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3 ……… Rozhovor 

                        4-10 ……… Reportáže 

                            11 ……… Film 

                            12 ……… Vtipy 

                            13 ……… Zábava 

                        14-16 ……… Sport 
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Jaké sporty děláte? 

Cyklistika,plavání,běhání,posilování,tenis,basketbal,squash,voleyball,lyžová

ní, běžky, snowboard,kolečkové a zimní brusle,hokej. 

 

Líbí se vám na téhle škole? 

Ano. 

Jsou žáci hodní?  

Všichni až na kluky 8.A a 8.B 

 

Odkud pocházíte? 

Z Olomouce 

 

Jaké máte sportovní úspěchy? 

1.místo z Českého poháru, 1.místo na Českém Akademickém Mistrovství 

ČR individuální časovka, 1.místo Chudobice - Český pohár, CZE silniční 

závod a spoustu dalších předních umístění. 

 

Co děláte ve volném čase kromě sportu? 

Chodím ven mezi lidi, ráda čtu knížky, poslouchám hudbu a dívám se na 

anglické filmy. 
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 Poslední týdny školního roku jsou pro deváťáky už většinou obdobím lelkování, nezájmu, 

vymýšlení vylomenin , obdobím hraní na nervy  nebohým kantorům. Vymysleli jsme pro ně program 

(vlastně z pudu sebezáchovy), který by je měl a mohl aspoň trochu zaměstnat v těchto krizových 

týdnech.        Každý z nich 

má ostatním předvést, v čem je dobrý,  co ho baví a jak umí 

zaujmout. A to vše formou tzv. ročníkových prací. (někteří jim sice 

nadneseně říkají diplomka- 

snad tedy hodně malá 

diplomka). Už na začátku roku 

si každý zvolí téma a měl by 

k němu shromažďovat 

materiály. Měl by…… Fakt je, 

že mnozí shromažďují až na poslední chvíli a stojí je to pak 

zbytečně dost nervů.  

7.6. v jedné devítce a o 12.6. ve druhé to vypuklo. Lehce 

zkrotlí a dost nervózní žáci devítek se shromáždili ve svých 

třídách a celé dopoledne jeden po druhém prezentovali své práce 

před pozorným a shovívavým publikem. 

Měli jsme možnost posoudit, jak rozmanité jsou zájmy 

dospívajících :  cizí země, tanec, kytara, žraloci, vraždy, péče o 

handicapované  děti, důsledky užívání drog, vlasová móda, světová 

kuchyně, fanouškovství, volejbal, diabetes, malířství, komiksy……….. 

Hlasy zúčastněných: 

„ Většina spolužáků věděla o svém tématu hodně a z hlavy. Nechyběla 

ani ochutnávka, také ukázky tance nebo hra na kytaru.“ 

„ Zjistila jsem, co spolužáky baví, nebo dokonce čím by se chtěli 

v budoucnu živit.“ 

„ Nejdřív, když jsme se dozvěděli, že něco takového budeme dělat, byli 

jsme dost uražení, ale nakonec nás to bavilo.“  

„ Příjemně strávený den ve škole, všichni jsme rádi za tuto zkušenost a rádi budeme vzpomínat.“ 

„I když byl každý nervózní, tak to všichni zvládli a za snahu dostali diplomy i odměny.“ 
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Žáci 2.B,  3.A a  3.B se pod vedením p. uč. Hudečkové a Petrošové zapojili do projektu Městské 

knihovny v Přerově pod názvem „Josef Kainar – poezie v dětské fantazii.“ Jednalo se o 

výtvarnou soutěž – ilustrace k veršům. 

Do soutěže bylo zasláno celkem 263 prací ze 7 základních 

škol. Hodnotící porota měla nelehký úkol – vybrat 12 

nejzajímavějších kreseb, které se objeví v novém nástěnném 

kalendáři pro rok 2014, který bude oceněným předán na 

slavnostním ukončení projektu v průběhu měsíce června. 

