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Právě držíte v rukou 1.číslo našeho školního časopisu MATES, který pro
vás každoročně vytváříme. I když jsme redakci po odchodu deváťáků
trochu omladili, budeme se i nadále snažit, abychom vám přinášeli spoustu
zajímavých reportáží, rozhovorů a dalších informací tak, aby každé číslo
mělo hodně čtenářů. Také doufáme, že se na obsahu čísel budete podílet i
vy vašimi příspěvky, anketami a všelijakými nápady.
Vaše redakce
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1. Učila jste už někde nebo taky začínáte?
Jsem zkušená učitelka. Učím již 27 rokem.

2. Jak jste spokojená se žáky?
Jelikož mám zkušenost i s problémovými dětmi, tak jsem
spokojená. Ale mohli by být klidnější.

3. Líbí se vám naše škola?
Jsem tu velmi spokojená.

4. Jak na vás působí p.ředitel a vedení školy?
Pan ředitel i vedení školy jsou velice sympatičtí, ale málo se s nimi setkávám.

5. Co vás baví ve volném čase?

Ve volném čase ráda chodím do přírody, sleduji TV, luštím sudoku, a protože
mám velmi ráda svoji práci, připravuji pro děti různé hry a úkoly.

6. Když jste chodila do školy vy, byla jste hodným žákem?
Já jsem byla hodně hodná na základní škole, pak už to bylo horší.

Nakonec jsme se zeptaly žáků, jestli je na ně paní učitelka přísná, a oni
nám odpověděli takto :
Někdy, křičí, jen když ji zlobíme. Jinak je hodná.
Rozhovor zpracovaly M. Študentová a T. Négyesiová
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V první naší reportáži se vrátíme ještě do loňského školního roku. Deváťáci totiž na
konci června představovali své ročníkové práce:

20. a 21. června 2012 by naše deváťáky nikdo
nepoznal. Z obyčejných kluků a holek se stali
mávnutím proutku skoro dospělí. Někteří přišli do
školy dokonce slavnostně oblečeni, všichni s
vážnými výrazy ve tvářích, pod paží třímali jakési
složky a mluvili tlumenými hlasy. Nezasvěcený
pozorovatel by se divil! My zasvěcení jsme ovšem
věděli, která bije.
Tohoto dne se u nás na škole totiž konaly
poprvé (a snad ne naposledy) jakési „obhajoby“ ročníkových prací žáků
devátých tříd. Tak nějak se nám zdálo, že právě tato věková skupina má po
přijímačkách na různé typy středních škol zbytečně moc volného času. Školu
už moc vážně neberou, tak co s nimi? Jak je zaujmout a
zabavit?
Proto jsme zkusili, jak zvládnou zpracovat téma, které je
baví. Jestli dokážou sesbírat dostatek materiálu, vytřídit ho,
sepsat na počítači, vyrobit přílohy, přiznat prameny atd.
atd.Je toho docela hodně, co musí udělat, aby pak v den D
stanuli před spolužáky a porotou a předvedli výsledek své
práce. Každý se snaží vydolovat ze sebe to nejlepší, co bývá
mnohdy ukryto hodně hluboko a co někdy tajili úspěšně celých
devět let. A přítomní pak poslouchají odborné výklady spojené s prezentací o
různých druzích sportu, o chovu domácích zvířat (přišel i králík), o různých
státech, o hvězdách a dinosaurech, o záludnostech rybaření, o nebezpečí
drog, o záhadách snů, o módě a dalších a dalších koníčcích našich deváťáků.
A najednou je konec. Nervozita opadá, porota hodnotí, žáci to jdou
vydýchat. Vůbec není důležité, kdo byl nejlepší, obdivuhodné je to, že se
zapojili skoro všichni (pouze 2 žáci ne) a většinou byli na svůj výkon pyšni. Všem
za jejich snahu dík.
Inez Šindlerová
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Takovouto větu si mohou říkat
jedině prvňáčci. Ti úplně nejmenší,
kteří se do školy nedočkavě těší a
aktovku si připravují už určitě
nejméně od Vánoc. A nahlížejí do
sešitů starších sourozenců a tak
rádi by už psali domácí úkoly. Ti,
kterým prázdniny ještě nic neříkají,
protože je dosud měli vlastně pořád
a jejich hlavní touhou je, aby užuž
skončily a konečně začala ta
vysněná škola.
V pondělí 3.9. 2012 si poprvé
vyzkoušelo našich 75 nových prvňáčků, jaké to ve škole vlastně bude. Před budovou školy je
nejdřív přivítaly jejich paní učitelky, pozdravil je ředitel školy Martin Černý a pár
hřejivých slov přidal náměstek primátora Michal Zácha. Oči prvňáčků plné očekávání,
napětí, možná i obav a strachu se rozjasnily po vstupu do nových tříd, ve kterých to nebude
jenom samé učení, ale získají tu určitě spoustu kamarádů, zážitků a vzpomínek, které je
budou provázet celý život. Nabyté vědomosti a dovednosti je pak povedou životem.

