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1)  Jaké to bylo, když jste se vrátila na naši školu ? 

Výborné, těšila jsem se zpět do práce mezi děti. 

 

2)  Co děláte, aby vás děti poslouchaly? 

Snažím se být spravedlivá a volím formu odměn a trestů. 

 

3)  Jak na vás působní pan ředitel a vedení školy ? 

Pan ředitel i vedení školy jsou velmi sympatičtí.  

 

4)  Jak se vám líbí naše škola ? 

Líbí se mi moc, mám to tu ráda. 

 

5)  Jak jste spokojená se svými 

žáky ? 

Jsem s nimi velmi spokojená. 

 

6)  Co děláte ve volném čase ? 

Sportuji, věnuji se svým dvěma malým dětem  a domácím pracím :D 

 

7)  Jak se vám líbí předvánoční období ? 

Toto období mám moc ráda. 

 

8)  Pamatujete si na bývalé žáky, které jste dřív učila ? 

Samozřejmě, že si pamatuji, na ty se přece nezapomíná. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor zpracovaly: M.Študentová 

a T.Négyesiová  
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Letošní druháčci jsou již čtenáři. Při loňském PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE získali průkazku 

čtenáře předplacenou na půl roku. Toho v letošním roce využijeme. Vždy 1. pondělí v měsíci 

půjdeme společně do knihovny, paní knihovnice si pro nás připraví krátkou besedu a potom 

si děti vyberou knihu, kterou si půjčí domů. Ve škole si budeme z nich číst každé pondělí, 

naučíme se vést čtenářský deník, děti se pokusí představit svou knížku ostatním, mohou si 

je i navzájem vyměnit k prohlédnutí, proto tedy KOLOTOČ KNÍŽEK. 

Cílem je zvýšit zájem dětí o četbu, zdokonalovat jejich čtenářské dovednosti, prohlubovat 

jejich přirozenou touhu po poznání. 

 
 

 

 

 

 
 
Dne 6.12 měly první třídy mikulášskou ukázkovou 

hodinu. 

Rodiče přivítala pravá čertovská, mikulášská i andělská 

atmosféra a výzdoba s vůní svíček a zapálených 

lampiček. Sešlo se nás opravdu hodně. Rodičům jsme 

v krátkých ukázkách předvedli tvořivé činnosti, které 

ve vyučování děláme. Pracovali jsme se čtverečky, kdy 

jsme ukázali, jak ovládáme orientaci v číselné řadě, také jak sčítáme a odčítáme do 5. 

Rodiče už ví, jaké další pomůcky vytváříme – co je matematické divadélko, číselná osa, 

k čemu potřebujeme kostku nebo kolečka.  
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Ve čtení jsme se 

zaměřili na práci se 

čtenářskou 

tabulkou – 

orientací v řádku a 

sloupečku, 

postřehování, čtení 

s porozumění i 

čtenářské bingo.     

Kromě vyjmenovaných činností si děti zazpívaly i zacvičily. Na závěr předaly svým 

nejbližším dárek – vlastnoručně vyrobený keramický adventní věneček. 

Myslím, že rodiče mohou být na své prvňáčky pyšní, jelikož zvládli už velký kus práce a na 

ukázkové hodině, stejně jako ve vyučování, pracovali s nasazením a radostí. Zaslouží velkou 

pochvalu a všichni doufáme, že se jim bude ve škole dařit i nadále.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce se už kvapem blíží a my jsme se rozhodli, že pro navození sváteční atmosféry 

vyrobíme adventní věnce. Na slámové věnečky jsme si lepicí pistolí nebo drátkem připevnili 

větvičky jehličnanů. A teď už záleželo jen na naší fantazii. Z domu jsme si přinesli různé 

ozdoby, 

hvězdičky, 

mašličky, nebo 

sušené ovoce. 

Na závěr 

stačilo 

připevnit čtyři 

svíčky a sami 

posuďte, jak 

se nám věnce 

povedly. 
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Nový školní rok ve školní družině je ve znamení společných vycházek a celodružinových akcí, 

které obohatily programovou náplň celoročního plánu.  