Mezi těmito 12 nejzajímavějšími kresbami jsou práce 6 

našich žáků – ze 2.B jsou to Adéla Langová, Adam 

Jemelka, Samuel Sázel a Tereza Vymětalová, a ze 3.B to 

jsou Klára Šidlová a Eliška Hejsková. 

Hodnotící komise navíc ještě vybrala dalších 23 výtvarných prací a ocenila je čestným uznáním. 

Z našich žáků byli oceněni 4 žáci: ze 3.A: Markéta Jamborová, Jakub Rytíř a Štěpánka 

Bartošová, ze 3.B: David Mezsáros. 

Součástí projektu je i výstava, která je přístupná v prostorách přednáškové místnosti Městské 

knihovny v Přerově na Žerotínově  náměstí  (1. patro, vchod od Žerotínova náměstí). Výstava bude 

zahájena vernisáží v pondělí 20. května a potrvá do 30. května. Výstava bude přístupná v pracovní 

dny 900 – 1700hod. 

Všem oceněným žákům blahopřejeme! 

Všechny ilustrace se opravdu povedly, i v třídním kole bylo velmi obtížné vybrat soutěžní práce. 
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V rámci oslav Mezinárodního dne dětí se žáci 1. stupně zúčastnili 

 

Celá akce proběhla v komorním prostředí přerovského loutkového divadla, vystoupili herci ze 

Slováckého divadla Uherské Hradiště. 

Pro 1. a 2. ročníky si herci připravili ukázky z tvorby Miloše 

Macourka -   Zuzanka a písmenka a Žlutá bunda s pokaženým 

zipem. 

Pro 3.- 5. ročníky si připravili ukázku z knihy R. Dahla 

Čarodějnice. 

Všechny ukázky byly nejen poučné, ale i vtipné, zábavné a 

napínavé. 

 

A názory dětí? 

David, 1.A : Nejvíc se mi líbilo, jak si hrál se zipem 

na rychlík. 

Terezka, 1.A: Mně se nejvíc líbilo, jak dělal blbosti 

v koupelně. 

Adélka, 2.B: Mně připadalo nejlepší, jak herci 

napodobovali různé činnosti. 

Julie, 3.A: Scénické čtení se mi líbilo, dozvěděla jsem se totiž, jak poznám čarodějnici! 

Matyáš, 3.A: Moc se mi to líbilo. Škoda, že nepřečetli celou knížku, klidně bych vydržel sedět a 

poslouchat hodně dlouho.    

 

 

 

 

Pro naše prvňáky a jejich rodiče to bylo 

pondělí, 2. září 2013. Slavnostně oblečeni a 
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plni očekávání se všichni sešli ráno před školou. 

Po krátkém úvodu si 

paní 

učitelky 

Věra 

Petrošová a 

Eva Rudolfová 

děti rozdělily 

a odvedly si je do svých 

vyzdobených tříd. Přejeme všem našim novým 

školákům plno nových zážitků, školních úspěchů a spoustu 

kamarádů. 

                    

Žáci šestého ročníku se zúčasnili adaptačního kurzu v Rajnochovicích. 

Cílem kurzu byly nejrůznější hry – 

seznamovací, poznávací, akční, na 

přemýšlení a hry v přírodě. Žáci si 
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vyzkoušeli kroket, pétanque, dánské kuželky, ringo, orientaci podle buzoly a 

další nevšední aktivity. Otestovali si nejen své fyzické síly při sportu, rovněž 

své myšlenkové dovednosti při 

kvízové hře „Kdo jsem?“ či hře 

Ubongo.  