Členové naší redakce se rozdělili, aby v jednotlivých prvních třídách
zjistili, jak se tady našim novým školákům líbí:
Byli jsme v 1.B zeptat se, jak se jim tu líbí,jaké se jim líbí
předměty, jaká je paní učitelka. Potom jsme se jich ptali, do
jaké třídy půjdou, jestli do sportovní nebo do nesportovní.
Do první třídy se těšili skoro všichni, až na dvě děti. Paní
učitelka se jim líbí, mají moc rádi svoji třídu a hlavně se jim líbí
žebřiny, co mají ve třídě. Skoro všichni žáci půjdou do sportovní
třídy. Jejich nejoblíbenější předmět je ČJ. Úkoly je moc nebaví,
místo toho by radši byli doma a spali. Obědy jim tu chutnají. Do
Matesa by chtěla chodit půlka třídy – už se těšíme .
Všichni si brzy našli nové kamarády.

Marek Sedlmaier, Marian Moravčík, Adam Frnka
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Šimon: Všechno se mi tu líbí.
Berťa:Líbí se mi tu všechno.

Jak se ti líbí ve škole?
Klárka: Dobře.
Martinek:Ve třídě se mi líbí hlavně hry,
které hrajeme.
Terezka: Děláme ranní rozcvičku, proto
ráda cvičím.
Sárinka:Líbí se mi všechno.
Saša: Ano, líbí. Líbí se mi nejvíc, jak
děláme různý výtvory.

Který předmět máš nejraději?
Martínek: Matematiku.
Zdeňa: Mám rád všechny předměty.
Šimon: Nejradši mám čtení.
Tomášek: Mě baví výtvarka a pracovka

Našel sis tu kamaráda?
Terka: Moje kamarádka ze třídy je
Klárka.
Verunka: Já mám kamarádku Moničku.
Berťa: Já mám tady hodně Kamarádů
Filip: Já mám kamarádku Evičku z 2.A

Kterej předmět tě moc nebaví?
Davča: Psaní
Šimonek: Nebaví mě psát domácí úkoly

Kolik už máš jedniček?
Davča: Já mám 19 jedniček.
Tomášek: 18 jedniček.
Berťa:My taky hrajeme hry nejenom na známky, ale i na body.

