napřed nám ukázali
budovu policie. A hlavně nám ukázali kamerový
systém města Přerova. Potom jsme viděli velitele
policejního velitelství v Přerově Omara Teriakiho.
Pak si pro nás policie připravila soutěže a atrakce.
Na náměstí T.G.Masaryka bylo 6 úkolů:
1)Mohli jsme si udělat test
2)Slalom na koloběžkách
3)Laserová střelnice
4)Závod na chůdách
5)Strefování do tvaru tenisákem
6)Přenést zraněného.
Na konec byla policejní ukázka se psy. Ale myslím si, že největší zájem byl o 2
atrakce: Náraz ve 30km/h a auto, které se otáčelo o 360°.
Tomáš Šišma
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Film ukazuje události, které se přihodí bandě
bodrých smolařských pirátů, když křižují
sedm moří v dobrodružství hodném barona
Prášila. Tato komedie začíná, když Pirát
kapitán se svou posádkou vytáhne do bitvy
proti svému soupeři Černému Bellamymu, aby
získal kýženou cenu „Pirát roku“. Jejich
cesta vede z Karibiku až do viktoriánského Londýna, kde se setkají s
všemocným

nepřítelem,

který

je

odhodlán vymazat piráty z povrchu
zemského

jednou

provždy.

Piráti

zjišťují, že jejich pátrání je vítězství

dobrosrdečného

optimismu

nad nudným násilím zdravého
rozumu.

Můžete vidět v kinech
Od 22.4.2012
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Zeměpisářka se při probírání České republiky zeptá: „Pepíčku, kde je Mimoň?
„Na Marsu“.
„Paní učitelko, mohl bych vás o něco poprosit?”hlásí se František.
„Samozřejmě, co potřebuješ?”
„Mohla byste mi tu pětku z písemky napsat do žákovské bílou propiskou?”
Učitel k žákům ve druhé třídě: „Kdo jsou lidé, kteří si berou věci, i když jim
nepatří?” Děti nechápou.
„Tak například: Co bych byl, Pepíčku, kdybych teď sáhl takhle do tvé kapsy a
vytáhl 50 korun?”
„Kouzelník, pane učiteli.”
„Až se vysmrkáš, tak tě vyvolám,” povídá nepozornému žáčkovi učitelka.
„Tak to já budu smrkat celou hodinu!”
Turista se ptá lidojeda
"To je vaše rodinné album?"
"Ne, to je moje kuchařka."
Víte, jak se rusky řekne kněz? Pop.
A jak se rusky řekne varhaník? Pop music.¨

„Proč si ukradl to drahé plnící pero?“
„Chtěl jsem škrtnout svoji zlodějskou
minulost!“
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NAJDI 5 ROZDÍLŮ

1) Víte, co řekne slepý, když mu dáte do ruky smirkový papír?

2) Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších?

Odpovědi na hádanky : 1)To nepřečtu !

2) Páv
14
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Tentokrát si pro medaile dojeli do Kopřivnice, kde se
31.3.2012 konal 17.ročník Velké ceny Kopřivnice.
V kategorii dorostenců naši školu reprezentovali Lukáš
Chrascina a Tomáš Horák, žáci 9.A.Oba proměnili své starty ve zlaté medaile a
Lukáš byl dokonce odměněn za celkově nejhodnotnější výkon kategorie.
V nejmladší kategorii si Kristýna Horunová z 5.A vyplavala 3 medaile za
prsařské discipliny.

Nejtěžší kategorii měli naši šesťáci, protože to byla

nejnaplněnější kategorie, startovaly v ní 3 ročníky narození (1998 – 2000).
Jako nejmladší se proto zatím nedokázali prosadit, i když zaplavali velmi
dobré výkony a výrazně zlepšili své „osobáky“. Všem reprezentujícím plavcům
velké gratulace!!!!!!!!

Když naše dvanáctka 17. 4. 2012 odcházela na školu Želátovská, měli jsme
smíšené pocity. Určitě zažijeme něco výjimečného, ulijeme se ze školy a
proboha

jen

abychom

se

neztrapnili.

