MATES, číslo 4, 2012/13

1

MATES, číslo 4, 2012/13



Rozhovor…………………………

3



Reportáže ze školy…………… 4-11



Básničky ……………………………… 12



Film Čtyřlístek…………………… 12



Zábava………………………………

13



Vtipy…………………………………

14



Sport…………………………………

1516

2

MATES, číslo 4, 2012/13

Proč jste se rozhodla být na naší škole?
Protože se mi naskytla příležitost zde pracovat a vzhledem k tomu, že jsem o této
škole slyšela jen samé kladné věci, tak jsem neváhala a přišla na pohovor.
Líbí se vám na naší škole?
ANO, myslím, že ať už služby, učitelé i vybavení školy jsou natolik kvalitní, že si
nemají rodiče ani zaměstnanci na co stěžovat.
Co dětí? Poslouchají?
Pořád jsou to dětí, takže by bylo divné, kdyby občas „nezlobily“,ale dají se
zvládnout, a když mají zadanou práci,tak pracují, jak mají, dokud nesplní,co bylo
zadáno.
Jak na vás působí ředitel a vedení školy? Pan ředitel na mě působí jako pohodový,
férový člověk a stejně tak i celé vedení školy.
Co děláte ve volném čase?
Hlavně sport. Cyklistika, inline, běh, v zimě běžky…
Co ráda čtete?
Čtení nepatří mezi mé koníčky, ale když už se pro nějakou
knihu rozhodnu, je to román nebo nějaká humorná kniha.
Líbí se vám v Přerově? Odkud pocházíte?
Pocházím z Lipníka nad Bečvou a v Přerově se mi líbí. Strávila jsem zde 4 roky na
střední a myslím, že Přerov je dobré město ať už pro vzdělání, práci nebo zábavu.
Když jste chodila na základní školu, byla jste hodná žákyně? Určitě ano  .
Jakou školu jste studovala? A kde?
Střední pedagogickou školu v Přerově, obor předškolní a mimoškolní pedagogika.
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I prvňáčci už vědí, že pro účastníky silničního
provozu platí spousta pravidel. Malí školáci
zatím musí především dbát na bezpečnost
v roli chodců. Ověřit své znalosti si mohli ve
čtvrtek 24. ledna. Třída 1. B se na SVČ Atlas
zúčastnila
V první

zimní
části

prostřednictvím

lekce
si

dopravní
žáci

počítačového

výchovy.
vyzkoušeli
programu

bezpečnou cestu do školy. Řešili řadu situací,
se kterými se denně mohou setkat. Poté
zhlédli videofilm, který poutavou formou doplnil celý program. V letní části budou moci
prvňáci

potvrdit

zvládnutou

teorii

při

praktické

jízdě

po

dopravním

hřišti.

Ivana Suchánková

Ve středu 30. ledna 2013 od 14 hod. proběhlo v učebně anglického jazyka
školní kolo anglické olympiády. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. V nižší
kategorii (6. a 7. třída) se na 1. místě umístila Barbora Tomčíková, na 2. místě
skončil Albert Ležák a 3. místo patřilo Adamu Kubáňovi. Ve vyšší kategorii (8. a 9.
třída) skončila na 1. místě Pavla Trnčáková, na 2. místě Roman Potrok a 3. místo obsadila
Veronika Vilišová. Celkový počet zájemců se vyšplhal na 9. Bára a Pavla postupují do
okresního kola, které se bude konat 8. února 2013 v Atlasu. Samozřejmě jim všichni držíme
palce. Všichni účastníci si vylosovali 1 z 5 témat (moje rodina a přátelé, můj typický školní
den, moje zájmy a volný čas, moje město/vesnice, počasí a roční období), která byla
předem známa a která si mohli žáci doma připravit. Součástí byl i krátký rozhovor mezi
účastníkem a porotou a v závěru jednotlivci popisovali různé obrázky. Všichni soutěžící
předvedli své nejlepší výkony, tudíž nebylo vůbec jednoduché vybrat již
zmíněných

šest

nejlepších.