Za první čtvrtletí jsme stihli plno naučných, poznávacích, dopravních, pozorovacích, 

vlastivědných, přírodovědných vycházek do okolí školy, hravé odpoledne v Michalově i na 

hřišti u Strhance, Sportovní den na školním hřišti, krmení vodního ptactva u Bečvy, návštěvu 

Loutkového divadla i kina Hvězdy a také kurz in-line bruslení. Pravidelně chodíme do 

městské knihovny, kde na nás čekají besedy s půjčováním knih.   

Děti se rády dostanou mimo areál školy, učí se pravidla pohybu po pozemní komunikaci. Při 

veškerých hrách, při využívání průlezek a jiných prvků na hřištích se učí pravidla soužití a 

pravidla slušného chování. V knihovně se učí orientaci v prostorách při vyhledávání knížek i 

naslouchání při zajímavých výkladech. 

V prvním čtvrtletí jsme zvládli i tradiční sběr papíru, hračky, které jsme z výtěžku 

nakoupili, dostanou děti na další celodružinové akci – S čerty nejsou žerty (Mikulášský rej). 

Fotografie z akcí, vycházek aj. si mohou rodiče i děti prohlédnout ve fotogalerii na 

stránkách školní družiny.  
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Čtyři listopadové pondělky jsme věnovali práci na projektu 

VESMÍR. Cílem projektu bylo prohloubit znalosti o vesmíru, 

naučit se vyhledávat informace v encyklopediích, 

časopisech, na internetu a zpracování závěrečné 

prezentace na zadané téma. Plnili jsme různé úkoly 

(praktické i teoretické), vypracovali cvičení z M a ČJ a 

prováděli pokusy s pohyby Země a Měsíce. Vytvořili jsme si i dva modely 

sluneční soustavy. První byl sestaven na podlaze a na oběžné dráhy planet 

jsme použili švihadla. U druhého jsme si vyzkoušeli techniku kašírování a 

modely planet a Slunce jsme vyrobili v „3D“ (viz foto). Práce na projektu se 

vám velmi líbila a dozvěděli jsme se mnoho nových zajímavých informací. 

 

Třída 5.B 

 
 
 
 

 

 
Součástí projektu o vesmíru byla i návštěva hvězdárny v Brně. Byl 

tam pro nás připraven pěkný program. Než si pro nás přišli, koukali 

jsme se na obrázky, které tam byly vystavené. Na jednom obrázku 

byla fotografie naší galaxie, která se jmenuje Mléčná dráha. Byly 

tam i obrázky kosmonautů na Měsíci, také měsíční vozítko Lunochod a hodně 

dalších zajímavých obrázků. 
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Trochu jsme se porozhlédli a už si nás 

zavolali. Vešli jsme do takové velké kulaté 

místnosti, ve které byla sedadla. Všichni se 

usadili a začal program. Nejdřív tam byla 

tma a pak se po celé místnosti objevily 

hvězdy. Hledali jsme různá souhvězdí. Pak 

nám pustili film o sluneční soustavě. Bylo 

tam hodně zajímavostí nejen o planetách, 

ale i o Slunci a Měsíci. Byl to velice zvláštní program, který se nám moc líbil. 

Do hvězdárny bychom chtěly jet znovu. 
 

A na závěr jedna vesmírná básnička:  

 

 

 

 

Vyletěl jsem do vesmíru, 

uviděl jsem černou díru. 

Všiml jsem si planety, 

kolem lítaly komety. 

Tak já na ní přistanu, 

k Marťanům se dostanu. 

 

Už se ke mně přibližuje, 

ruce po mně natahuje. 

Udělala tři skoky, 

řvala po mně hoky, hoky . 

Má dvě velká chapadla, 

aby na všechno dosáhla. 

 

Je to holka zelená, 

jmenuje se Alena. 

Má dvě velký očiska, 

z huby trčí zubiska. 

Nohy má jak tyčinky, 

nejradši má pralinky. 

