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Na pátek 27. května jsme se všichni těšili. Na celou družinu čekala Magická noc. Začali
jsme už docela brzy odpoledne. Jelikož nám přálo počasí, mohli jsme si část programu užít
venku. Ve dvě hodiny jsme se všichni sešli na hřišti, kde už na nás čekaly připravené soutěže
a hlavně hudba. Paní vychovatelky a děti z Jablíčka pro nás připravili řadu soutěží, her a
diskotéku. Nejvíce se nám líbily hry s vodou, protože bylo horko a my jsme po sobě mohli
cákat. Za splnění soutěží jsme získali sladkou odměnu.
Po diskotéce jsme se šli nasvačit a čekali jsme na další bod programu. Setkání
s country kapelou Letokruhy se nám moc líbilo. Překvapily nás nástroje, které
jsme ještě neznali. Mnozí z nás získali také podpisy do deníčků nebo památníčků.
Po večeři jsme se dívali na filmy a pak zbývalo jen vydržet na setmění a na stezku odvahy. I
přes to, že se někteří báli, nakonec jsme prošli všichni, pomohl nám svítící náramek.
Odměnou nám byly sladkosti s tetováním, které jsme hned všichni vyzkoušeli.
A dál? Dál už jen nachystat si spaní v tělocvičně, zavrtat se do spacáků a dobrou noc. Sice
jsme si ještě chvíli povídali a hráli s náramky, ale brzo nás přemohla únava a usnuli jsme.
Ráno na nás čekala snídaně a hurá domů.
V pondělí nás čekalo ještě překvapení, dostali jsme tetovačky a nálepky, jako odměnu za
naše čarodějnické kostýmy.
Akce se nám všem velmi líbila a chtěli bychom si ji zopakovat.

Dne

27.5.2012

se

konalo

vyhlášení

nejlepších žáků přerovských škol. Za naši
školu byli vybráni tito žáci: Eva Dokoupilová
(9.B.)

–

za

svědomitou

práci,dobrý

prospěch, Lukáš Chrascina

(9.A.)- za

reprezentaci
Magdaléna

naší

školy

Košínová

v plavání
(8.A.)-

a
za

reprezentaci naší školy ve volejbalu
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Dne 24.5. se žáci (2.stupeň) zúčastnili projektu
celoroční práce deseti žáků 9. tříd. Premiéra se
odehrávala v Kině Hvězda v Přerově v 8:00 hodin.
Vstupné bylo dobrovolné, ale několik ,,hodných‘‘
žáků nám nějakou tu korunu dala. Jelikož jsem se
podílela na tvorbě tohoto dokumentu, nemůžu říct
pocity. Ale můžu říct, že jsme vůbec nevěděli, co
tam bude a jak je to sestříhané. Za sebe můžu
říct, že

se mi to velice líbilo, je to určitě

zkušenost do života. Určitě kdybych měla nějakou příležitost, šla bych do toho znovu. Pro
některé to byl šok, vidět se na tak obrovském plátně, než na počítači- pro mě také, přiznám
se. Bylo to moc fajn, i když někteří říkali, že to mohlo být delší, ale já jsem byla strašně
ráda i za tohle. Nakonec jsme byli oceněni velkým potleskem, což hřálo u srdíčka.