Učitelé

anglické

jazyka

děkují

všem

přihlášeným žákům a doufají, že účast v následujícím roce nebude
ovlivněna chřipkovou epidemií jako letos.
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Od 23.1. do 29.1 probíhaly na naší škole
návštěvy školek. Děti se přišly podívat
za našimi prvňáčky do tříd, kde si
zahrály na školu. Ve školní družině na
ně
potom
čekali
žáci
5.třídy. Nachystali si pro ně spoustu úkolů a
také dárky.
Ve středu 30.1. se konal na naší škole Den otevřených dveří pro rodiče
budoucích prvňáčků. V jídelně je pan ředitel seznámil s naší školou, paní
učitelka Petrošová povídala o školní zralosti a připravenosti dětí a paní
učitelka Hanzlíková seznámila rodiče se zápisem na naší škole.
BERNÁTOVÁ,VODIČKOVÁ 
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Zápis probíhal 11. – 12. 2. 2013 v odpoledních hodinách.
Na chodbě čekal na budoucí prvňáčky hrací koutek, ukázka učebnic, sešitů a
výtvarných prací. Samotný zápis probíhal ve třídách, kde na budoucí prvňáky
čekaly p. učitelky. Nejdříve namalovali postavu a ukázali, jak umí uvázat
tkaničku na botě. Pak se přesunuli na stanoviště, kde p. učitelce předvedli, co
už umí, znají, co dokáží. Za svůj statečný výkon obdrželi dárek a skládačku
vyrobenou našimi žáky z 5.tříd.
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Dne 6.2. jsme navštívili přerovské kino Hvězda se třídou 9.A a 9.B, kde jsme
byli na přednášce o drogách. Přednášel nám psycholog Ivan Douda, který se
„stará“ o drogově závislé.

Většinu přednášky strávil povídáním o lehčích návykových látkách, jako je
alkohol a cigarety. Dále také uváděl rizika při užívání drog. Dozvěděli jsme se,
jak se drogy dělají a jak se člověk, který užívá návykové látky mění a jak na
něj droga působí.
Přednáška byla poučná a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. A
taky už vím, že marihuana není jen droga, ale i lék. Další zajímavou věcí bylo,
že 1 dávka heroinu nezpůsobí závislost, ale může být smrtelná. Zajímavé taky
bylo, že feťáci, kteří fetují už dlouho, vypadají téměř stejně. Že jsou hubení,
ospalí a vypadají jako mrtvoly a většinou mají žloutenky. Pan Douda odpovídal
na všechny otázky z publika. Třeba, že na alkohol a cigarety umírá ročně
mnohem více lidí než na tvrdé drogy jako kokain, heroin. Ještě jsme zjistili, že
marihuana má dnes mnohem vyšší obsah THC než před 20 lety.

Hned začátku nás Ivan Douda upoutal svou krásnou šálou. Ze začátku jsme
vyzkoušely cvičení na zlepšení nálady a dozvěděly se, jaké drogy jsou nejvíce
dostupné a jaké sám zkusil. Pak nás poučil o tom, jak bychom se měly chovat
při těhotenství. Bylo na něj pár hloupých dotazů, ne na všechny odpověděl.
Názory deváťáků zpracoval Adam Frnka
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Dne 26.-27.2.2013 se konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Každý žák,
který se Pythagoriády zúčastnil, musel vyřešit 15 zajímavých úkolů. Některé úkoly byly
záludné, jiné úplně lehké. Žáci, kteří dosáhli aspoň 9 bodů, se stali úspěšnými řešiteli. První
tři úspěšní řešitelé (pouze z 5. a 6.tříd) poměří síly v okresním kole Pythagoriády, které se
koná v polovině května.
A takhle to
dopadlo:

5.TŘÍDA
1.
Bartošíková E.
2-3. Kuna D.
Stoupová V.

1.
2.
3.

7.TŘÍDA
Malovaný K.
Čecháková R.
Jelínek T.

5.A

13b.

5.A
5.C

11b.
11b.

