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1. Jak dlouho učíte na této škole?  

16 let 

2. Kde jste všude učila?  

Ve východních Čechách, Nové Město nad 

Metují, Deštné v Orlických horách. 

3. Baví vás učit?  

Samozřejmě. 

4. Jak se vám líbí na téhle škole?  

Moc, jsem tu velmi spokojená.  

5. Co děláte ve volném čase?  

Věnuji se sportu, četbě. 

6. Co děláte za sport?  

Jezdím na bruslích a na kole, heat program, port de bras, zumba, jóga a 

pilates. 

7. Proč učíte na 1.stupni a ne na 2.stupni?  

Protože na 1. stupni lépe funguje zpětná vazba, nejvíce jsou vidět pokroky. 

8. Baví vás učit pohybovky?  

Ano. 

9. Máte doma nějaké zvířátko?  

Králíka jménem Jimmy. 
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Předplatitelé divadelních představení v Městském divadle ve Zlíně 

absolvovali ve středu 24. dubna již 

třetí představení. Jeho titul zněl 

velmi lákavě: „Ferda Mravenec“. 

Tohoto šikovného chlapíka s 

puntíkovaným motýlem, který 

nabízí „práce všeho druhu“, znají 

malí i velcí čtenáři. Tentokrát šlo 

o muzikálové zpracování, takže 

jsme si užili 

písniček, 

komických 

situací i velké 

lásky Ferdy a 

Berušky… 

        

 

 

 

Těšíme se na poslední představení – „O Človíčkovi“, které nás 

čeká ve středu 29. května.   
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I ve druhém pololetí měli žáci 1. stupně možnost vyzkoušet si práci 

s keramickou hlínou. A jak hodina probíhala? 

1. NEJDŘÍVE MALÁ INSTRUKTÁŽ  2. POZORNÉ SLEDOVÁNÍ POKYNŮ A ŠIKOVNÝCH RUKOU 

 

  

3. S CHUTÍ DO PRÁCE    4. DŮLEŽITÁ JE PEČLIVOST 

 

  

 

Všem se výrobky krásně zdařily, děti měly dobrý pocit z vykonané práce a 

budou mít originální dárky pro maminky.  
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Ve čtvrtek 11.4.2013 jsme jeli na výlet. Jela většina tříd 9.A, 9.B a 8. Výlet vymyslela p. uč. 

Kratochvílová a vzala s sebou p. uč. Šikulu. Sešli jsme se všichni v 6.15 h. na parkovišti před 

bazénem. P. uč. Kratochvílová přišla mezi 

prvními, aby na vše dohlédla. Autobus přijel 

včas, nastoupili jsme, a přesto, že jsme byli 

všichni, nemohli jsme vyjet, protože chyběl p. 

uč. Šikula, který si šel pro svačinku. Ale po 

chvilce čekání dorazil i on, všichni jsme mu 

zatleskali, že měl jen tříminutové zpoždění a 

hned se mohlo jet.  

Cesta byla docela dlouhá. Jeli jsme směrem do Dukovan. Už z dálky jsme viděli vysoké 
komíny elektrárny, ale z blízka byly ještě vyšší, než jsme si dokázali představit. Vevnitř 
jsme viděli dva krátké filmy a rozdělili jsme se na tři menší skupinky. S průvodkyní jsme 
prošli celé informační centrum.  

Po této prohlídce jsme vyjeli k vodní elektrárně Dalešice. Po nějaké době jsme přejeli vodní 

nádrž Dalešice a sjeli dolů až pod přehradu. Ale po výstupu z autobusu na nás čekalo 

překvapení. Měli jsme ještě dvě hodiny čas do další prohlídky, a tak se p. uč. Kratochvílová 

a p.uč. Šikula rozhodli, že se půjdeme podívat 

zpátky nahoru k přehradě. Cesta vedla stále do 

kopce a nebrala konce. Najednou jsme objevili 

ceduli s nápisem občerstvení a tak jsme se tam 

hned vydali. Ale místo občerstvení, na nás 

čekala „putyka“ s předraženými brambůrkami a 

skoro prošlým pitím, a tak jsme se vydali dál a 

došli jsme k dalšímu občerstvení. To bylo ale pro 

změnu zavřené. A jelikož nám nezbývalo moc 

času, vraceli jsme se zpátky. Dole už čekala průvodkyně. Opět jsme viděli film a poté jsme 

se vydali přímo dolů do elektrárny, a abychom se nezranili, dostali jsme všichni ochranné 

helmy. Na konci této prohlídky už byl každý vyčerpaný.  