Druhý den jsme podnikli túru na 

Troják. Po cestě plnili různé aktivity 

a úkoly, např. zazpívat písničku, 

sestavit mapu tábora z přírodního 

materiálu, připravit si scénku, … Po návratu do tábora všechny čekalo opékání 

špekáčků a táborák, při kterém družstva předvedla své scénky. Poslední den 

adaptačního kurzu se konal turnaj v ringu, na který se všichni těšili, bojovali 

ze všech sil, ale vítěz byl jen 

jeden. Při slavnostním zakončení 

byli po zásluze odměněni všichni 

žáci. Poděkování si zasloužili i 

členové klubu Dlažka v čele 

s Mussurem (Jaroslav Biolek) a 

dalšími vedoucími, kteří pro žáky 

připravili nabitý program. Žáky na 

kurzu doprovázely i jejich třídní učitelky: pí. uč. Grňová (6.A), Slámová (6.B), 

Petrskovská (6.C) a také výchovná poradkyně pí. uč. Dokoupilová. I přes 

některé nedostatky (drobná zranění, menší fyzické vyčerpání, chladné večery, 
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studené chatky, poslední nevydařený oběd) se všem žákům na adaptačním 

kurzu líbilo, našli si nové kamarády a rádi by si kurz opět zopakovali.  

 

Třeťáci ze Základní školy Velká Dlážka se 

zapojili do celorepublikového výtvarného 

projektu pro děti-Hravý architekt. V rámci 

výtvarné výchovy děti vyrazily do města a 

přímo v plenéru malovaly architektonické 

památky našeho města. Nejzdařilejší práce 

jsou nyní k vidění v samostatné expozici 

v rámci mezinárodního festivalu 

Architecture Week Praha 2013 v Jiřském 

klášteře Pražského hradu. „Děti ztvárnily renesanční zámek, 

funkcionalistickou sokolovnou a více než sto let starý park 

s krásnou restaurací, ale i secesní Městský dům, nový Tyršův most a 

také barevné panelové domy v Předmostí. Tematicky nám tyto práce 

sedí, protože jsme letos v rámci výuky poznávali současný Přerov a 

zaměřili jsme se i na jeho minulost,“uvedla učitelka Věra Petrošová. 

Úkolu se děti zhostily s velkým nadšením. Nejkrásnější práce, které 

si děti vybraly samy, jsou až do 20. Října k vidění v Jiřském 

klášteře Pražského hradu. „Odměnou pro zúčastněné děti byl den strávený na Pražském hradě, kde 

na ně čekal bohatý program. Dětem se moc 

líbila prohlídka výstavy Příběh Pražského 

hradu s výkladem architekta Zdeňka Lukeše 

a  návštěva katakomb Chrámu sv. 

Víta,“doplnil ředitel ZŠ Velká Dlážka 

Martin Černý. Projektu Hravý architekt se 
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zúčastnilo více než 500 dětí z 20 škol České republiky. 
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Konec prázdnin a začátek školního roku 

znamená příliv čtenářů do Půjčovny pro 

děti na Palackého ulici.  

Poprvé se do knihovny vydali i žáci 3.B 

Po přivítání si s knihovnicemi sdělili 

nejsilnější zážitky z prázdnin, 

připomenuli si pravidla půjčování knih 

a už se děti nahrnuly mezi police s 

knihami. Objevit tu „správnou“ knihu 

v tom velkém množství není snadné.  

Jak je vidět na fotografiích, kluci i děvčata se 

dychtivě pustili do čtení hned v knihovně.                       

–MH- 
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Z oblačných výšin světa filmu Auta přilétají Letadla, animovaný komediálně-

dobrodružný snímek nabitý akcí, ve kterém se nám představuje Prášek, 

práškovací letoun s velkým srdcem a rychlými křídly, jenž sní o tom, že se 

zúčastní nejúžasnějšího leteckého 

závodu kolem světa. V cestě mu 

stojí jen několik poněkud větších 

problémů - Prášek není tak docela 

stavěný pro závody, a kromě toho 

má tak trochu strach z výšek. 