7.B
7.B
7.B

4b.
3b.
3b.

1.
2.

6.TŘÍDA
Bělaška T.
Balada O.

3.

1.-4.

6.B

14b.

Bartošík D.

6.A
5.B

13b.
11b.

8.TŘÍDA
Horáková N.
Potrok R.
Šádková B.
Vodáková A.

8.A
8.B
5.B
8.A

6b.
6b.
6b.
6b.

Dne 26.2.2013 se uskutečnila přednáška v klubu Teplo, uváděl jeden
pán a jeho kolega, který byl Němec. Zúčastnili se žáci z 8. a 9.tříd.
První s námi mluvil, pak jsme hráli hru. Všichni jsme povstali a
odpovídali na otázky, které byly na interaktivní tabuli. Zvedali jsme levou
ruku na otázku A a pravou na otázku B,obě na otázku C. Vyhrála Nikola Zacpalová z 9.A.
Přednáška byla o recyklaci odpadu. Pustil nám film, který trval asi 45min. Byl velmi zajímavý
a moc se mi líbil.

V úterý 26.února se Zbyněk, Jarek a další žáci z 9., 8.
třídy účastnili se přednášky s názvem Red USE. Celou
přednáškou nás provázel pan Bečka a jeho zahraniční
spolupracovník. Cílem bylo poukázat na problematiku
plýtvání neobnovitelných zdrojů a recyklace. Na začátek
jsme zhlédli téměř hodinový film o již dříve zmíněné
problematice. Po tomto filmu jsme si zahráli Quit, ve kterém jsme měli odpovídat na
8
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otázky, které jsme slyšeli ve filmu. Nakonec jsme se mohli zeptat na to, co nás zajímá. Tato
přednáška byla velice poutavá a líbila se nám.
V úterý jsme byli v klubu Teplo na přednášce o životním prostředí, ekologii a podobných
věcech. Přednáška se jmenovala

Red USE.

Přednášející vyprávěli, jak chránit životní
prostředí, šetřit přírodu a jak jí pomáhat.
Pustili nám 45 minutový film o výrobě
produktů a o méně vyspělých zemích, které
znečišťují prostředí, a radili nám, jak šetřit
přírodu.

Povídali

nám

o

průmyslových

katastrofách, které ničí přírodu, a o tom, jak
máme například recyklovat odpad a kolik
surovin se zbytečně vyhazuje a nepoužívá, i
když

jsou

to

neobnovitelné

suroviny.

Přednáška byla velmi poučná, ale smutná kvůli tomu, jak s věci mají. Všechny nás to bavilo a
moc se nám to líbilo.
Názory deváťáků zpracovali D.Matějíček, M.Študentová a A.Frnka

V pátek 15. února se druháčci do školy těšili. Nejen proto, že v sobotu začínaly prázdniny,
ale hlavně je čekala beseda PES – PŘÍTEL A POMOCNÍK ČLOVĚKA.
A to už jsou hlavní hrdinové: fenka labradorského retrívra Ketty –vychovaná ke canisterapii
a kokršpaněl Tip – lovecký pes.
Psy přivedla a vyprávěla o nich slečna Lenka Pokorná.
Děti se do besedy aktivně zapojily, měly spoustu dotazů
a vyprávěly zážitky se svými i cizími psy. Nejlépe
připravený přišel Martínek z 2. B, který si donesl pytlík
piškotů. Za odměnu pejsci předvedli i něco ze svého
umění – nejen cviky základní poslušnosti a aport, ale i
válení sudů. Už se těšíme na výtvarnou výchovu – každý
si nakreslí svého zvířecího mazlíčka.
9
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Dne 15. února 2013 se na SPŠ Hranice konalo oblastní kolo soutěže "Hledáme
nejlepšího chemika regionu", určené pro žáky 9. tříd základních škol. Cílem
soutěže bylo probudit a prohloubit zájem dětí o přírodní
vědy a současně o studium technických škol. Do soutěže se
přihlásilo 21 základních škol z této oblasti a celkem se do
souboje zapojilo neuvěřitelných 638 žáků. Celá soutěž
probíhala ve dvou kolech, první kolo bylo zahájeno v prosinci
2012. Proběhlo přímo na základních školách, kde žáci pod
dozorem