Všichni nastoupili do autobusu a těšili se domů. Únava ale opadla, když nám p. uč. 
Kratochvílová mikrofonem sdělila, že mají v plánu zastavit u McDonalda. Všichni rázem ožili. 
Každý si něco koupil a mohlo se dál jet. Domů jsme dorazili o trochu později, než se 
plánovalo, a tak se muselo dojíždějícím zastavit na nádraží, aby stihli autobus.  

Výlet se všem moc líbil a užili jsme si ho.     Napsala: Tereza Fialová 
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Ve čtvrtek 8. dubna využila 3.B 

nabídky výukových programů 

BIOSU a vydala se na Výpravu 

k vodě.  

Tentokrát měli možnost 

prohlédnout si a prozkoumat ty 

nejmenší živočichy žijící ve vodě. 

Museli jen půjčenou síťkou 

dobře „zalovit“ pěkně ode dna, 

„úlovek“ dobře proprat a pak vyklopit do misky s vodou. Pak stačila 

chvilka trpělivého čekání, až se kal usadí, aby mohli pohybující se 

tvorečky zkumavkou vylovit a přemístit s trochou vody do kelímku 

opatřeného zvětšovacím sklem ve víčku. A už mohlo začít pečlivé 

zkoumání a porovnávání podle připraveného klíče.  

Děvčata byla zpočátku trochu rozpačitá a nedůvěřivá, ale brzy se 

nechala strhnout loveckou vášní chlapců. Nakonec se jednotlivé skupinky 

předháněly, kdo najde a správně určí nejvíce živočichů. 
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Dne 24.4.2013 se uskutečnilo vyhodnocení výtvarné soutěže, vyhlášené komisí pro sport a 

kulturu při Stavebním bytovém družstvu v Přerově. Dva naši žáci si odnesli cenu za první 

místo v obou věkových kategoriích: 

Téma: „MOJE OBLÍBENÁ HRAČKA, ČINNOST“ 

Kategorie ZŠ /7-10  let/    Kategorie ZŠ /10-14 let/ 

1. Lucie Peřinková     1. Lukáš Skopal 

2. Martina Zbranková    2. Veronika Kaďorková 

3. Aneta Lažová     3. Tereza Milá 

 

V pátek 17.5 se naše skupina 3D Element domluvila, 

že půjdeme fotit koně k Jadranu u Oseka. Když 

jsme vyjížděli, bylo zataženo a potom se i rozpršelo, 

ale byla to jen přeháňka. Přijeli jsme na místo, kde 

čekal pan Sláma, který nám pomáhal s focením. Kdo 

chtěl, mohl se projet na koni. Bylo to super. 

K večeru jsme založili táborák a každý si opekl své 

buřty. Byl to super den. Doufám, že někdy bude 

nějaká podobná akce.  

    3D Element 
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Naše škola pořádala nový projekt „3D 

element“, během kterého se dne 23.5. konal 

workshop s profesionálním fotografem panem 

Čepem. Kvůli vysokému počtu zájemců o tento projekt jsme byli rozděleni na dvě skupiny. 

První byli osmáci, těm se workshop konal od 8:00 do 9:40 a ve druhé skupině byli deváťáci, 

kteří měli workshop od 11:00 do 11:40. Během tohoto workshopu jsme si povídali o historii 

foťáků, ukazovali si, jak kdysi foťáky fungovaly, a srovnávali je s dnešními. Dívali jsme se 

na fotky z koní, fotky, co jsme nafotili sami, a říkali si, kde jsme udělali chybu. Největší 

zážitek první skupiny byl, když si Markét rozbila čelo o foťák :D. Nikdo nechápe, jak se jí 

to povedlo. Když si to ošetřila, přesunuli jsme se všichni nafotit pár fotek na školní hřiště. 