Má tak velký čelisti, 

pralinky si do nich háže po hrstích. 

Strašila mě velice, 

myslel jsem, že je to rombice 

 

 

Pak se na mě usmála 

a kousek dortu mi dala. 

Návštěva se mi líbila, 

ale pak se chyba objevila. 

Jedno kolečko…2….3…… 

Co budeme dělat, milé děti?!? 

Vytáhl jsem kladivo, francouzský klíč. 

A byl jsem z té planety pryč. 

Už jsem doma v pelechu, 

dopřávám si oddechu. 
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MIKULÁŠSKÉ PŘÍPRAVY: 

 
 

NA NÁVŠTĚVĚ VE TŘÍDÁCH: 

  
 

FOTO PRO BULVÁRNÍ PLÁTEK: 
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Dne 21.12.2012 se konaly vánoční besídky. Každá třída měla svůj vlastní 

program, kdy vystupovali žáci s vlastními ukázkami ze svých koníčků a zálib. 

Při svých návštěvách jsme zhlédli například mažoretku, ukázky tanců, judo, 

hlášky z filmů a seriálů a mnoho dalších. A od některých z vás jsme zjistili, co 

jste si přáli na Vánoce, jaký byl váš nejlepší zážitek nebo ten úplně nejhorší 

dárek, který jste zatím dostali... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší zážitek: Zabíjení kapra, nic jsme nedělali, rozdávání dárků,… 

Nejhorší dárek: Ovládací auto, spodní prádlo, pastelky,... 

Nejlepší dárek: X-BOX 360, dětský notebook, Lego Ninjago, kytara, PSP... 

Přání: Větší přestávky, varan, hokejový dres, Barbie, nový mobil,... 

M.Študentová a T.Négyesiová  :) 
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Na Tři krále tohoto roku vyrazilo 110 dětí od 5. 

do 9. ročníku  naší školy na lyžařský kurs. Spolu 

s nimi i osvědčená parta učitelů – instruktorů. 

Cílem jejich cesty byl Karlov, konkrétně chata 

Kopřivná s úplně novou sjezdovkou a sedačkovou 

lanovkou. Kurs trval do 6. do 11. ledna 2013. 

První den nás rozdělili do 6 lyžařských skupin a 

do 3 snowboardových. První družstvo lyžařů učil 

pan zástupce Matěj, druhou skupinu pan 

Vysloužil, třetí družstvo učila paní učitelka 

Grňová, čtvrté paní učitelka Šlechtová, páté paní učitelka Dokoupilová a šesté 

družstvo paní učitelka Vosáhlová. První družstvo snowborďáků měla Silva 

Pluhařová, druhé paní učitelka Venclíková a třetí družstvo paní učitelka Horká. 

Kluci, 5. a 6. třída byli ubytovaní v chatě Kopřivná a holky v ubytovně Mája. 

Byla tam čtyřsedačková lanovka dlouhá 1350 m a kotva.  

 

Tady jsou zážitky očitých účastníků: 

„ Všechno to začalo už ráno. V deset jsme vyjížděli na lyžařský kurz. Cesta 

byla zajímavá, taková prozpívaná a projezená.“ 

 

„ No, řeknu na rovinu, že jsem při zahřívacích jízdách dvakrát spadl, ale bylo 

to určitě tím, že jsem na lyžích stál po roce. Při jízdě, která byla už naostro, 

jsem zajel celkem dobře, a proto mě zařadili do 1. družstva.“ 

 

„ Nejdřív jsem se docela bála, protože jsem na snowboardu ještě nestála, ale 

nebylo to tak hrozné. Dokonce jsme jezdili na vleku, přičemž jsme se málem 

pozabíjeli.“ 

 