Náš tým: Lukáš Chrascina, Kristýna Štajnarová, Daniela Horáková, Robert Zmeškal,
Veronika Soldanová, Adéla Nováková, Tomáš Horák, Hanka Čecháková, David Balogh a Vašek
Rokyta.
Děkujeme moci panu učiteli Radovanovi Šikulovi, děkujeme i vám, že jste přišli.
Za TV FUN Veronika Soldanová 9.B
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V den D – to znamená 15. května (zrovna na Žofii) jsme vlakem vyrazili do pro mnohé
účastníky výletu málo známého místa – do Olomouce.
Poznávání města jsme zahájili pěším pochodem po hlavní tramvajové tepně a poznávali
historické památky, které byly v dohledu. Zamířili jsme k vysoké věži olomouckého dómu, a
to hlavně proto, že se v davu ozval nesmělý hlásek:
„To je chrám svatého Víta?“ V kostele jsme si mohli
úplně zblízka prohlédnout oltářiště. Z Dómského
náměstí jsme se přesunuli k Vlastivědnému muzeu,
které skrývá několik senzačních výstav. Moc jsme si
s paní učitelkou Martinou Kratochvílovou užili zvlášť
přírodovědné výstavy Příroda na Olomoucku. To si
třeba lehnete jako do trávy a nad hlavou vám létají
ptáci, nebo si zkusíte chytat ryby, nebo si zalezete do jezevčí nory a jukne na vás její
obyvatel, nebo se ocitnete v „opravdovské“ jeskyni s ozvěnou, krápníky i panem horolezcem.
A další úžasné vychytávky. Jenom škoda, že tyto zážitky máme jenom my dvě a ještě asi 5
žáků, ostatní si „užívali“ ve vestibulu muzea, když na nás- vědychtivé - čekali. Oni muzeum
zvládli v rekordním čase.
Všichni se už nemohli dočkat rozchodu na náměstí –
možná se vrhli na kašny, možná na orloj, možná ( a to
nespíš určitě) do mekáče.
Osvěženi jsme se konečně ne pěšky, ale tramvají
dopravili do prostoru, kde se hraje paintball. To byl
totiž hlavní cíl našeho výletu. A začala příprava k boji –
maskáče, helmy, zbraně, rozdělit se na dvě družstva a
do boje!!! Kuličky s barevnými náplněmi jenom lítaly, salvy zněly jak u Stalingradu a vůbec
nebylo poznat, kdo je kdo. Kluci, holky, všichni bojovali statečně a s plným nasazením.
Někteří v zápalu boje pálili i do vlastních řad.
Po takovém vysilujícím adrenalinovém zážitku si všichni zasloužili osvěžení v Glóbusu
a pak už hurá na tramvaj a na vlak. Nikdo se nezranil, nikdo nikoho nezastřelil, nikdo nic
neztratil – prostě vydařený výlet.
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Ve dnech 14. - 16. května proběhl sběr papíru. Nasbíralo se 13.000 kg, což je zatím rekord.
Děkujeme všem rodičům a žákům za aktivitu. Za peníze, které za sběr získáme, se koupí
hračky a sportovní pomůcky do ŠD. Vychovatelky rovněž děkují za pomoc chlapcům z
vyšších ročníků za pomoc při sběru.
Nejúspěšnější ve sběru byla třída 3.A, která donesla 2 599 kg. Na 2. místě se umístila 2.C
s 1 680 kg. Třetí místo obsadila 2.A s 1 476 kg. I 1.A donesla 1 476 kg a byla na krásném 4.
místě. Nejhůře dopadla třída 9.B, která nedonesla vůbec nic a tím pádem obsadila poslední
20. místo.

Pro dny 20. – 25. 5. jsme „posílali objednávku“ na hezké počasí.
Proč? Odjížděli jsme totiž na školu v přírodě.
Asi po hodině jízdy nás přivítala Dolní Bečva a na jejím
samotném konci penzion Rozpité. Program na následující dny byl
bohatý: ráno opáčko z českého i anglického jazyka a matematiky
nikomu neuškodilo a pak už hurá ven. Vždyť učivo prvouky se
nejlépe pamatuje přímo z lesa. Další chvíle vyplnil pěti či
šestiboj, cross, stezka odvahy, kreslení na chodníku, míčové hry,
stavění domečků z přírodnin nebo hledání pokladu. Zajímavý byl i
výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Tam jsme navštívili Valašské

Na Škole v Přírodě jsme zažili
mnoho
dobrodružství.Moc
jsme si to užívali.Byli jsme na
hledání pokladu, který jsme
našli podle fáborek. Jeden
fáborek říkal, že máme
pokračovat dál, dva fáborky
označovaly,cže
je
tam
vzkaz.cVzkazy byly v Kinder
vajíčkách na různých místech.
Byla tam třeba otázka: Kolik je
naší vychovatelce (Zuzce). Má
21let. Poklad našel Domča
Zedek. Dostali jsme: čepičky,
balonky, průpisky + tetovačky.
Byla to zábava 

muzeum v přírodě, konkrétně část zvanou Mlýnská dolina. Poučná
prohlídka skončila v centru města nákupem suvenýrů a osvěžením
porcí zmrzliny. Poslední večer jsme si užili diskotéku. Obohatilo ji vystoupení nadaných
tanečnic, malá lekce zumby a pár soutěží.
Šest dní uteklo jako voda. Budeme vzpomínat na dny
plné her, na dobré jídlo v penzionu, cukrárnu v Dolní
Bečvě i na pohled na Radhošť.
3.A a 3.B
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Šest červnových dnů strávilo 54 druháčků se svými učitelkami a vychovatelkami ve škole v přírodě
uprostřed Beskyd. Dočasným domovem se jim stal penzion Rozpité v Dolní Bečvě.
Počasí sice ne vždy přálo, ale i tak trávili hodně času v okolních
lesích nebo na hřišti. V lese si ověřovali své znalosti o lese, které
načerpali v hodinách prvouky. Nechyběla však ani spousta soutěží,
řešení hádanek a luštění zpráv v Morseově abecedě. V lese postavili
domečky pro lesní skřítky a soutěžili ve znalostech pohádkových
postav. Na asfaltové cestě nakreslili krásné lesní skřítky, které
zde zanechali personálu penzionu na památku, bohužel jen do
příštího deště. V blízkém lesíku hledali na stromech písmena,
z nichž sestavili zprávu a pak hledali ukrytý poklad – krabici plnou
čokolád. Nechybělo ani večerní posezení s kytarou u krbu. Podnikali
také výlety do okolí. Navštívili Valašské muzeum v přírodě v blízkém Rožnově pod Radhoštěm a
prohlédli si, jak žili v tomto kraji lidé dříve. Jeden ze slunečných
dnů strávili na celodenním výletě. Autobus je dopravil na Pustevny a
odtud se vydali na Radhošť. Cestou se zastavili i u sochy
slovanského boha Radegasta. Vrátili se večer trochu unaveni, ale
spokojeni a se spoustou suvenýrů. Poslední společný večer dětem
připravili překvapení členové skupiny historického šermu Markus M,
kteří mezi ně přijeli a předvedli jedno ze svých šermířských
vystoupení. Na závěr večera si všichni opekli špekáčky a zazpívali
písničky u táboráku.
Poslední den je čekal ještě jeden úkol, pro některé téměř nesplnitelný, totiž zabalit své věci,
protože je čekal návrat domů. Cesta autobusem rychle uběhla a při příjezdu do Přerova už všichni
nedočkavě