Navzdory fóbiím se Práškovi za 

podpory svého učitele z námořního 

letectva, Skippera, podaří s odřenou 

vrtulí kvalifikovat do hlavního 

závodu. Jeho sportovní nadšení a rychlost se ale příliš nezamlouvají 

obhajujícímu šampiónovi Ripslingerovi, který se neštítí ničeho, jen aby Práška 

zastavil. Když dojde v průběhu vyvrcholení závěrečného závodu k neštěstí, je 

Práškova odvaha vystavena skutečné zkoušce. Za podpory přátel starých i 

nových Prášek vystoupá do výšin, o kterých se mu doposud ani nezdálo, a 

současně užaslým přihlížejícím dokáže, že svět v oblacích skutečně nezná 

žádných hranic. 

Animovaný, Dobrodružný, 

Komedie, Rodinný   

USA, 2013,  

92 min 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=letadla film&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ad8IJtjsD2LfdM&tbnid=FSIr8NsmxHsgjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rc-modely-magazin.cz/rc-auta-vrtulniky/clanky-rc-novinky/novinky/novy-animovany-film-letadla&ei=ufAyUs79CcHH0QWR5YGQDQ&bvm=bv.52164340,d.ZG4&psig=AFQjCNGde6YLEIscuaIT0AaJtvjyqnjKfg&ust=1379156526323840
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=letadla film&source=images&cd=&cad=rja&docid=shLJzFxCOSoftM&tbnid=Zu-yV7_B6NCCqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pohadkar.cz/clanek/studio-disney-predstavuje-prvni-ukazku-z-filmu-letadla/&ei=APEyUoCmGues0wWKroCABA&bvm=bv.52164340,d.ZG4&psig=AFQjCNGde6YLEIscuaIT0AaJtvjyqnjKfg&ust=1379156526323840
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Nejlepší politický vtip je ten, na který když si za deset let vzpomenete, tak se mu smějete, 

až se za mříže popadáte. 

 

Muž povídá své ženě: "Víš miláčku ty jsi jiná než ostatní 

dívky..." 

Žena odpoví: "Jaké jsou ostatní dívky?" 

Muž: "Hezčí" 

 

Ptá se učitelka Pepíčka: Který pták je nejchytřejší 

Vlaštovka 

Proč zrovna vlaštovka? 

Protože v září, na začátku školního roku, odlétá. 

 

Když se Chuck Norris nadýchá plutonia, plutonium do týdne zemře na ozáření. 

 

Škola je krásná,  

Škola je boží, 

Jenom když padá, 

Jenom když hoří. 

 

Na co chodit do školy? Svačinu si můžu sníst i doma! 

 

Policajt zastaví auto a říká: Už potřeti vás zastavuji a říkám, že vám teče chladič. A řidič odpoví: A 

já už potřeti říkám, že jsem kropící vůz 
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http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MC6-e5HJwIveFM&tbnid=wIB3UX8CnwtW2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://kobliha.cz/meme-cerny-humor/&ei=amhFUtqJKYXDtAb3q4C4Dg&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNFyPwAAQeoXUpHwJX6tWOMf_bFbsg&ust=1380366706056449
http://www.google.cz/imgres?start=607&hl=cs&biw=1676&bih=860&tbm=isch&tbnid=EEf5DXqrnGwOjM:&imgrefurl=http://www.crazysmille.estranky.cz/fotoalbum/vtipne-fotky/techno-party.html&docid=uKEmx5ojD-kKrM&imgurl=http://www.crazysmille.estranky.cz/img/mid/124/techno-party.jpg&w=379&h=460&ei=eWVFUvMwkM6zBsKsgbgL&zoom=1&ved=1t:3588,r:32,s:600,i:100&iact=rc&page=18&tbnh=184&tbnw=152&ndsp=36&tx=60&ty=100
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2ulArQtFatn62M&tbnid=S2Ula5-3cGKA2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vtipyvojta.estranky.cz/fotoalbum/kreslene-vtipne-obrazky/babicka-plete/parici_babicka.jpg.html&ei=KmdFUqS-O4jIswaL5IHQDg&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNHG2k_JaMlqrkccYRSpDonqJCMVZQ&ust=1380366443419636
http://www.google.cz/imgres?hl=cs&biw=1676&bih=860&tbm=isch&tbnid=0GAzVpJw5KiU7M:&imgrefurl=http://bloomzwinx.blog.cz/0909/vtipne-komixy-3&docid=8N3h3gJmQTFTVM&imgurl=http://nd01.jxs.cz/262/773/3a17389882_29156017_o2.jpg&w=460&h=280&ei=8WdFUrvMI8PdtAbF3YDwBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:166&iact=rc&page=1&tbnh=165&tbnw=288&start=0&ndsp=30&tx=98&ty=96
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Turnaj starších mini žáků v Žeravicích proběhl dne 7. 6. 2013 opět za účasti 