Na ty nejlepší fotky se můžete podívat na našich stránkách. Bylo to super, jsem ráda, že 

v tomto projektu můžu být.                                                          3D Element 
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V pondělí 20.5. se v Městském domě uskutečnilo setkání 75letých občanů 

města Přerova. Svým kulturním vystoupením jim přišli popřát a zpříjemnit 

slavnostní odpoledne také žáci naší školy. Moderátoři ze 6.třídy, kteří celý 

program uváděli, zarecitovali básně E. Frynty a pak už se na jevišti střídala 

čísla hudební i taneční. Děvčata z 5.tříd zazpívala několik písní, předvedl se 

flétnový soubor dětí ze 2.třídy, nechybělo okénko vážné hudby, gymnastické 

cvičení s obručí, sólový zpěv a moderní tance v rytmu hip hopu. Účinkující byli 

odměněni nejen sladkým dortíkem, ale především potleskem oslavenců. Všem 

žákům za vzornou reprezentaci školy děkujeme. 
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Dne 16.5. jsme jeli na výlet do Technického muzea 

v Brně. Měli jsme sraz v 7:45 a vyjížděli jsme v 8:00. 

Legrační bylo, že pro nás přijel super autobus. A 

nakonec z řidiče vylezlo, že jede pro Mateřídoušku Za 

Mlýnem. A pro nás přijel starý autobus. Do Brna jsme 

dorazili kolem desáté hodiny. Chvíli jsme kroužili kolem 

muzea a pak jsme konečně vstoupili. Muzeum bylo 

úžasné, měli jsme 10 minut čas, a tak jsme nakupovali 

suvenýry. Vedle stála nechutná postava muže. V 10:00 

nám začala prohlídka výstroje. Pan průvodce nám 

hodinu povídal o Františku Křížkovi, Prokopu Divišovi a 

Josefu Resslovi a jejich vynálezech. Potom jsme 

se mohli podívat na různé výtvory a vyzkoušet si 

je. V 11 hodin jsme se vyměnili s 5.C a šli do 

druhé místnosti, do technické herny. Tam bylo 

tolik pokusů! Poté jsme měli rozchod a mohli si 

prohlédnout ostatní exponáty - kočárky, 

panenky, auta, motorky, letadla, zbraně. Všichni 

pak skončili  u automatu na občerstvení. Výlet se 

nám líbil.  

Ve čtvrtek 16.5.2013 jsme byli na exkurzi  

v Technickém muzeu v Brně. Jeli jsme společně 

s 5.C. Byla tam velká zábava. V části plastické 

chirurgie jsme si mohli vyzkoušet, jak opravit 

obličej pomocí speciální hmoty. V herně byly různé 

vynálezy, které jsme si mohli vyzkoušet, např: 

záznam hlasu a síla energie. Viděli jsme také u 

exponátu ze středověku, jak vypadala zubní 

ordinace v té době nebo jak vypadalo městečko a 

obchody. Také nás zaujala výstava letadel, 

prastarých kočárků, starobylých aut a různé nástroje z doby kamenné a prastaré televize. 

        Žáci 5.B a 5.C 
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V úterý, 21. 5. bylo ve třídě 5. A odpoledne pěkně živo. Sešli se zde rodiče 

žáků, hlavně maminky. 

Tato třída pro ně samostatně 

připravila program, kde se zpívalo, 

tančilo, recitovalo, hrálo na 

hudební nástroje, zkoušelo se ze 

znalostí (zkoušeni byli  rodiče), 

kouzlilo,  no prostě bavili se nejen 

vystupující, ale také všichni 

dospělí.  No a nemohlo chybět 

občerstvení, které nabízeli sami 

žáci. Na závěr, i když opožděně, popřáli maminkám k jejich svátku a předali 

jim vlastnoručně vyrobené dárky.   

 Úplnou tečkou tohoto odpoledne bylo 

promítnutí fotografií z letošního výletu 

z Technického muzea v Brně a nejvíce se všichni 

nasmáli, když se promítala prezentace loňského 

výletu v Jeseníkách upravená panem Malinou.  

Myslím si, že se celé odpoledne velmi vydařilo a 

bylo pěkným příjemným zážitkem pro samotné 

žáky a jejich rodiče.  
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Honzík přijde za maminkou, že by chtěl koupit kolo. Matka mu ale říká, že nemá 

peníze, ale že mu splní jakékoliv jiné přání. Synek se toho ale chytne a přeje si, aby 

si zahráli na maminku a tatínka. Matce nezbývá, než splnit jeho přání. Po dohodě si 

musí lehnout do ložnice jen v noční košili. S úzkostí čeká v posteli, co se bude dít. 