vyučujících

vypracovali

zaslané

testy,

a

nejúspěšnější řešitelé byli pozváni do oblastního kola, které
již probíhalo za účasti hlavního garanta soutěže - zástupců
Prechezy, a.s. Přerov. Finálového kola se zúčastnilo 48 žáků ze 17 škol. Poté,
co naši nadějní chemici vypracovali testy, ve kterých řešili úlohy z obecné a
anorganické chemie, názvosloví a jednoduché výpočty, mohli ještě zhlédnout
ukázky efektních pokusů a svou laboratorní zručnost si
vlastnoručně

ověřit

na

jednoduchých

chemických

zkouškách. Nejen vítězové, ale 20 nejúspěšnějších chemiků
regionu si odneslo hodnotné ceny - mezi nimi byly i žačky
naší školy Alena Bujnochová (11.místo), Veronika Dostálová
(10. místo) a Veronika Vilišová (8.místo). Věříme, že
úspěchy našich studentek budou motivovat i žáky letošních
8. tříd a že si některou z hlavních cen (tablet, fotoaparát
či dotykový mobil) příští rok odvezou i oni.
Nadějní chemici naší školy - Pavla Trnčáková a Veronika Vilišová se zúčastnily i
okresního kola chemické olympiády, které se konalo 1.3.2013 na GJŠ
v Přerově. Zde jsme se sice na předních místech neumístili, ale jak známé
přísloví říká: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“.
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Dne 6.3 2013 jsme navštívili přerovskou knihovnu. Bavili jsme se o
pověstech, jak vzniklo slovo Přerov, ale také jsme poslouchali pověsti
z okolí Přerova, např.: „O zazděné panně“, „O býkovi s ohnivýma očima“,
„O přerovském erbu“ atd… Celé vypravování nás zaujalo a líbilo se nám.
Žáci 7.A

Chcete si přečíst nějakou
pověst?

„O zazděné panně“.
Jeden král chtěl prodat svou
O býku s ohnivýma očima:

dceru, ale jen za velmi bohatého

To bylo tak. Byl jeden

nápadníka. Král vybral pro dceru

pasáček a ten jednou večer

staršího

pásl koně pozdě v noci a

muže,

sám.Jelikož

najednou se tam objevil býk

než

princezna

byl
si

on
muže

vybraného svým otcem odmítla

s ohnivýma očima. Pasáček se
samozřejmě lekl, vzal prvního koně, co

vzít, král ji nemilosrdně nechal

mu padl do ruky, a ujel pryč. Býk se

zazdít,

samozřejmě hnal za ním. Pasáček viděl,

a

tak

zemřela.

Na

čekyňském zámku, kde se vše mělo

že brána čekyňského zámku je otevřená,

odehrát, je jedna jediná mokrá

rychle vjel do brány a ta se rázem
zavřela. Býk zuřivě řval, ale ráno už ho

zeď od toho, jak tam princezna

nikdo neviděl. Zmizel, jako by se do země

plakala.

propadl.
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Třída 1.A se přihlásila do projektu „Budu čtenář“. Cílem je
přivést děti ke čtení knížek a časopisů, číst s radostí a
porozuměním a samozřejmě knihovnu
pravidelně

navštěvovat

a

čtenářské

texty si půjčovat.
Zatím jsme byli v knihovně třikrát. První
návštěva byla předvánoční, kdy jsme
besedovali

o

vánočních

zvycích

a

tradicích, některé jsme si i vyzkoušeli.
Při druhé návštěvě jsme se dozvěděli,
jaký je v knihovně systém řazení a vypůjčování knížek a časopisů.
Při třetí návštěvě jsme úspěšně prošli pohádkovými a pamětními texty,
dokonce jsme si i na některé
známé postavy z pohádek zahráli
a plnili pohádkové úkoly. Kdo
nesoutěžil, spravedlivě fandil. Už
se moc těšíme na další návštěvy
v každém měsíci. Celý projekt
bude ukončen v červnu pasováním
čtenářů na přerovském zámku.
Vaše 1.A
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Náš rozchod byl pro mě největším peklem,

Jsem sama, samotná a zapomenutá,

nikdy jsem nemyslela, že by se to mohlo stát,

připadám si jako někým prokletá.

bohužel, stalo se.