Alina Rakhimová, Michaela Vodičková
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Byli jsme na návštěvě v 1.C a zajímalo nás pár zajímavostí o škole.
Jak jste se těšili poprvé do školy?
Julinka :Hodně jsem se těšila.
Verča: Ano, hodně jsem se těšila na nové kamarády.
Jaký máte oblíbený předmět?
Terka: Mě baví výtvarka.
Lukáš: Mám rád matematiku.
Anička: Baví mě český jazyk.
Petr: Líbí se mi čeština.
Jak vám líbí ve škole?
Adélka: Ve škole se mi líbí hodně.
Stella: Ve škole se mi líbí, mám tu
hodně kamarádů.
Líbí se vám vaše třída?
Klárka: Máme hezkou třídu.
Kačenka: Moc se mi líbí.
Máte rádi paní učitelku?
Jirka: Jo, paní učitelku mám rád.
Venda: Ano, paní učitelka je moc hodná.
Našli jste si nové kamarády?
Mates: Ano, mám nové hodné kamarády.
Pepa: Jo, našel jsem si kamaráda.
7
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Dne 5.9 odjížděly třídy 6.A a 6.B do Rajnochovic. Měli jsme sraz v 8:15 na
parkovišti u bazénu. V 9:00 jsme nastoupili do autobusu a odjeli jsme na základnu
Dlažky v Rajnochovicích. Na místo jsme dorazili asi za 45 minut. Po příjezdu jsme si
rozdělili chatky.Potom jsme si zasportovali(kroket,freesbee golf,fotbal a ringo). Za
hodinu byl oběd a potom chvilka klidu. Po poledním klidu jsme hráli hru UBONGO.
Potom následoval zase sport. V 18:00 hodin byla večeře. Po večeři jsme odpočívali na
chatkách. Po chvíli nás zavolali k dalším hrám. Třída 6.A hrála hru po dvojicích. Třída
6.B hrála seznamovací hry. Potom se třídy v hrách vystřídaly. Když jsme dohráli,
měli jsme volno. Po desáté byla vyhlášena večerka.
Ve čtvrtek jsme měli budíček v 7:30. Následovala rozcvička. Potom nás poslali na
snídani a hygienu. Dále nás čekal kvíz “Kdo jsem?“. Poté jsme se rozdělili do oddílů a
hráli hru OSADNÍCI. Úkolem bylo uvařit čaj z nasbíraných bylinek nebo si nacvičit
20-30 sekundový tanec atd. To nás všechny bavilo. Před obědem jsme se rozdělili
do skupin a šli na TROJÁK. Pod Trojákem jsme sbírali květiny na S. Když jsme
všichni dorazili zpět na základnu Dlažky, kde Mussur dělal oheň na opékání špekáčků
mohli jsme si zvolit nějaký sport např.fotbal, freesbe, golf anebo ringo. Když se
setmělo, opékali jsme si špekáčky. Až všichni dojedli, hráli jsme hru po dvojicích.
Potom jsme zpívali písničky u táboráku a po půl hodině nás poslali spát.
Ráno jsme vstali a všem byla hrozná zima. A opět rozcvička, snídaně a hygiena. Celé
dopoledne jsme hráli ringo. Po obědě jsme si šli zabalit věci. Po vyhlášení a ukončení
v 15 hodin jsme odjeli do Přerova.
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Možná jste ještě nikdy žádné scénické čtení
nenavštívili a nevíte, co si pod tímto pojmem
představit.
Jde o prolínání
literatury
a
divadla,
možno
označit
i
3D
knihou.
Dvě
herecké
hvězdy
s knihou
v ruce,
žádné
kulisy,
žádná
hudba, pár rekvizit na jevišti, přítmí v hledišti, pohlcující atmosféra.
Publikum ani nedutalo.
Jeden z prvních „dětských hororů“ – kniha Roalda
Dahla ČARODĚJNICE nabízí strhující děj, mnoho
komických situací a scény, při kterých tuhne v žilách
krev. Celé skvělé vystoupení herců Slováckého Divadla
z Uherského Hradiště provázely výbuchy smíchu, na
závěr nikdo z dětí nevěřil, že už je konec.
A cíl? Pobavit a přivést děti nazpět ke čtení, ke
kouzlu hustě popsaných stránek knih.

Scénické čtení je zvláštní druh
recitace, zpravidla jde o
interpretační
divadlo.
Zvláštním
případem
je
autorské
čtení,
kde
interpretem je sám autor
textu,
zpravidla
neherec.
Scénické čtení může mít i
charakter seriálu, pokud se
čte z téhož díla v pravidelných
časových odstupech.