Najednou se rozletí dveře a v nich synátor v otcově kvádru a poroučí: "Vstávej stará, 

jdeme klukovi koupit to kolo!"  

Maminka dává Honzíkovi 100 korun. Honzík ale zapomněl poděkovat. Maminka mu povídá: 
"A co si zapomněl říct?" 
Honzík stále neví. Tak mu maminka poradí: 
"Co řeknu tátovi, když mi dá penízky?" 
Honzík na to: 
"Proč mi dáváš tak málo?"  

Pan učitel píše na tabuli vzorec HO2 a ptá se podřimujícího Petra, co je to za vzorec? 

Petr koktá: „Pane učiteli, mám to na jazyku.“ -Tak to honem vyplivni, protože to je 

kyselina. 

Proč je Bill Gates nejbohatší člověk na Zemi? Protože za 

chyby se platí. 

Přijde naštvaný zajíc do baru, vykasá si rukávy a 

zařve: "Kdo mi zmlátil bráchu?!"  

"Já," zvedne se medvěd, "a co jako má být?"  

"Ále, nic, dobře jsi udělal." 

 

Jede automobilista, když tu ho předběhne kuře. Automobilista přidá, ale nedokáže jej 

dohonit, pouze vidí, jak zaběhlo do statku. Dojede tam a ptá se statkáře, zda je to pravda, 

že má tak rychlé kuře. "Ano, mám, je speciálně vyšlechtěné, aby mělo velká stehýnka" - "A 

neprojevuje se to na chuti?" - "Nevím, ještě jsme žádné nechytili!"  

Soudní proces: „Jste obžalován, že jste poškozeného dvakrát uhodil pěstí do hlavy. 

Chcete něco dodat?” 

„Ne, myslím, že mu to stačí...” 

 



ČASOPIS MATES, 6.ČÍSLO, ROČNÍK 2012/13 

 

14 

 

 

 

     

Už od té doby, kdy byl Mike Wazowski jenom malé monstrum, snil o tom, že se 

stane úspěšnou příšerkou. A všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšerky 

pocházejí z Univerzity pro 

příšerky. Ale hned během 

prvního semestru na 

univerzitě se začnou Mikeovy 

plány hroutit, když mu 

cestu zkříží příšerkovské 

eso James P. Sullivan, řečený 

Sulley, který je na strašení 

přirozený talent. Této dvojici 

se život na univerzitě i na koleji 

malinko vymkne kontrole a jejich soutěživost je dovede až k vyhazovu z 

elitního univerzitního strašícího programu. A aby to bylo ještě horší, Mike i 

Sulley si uvědomí, že budou muset spolupracovat, pokud budou chtít své 

průšvihy napravit. 

Animovaný, Dobrodružný, Komedie, 

Rodinný - USA, 2013, 109 min 

 