Proč mě všichni přehlíží,
to mě nejvíc tíží.

Už to nemůžu vrátit zpět,

Nikdo mě nemá rád,

Zvláštní, jak ten čas letí.

nikdo, ani žádný kamarád.

Už je to dlouho, co jsi řekl tu větu.

Možná mám svůj svět

Větu, kterou jsem od tebe nikdy nečekala,

a nevypadám jako růže květ,

větu, která mě dostala na to největší dno.

ale toužím po troše lásky a pochopení,

Dodnes mi těch pár slov zní v hlavě,

vždyť toho zase tolik není.

jako by to bylo dnes.

Strašně mě to zevnitř užírá,

No nevadí, já už na to zapomněla

doufám, že mi aspoň pomůže má víra.

a tebe vymazala z paměti.

O život bez lásky nestojím,

Kdykoliv jsem blízko tebe,

a raději za nebeské to vyměním.

vracejí se ty bolavé vzpomínky,
které se mi dokola honí hlavou.
To se mám dívat na to, jak se bavíš
a jak jsi šťastný, ale beze mne?

Toužím po tobě, až to není zdrávo,
jak snadno sis mě získal, to bravo.

Ne, děkuju, nechci.

Toužím, aby ses mě dotýkal,

Nikdy ti totiž na mně nezáleželo.

a sladká slůvka mi do ucha říkal.

Je to pravda a já na to konečně přišla,

Toužím po tobě, pro to že jsi jiný,
ale za všechno mé trápení jsi taky vinný.

jaký strašný sobec jsi.

Toužím po tobě i přes to všechno, co se stalo,

Mrzí mě to, ale je to jen tvá věc.

jen stále přemýšlím, co mě do tvé náruče vehnalo.
Toužím všechno na tobě vědět a znát,
na následky teď už nechci dbát.
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Tvoje mínus.
Tak sbohem, ty sobecká nulo!!!
Barbora Vylíčilová, 8.B
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Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK oslavil letos už 40 let od svého
„narození“, prvního vydání kresleného příběhu autora a výtvarníka Jaroslava Němečka.
Teprve nyní se však Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík dostávají na filmové plátno – a to v
dobrodružném příběhu autorů Josefa a Hany Lamkových, dynamickém, vtipném, moderním
se

spoustou

humorných

a

gagových

situací,

nečekaných

zápletek

a

překvapení.

Malý výlet do Prahy nabídne Čtyřlístku úžasné
setkání

–

na

Karlově

mostě

je

nejdříve

přepadne obživlý lev ze sochy Bruncvíka, který
je pak zavede do podzemních chodeb Pražského
hradu, kde se setkají se samotným císařem
Rudolfem! Ten podnikl cestu časem z minulosti
do