vyhlíželi

čekající

rodiče.
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Žáci prvních tříd se dne 5.6. zúčastnili dopravní výuky
v SVČ Atlas. Tentokrát už to bylo „ naostro“ na
dopravním hřišti. Děti si křižovatky
nejdříve prošly pěšky, potom si
vzaly kola nebo koloběžky a vyjely.
Někomu dělalo problémy držet řídítka jednou rukou a druhou ukazovat
změnu směru, někteří ještě neví, která strana je pravá, ale to se všechno
tréninkem dopiluje…K žádné dopravní nehodě nedošlo a v pořádku jsme se
vrátili do školy.
Třídní učitelky 1. tříd

V letošním školním roce se žáci prvních ročníků zapojili do projektu dětské
knihovny Knížka pro prváčky – jsme čtenáři. V průběhu roku se uskutečnily
3 poutavé besedy. Jedno čtení bylo věnováno představení nové knížky
Josífkův pekelný týden, veselému vyprávění o malém chlapci. V dalších
setkáních se žáci dověděli důležité informace o knihovně, o nových knihách,
ale i o tradičních pohádkách. Plnili různé úkoly, čekaly je zajímavé kvízy a
soutěže. Děti vždy odcházely velice spokojené.
Vyvrcholením projektu bylo slavnostní setkání v historické
třídě v muzeu. Děti přivítali aktéři v dobových kostýmech.
Každý prváček přistoupil k obrovské knize, položil na ni dva
prsty a opakoval čtenářskou přísahu. Poté poklekl před
rytíře s obrovským mečem a byl pasován na čtenáře.
Následovalo předání glejtu, gratulace paní knihovnice a
podpis do kroniky. Závěrečným fotografováním slavnost
končila.
Žáci si tyto slavnostní chvíle prožili, mnohým se při přísaze chvěl
hlas, některým i kolena, ale všichni to statečně zvládli. Všem
BLAHOPŘEJEME!
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Učitelka říká Pepovi:
"Sedni si!"
"Já sedím."
"To mě nezajímá, že sedíš, prostě si sedni!"
Při hodině biologie se ptá Max učitelky:
Max: "Co je to - má to šest noh, velké oči a je to chlupaté?!"
Učitelka: "Nevím Maxíku."
Max: "Škoda já taky ne, ale sedí vám to na hlavě.
Učitelka se ptá Pepíčka: "Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?"
"To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, odletí do teplých krajin."
Pepíček ve škole dostal pětku z matiky a jedna z hudebky. Příšel domu,
tatínek ho začal bít a říká své staré: "Von si donese pětku z matiky a ještě si
potom prozpěvuje."¨

"Pepíčku, řekni dvě zájmena!"
"Kdo? Já?"
"Výborně Pepíčku."
Soud: U soudu: "Poznáváte ten budík?" - "Ne!" - "Odveïte ho."
Druhý den: "Poznáváte ten budík?" - "Ano." - "No vida, a kde jste jej viděl?" "Včera jste mi ho ukazoval!"
O počítačích: Co volá programátor, když se topí? F1, F1
Chuck Norris: Lidé vytvořili auta, aby mohli utéct od Chucka Norrise. Aby se ho
tak lehce nezbavili, Chuck Norris vymyslel automobilovou nehodu.

10

Mates č.7, ročník 2011/12

Nejmladší volejbalistky navázaly na úspěchy svých starších
hráček z klubu, když si z posledního turnaje v Poháru trojic
dovezly pohár pro vítěze a zlaté medaile. Pohár trojic je
dlouhodobá soutěž pro mladé volejbalové naděje. Dvacet
čtyři družstev z celého kraje je rozděleno do 4 výkonnostních skupin, kde v jednotlivých turnajích
získávají body do celkového pořadí v boji o medaile.
K poslednímu turnaji zajížděli mladé volejbalistky 13.května do Prostějova. Po minulém turnaji
v Lanškrouně se naše tři družstva sešla v elitní skupině, družstvo D hrálo ve třetí skupině.
Družstvo A si celý rok vedlo velmi dobře, ze šesti turnajů jich vyhrálo pět, takže už před posledním
turnajem bylo o celkovém vítězi prakticky rozhodnuto. Po rozpačitém prvním utkání se holky
postupně dostávaly do herní pohody a v posledních setech předváděly pěkný volejbal. Bez ztráty
setu zvítězily i v tomto turnaji před Uničovem

a Lanškrounem a

po právu si odvezly zlaté medaile i vítězný

pohár

náskokem 14 bodů před Uničovem. Družstva B

i

sezonu vzácně vyrovnanou bilanci, většinu

turnajů

C

s luxusním
měla

sehrály ve druhé skupině, dvakrát se jim
se

neztratily, takže celkově 7. a 8.místo je
a

příslibem

holky
slušným

budoucna.