„ Nebylo jenom lyžování, udělali jsme si i nějakou tu diskotéku. Myslím, že se 

všichni dobře bavili. Tenhle lyžák se mi moc líbil.“ 

„Při odjezdu na lyžák mě překvapily autobusy. Musím přiznat, že takové 

luxusní jsem fakt nečekala.“ 
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„ My holky jsme spaly na chatě Mája (kluci na Kopřivné). Naše pokoje byly sice 

poněkud stísněné, ale hezky vybavené. I jídlo bylo moc dobré, kdo měl málo, 

mohl si i přidat. Svah byl hned u chaty, takže žádné dlouhé štrachání na 

sjezdovku nehrozilo.“ 

 

„Týden rychle utekl, ani jsme se pořádně nenadechli a jelo se domů. Škoda!“ 

„Hned bych se tam vrátila!“ 

„ Naše chata Mája byla velice malinká, takže jsme k sobě měly blízko. Někdy 

až moc. Kluci byli na jiné budově – na chatě Kopřivná. Musím uznat, že jsem 

nečekala tak parádní svah (taky vlekaři byli moc pěkní, mladí..). Jsem ráda, že 

končím základní školu takovým pěkným zážitkem.“ 

 

„Měli jsme na chatě vlastní koupelnu, velký pokoj s křesílky, televizi – prostě 

super!!“ 

„ Při rozdělování do družstev jsem jel na snowboardu a machroval jsem, že 

umím, že jsem byl v Alpách….Stoupl jsem na prkno a pád! Přesto jsem skončil 

v jedničce.“ 

            Jedličková, Koplíková♥, p.uč.Šindlerová (podle zážitků deváťáků) 
 

  
TADY JSME BYDLELI 

 
TADY JSME JEDLI  A   TADY JSME LYŽOVALI 
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DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

na SVČ ATLAS 17. 1. 2013 

třída 2. B 

 

 
 
 

Dopravní výchova je nedílnou součástí učiva prvouky. 

Žáci si  v 1. části naučného programu ověřili své znalosti o chování chodce 

v silničním provozu v testu na PC, ve druhé části se dověděli od hasičů, jak se 

chovat v mimořádných situacích. Vyzkoušeli si dýchání ze záchranného 

dýchacího přístroje, nacvičovali uhašení malého hoření, se kterým se mohou 

setkat třeba při opékání špekáčků, zopakovali si důležitá telefonní čísla a 

zahráli si scénku, jak nahlásit mimořádnou situaci na 112. 

Děti odcházely spokojené, celý program se jim velice líbil. 

Ve druhém pololetí se podíváme na dopravní hřiště. 
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Už od starých časů se po mnoho generací šíří příběhy o epických bitvách a 

mystických legendách v drsné a tajemné Skotské vysočině. Ve filmu se k 

legendě přidá nová pověst, když odvážná Merida stane tváří v tvář tradici, 

osudu a nejkrutější bestii. 

Merida je zkušená lučištnice a 

impulzivní dcera krále Ferguse a 

královny Elinor. Je odhodlána jít 

si v životě svou vlastní cestou. 

Vzepře se starému zvyku 

zasvěcení pánům země. Silnému 

lordu MacGuffinovi, mrzutému 

Macintoshovi a svárlivému 

Dingwallovi. Meridiny činy 

nechtěně rozpoutají v království 

chaos a běsnění. Když se obrátí o pomoc k podivínské staré čarodějnici, 

dostane prokleté přání. Merida, která následuje nebezpečné síly, objeví 

význam skutečné odvahy, aby zlomila příšernou kletbu, než bude příliš pozdě. 

Animovaný, Fantasy, Akční, Dobrodružný - USA, 2012, 100 min 

Přístupno od: bez omezení  
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O počítačích: 

Volá uživatel na technickou podporu, že mu nejde vložit do mechaniky třetí instalační disketa. 

Technik po delším přemýšlení:  "Poslyšte, a vyndal jste vůbec tu druhou?" 

"Ne, a to mi připomíná, ta už tam šla taky nějak špatně." 

 

Hádanky:  

Víte, co je vrchol hygieny? Umývat si ruce v rukavicích, aby vám je nezašpinila voda. 

Víte, co je největším přáním majitele trabantu? 

Dostat pokutu za překročenou rychlost. 