přítomnosti,

věhlasných

protože

císařských

podle

předpovědí

astrologů

jenom

Čtyřlístek může získat císaři zázračný kámen
mudrců a zachránit mu tak život i korunovační
klenoty, o které usiluje proradný alchymista Kelly. A tak se rozběhne kolotoč
neuvěřitelných střetů, konfliktů a peripetií, Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík se dostanou i
na císařský dvůr, kde jim doslova půjde o život… Ale nebyl by to Čtyřlístek, kdyby díky
svému důvtipu a vynalézavosti nevyřešil všechny nástrahy i nečekané překážky a
nezachránil nejen císaře, korunovační klenoty, ale i celou zeměkouli od návratu do doby
ledové.
Císař Rudolf se vrací do minulosti sice bez kamene mudrců, ale moudřejší o poznání, že
přátelství a odvaha jsou cennější než zlato.
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„Vy nemáte rohožku, že si chodíš otírat boty k sousedům?”
„Máme, ale nechci ji zašpinit.”
„Tak jsem si koupil kuchařku, abych si mohl uvařit, když
manželka není doma,” svěřuje se kámošům pan Ludvík.
„Ale nakonec z vaření nic nebylo.”
„Proč?”
„Protože každý recept začínal slovy: Vezměte čistý
hrnec!”
Generál se na inspekci u útvaru ptá vojína: „Jste šťastný, že sloužíte v armádě?”
„Ano, pane generále.”
„A co budete dělat v civilu?”
„Budu ještě šťastnější.”
Který čtyřnohý přítel je člověku nejmilejší?
Postel.
Jedou si tak jednou na dovolené po moři Čech, Francouz
a Ital. Mají pěkné počasí, když najednou přijde bouřka a
oni
ztroskotají
na
neznámém
ostrově.
Při
prozkoumávání ostrova narazí na lidožrouty a ti je
zajmou. Rozdělí každého zvlášť do dřevěné chaty a dají
každému dvě křišťálové koule, že prý když jim s nimi ukážou něco, co ještě neviděli, nechají
je jít, jinak je sežerou. Druhý den přijdou do chaty k Italovi a ten nechá koule zmizet a zase
se objevit. To už viděli, proto ho sežerou. Jdou k Francouzovi a ten nechá koule létat po celé
chatě. Sežerou ho. Čecha si nechá náčelník jako pochoutku posledního a jde do chaty sám.
Po chvíli však vyjde a kroutí hlavou: ,,Tož to
jsem ještě neviděl. Budeme ho muset nechat
jít. Ten blbec jednu ztratil a druhou rozbil."