Premiéra: 20. 6. 2013 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=univerzita+pro+p%C5%99%C3%AD%C5%A1erky&source=images&cd=&cad=rja&docid=X5MD2tkhlakRwM&tbnid=BAxXbHQJRbJj2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kinobox.cz/clanek/7695-blizi-se-univerzita-pro-priserky-toto-jsou-jeji-studenti&ei=-hiWUeeOKMquPMr8gLgG&bvm=bv.46471029,d.ZWU&psig=AFQjCNGYTXfuHsMxv6nfOolKGaRWDFJSow&ust=1368877678296821
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=univerzita+pro+p%C5%99%C3%AD%C5%A1erky&source=images&cd=&cad=rja&docid=vUnAWQhHRawx-M&tbnid=FMHBiWd-7tZd4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://nazory.euro.e15.cz/komentare/stanislav-sulc-zdrave-filmove-podhoubi-984982&ei=_hmWUcWiN4nVPI3kgPAK&bvm=bv.46471029,d.ZWU&psig=AFQjCNGYTXfuHsMxv6nfOolKGaRWDFJSow&ust=1368877678296821
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Nejprve přečti slova,  co vidíš … a teď přečti barvy na slovech : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pvmd6FaX0iG-pM&tbnid=2ivh7SmkM5og-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zeleninovysvet.cz/?re=1&me=3&pm=33&ei=wWl6UbqDGsWTPYqvgYAD&bvm=bv.45645796,d.ZWU&psig=AFQjCNHB46o8cE8pakuX86uxXBz_kYOXaw&ust=1367063348259370
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IfQTAMpYaqaTCM&tbnid=5N31TZyp-QJ1OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.i-creative.cz/category/praclisty-pro-deti/&ei=dWt6Ufr6MMXbPIXvgPgG&bvm=bv.45645796,d.ZWU&psig=AFQjCNFMmC9JzvSB9ZoPOl6AVODcao9O6Q&ust=1367063785414986
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lgp9a_d8Bscb2M&tbnid=-QHvsMXLiUlbMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://web.quick.cz/iveta_kulhava/Opticke-klamy.htm&ei=oWx6UcKmHoTSPPOvgOgM&bvm=bv.45645796,d.ZWU&psig=AFQjCNF85lYly_nPv1HJW-eVU1MucI_dvg&ust=1367063999593790
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=owDBtDl-j93VFM&tbnid=5OR_ZqMlqDmRnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://elga.blog.cz/rubrika/ocni-klamy-a-iluze&ei=Rm16UauSNcPxOqXfgSA&bvm=bv.45645796,d.ZWU&psig=AFQjCNF85lYly_nPv1HJW-eVU1MucI_dvg&ust=1367063999593790
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MCLIVk9iMwqFHM&tbnid=ouYTh3-o5-coLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nejlepsi-trida-7a.blog.cz/en/gallery/srandovni-zviratka/picture/36386202&ei=wG56UZrUOsShO5SzgNgF&bvm=bv.45645796,d.ZWU&psig=AFQjCNEb1H1U1124WTNywCnwtwFO6AiVkg&ust=1367064636554389
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Závěr sezóny mladších žákyň patří tradičně Memoriálu Jiřího Lakomého. Přerovský 

volejbalový klub Precheza uspořádal letos v pořadí jubilejní 20. ročník. Vítězem 

mezinárodního turnaje se staly mladé volejbalistky Levic, druhý skončil výběr KCM Zlín a 

třetí místo obsadil Prostějov. Pěkné páté místo obsadilo domácí áčko, družstvo B složené 

ze šesťaček sahalo po úplně prvním úspěchu v šestkovém volejbalu, ale nakonec uzavíralo 

šestnáctku účastníků. V halách u Zimního stadionu a SŠT Kouřilkova se odehrálo od pátku 

do neděle celkem 72 utkání, což znamenalo pro každý celek zvládnout devět utkání. 

Suverénní Levice ztratily set až v úplně posledním zápase turnaje s Českou Třebovou, na 

níž se podepsala náročnost této porce zápasů a postupně ztrácela síly. 

Domácí áčko prohrálo v základní skupině 

právě s Třebovou, v semifinále podlehlo 

jen KCM Zlín a ve skupině o 5.-8. místo 

Ostravě, ale jeden získaný set stačil na 

pátou příčku. Sestava Přerova A: Alena 

Ježíková, Michaela Vodičková, Sabina 

Bernátová, Magda Jehlářová, Marie 

Bělařová, Alina Rakhimová, Daniela 

Nesvadbová, Sára Metelková, Karolína 

Koplíková, Tereza Kopcová.  

 

Rezerva Přerovského volejbalového 

klubu nastoupila výhradně se 

šesťačkami, pro něž to byl křest ohněm. 

I když některé hráčky už sehrály pár 

utkání za mladší žačky, bylo patrné, že 

se v »šestkovém« volejbalu teprve 

rozkoukávají. Splnily však přání trenérky 

Radany Dokoupilové a získaly alespoň 

jeden set. A nebyly daleko od výhry s 

Prostějovem B, který ovšem bodoval 

hlavně horním podáním. Sestava: Lucie 

Derychová, Vendula Burešová, Karolína Poláková, Denisa Kubová, Pavlína Koblihová, Veronika 

Rycková, Klára Kyvalová, Eva Procházková, Tereza Vlková, Kateřina Horáková, Hana 

Straková, Eliška Antonová.  

http://pvkprerov.cz/wp-content/uploads/2013/05/ml_zacky_A.jpg
http://pvkprerov.cz/wp-content/uploads/2013/05/ml_zacky_B.jpg
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15.května jely naše starší žačky do Hranic na atletický čtyřboj. 