V družstvu D bylo

ještě k vidění spoustu technických chyb, ale

holky se je snažily

nahradit

18.místo. Konečné

bojovností.

do

holky
podařilo

„nakouknout“ i do elitní skupiny. Volejbalově
výsledkem

celou

Celkově

to

vyneslo

prvenství áčka a solidní umístění béčka a

céčka

Poháru trojic je pro Přerov o to cennější, že

Uničov

v letošním
i

Lanškroun ve svých výběrech disponují děvčaty hrajícími volejbal podstatně déle a většinou se
zkušenostmi z šestkového volejbalu.
Co se nejmladších žákyň PVK týče, všechny podávaly ve své soutěži dobré výkony na úrovni
jejich momentálních dovedností, navíc nechyběla ani bojovnost a snaha hrát pěkný volejbal.
Sestavy PVK:
Družstvo A: Bernátová Sabina, Jandová Tereza, Ježíková Alena, Vodičková Michaela, Družstvo B:
Jehlářová Magdalena, Rakhimová Alina, Skácelíková Zuzana, Smičková Zuzana, Šubrtová Monika,
Družstvo C: Jedličková Tereza, Koplíková Karolína, Nesvadbová Daniela, Pospíšilová Nikol, Družstvo
D: Frantová Eliška, Kopcová Terezie, Lasáková Gabriela, Metelková Sára, Pivková Kateřina
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Ve čtvrtek 26.4. se 14 vybraných žáků 1. -3. tříd
zúčastnilo

15.

ročníku

fotbalového

turnaje

McDonald´s Cup. Náš tým byl zařazen do skupiny
B. V ní jsme se utkali smírně 2:2 s družstvem ZŠ
Za Mlýnem, fotbalisty ze ZŠ Želatovská naši hoši
porazili 2:0 a se ZŠ Tovačov jsme zvítězili 4:0.
V semifinále jsme bohužel prohráli 0:4 s favority turnaje – ZŠ U Tenisu. V posledním zápase o
bronzovou medaili se našim soupeřem stal opět tým ZŠ Za Mlýnem, který jsme porazili 3:2. Obsadili
jsme krásné 3. místo a získali tak postup do okresního kola.
To se konalo ve čtvrtek
v tomto

slunečném

10. května. Na hřišti jsme

dni

nastupovali s ne příliš velkou

nadějí na úspěch. První dva

zápasy

ale

kluci

bravurně. Lipenskou školu

Osecká porazili 3:0 a ZŠ 1.

Máje z Hranic převálcovali

dokonce

stoupala, sil začalo ubývat.

Fotbalisté ZŠ U Tenisu nám

následně nadělili 4 góly a

opět ukázali, že jsou adepty

na postup do krajského

kola

V posledním zápase jsme

remizovali se ZŠ Svisle 1:1.

6:0.

(což

zvládli
Teplota

se

potvrdilo).

Pak už jsme s napětím očekávali, jakými výsledky se zaplní konečná tabulka.
A je to tu! Pohár za nádherné druhé místo putuje do rukou nadějných fotbalistů ze ZŠ Velká
Dlážka. Pochvalu za vynikající reprezentaci naší školy zaslouží:
- Josef Frydrýšek a Tomáš Němeček z 1.A
- Patrik Martinec, David Mesároš a brankař Theodor Kuba z 2.B
- Vojtěch Řezníček, Jan Vávra (vstřelil 1 gól) a autor 7 branek Alan Viznar z 2.C
- Martin Handl (střelec 3 gólů)
a Adam Šiška (autor 5 branek)
z 3.A
-

Michal

Kolský,

Matyáš

Kostelecký, Daniel Mika, Petr
Pospíšil a střelec 5 gólů Lukáš
Bartůněk z 3.B.
Hodně
ročníku