Víte, proč tak málo farářů jezdí mercedesem?
"Protože ten stojí nekřesťanské peníze."
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V úterý 22. 1. 2013 zorganizoval Sokol Skalička na ZŠ Šromotovo v Hranicích
Okresní přebor škol pro družstva z okresu Přerov.
V kategorii A (žáci 1. – 5. tříd ZŠ) bojovaly 4 týmy,
v kategorii B (žáci 6. – 9. tříd ZŠ) 3 týmy +
družstvo Gymnázia Hranice.
Z přerovských škol bylo jasné, že se zúčastní
družstva ZŠ Velká Dlážka, nebo nikdo. Dokonce
nebylo vůbec jasné, kdo, či jestli vůbec někdo
pojede, protože chřipky a snahy rodičů, aby jejich
potomci psali jakési pololetní písemky, organizaci velmi komplikovaly. Nakonec
jsme dali dohromady 8 žáků, tj. po jednom družstvu do každé kategorie. Do
kategorie B jsme museli dát 2 páťáky (mohli hrát ještě v kategorii A).
V mladší kategorii hrál na 1. šachovnici Dušan Kuna. Předvedl standardní výkon,
4 body ze 6 partií. Chtělo to více přemýšlet a využít více času. Na dvojce hrál
školní přeborník Boris Bobovník, 4 body, mohlo to být lepší, příliš mnoho chyb.
Na trojce bojoval Míša Hloch, také
získal 4 body. Na čtverce byl Lukáš
Létal, 3,5 bodu. Lukáš hrál nejdelší a
nejbojovnější partie.
V turnaji kategorie B bojovali naši
borci někdy i proti výrazně starším
soupeřům. Měli to těžké. Na 1.
šachovnici bojoval Tomáš Bělaška s
nejlepšími. Získal 1 bod ze 6 partií,
když porazil Martina Nehybu. Víc
toho nebylo, zejména kvůli slabé hře černými figurami. Na dvojce byl Albert
Ležák a neuhrál ani půlbod. Doplatil na spěch a nerozehranost. Na trojce
Jakub Potrok uhrál 4 body. Předváděl nejlepší hru z našich, využíval veškerý
čas a hrál bojovně až do konce. Na čtverce Eliška Přikrylová získala 2 body.
Mohlo to být lepší, dělala mnoho chyb. V kategorii B jsme všechna utkání
projeli. Protože družstvo Gymnázia Hranice bylo mimo soutěž, odvezli si naši
bronzové medaile za třetí místo.
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KRAJSKÝ PŘEBOR
se konal 30. 1. 2013 v Olomouci. Turnaje se zúčastnilo celkem 9 družstev z
Olomouckého kraje. Základní škola Velká Dlážka Přerov postoupila v kategorii A a
postavila družstvo ve složení: Jakub Potrok,
Eliška Přikrylová, Dušan Kuna a Boris Bobovník.
Borci z Přerova nastoupili v bojovné a
optimistické náladě s vidinou zisku nejcennější
trofeje.
Probuzení do reality přišlo hned po prvním kole,
když nastoupili proti družstvu z Mohelnice.
Jako první skončil Dušan, když nestačil na
svého soupeře, a zhruba po 4 minutách
odcházel poražen od šachovnice. Ani nejmladšímu Borisovi na čtvrté šachovnici se
partie moc nepovedla a rovněž prohrál. Pokračovalo se ovšem dál. Jakub Potrok, s
černými figurami rozehrál vyrovnanou hru. Ve střední hře soupeř využil znalost
taktických prvků a získal figuru. Kuba bojoval až do konce, ale čas byl neúprosný a
prohrál. Eliška si svoji první partii rozehrála skvěle. Rozvážně postupovala tah po tah
vpřed k cíli. Figurky stály tam, kde měly, a postupně získávala převahu nad svým
soupeřem, kterého nakonec zdolala. Tedy sečteno a podtrženo, po prvním kole zisk
jediného bodu.
V následujícím kole nastoupilo družstvo proti týmu ze ZŠ 1. máje z Hranic. Jako
první opět skončil Dušan, zhruba jako v prvním kole. Tentokrát byl úspěšný a získal
bod. Jakub si svou partii rozehrál skvěle. Ve střední hře nedal soupeři šanci a
postupně získával převahu, kterou dotáhl do vítězného konce. Boris začal ztrácet na
svého soupeře a hrál v materiální nevýhodě. Po několika tazích se situace obrátila a
najednou tlačil soupeřova krále svými věžemi ke kraji šachovnice. Eliška hrála opět
rozvážně, ovšem po jedné chybě ztratila figuru a soupeř zkušeně sbíral pěšce po
pěšci a nedal Elišce šanci. Ten, kdo nebodoval v
prvním kole, získal bod ve druhém a naopak. Dál už
jen stručně. Po polovině turnaje získalo družstvo
celkem 10 bodů z 16 možných, což nebylo špatné.
Horší výsledky přišly ovšem ve druhé polovině, když
v 6. kole proti Zábřehu a 7. kole proti České Vsi
nezískali ani bod. Soupeři byli silní, muselo se hrát
přesně a využít každého zaváhání soupeře. Šance na dobrý výsledek měli Jakub a
Dušan proti Zábřehu. Kuba bojoval a soupeře zaskočil. Dušan prohospodařil svoji
materiální výhodu a rovněž skončil partii prohrou.
Celkem získalo družstvo slušných 15 bodů a skončilo na šestém místě. Rozdíl v síle
soupeřů mezi okresním a krajským přeborem byl výrazný …
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Třetí turnaj školní házenkářské ligy třeťáků proběhl ve
sportovní hale v Žeravicích znovu za účasti našich žáků z Velké
Dlážky.
Soutěž se konala ve čtvrtek 14. 3. 2013 a zúčastnilo se jí
30 hráčů ze tří škol. Družstva se utkala každý s každým 2x 15
minut.
Prvním soupeřem našich hráčů byla jako obvykle ZŠ
Přerov, U Tenisu. Zatímco v předcházejícím kole nás tento styl
zaskočil, tentokrát jsme již byli připraveni. V druhé polovině
soupeř upustil od osobní a přešel na zónovou obranu, což nám
chvíli dělalo problémy, ale brzy jsme se s novým stylem vyrovnali, postupně dostali
příležitost i ostatní hráči a jasné vítězství bylo naše.
Dalším soupeřem bylo družstvo ZŠ Brodek, které se od minulého kola zlepšil, což se
projevilo zpočátku i na průběžném skóre. Postupně se ale naši hráči zbavili nervozity, začali
přesněji přihrávat a střílet. Dobře zachytal i druhý brankář Staš.
Výsledky:
ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Přerov, U Tenisu
ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Brodek
ZŠ Brodek : ZŠ Přerov, Tenis