Jak, kde? No přece na vybíjené.
Poněvadž je apríl a počasí tomu dost
odpovídalo, tak se nakonec hrálo na hale
SK. V naší smíšené kategorii dominovali
všude kluci, kteří se na nás koukali tak
nějak shovívavě, ale to ještě nevěděli, že
klameme tělem. První zápas se školou Za
Mlýnem proběhl poměrně hladce 14:9, Svisle jsme porazili 14:9 a Kokory 16:8.
Celkem pohoda. Do finále jsme ze skupiny pochopitelně postoupili a nastoupil
vítěz skupiny A ZŠ Tenis. První sedmiminutovka se nám podařila vyhrát o 5
hráčů, ale v druhé části se čistě chlapecký soupeř vzpamatoval a my jsme
odešli se zklamanými výrazy. Nutno podotknou, že zcela zbytečně. Postoupili
jsme do okresního kola. “Hyn sa hukáže“.
16
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O postup do krajského finále v házené mladších žáků a žaček bojovalo 18. 4. 2012
v hale Spartaku Přerov sedm družstev .
Do prvního zápasu nastoupilo naše družstvo proti zdánlivě nejslabšímu
družstvu turnaje ZŠ Přerov, U Tenisu. Soupeř ale byl fyzicky mnohem
vyspělejší, navíc urputně bojoval o každý míč, což se o našem družstvu
nedalo říci. První půli jsme o gól prohráli (5 : 6). Do druhé části jsme
nastoupili s úplně jiným přístupem. Hráči bojovali, lépe si připravovali šance a navíc je začali
proměňovat. Dařilo se hlavně Jouklovi a Chytilovi, který také osobně bránil nejlepšího
střelce soupeře. V druhé půli mužstvo také podržel dobrým výkonem brankář Šmerda,
který dostal pouze 3 branky. Celkový výsledek 15 : 9 potvrdil náš zlepšený výkon. V druhém
utkání narazili chlapci na loňského vítěze a největšího favorita na celkové prvenství ze ZŠ
Přerov, Za Mlýnem 1. Naše družstvo
pokračovalo v dobrém výkonu a svého
soupeře zaskočilo dobrou obranou a
trpělivější hrou v útoku. První půli
jsme

vyhráli

o

dvě

branky

a

schylovalo se k velkému překvapení.
Po přestávce chtěl soupeř zvrátit
výsledek, ale naši hoši neustále vedli.
Teprve minutu před koncem byl na
ukazateli stav 8 : 8 a bylo jasné, že
kdo dá gól, vyhraje celé utkání. To se
na štěstí podařilo nám a překvapení bylo na světě. Pochvalu tentokrát zaslouží celé
družstvo, v útoku se dařilo střelecky křídlům Kováčovi a Rösslerovi. Do posledního utkání
proti tradičnímu soupeři z Hranic nastoupili naši hráči až s příliš velkým respektem. Malá
střelecká produktivita, nekázeň v obraně a příliš mnoho nevynucených chyb se projevilo na
poločasovém výsledku 2 : 6. Také další vývoj utkání ukázal, že družstvo Hranic, hrající
pravidelnou soutěž je nad naše síly. Zejména oporám družstva Jouklovi a Chytilovi docházeli
síly, stříleli z nepřipravených pozic ve snaze zvrátit výsledek utkání a získat celkové
prvenství. Porážka jen o 6 branek byla hlavně zásluhou velmi dobrého výkonu brankáře
Kubeše, který v druhém poločase vystřídal Šmerdu. O celkovém vítězi nakonec rozhodovalo
skóre, protože 3 družstva měla po dvou vítězstvích a jedné porážce.

17

Časopis Mates, 6.číslo, ročník 2011/12

Sestava a střelci: brankáři: Šmerda, Kubeš, hráči v poli: Chytil 6, Kováč 6, Mazák 3, Joukl
9, Rössler 3, Slováček, Malovaný, Kubeš, Šmerda 1.
1. místo

ZŠ Hranice, Struhlovsko

4 body

2. místo

ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1

4 body

3. místo

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5

4 body

4. místo

ZŠ Přerov, U Tenisu

0 bodů

Protože se do soutěže přihlásila pouze dvě družstva, rozhodlo vedení
turnaje o zařazení smíšeného družstva dívek (3) a mini žáků (hoši do 5.
ročníku) z Velké Dlážky s tím, že o postupujícím do krajského finále
rozhodne hned první utkání mezi velkým favoritem ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 a ZŠ Přerov, U
Tenisu. Favorit potvrdil své ambice a bez problému postoupil. V prvním utkání nastoupilo
naše smíšené družstvo proti nejtěžšímu soupeři ZŠ Za Mlýnem 1. Naše družstvo se sice
radovalo z vedení 1 : 0, ale hned v dalších minutách potvrdil soupeř svou sílu a dostal se do
vedení. (poločas 5 :7) Na začátku
druhé části hry se nepodařilo bránit
nejlepší hráčku turnaje Bajerovou,
která skórovala jak z rychlých útoků,
tak i z hranice 9 m. Přes velkou snahu
obou brankářů Rösslera a Andrášiho
se vysoké porážce nedalo zabránit.
Pochvalu