úspěchů
turnaje

v příštím
přeje

naši

malým fotbalistům p. uč. Ivana
Suchánková
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Naše škola byla AŠSK letos pověřena organizací jak okresního, tak i krajského kole ve volejbale
základních škol. Tradiční okresní kolo za účasti 6 družstev dívek a 3 družstev hochů se konalo ve
čtvrtek 10.května na venkovní ch hřištích a za krásného slunečného počasí jsme byli svědky
naprostého triumfu naší školy. To že zvítězí naše děvčata, která tvoří osu týmu žákyň a kadetek
Přerovského volejbalového klubu se vcelku očekávalo. Milým překvapením bylo i umístění obou
dalších dívčích družstev na stupních vítězů. Prostě holky z naší školy nedaly nikomu šanci. Co ovšem
nečekal nikdo, bylo vcelku jasné a pohodové vítězství našich volejbalistů. Bez problémů si dokázali
poradit s oběma soupeři a zaslouženě zvedli nad hlavu pohár pro vítěze. Všem družstvům
blahopřejeme a žákům děkujeme za perfektní reprezentaci
školy.
Vítězové samozřejmě postoupili do svých krajských finále. Toho
se bohužel kluci nemohli účastnit, protože termínově kolidovalo
s výletem 9.A, která tvořila základ týmu.V krajském finále
děvčat

nakonec reprezentovala dvě družstva, protože kromě

okresu Olomouc se nikde základní kola nekonala. V úterý
15.května už počasí nedovolilo hrát venku, což ovšem našim
děvčatům nijak nebránilo v tom, aby si suverénně nedokráčely ke krajskému titulu. Naše „béčko“
složené převážně ze „sedmaček“ tentokrát nestačilo ani na své starší protihráčky z Olomouce a
skončilo tedy na bronzovém stupínku. Každopádně ale neudělaly holky svou hrou ostudu a jsou pro
další roky perspektivou. To těší zvláště v souvislosti s tím, že letošní soutěž nebyla postupová do
celostátního kola a republiková medaile tedy letos určitě nebude. Už teď ale víme, že se o ni
popereme v dalších letech.
Okresní kolo: Družstvo A (1.místo): Odstrčilová Ivana, Košinová Magdalena, Bujnochová Alena,
Šádková Barbora, Künstlerová Lucie, Štajnarová Kristýna, Kosíková Tereza, Družstvo B (2.místo):
Zacpalová Nikola, Májová Nikola, Perdulová Michaela, Malíková Lucie, Malíková Nikola, Vilišová
Veronika, Číhalová Kateřina, Čecháková Hana, Nováková A. Družstvo C (3.místo): Lauschová
Kristýna, Kašpárková Simona, Růžičková Zuzana, Odstrčilová Jitka, Bartošíková Barbora, Soukupová
Nicola, Vodičková Michaela, Žabčíková Kristýna
Hoši (1.místo): Hruška David, Růžička Jan, Soukup
Jaroslav, Balogh David, Rokyta Václav, Hradilík Stanislav,
Škandera Patrik, Starý Aleš, Joukl Ondřej, Kováč
Dominik
Krajské kolo: Družstvo A (1.místo): Odstrčilová
Ivana, Košinová Magdalena, Bujnochová Alena, Šádková
Barbora, Künstlerová Lucie, Zacpalová Nikola , Kosíková Tereza
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V úterý, 22. 5. 2012 nás přivítal v Šumperku pěkný
slunečný den. Kinderiáda je název atletického závodu pro
žáky od 2. – 5. tříd, kterého jsme se letos poprvé
zúčastnili.
Tady předkládám jména našich malých atletů a jejich disciplíny :
2. roč. –Julie Nitschová a Jakub Rytíř – 60 m běh, skok do dálky z místa
3. roč. – Sabina Vincencová a Matyáš Kostelecký – 60 m běh, hod míčkem z místa
4. roč. – Denisa Pánková, Klára Chalupová, Matěj Karas, David Kašpárek – 60 m běh, hod kriketovým
míčkem, štafeta 4x60 m
5. roč. – Nikola Dvorská, Martin Večerka - 60 m běh, skok do dálky, štafeta
4x60 m
Všechny výsledky jednotlivých disciplín se sčítají, a vyjde z toho celkové
umístění, které letos pro nás znělo-celkové 4. místo z 29 družstev
v Olomouckém kraji. Největšího úspěchu dosáhl Jakub Rytíř, který se stal
přeborníkem a nejlepším druhákem ve všech svých disciplínách.
Vynikající výsledek, a proto všem moc děkuji za bojovnost a předvedené
výkony. Doufáme, že se nám stejně dobře bude dařit i na republikovém finále,
které se koná 13.června v Praze.
Poděkování také patří organizátorům za výbornou a hladkou organizaci a za dárky s občerstvením.
1.ZŠ Heyrovského, Olomouc