24 : 5
18 : 5
17 : 9

(13 : 3)
(9 : 2)

Sestava a střelci našeho družstva:
Brankáři:

Staš, Kuba

Hráči v poli: Rytíř 22, Míček 14, Meszároš 1, Staš 3, Vician 2, Jambor, Lenoch, Kuba, Grebeň
Pořadí v turnaji:

1. místo

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5

4 bodů

2. místo

ZŠ Přerov, Tenis

2 body

3. místo

ZŠ Brodek

0 body
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Již 3. turnaje školní házenkářské ligy starších mini žáků se zúčastnili ve sportovní
hale v Žeravicích i naši hoši z Velké Dlážky. Po vítězství v prvním a druhém kole opět
dokázali obhájit své pozice a bez jediné porážky zvítězili.
Akce se konala v pátek 14. 3. 2013. Soutěže se celkem účastnilo 40 hráčů a hráček
ve čtyřech družstvech, která se utkala navzájem systémem každý s každým 2 x 10 minut.
Tentokrát jsme zahajovali proti nejslabšímu účastníku turnaje ZŠ Brodek. Naši hráči
si s chutí zastříleli a svého protivníka jasně přehráli.
Po jasném vítězství v prvním kole si hráči mysleli, že snadno zvítězí i nad dalším
soupeřem. Proti hráčům z Rokytnice nastoupili nekoncentrovaně, ztráceli míče a soupeř
držel vyrovnaný výsledek až téměř do poloviny poločasu. Teprve
v závěru, hlavně zásluhou přesně střílejícího nejlepšího střelce
turnaje Šišky, jsme získali 5 brankový náskok. Ten jsme zlepšenou
hrou v druhé půli dokázali ještě navršit. Družstvo podržel svým
spolehlivým výkonem v druhé půli brankář Přehnálek.
V posledním utkání se střetla dosud neporažená družstva
našich hráčů a hráčů ZŠ Přerov, U Tenisu. Do utkání jsme vstoupili
několika nastřelenými tyčkami, které hráče znervóznily a umožnily
tak soupeři držet vyrovnaný stav. Teprve v závěru první půle se
několikrát trefil ze střední vzdálenosti Karas a hráči se uklidnili.
V dalším průběhu hry dokázali ještě výsledné skóre navršit a zvítězit nejen v tomto zápase,
ale i v celém turnaji.
Výsledky:
ZŠ Přerov,
ZŠ Přerov,
ZŠ Přerov,
ZŠ Přerov,
ZŠ Přerov,

Velká Dlážka 5 : ZŠ Brodek
Velká Dlážka 5 : ZŠ Rokytnice
Velká Dlážka 5 : ZŠ Přerov, U Tenisu
U Tenisu : ZŠ Rokytnice
U Tenisu : ZŠ Brodek

24
21
15
12
11

:
:
:
:
:

4
10
7
10
8

(14:
(11:6)
(8 : 3)

Sestava a střelci našeho družstva:
Brankáři:

Andráši 12, Přehnálek 7, Gonzáles 2 obdržené branky.

Hráči v poli: Karas 16, Šiška34, Andráši 3, Bartůněk 4, Gonzáles 2, Šidlo 1.
Pořadí v turnaji: 1. místo

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5

6 bodů

2. místo

ZŠ Přerov, Tenis

4 body

3. místo

ZŠ Rokytnice

2 body

4. místo

ZŠ Brodek

0 bodů
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