Vedly si výborně, protože vyhrály a postupují do krajského finále. 

 
 
 

  

Pořadí       

1 ZŠ Velká Dlážka,Přerov  7596 
          

2 ZŠ Svisle, Přerov  7275 
          

3 ZŠ Za Mlýnem, Přerov  6554 
          

                   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                

 

b
od

y 60m 

b
od

y 800m 

b
od

y Skok 

vysoký 

Skok 

daleký b
od

y hod 
Vrh 

koulí b
od

y 

Bujnochová  1799 9,19 518 2:56,81 395 142 0 534 0 7,27 352 

Kašpárková M 2240 8,69 648 2:37,89 597 0 472 485 52,36 0 510 

Kašpárková S  1508 9,35 480 2:58,68 378 0 392 290 40,37 0 360 

Růžičková  1651 9,27 499 2:43,90 529 0 368 237 0 7,80 386 

Šádková  1906 8,67 654 2:59,25 372 138 0 491 42,68 0 389 
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I v letošním školním roce se žáci zúčastnili fotbalového turnaje Mc Donald´s 

Cup. Starším chlapcům v kategorii B (4.- 5. třídy) se příliš nedařilo. Skončili 

hned v okrskovém kole. Zato naši mladší chlapci se v kategorii A (1. - 3. třídy) 

probojovali až do okresního kola, když v okrskovém kole ze 7 zúčastněných 

týmů skončili na 2. místě. Okresního kola se zúčastnila 3 družstva z Přerova, 1 

tým z Lipníka a 1 tým z Hranic. Naši chlapci vybojovali stříbrné medaile, 

diplom a krásný pohár. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

Složení týmu v okrskovém kole:  
Radovan Staš 3.B, Jakub Rytíř 3.A, 
 Theodor Kuba 3.B, Arnošt Lenoch 3.B,  
David Mezsáros 3.B, Alan Viznar 3.C,  
Vojtěch Řezníček 3.C, Patrik Martinec 3.B, 
 Ondřej Lenoch 2.A, Tomáš Němeček 2.A, 
 Jan Vávra 2.A 

 
 

 
 
 

←Tým hrající v okresním kole 

s medailemi a  

pohárem za 2.místo 
 

 

 

 
 

Jako každý rok i letos naše volejbalové naděje sehrály soutěž v trojkovém volejbale pod 

názvem „O pohár ZŠ Palackého, Prostějov“. V letošním ročníku jsme měli pětinásobné 

zastoupení. Družstvo A ve složení Derychová, Burešová, Kubová, Poláková, Koblihová si 

muselo po kvalifikačním turnaji postup do nejlepší skupiny napřed vybojovat!!  Následující 
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turnaje se děvčata pohybovala ve středu elitní šestičlenné skupiny. Zato si vysloužila 

celkové 4. místo. Družstvo B (Kyvalová, Vlková, Procházková, Horáková) se kromě 

jednoho zaváhání drželo také v nejlepší skupině, dokonce jeden 

turnaj holky vyhrály. Vyneslo jim to celkové 3.místo a 

bronzové medaile. Letošní ročník ovládla 

družstva  Lanškrouna, která už mají spoustu 

volejbalových zkušeností jak z loňského 

poháru, tak i ze šestkového volejbalu. 

Družstvo C ve složení (Šebíková, Vodáková, 

Rycková, Hrudíková, Hrubčová) se neustále 

zlepšovalo. Od kvalifikace, kde  skončilo 

v poslední skupině  se postupem času e probojovalo až do nejlepší 

skupiny, kde bojovným výkonem potrápilo i družstva z Lanškrouna. Družstvo D, 

které tvořily hráčky ze ZŠ Želátovská  (Rábová, Antonová, Marková, Straková H., Straková 

K.), se pohybovalo mezi 

druhou a třetí skupinou a 

podávalo stabilní  výkon. Ve 

družstvu E se vystřídaly 

další hráčky družstva tak, 

aby si všechny vyzkoušely 

hrát trojkový volejbal. Ve 

složení (Bartušková, 

Řihošková, Němcová, 

Pospišilová, Uvízlová, 

Valentová, Tomečková, 

Svobodová). Všechna 

družstva podávala v turnaji 

dobré výkony na úrovni svých momentálních herních dovedností, v průběhu turnaje se holky 

neustále zlepšovaly, nechyběla ani bojovnost a snaha hrát pěkný volejbal. 