87 bodů

2. ZŠ Dr.Horáka, Prostějov

137 bodů

3.ZŠ U Tenisu, Přerov

123 bodů

4.ZŠ Velká Dlážka, Přerov

141 bodů

5.ZŠ Nám.Svobody, Šumperk

154 bodů
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I na jaře se konaly Oblastní přebory žactva v plavání, což jsou jediné postupové závody pro nejvyšší
žákovskou soutěž Pohár ČR a Mistrovství ČR.
Ve Zlíně startovala nejmladší kategorie. Jedenáctiletí a desetiletí
přerovští plavci zde podali velmi pěkné výkony a přestože zatím teprve
sbírají své první zkušenosti, někteří dosáhli dokonce i na stupně vítězů.
Své první diplomy za 3.místa si vybojoval desetiletý Lukáš Andráši
v disciplínách 50m kraul (36,5s) a 100m polohový závod (1:37,6). Ještě
lépe se mu dařilo na znakové padesátce, kterou zaplaval v čase 42,3s a
do cíle dohmátl jako druhý. Diplom si ze Zlína přivezla i desetiletá
Eliška Přikrylová za 3.místo v disciplíně 100m prsa a
čas 1:49,5.
Starší žáci a žačky plavali v Prostějově. I zde zaplavali pěkné výkony. Výrazného
zlepšení dosáhl dvanáctiletý Dominik Kuchta ve všech kraulových disciplínách.
Diplom za 3.místo získal za kraulovou dvoustovku, kterou doplaval v čase 2:39,5.
Na obou motýlkářských tratích vybojovala diplomy i Tereza Šrámková. Ve stovce
skončila třetí, na dvojnásobné trati doplavala první. Třináctileté Tereze
Machalové se tentokrát vydařila nejlépe prsařská stovka. Čas 1:27,8 pro ni
znamenal vylepšení osobního rekordu a třetí místo.

V úterý 29. 5. 2012 se ve školní jídelně ZŠ Velká Dlážka uskutečnil Přebor školy v rapid
šachu. Rapid znamená zrychlené tempo, tj. každému hráči 15 minut na partii tak, aby se
stihlo odehrát 7 kol. Turnaje se zúčastnilo 19 hráčů, z toho 3 dívky. Podle očekávání byl
letošní školní přebor velmi vyrovnaný. Předchozí dva ročníky
vždy suverénně vyhrál Tomáš Bělaška. Tuto sezónu ovšem
nehraje v nejlepší formě a bylo to vidět i v tomto turnaji. O
vítězi se rozhodlo až v posledním kole. Na první šachovnici se
utkali dva nejlepší hráči a hrálo se tady nejdéle. Bílé měla
Eliška Přikrylová (jediná prohra - s Matějem Slováčkem) a
černými hrál Tomáš Bělaška (také jediná prohra - s Jakubem
Potrokem). Eliška (4.A) hrála soustředěně a v klidu,
15
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Tomáš(5.B) po ztrátě věžky hrál nervózně, ale bojoval a
snažil se komplikovat hru. Dokonce získal několik pěšců,
kteří nebezpečně procházeli na opačnou stranu
šachovnice a jeden se i proměnil v dámu. Všechno to
stálo ovšem hodně přemýšlení a hodně času, takže Eliška
vyhrála na čas. Stala se tak celkovým vítězem. Druhý
skončil Jakub Potrok (4.C) se ztrátou půl bodu na
vítězku a třetí pak Matěj Slováček (5.B) se ztrátou
jednoho bodu na vítězku. Samostatně byla vyhlášena kategorie druháků (a prváků).
Zaslouženě zvítězil Boris Bobovník (2.A), když v turnaji dokázal porazit 3 páťáky.
Stříbrnou medaili po bojovném výkonu získal Lukáš Létal (2.B) a bronzovou Michal Hloch
(2.A). Nejlepší hráči obdrželi medaile a diplomy, pro všechny byly věcné ceny. Jediný prvák
Ondřej Lenoch (1.A) dostal cenu útěchy .