p.uč.Hudečková a 2.B

Třeťáci už zcela bezpečně určují modely základních geometrických tvarů a těles,
se kterými pracují v hodinách geometrie. Ale poznají je také v reálném světě?
Proto se v pátek 12. října vydali na hodinu geometrie do terénu. Vyzbrojeni
pracovními listy a perem prošli blízké okolí naší školy. Pozorovali budovy, střechy, věže,
lampy veřejného osvětlení, dopravní značky, billboardy, ale také odpadkové koše na
zastávkách autobusů, jmelí na stromech či ozdoby na fasádách domů a pečlivě přiřazovali
k příslušným geometrickým tvarům a tělesům. O tom, že měli opravdu co dělat, svědčí fakt,
že vycházka plánovaná na jednu vyučovací hodinu trvala hodinu a půl…
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Dnes 12.10 jsme byli v tělocvičně na koncertě
Petra Nováka, kde nás učili taky o správném
chování. Ukazovali nám spoustu scének, že
nemáme věřit nikomu cizímu, nikomu cizímu
neotvíráme dveře od bytu. Zpívali spoustu
dobrých písniček a ta poslední byla nejlepší. V
koutu tělocvičny jsme začali tančit a řádit a za chvíli se z tělocvičny stal
jeden velký taneční parket, ve kterém se nikdo nebál ukázat své taneční
schopnosti. Ve scénkách vystupovala spousta dětí z naší školy. Nejlepší scénka
byla ta, ve které dva spolužáci měli bonbon na dlouhé lžíci, kterou museli držet
na konci a pomocí spolupráce si bonbony dali navzájem. Všem se to líbilo a
smáli se jak o život. Písničky o toleranci,
lásce, loupení a hip hopu byly velice úžasné.
Bylo to bezva, dneska byl krásný den a velká
pohoda zaplnila celou tělocvičnu. Koncert byl
super a moc jsme si ho užili. Děkujeme za
dnešní skvělý program.
Martina Lenochová, Marie Hlubíková.

A co na to žáci?

 Velice zábavné představení. Nehráli jen na jeden nástroj, ale zrovna na tři nástroje.

Moc hezké taky bylo, že nehráli jednu písničku za druhou, ale dělali pauzy. Z pohledu
diváků se zdáli velice oblíbení. I když naše tělocvična nemá nejlepší akustiku.
 Prostředí bylo dobré jako minule a byla tam vééééliká sranda.
 Nejvíc se mi líbily scénky, moc se mi líbila písnička Rváč, tohle ale není hip hop.
 Byly tam scénky o správném i nesprávném chování a písničky a nejlepší byla poslední

písnička. Mohli jsme totiž u ní tančit.
 Bylo to docela pěkné, docela srandovní, měli pěkné scénky a zvláštní slova písní.
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Dne 9.10.2012 jsme navštívili městské muzeum J.A.Komenského. Byl pro nás
připraven program o životě Jana Amose Komenského. Mohli jsme se podívat na
věci z jeho doby a také jsme se dozvěděli, že to byl astronom, kartograf,
spisovatel,
pedagog, kněz
a potom se stal
biskupem.
Zjistili jsme, že
na svou dobu
se
dožil
vysokého věku
- 78 let. Měl
dva syny a
ženu
Magdalénu.
V Lešnu (Polsko)
mu
všechno
shořelo, ale byl
to
takový
bojovník,
že
všechny spisy
obnovil.
Jeho
žena
a děti
umřely na mor.
Ukázali nám i
masky, které používaly v době moru. Lidé si ho velice vážili a proto byl
J.A.Komenský pozván do různých zemí kvůli svému pedagogickému talentu .V
Naardenu ještě dodnes najdeme jeho hrob. A teď nedávno našli u nás i dlažbu,
po které J.A.Komenský chodil. Dodnes je to uznávaná osoba a jeho knihy se
pořád vydávají. Výstava se nám líbila a doufáme, že se bude líbit i dalším.
Děkujeme za krásné vyprávění, bylo to velice poučné.
Žáci 5.A
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Bylo pondělí a my jsme měli sjíždět vodu. Měla jsem za 20 minut odjíždět. Šla jsem do
obývacího
pokoje a zakopla o práh, bolelo to, ale dobrý. 5 minut do
odjezdu
a
maminka říká, co to máš na palci? A já krev. Tak jsme ji
utřely
a
vidíme, že mám ulomený nehet! Tak mi to maminka zalepila
a
dobré.
Jenže když do lodě natekla voda, tak se mi to odlepovalo.
Další den mi
to zavázali obvazem a bylo to dobré. Jenže když jsme měli
přestávku a nemohli jsme vystoupit suchou nohou, tak jsem ten obvaz měla trochu černý a
byly v něm kamínky. Když jsme jedno ráno balili spacáky, tak se mi utrhl celý!!
Chtěla bych tam jet ještě jednou.