Celkové pořadí: 

1. Lanškroun A  152 

2. Lanškroun B  150 

3. Přerov B  131 

4. Přerov A  125 

10. Přerov C  86 

    13. Přerov D  75 

     17. Přerov E  42 
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Dne 12.5.2013 se v Hradci Králové na stadionu „ Pod 

lízátky“ konal turnaj přípravek v pozemním hokeji. 

Tohoto turnaje se zúčastnilo i družstvo z Přerova, ve 

kterém nechyběli ani žáci ZŠ Velká Dlážka a to 

jmenovitě: Arnošt Lenoch, Radovan Staš, Lukáš a 

Tomáš Létalovi. Tito sportovci společně se sportovci 

ze ZŠ Za Mlýnem vybojovali celkové třetí místo, což je 

po předešlých sportovních úspěších důkaz jejich 

kvality. Je vynikající, že již po velmi krátké době, kdy 

se věnují pozemnímu hokeji, jsou schopni porážet i 

protivníky s bohatšími zkušenostmi ze soutěží v tomto 

krásném, ale náročném sportu.   

Turnaje se zúčastnili i další žáci ZŠ Velká Dlážka - 

Ondřej Lenoch a Tomáš Němeček, kteří posílili tým 

z Olomouce a za jejich přispění obsadili krásné čtvrté 

místo, za které se zajisté nemusí stydět.  

Výše uvedené úspěchy jsou zásluhou především všech mladých hokejistů, kteří se 

pozemnímu hokeji věnují s neskutečným úsilím a zaujetím, bez kterého se žádný sport 

neobejde. Když se 

k těmto vlastnostem 

přidá i bojovnost, dravost 

a touha po úspěchu, tak je 

téměř jisté, že se 

úspěchů časem musí 

dosáhnout. To mladí 

hokejisté z Přerova 

jednoznačně dokázali na 

všech absolvovaných 

turnajích ve školním roce 

2012/2013.     
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Dne 23.4.2013 jsme šly na ZŠ Svisle hrát vybíjenou proti školám U Tenisu, 

Trávník, Svisle, Kojetín, Kokory. S Kojetínem jsme uhrály remízu, ale další 

zápasy jsme naštěstí vyhrály. Tím jsme postoupily do okresního kola,které se 

konalo 7.5.2013 na škole 

Želátovská. Našimi protivníky 

byly školy Kojetín, U Tenisu a 

Hranice,  Struhlovsko. Zápasy 

jsme si užily, první zápas jsme o 

jednu hráčku prohrály, ve 

druhém jsme před limitem 

porazily Struhlavsko a na závěr 

jsme se konečně probudily a 

Tenis proti nám neměl šanci.  

Naše poslední štace byl Prostějov. Naše soupeřky byly z Prostějova, 

Mohelnice, Jeseníka a 

Kostelce. Jediný zapas, 

který jsme vyhrály, byl 

s Prostějovem, ale 

potom jsme měly smůlu 

a všechny ostatní 

zápasy jsme prohrály. 

Kdybychom byly méně 

ustrašené, mohly jsme 

postoupit na 

republikové kolo. 

Tak snad za rok. 



ČASOPIS MATES, 6.ČÍSLO, ROČNÍK 2012/13 

 

22 

 

 

Ve středu  22. 5. se v Prostějově konaly atletické závody pro žáky 1. stupně. 