za

předvedený

výkon

zaslouží Čecháková (6. roč.), Hos (5.
roč.) a Karas (4. roč.). Druhé utkání,
které rozhodovalo o 2. místě v turnaji začalo z naší strany velmi nervózně s velkým počtem
chyb a nepřesnou a ukvapenou střelbou. Poločas jsme vyhráli pouze o jednu branku (3 : 2) a
výsledek byl na vážkách. Druhá půle už bylo jasnou záležitostí našeho družstva, které
začalo dodržovat pokyny trenéra, zlepšilo obranu a lépe si připravovalo střelecké šance.
Spolehlivě chytali oba brankáři.
Sestava a střelci: brankáři:

Rössler P., Andráši, hráči v poli: Čecháková 7, Růžičková,

Bernátová 1, Hos 3, Karas 3, Šiška 2, Jančík, Rössler 1, Fáber.
1. místo

ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1

4body

2. místo

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5

2body

3. místo

ZŠ Přerov, U Tenisu

0bodů
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Dne

22.4.2012

se

odehrál

další

turnaj

trojic

v Lanškrouně. Družstvo A ve složení Vodičková,
Bernátová, Jandová, Ježíková odehrálo pět zápasů a
z toho jeden remizovaly, a to s Lanškrounem A,
zbývající vyhrály. Celkem se nám dařilo, ale bylo
těžké porazit některé soupeře, protože už to přece jenom hrají déle, ale
zvládly jsme to a umístily jsme se na 1.místě, a to je hlavní. Něco se nám
nepovedlo a paní trenérka
Radana

Dokoupilová

nám

řekla, co děláme špatně a
vysvětlila nám, jak na ně a
jak

si

s

Družstvo

nimi
B

(Jehlářová,

Rakhimová,
Šubrtová)

poradit.
Smičková,

vyhrálo

všech

pět utkání. Sice někteří
soupeři

byli

se smíchem

těžcí,
i

ale

trochou

bolesti si holky vybojovaly
1.místo a postupují do skupiny A!
V družstvě C hráli: Jedličková, Koplíková, Nesvadbová, Skácelíková. Družstvo
hrálo v skupině B, a umístilo se na 2.místě, takže také postoupilo do skupiny A.
Déčko (Kopcová, Metelková, Pospíšilová, Frantová) také zabojovalo a po
jednom prohraném utkání si holky vybojovaly postupové 2.místo.
Už se moc těšíme na závěrečný turnaj, který se odehraje 13.května
v Prostějově.
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Ve čtvrtek 26.4.2012 se na ZŠ Svisle konala atletická soutěž ve skoku
vysokém „Svislá laťka“. Naši školu v kategorii mladších žákyň reprezentovala
Barbora Šádková ze 7.A. Ve velké konkurenci se Báře podařilo získat
stříbrnou medaili za velmi hodnotný výkon 145cm.
1. Májová Veronika

Svisle

155 cm

2. Šádková Barbora

V. Dlážka

145 cm

3. Šlosarová Michaela

Osecká

142 cm

Dne 25.4.jsme šli na vybíjenou, která se odehrála na škole Trávník. Když jsme
došli,

tak

jsme

se

šli

rozházet

do

tělocvičny, později se rozhodlo, že se
vybíjená bude hrát venku. Týmy byly
rozděleny do B1 a do B2, my jsme byli v B1.
Hráli

jsme

proti

Tenisu,

Hranicím

Struhlovsko a Hranicím 1.Máje. Vždy, když
jsme dohráli zápas, tak jsme si házeli, hráli
koníkovanou nebo jsme se navzájem vybíjeli. Na zápas přišli i Adamovi rodiče,
kteří nám po celou dobu fandili a díky jim nám to šlo líp. Nakonec se rozdávalo
ocenění, na 4.místě se umístily Hranice Struhlovsko, na 3.místě byly Hranice
1.Máje, na 2.místě ZŠ U Tenisu a na 1.místě jsme byly my. Dostali jsme pohár,
diplom, náramky, bonbony a balon. A hlavně jsme postoupili do krajského
finále, které se bude hrát v květnu v Prostějově.
Po skončení vybíjené jsme šli na zmrzlinu, a tak jsme ukončili turnaj vybíjené.
Vše jsme si užili.
Denisa Kubová, Karolína Poláková
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