U moře v Bašce Vodě to bylo úžasné. Měla jsem tam kámošku, jmenovala se Nikča. Vždycky
jsme se potápěly a pozorovali jsme rybičky. A jak jsme se tak potápěly, našly jsme mořské
ježky!!!! Na druhý den jsme si koupily síťku a šly jsme na ně. Vylovily jsme jich asi deset. Z
toho byl jeden bílý. Našly jsme pod vodou vodní kameny, byly na nich
takové bílé kytičky, ale jak uschly, dotkly jsme se jich a všechno to
upadlo. Tak jsme to tam naházeli zpátky!!! Ježky jsme převezli
v krabicích od mléka, naštěstí se mi nerozbily. Chtěla bych se tam
ještě jednou podívat, protože se mi to moc líbilo.

Na prázdniny jsem se moc těšil. Sotva začaly, letěli jsme do
Primorska v Bulharsku. Užili jsme si koupání, projeli se na lodi, užívali si sluníčka. Po návratu
jsem za několik dní odjel na sportovní soustředění do Hranic, kde jsme jezdili na kolech
v terénu a jinak posilovali. Škoda, že počasí nepřálo. Z Hranic jsme jeli jako každý rok do
Vysokých Tater na Štrbské pleso. Tam jsme udělali několik horských túr. Třeba na Rysy,
čtvrtou nejvyšší horu Tater (2499 m.n.m.). Přední Solisko, Lomnické sedlo a další.
Vyzkoušeli jsme si lezení na skály v řetězech. Jeli jsme ve všech tatranských lanovkách,
zubačkou i električkou. Hrebienok jsem jel na koloběžce. Zažili jsme sluníčko, bouřky i
sníh. Po návratu do Přerova jsme ještě stihli zajet do Zoo na Kopečku. Škoda, že prázdniny
tak utekly.
Letošní prázdniny byly super! Nejdříve jsme jeli s rodiči a s bratrem na Ukrajinu. Cestovali
jsme do Užgorodu, pak do Mukačeva, nakonec do Siněvirské oblasti. Každý den jsme spaly
někde jinde. Jezdili jsme autobusem, říkali si různé věci o památkách, chodili po horách.
Dokonce jsmese byli i koupat v termálním koupališti. Je tam léčivá voda, která pomáhá na
kůži. Cely týden se nám věnovala paní průvodkyně. Sice mluvila rusky, ale i česky a
překládala. Tyto prázdniny byly prostě SUPER!
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Žáci 5.A

Kdo zachrání malé ospalé městečko, když ho přepadne horda zombíků?
Neohrožený hrdina se jmenuje Norman. Je mu
jedenáct, ujíždí na hororech a rád si povídá s mrtvou
babičkou. Norman má totiž jednu zvláštní schopnost,
řekněme šestý smysl. Vidí duchy a umí se s nimi na
lecčems dohodnout. To se v aktuální, velmi prekérní
situaci může náramně hodit. Než se ale Norman
postaví do čela místního odboje proti živým mrtvým,
bude muset leccos skousnout, což se stává většině
dětí s nálepkou podivína a mimořádnými schopnostmi.
Rodiče ho nechápou, starší sestra jím pohrdá, spolužáci ho šikanují nebo
ignorují (v lepším případě) a jediný, s kým vychází, je tlusťoch Neil, s nímž
taky nikdo jiný nekamarádí. Ještě si rozumí s duchy většiny nebožtíků z okolí,
ale ti se nedají počítat. Normanův život nabere zcela netušený směr, když mu
podivínský strýc prozradí, že městečko co nevidět stihne pradávná kletba a že
právě on ji může díky svým záhrobním komunikačním schopnostem zastavit.
Než se Norman rozhodne, jestli se chce nebo nechce stát hrdinou, začnou
mrtví vylézat z hrobů a děsit vše živé. V tu chvíli se v Normanově hlavě vylíhne
nápad, jak je vrátit do stádia věčného odpočinku. Ví však, že sám to nezvládne.
Jenže realizujte teoreticky dokonalý plán, když máte v partě vyděšeného
tlusťocha, jeho staršího bratra, který má místo mozku svaly, sestru, jehož ho
nepokrytě balí, a největšího sígra ze školy? A když vás kromě zombíků honí i
policajti a spoluobčané, kteří právě přestali mít úctu k mrtvým?