Naši školu reprezentovali :  

2. roč. – běh na 60 m, skok z místa 

Matyas Šišma (2. B), Adéla Palotášová (2. A)  

3. roč. – běh na 60 m , hod medicinbalem 

Jakub Rytíř (3. A), Sára Ševčíková (3. C) 

4. roč.- běh na 60 m, hod míčkem 

Vojtěch Mirvald, Nela Zabloudilová, Zuzana  

Drábková –(všichni 4. A)   

5. roč. – běh na 60 m, skok do dálky: Matěj Karas, Klára Chalupová (oba 5. A ) 

 

Nejlepšího umístění ve své 

kategorii dosáhli : 

Jakub Rytíř –  

běh na 60 m – 1. místo 

Sára Ševčíková – 

 běh na 60 m –  3. místo 

Výsledky všech žáků se sčítají a naše škola obsadila velice pěkné 12. místo ze 

33 škol v Olomouckém kraji. Všem závodníkům blahopřejeme a hodně síly 

popřejeme i do příštího ročníku. 
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Dne 22.května jsme se účastnily krajského finále ve volejbale 

v Šumperku. Jely jsme brzo ráno vlakem a po příjezdu na místo jsme 

zjistily, že před námi stojí čtyři soupeři, vítězové okresních kol -Zlaté 

Hory, dvě školy ze Šumperka a Prostějov. Pod vedením paní učitelky 

Radany Dokoupilové jsme ve složení 

*Nahrávačky* Künstlerová, Bartošíková 

*Blokařky* Kosíková, Lauschová, Šádková 

*Smečařky* Košinová, Kašpárková, Růžičková 

*Univerzálky* Zacpalová, Dostálová  

porážely jeden tým za druhým, takže jsme skončily na 1.místě a odvezly 

si krásný pohár. 
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Atletické závody pod názvem Pohár rozhlasu proběhly 10.května 2013. Z naší školy se 

zúčastnili atleti od 6. do 9.ročníku. Nejlépe se dařilo starším žačkám, které porazily 

všechny školy a zaslouženě zvítězily, starší kluci se probojovali na medailové 3.místo. 

Mladším žačkám se také docela dařilo, i když skončily na nepopulárním čtvrtém místě. 

Mladší žáci byli sice až sedmí, ale vzhledem k tomu, že družstvo tvořili převážně šesťáci, 

máme šanci do příštího roku. 

Ml. žáci Ml.žákyně 

1. ZŠ U Tenisu, Přerov 3681 1. ZŠ Hranice 4342 
2. ZŠ Hranice 3643 2. ZŠ Želatovská 4287 
3. ZŠ Hranice Struhlovsko 3564 3. ZŠ Za Mlýnem 4018 

7. ZŠ Velká Dlážka Přerov 2582 4. ZŠ Velká Dlážka 3717 

St.žáci St.žákyně 

1. ZŠ Za Mlýnem 5705 1. ZŠ Velká Dlážka 5778 

2. ZŠ Hranice 5664 2. ZŠ Svisle 5609 

3. ZŠ Velká Dlážka 5334 3. ZŠ Za Mlýnem 5110 

60m  Skok vysoký  Skok daleký  

Martin Horák 9.62 Domin Kuchta 1.32 Marta Večerka 3.82 

Martin Večerka 9.02 Jakub Rössler 1.28 Martin Horák 3.34 

1000m  Hod krik.míčkem  60m  

Jakub Rössler 3:40.35 Domin Kuchta 46.65 Tereza Jandová 9.00 

Šimon Kneisl 3:44.13 Ondřej Balada 36.06 Moni Šubrtová 9.26 

600m  Skok vysoký  Skok daleký  

SábaBernátová 2:11.79 Nikola Dvorská 1.26 Nikola Dvorská 4.05 

Moni Šubrtová 2:37.74 Jana Mayerová 1.22 Jana Mayerová 3.45 

Hod krik.míčkem  60m  1500m  

Tereza Jandová 39.72 Pavel Mikuláček 7.72 Jan Sázel 5:05.56 

Denisa Kubová 32.42 Libor Lapáček 8.29 Jan Michálik 5:16.41 

Skok vysoký  Skok daleký  Vrh koulí  

Jaroslav Soukup 1.62 Pavel Mikuláček 5.67 Jaroslav Havlík 9.42 

Libor Vaculík 1.54 Jaroslav Soukup 4.93 Filip Rycek 9.00 

60m  800m  Vrh koulí  

Magda Kašpárková 8.40 Magda Kašpárková 2:37.49 Magda Košinová 8.86 

Barbora Šádková 8.65 Zuzana Růžičková 2:47.72 Zuzana Růžičková 8.35 

Skok daleký  Skok vysoký    

Alena Bujnochová 4.35 Alena Bujnochová 1.44   

Simona Kašpárková 4.27 Barbora Šádková 1.40   
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