 

O pepíčkovi: 

Přijde Pepíček do hudební školy, otevře houslové pouzdro a v něm má samopal. 

"Co to má znamenat?!" ptá se učitel. 

"Nic, jenom by mě zajímalo, co si tatínek počne v bance s houslemi." 

 

Ostatní: 

„Co se vám stalo s rukou?” 

„Podíval jsem se darovanému koni na zuby.” 

Víte, kolik je o blondýnkách vtipů? Žádnej, všechno je 

pravda. 

 

Lordi: 

Jean!" 

"Ano?" 

"Bouchni pořádně rukou do stěny!" 

"Proč, pane? 

"Jsem rozzlobený!" 

 

"Jean, prší před hlavním vchodem?" 

"Ano, mylorde." 

"Tak půjdu zadním." 

 

Úředníci:  

U soudu: "Poznáváte ten budík?" - "Ne!" - "Odveďte ho." 

Druhý den: "Poznáváte ten budík?" - "Ano." - "No vida, a kde jste jej viděl?" - "Včera jste mi ho 

ukazoval!" 
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Ve dvou listopadových víkendech se konaly 

Podzimní oblastní přebory žactva v plavání, 

což jsou jediné postupové závody pro nejvyšší 

žákovskou soutěž Pohár ČR a Mistrovství ČR. 

Ve Vyškově startovala nejmladší kategorie. 

Jedenáctiletí a desetiletí přerovští plavci zde 

podali velmi pěkné výkony a 

někteří 

vystoupili i na stupně vítězů. Celkem šest 

diplomů si domů odvezl desetiletý Lukáš 

Andráši. V disciplínách 100 znak, 100 

polohový závod, 50 znak a 200 kraul 

skončil třetí, v kraulové a motýlkové 

padesátce zvítězil. O další diplom pro 

přerovské plavce se postarala desetiletá Eliška 

Přikrylová, která se v disciplíně 50m prsa umístila na 

2.místě. Těsně pod stupni vítězů skončily jedenáctileté žačky - 

Marie Hédervári na prsařské stovce a Kristýna Horunová na dvojnásobné trati. 

Starší žáci a žačky startovali ve Zlíně. Na obou motýlkářských tratích se 

výborně vedlo Kateřině Hlubíkové. Na stovce skončila druhá, dvoustovku 

dokonce vyhrála. 

 
Dne 29.11.2012 v přerovské sokolovně se konala otevřená soutěž ve šplhu. 

Z naší školy se zúčastnilo 8 žáků ze šestých tříd. 

V kategorii mladších žáků zvítězil Martin 

Večerka, na třetím místě byl Honza Odstrčil 

(oba z 6.A), kategorii mladších žákyň opanovaly 

žákyně 6.B, když nejrychleji vyšplhala Vendula 

Lapáčková, druhá byla Lucka Navrátilová. I 

ostatní žáci se umístili na pěkných (ovšem 

nemedailových) místech.  
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Až 2. turnaje školní házenkářské ligy třeťáků se zúčastnili ve sportovní hale 

v Žeravicích i naši žáci z Velké Dlážky, kteří se od listopadu připravují na tuto soutěž 

v kroužku míčových her.  

 Akce se konala ve čtvrtek 6. 12. 2012. Soutěže se celkem účastnilo 40 hráčů a 

hráček ve čtyřech družstvech, která se utkala navzájem systémem každý s každým 2x 10 

minut. V kategorii 3.tříd byli našimi prvními soupeři žáci z vítězné školy z prvního turnaje 

ZŠ Přerov, U Tenisu. Nervozita z prvního soutěžního utkání přinesla na naší straně velké 

nepřesnosti v přihrávkách, špatné chytání míčů a neproměňování i vyložených příležitostí. 

V polovině poločasu byl stav na ukazateli skóre 4 : 4. Teprve po důrazném upozornění 

trenéra začali hráči plnit dané pokyny a to se projevilo i na narůstajícím počtu vstřelených 

branek. V tomto směru se dařilo zejména Rytířovi, velmi dobře chytal Staš.  