Dne 21.5.2012 v 8:00 hod. jsme jeli do Prostějova na
krajské kolo Preventan Cupu ve vybíjené. Když jsme jeli,
tak na sebe kluci křičeli a vykláněli se z okýnek. Paní
učitelka šla vyzvednout klíče od šatny. Byla tam společná
šatna, tak se holky oblékaly v koupelně. Když jsme vešli do
tělocvičny, stoupli jsme si do kruhu a rozhazovali se. Kluci si házeli balonem a holky se rozcvičovaly.
A už je tu první zápas (hrajeme s Prostějovem) - vyhráli jsme. Následuje 15 minut přestávka. Druhý
zápas hrajeme se Zábřehem - oni prohráli:). Další přestávka. Třetí zápas (hrajeme s Prostějovem)
měli jsme namále, ale výhra je naše. Přestávka. Čtvrtý zápas,
náš osudový, hrajeme s Jeseníkem, bohužel prohra , náš první
zápas, který jsme prohráli. Dva kluci z Jeseníku házeli
takzvané „ŠAVLE“. Pátý zápas hrajeme proti Olomouci a
konečně družstvo, ve kterém jsou i holky. Olomouc byla slabá.
Náš hráč dostal žlutou kartu za to, že poslal soupeři po vybití
balon a ona ho nechytla. A konečně vyhlášení výsledků. Druhé
místo: ZŠ Přerov, Velká Dlážka. První místo: Jeseník a postup
na republiku.
Cesta domů: jedeme a ze třech aut za sebou řveme a máváme na sebe. Paní učitelka je z toho na
mrtvici. Všechny holky mají rozcuchané vlasy. A vezeme domů stříbrnou medaili. HURÁ.
DENISA KUBOVÁ 5.A.
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V 5. ročníku házenkářského turnaje O pohár starosty obce Prosenice 2012 v házené, který
pořádala ZŠ a MŠ Prosenice pro ZŠ a sportovní oddíly na Moravě v kategoriích nejmladších žáků a
žaček od 1. po 5. ročník, hráli i členové kroužku míčových her naší školy. Akce se konala ve čtvrtek
17. 5. 20121 v areálu školního hřiště místní školy. Soutěže se za příznivého počasí účastnilo celkem
12 moravských družstev a v nich 96 hráčů a hráček.
V nejstarší kategorii „B“ bojovali i naši čtvrťáci a páťáci. Čtyři družstva se utkala navzájem
systémem každý s každým a to dvoukolově. Prvním soupeřem našich hráčů bylo družstvo ZŠ a MŠ
Prosenice „B“. Od začátku utkání bylo naše družstvo jednoznačně lepší a svého soupeře jasně
přehrálo. Dalším soupeřem bylo družstvo Sokola Babice, které zejména v první půli bylo vyrovnaným
soupeřem. Naši hráči nezačali nejlépe a po chybách v obraně a nepřesné střelbě to bylo pouze (8 :
6) V druhé půli se hra našich zlepšila, střelecky se probudili Hos a Karas a soupeře jsme jasně
přehráli. Ve třetím kole jsme nastoupili proti obhájcům loňského vítězství ZŠ a MŠ Prosenice „A“,
kteří na domácím hřišti lépe stříleli a výsledek 12 : 18 v náš neprospěch ukázal, že jsme se mohli
měřit i s nejlepším týmem turnaje, pokud bychom ale vydrželi dodržovat pokyny trenéra.
V odvetách jsme vítězství i prohru zopakovali a získali tak stříbrné medaile a pohár za druhé
místo. Pochvalu si zaslouží celé družstvo, včetně R. Staše, který jako druhák podal solidní výkon.
Naše výsledky:
ZŠ Přerov, Velká
ZŠ Přerov, Velká
ZŠ Přerov, Velká
ZŠ Přerov, Velká
ZŠ Přerov, Velká

Dlážka
Dlážka
Dlážka
Dlážka
Dlážka

5 : MŠ a ZŠ Prosenice B
5 : Sokol Babice.
5 : ZŠ a MŠ Prosenice A
5 : ZŠ a MŠ Prosenice B
5 : Sokol Babice

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ a MŠ Prosenice A

23 : 4 (12 : 1)
21 : 9 (8 : 6)
12 : 18 (6 : 10)
20 : 6 (11 : 2)
19 : 7 (11 : 3)
12 : 21 (3 : 9)

Sestava a střelci našeho družstva:
Brankáři: Andráši, Rössler , hráči v poli: P.Rössler 7, Slováček 12, Hos 26, Karas 27, Gonzáles 15,
Jančík 20, Staš
V kategorii A (1. - 3. ročníky) se utkalo 8 družstev rozdělených do dvou skupin. V každé
skupině se hrálo systémem každý s každým a první dvě družstva postupovala do finálové skupiny a
družstva na třetím a čtvrtém místě se utkala o 5. – 8. místo. Naši hoši nastoupili v prvním utkání
proti přípravce Velké Bystřice. Již první minuty ukázaly jasnou převahu ZŠ Velké Dlážky ve všech
herních oblastech. V útoku se dařilo zejména Šiškovi (9), přidali se i Mirvald a Rytíř. Za dobře
pracující obranou spolehlivě chytal brankář Fáber.

Dalším soupeřem bylo družstvo ZŠ Olomouc,

Nedvědova ul. A. Utkání bylo zpočátku vyrovnané, ale postupně se projevila naše převaha. Pochvalu
za předvedený výkon zasloužili všichni hráči.
17
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Naši vítěznou cestu se v třetím utkání pokusili přerušit domácí hráči z Prosenic. V první půli
jsme se dlouho střelecky trápili a jen spolehlivý výkon Fábera v brance nám držel těsný náskok. (5 :
4) V druhé části hry vzal na sebe větší odpovědnost nejlepší hráč našich Šiška (10 branek) a o vítězi
utkání i skupiny nebylo pochyb.
Ve finálové skupině jsme nastoupili proti ZŠ Olomouc, Nedvědova B a opakoval se podobný
scénář jak v předcházejícím utkání. Slabý první poločas (4 : 4) a nakonec jasné vítězství 14 : 7.
Protože utkání ze skupiny se nepočítalo, nastoupili jsme znovu proti ZŠ Olomouc, Nedvědova ul. A.
Tentokrát hráli hráči odpovědně již od samého počátku a jasně zvítězili.
O konečném výsledku rozhodlo poslední utkání proti družstvu Velké Bystřice B. Dobrý výkon
jsme podali zejména v obranné činnosti, s rychlejším přechodem do útoku a úspěšným zakončováním.
Střelecký prapor držel i nadále nad hlavou především Šiška (8), branku opět spolehlivě hájil Fáber.
Naši hoši zvítězili ve všech utkáních a obhájili tak vítězství z loňského roku.
Naše výsledky:
ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ a MŠ Velká Bystřice A

15 : 3 (10 : 2)

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : Olomouc, Nedvědova A

9:3

(5

:

2)

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ a MŠ Prosenice A

12 : 4 (5

:

4)

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : Olomouc, Nedvědova B

14 : 7 (4

:

4)

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : Olomouc, Nedvědova A

16 : 4 (7

:

3)

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ a MŠ Velká Bystřice A

13 : 7 (7 : 4)

Sestava a střelci našeho družstva:
Brankáři:

Fáber , Rytíř, hráči v poli: Šiška 51, Bartůněk 12, Mirvald 5, Rytíř 8, Martinec 1,

Míček 2, Meszároš.