Animovaný, Dobrodružný,
USA, 2012, 93 min

Komedie,

13

Fantasy

MATES, ČÍSLO 1, ROČNÍK 2012/13

Blondýna sedí doma a je šíleně naštvaná, protože má málo peněz. Tak přemýšlí,
jak by k nějakým penězům přišla. Vtom ji napadne únos dítěte. Hned běží před
školu, kde si vyhlédne prvního hezkého kluka a spěchá s ním domů. Doma usedne
ke stolu a píše anonym: Milá maminko, dnes jsem ti unesla syna a chceš-li ho
ještě někdy vidět, tak dej do igelitky milion korun a nech mi ho zítra v 16 hodin
v centru u kašny. Blondýna zalepí obálku, předá ji klukovi a pošle ho domů.
Druhý den běží ke kašně a tam leží igelitka s milionem a dopisem: Milion posílám
jako výkupné, ale můžu vám říct, že my blondýny bychom si takové sviňárny dělat
neměly.
Proč si blondýnky myslí, že je na Měsíci život?
Protože tam všichni celou noc svítí.
Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!"
"Jo, a jak?"
"Běžel jsem celou cestu do školy za autobusem."
"Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!"
Jdou dvě blondýnky k vlaku na nádraží a jedna se ptá průvodčího: "Prosím vás,
doveze mě ten vlak do Prahy?" "ne, slečno, lituji...", odpoví průvodčí. a ta druha
se zeptá: "A mě jo?"

Malý synek jménem se ptá otce:
"Proč je Tichý oceán tichý?"
Tatínek se zlobí:
"Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?"
"Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé moře?
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Vtipné obrázky
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Konala se v úterý 18.9.2012 na
stadioně TJ SPARTAK PŘEROV.
Závody běhu O pohár primátora. Naši
školu reprezentovalo 12 lidí v běhu na
60m, 800m a na 1500m. Nejúspěšnější
byla Magda Kašpárková, která zvítězila
v běhu na 1500m a odnesla si pohár a
diplom.
60m
2.
5.
7.
60m
2.
6.
15.

starší žákyně
8,74 Kašpárková Magda
9,22 Šádková Barbora
9,33 Bujnochová Alena
starší žáci
8,12 Mikuláček Pavel
8,38 Lapáček Libor
8,78 Soukup Jaroslav

800m mladší žákyně
2
2:57,33
Machalová Tereza
1500m starší žákyně
1.
5:52,16
Kašpárková Magda
2.
5:59,15
Bujnochová Alena
3.
5:59,35
Jandová Kateřina
1500m starší žáci
19.
6:11,18
Drtil Pavel
21.
6:24,42
Soukup Jaroslav

Malá cena Nového Jičína a Cena Moravské brány
13.-14.10.2012 – Nový Jičín
Andráši Lukáš

Karas Matěj
Kuchta Dominik
Rössler Jakub

50M
100Z
50VZ
50VZ
50VZ
100P
50VZ

0:43,78
1:37,04
0:35,94
0:37,99
0:33,13
1:41,5
0:34,60

2.
2.
3.
24.
8.
22.
33.

Přikrylová Eliška
Horunová Kristýna
Šrámková Tereza
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100P
100P
50M
100P

1:41,85
1:38,64
0:41,56
1:42,94

1.
11.
14.
18.
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