Naše výsledky:  

  ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Přerov, U Tenisu 12 : 8 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Brodek   12 : 5  

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Přerov, Trávník 21 : 2 

 

Sestava a střelci našeho družstva:  

Brankáři: Staš, Kuba  

Hráči v poli: Rytíř 24, Míček 10, Meszároš 5, 

Staš 4, Martinec 1,  

Lenoch 1, Kuba, Grebeň, Vician. 

 

Pořadí v turnaji:  

1. místo ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 

2. místo ZŠ Přerov, Tenis 

3. místo ZŠ Brodek 

4. místo ZŠ Přerov, Trávník   

   

  

4. - 5. ročník 

Již 2. turnaje školní házenkářské ligy starších mini žáků se zúčastnili ve sportovní 

hale v Žeravicích i naši hoši z Velké Dlážky. Po vítězství v prvním kole soutěže dokázali 

obhájit své pozice a opět jasně bez jediné porážky zvítězili. 

Zúčastnilo se celkem 50 hráčů a hráček v pěti družstvech, která se utkala navzájem 

systémem každý s každým 2 x 10 minut.  

Po jasném vítězství nad ZŠ Tenis v prvním kole si hráči mysleli, že opět snadno 

zvítězí. Nastoupili nekoncentrovaně, ztráceli míče po technických chybách a soupeř držel 
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vyrovnaný výsledek až téměř do konce poločasu. Teprve v závěru jsme hlavně zásluhou 

přesně střílejícího nejlepšího střelce turnaje Karase získali 6 brankový náskok. Ten jsme 

ještě v druhé půli dokázali navršit. Družstvo podržel svým spolehlivým výkonem brankář 

Andráši. Do 2. poločasu nastoupil do branky ke svému prvnímu utkání Přehnálek, zpočátku 

inkasoval zbytečné tři branky, ale potom se uklidnil a chytal také on spolehlivě. 

V dalších utkáních naši hráči své soupeře již nepodcenili a nadělili jim bohatou 

„vánoční nadílku“ v podobě vstřelených branek. Příležitost dostali všichni naši hráči. 

 

Hráči v poli: Karas 35, Šiška 28, Andráši 

9, Bartůněk 6, Mirvald 5, Gonzáles 4, 

Šidlo 1. 

 

Pořadí v turnaji: 

1. místo ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 

2. místo ZŠ Rokytnice   

3. místo ZŠ Přerov, Tenis   

4. místo ZŠ Přerov, Trávník   

5. místo ZŠ Brodek   

  

 

 

 

 

             
 

 

Poslední předvánoční den se sešli 

všichni volejbaluchtiví žáci 

sportovních tříd v tělocvičně, aby 

sehráli tradiční volejbalový turnaj. 

Rozdělili se do deseti družstev a 

zahráli si systémem každý 

s každým devět utkání. Celkovým 

vítězem letošního ročníku byli 

Bubáci před Afropapučkami a 

družstvem Já Nevím. 
 



Časopis MATES, 3.číslo, ročník 2012/13 

 

20 

 

1. ALUKAPS 2. AFROPAPUČKY 3. HNOJOVÉ 4. BUBÁCI 5. SOPEL 

1. Bujnochová 1. Soukup 1. Kosíková 1. Šádková 1. Künstlerová 

2. Derychová 2. Ježíková 2. Rakhimová 2. Kováč 2. Bernátová 

3. Poláková 3. Vilišová 3. Šebíková 3. Kubová 3. Rycková 
 

6. MÁJOVÉ 7. BOBŘI 8. JÁ NEVÍM 9. LAUŠI 10. LENOCHODI 

1. Kašpárková 1. Bartošíková 1. Vodičková 1. Bartošíková 1. Soukopová 

2. Joukl 2. Malíková L. 2. Dostálová 2. Starý 2. Odstrčilová 

3. Májová 3. Pospíšiová 3. Hrušová 3. Bartušková 3. Řihošková 

 

 
 

 

 

 
 