V pátek 11.5.2012 na atletickém stadionu tradiční atletický závod družstev
O pohár rozhlasu. Naše škola měla jako obvykle čtyřnásobné zastoupení,
v kategorii mladšího i staršího žactva. Nejlépe si vedly naše starší žačky,
které svou kategorii s přehledem vyhrály a postoupily do krajského finále
v Olomouci. Do Olomouce se probojovala i mladší děvčata, a to z druhého
místa. Chlapci měli možná také postupové ambice, ale výsledky tomu moc
neodpovídaly, když mladší žáci skončili na pátém místě a jejich starší spolužáci až na 8. místě.
18
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Mladší žákyně - 2.místo
Běh 60m
Šádková Barbora
Běh 600m
Vodičková Michaela
Skok vysoký
Šádková Barbora
Skok daleký
Bartošíková Barbora
Hod kriket.míčkem
Vodičková Michaela
Štafeta 4x60m
A.Šádková,Vodičková,
Jaworková,Žabčíková

Mladší žáci

-

Běh 60m
Lapáček Libor
Běh 1000m
Joukl Ondřej
Skok vysoký
Mikuláček Pavel
Skok daleký
Mikuláček Pavel
Hod kriket.míčkem
Chytil Jaroslav
Štafeta 4x60m
Starý,Joukl,
Lapáček, Mikuláček

Starší žákyně

4609 b.

8,79

621 b.

2:04,07

450 b.

1,32

429 b.

4,03

315 b.

45,22

420 b.

36,77

425 b.

Běh 60m
Štajnarová Kristýna
Běh 800m
Jandová Kateřina
Skok vysoký
Odstrčilová Ivana
Skok daleký
Odstrčilová Ivana
Vrh koulí (3kg)
Košinová Magdaléna
Štafeta 4x60m
A.Štajnarová,Čecháková,
Kašpárková,Bujnochová

5.místo

Starší žáci

8,55

411 b.

3:42,21

311 b.

1,52

404 b.

5,31

443 b.

58,75

383 b.

34,65

291 b.

-

-

Běh 60m
Koryčan Jakub
Běh 1500m
Růžička Jan
Skok vysoký
Chrascina Lukáš
Skok daleký
Chrascina Lukáš
Vrh koulí (4kg)
Polák Martin
Štafeta 4x60m
Růžička, Macík,
Chrascina , Koryčan

Krajské finále se konalo 22.května v Olomoucia děvčata se
zde utkala s vítězi okresních kol. Zde už byla družstva
přímo nabita mladými nadějnými atletkami, takže naše
dvojnásobné páté místo je ve dvanáctičlenných skupinách
úspěchem.
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1.místo

4964
b.

8,75

632 b.

2:51,75

446 b.

1,36

470 b.

3,91

287 b.

8,69

444 b.

33,73

614 b.

8.místo
8,20

503 b.

5:36,14

370 b.

1,52

404 b.

4,77

339 b.

11,66

586 b.

30,69

544 b.
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Krajské kolo v plážovém volejbale se hrálo jako každý rok na dvě
kola. 1.kolo se konalo 31.5. v Přerově, 2.kolo o týden později
v Prostějově. Proti sobě nastoupilo 8 dvojic, čtyři z Přerova a
čtyři z Prostějova. Každá dvojice si na každém turnaji zahrála 3
utkání ve skupině a ještě další dvě o pořadí. Po obou kolech bylo
pořadí následující:
1.místo: Adamčíková, Chludová
2. místo: Koblerová, Lakomá
3. místo: Stavinohoná, Šestořádová

4. místo: Meidlová, Vymazalová
5.místo: Kosíková, Štajnarová
6. místo: Künstlerová, Odstrčilová
7. místo: Košinová, Zacpalová
8. místo: Soušková, Urbánková

13.června se v Praze sešlo 42 družstev, aby si poměřili
síly

v atletické

soutěži

Kinderiáda.

Patrony

tohoto

soutěžení se stali desetibojař Tomáš Dvořák a běžkyně
Lída Formanová. Naši reprezentanti soutěžili se stejnou
bojovností a nadšením jako v Šumperku, ale dařilo se jim
trochu méně (asi tréma), takže na medailová umístění jsme
tentokrát nedosáhli. Ale 22.místo není určitě k zahození a
příští rok to zkusíme zase.
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