našich žáků z Velké Dlážky. Turnaje se celkem účastnilo 40 hráčů a hráček ve 

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

minut.  

Soupeřem v prvním kole bylo družstvo  ZŠ Přerov, 

Trávník A, které bylo posíleno o několik hráčů ze 

Sokola Žeravice.  Naši hráči nenechali nikoho na 

pochybách, kdo je na hřišti pánem a po dobrém 

výkonu zejména v prvním poločase (15 : 2) zvítězili 

Střelecky se dařilo Potrokovi a Karasovi, velmi dobře 

chytal Andráši, také ostatním se dařilo. Do druhé půle 

nastoupilo družstvo v úplně jiné sestavě, ale vítězství 

i přes zlepšený výkon soupeře již udrželo. 

Po jasném vítězství v prvním utkání byl dalším 

soupeřem „B“ družstvo téže školy. Základní sestava velmi brzy získala 

rozhodující náskok a to dalo opět možnost hrát ostatním. Z nich se dařilo 

Přehnálkovi v brance, v poli potom Mirvaldovi a Rytířovi. 

Ve finále turnaje jsme nastoupili proti nejsilnějšímu protivníku ze ZŠ Přerov, U 

Tenisu. První půle se odehrávala v naši jasné réžii (10 : 4), ale po tradičním 

vystřídání přestalo naše družstvo bránit, ztratilo po špatných přihrávkách a 

nepřesné střelbě několik balonů. Soupeř toho náležitě využil, střelil několik 

laciných gólů a vyrovnal stav utkání. V samotné koncovce se přece jen projevila 

větší zkušenost našich hráčů, kteří těsné vítězství uhájili. 
 

Sestava a střelci našeho družstva:  

Brankáři:Andráši 16, Přehnálek 23, obdržených branek 

Hráči v poli: Karas 15, Šiška 20, Andráši 4, Bartůněk 1,  Gonzáles1, Šídlo, Mirvald  3, Potrok 

14, Rytíř 3. 

 

Pořadí v turnaji: 1. místo ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5  6 bodů 
2. místo ZŠ Přerov, Tenis    4 body 

3. místo ZŠ Přerov, Trávník B   2 body 

4. místo ZŠ Přerov, Trávník A   0 bodů 
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  Vyvrcholením celoroční práce školního kroužku házené byla účast na 

dvoudenním mezinárodním turnaji v mini házené 4 + 1 v Olomouci, kam jsme 

se kvalifikovali jako vítězové jedné ze skupin žákovské ligy. Ve třech 

věkových kategoriích zde bojovalo 280 hráčů a hráček ve 28 družstvech.   

    Naše škola bojovala v nejstarší věkové kategorii 4. – 5. ročník, které se účastnilo 11 

družstev, z toho amatérských mimo nás byla pouze ZŠ a MŠ Prosenice. Ostatní družstva 

byla složena z hráčů hrajících pravidelnou soutěž. Hrálo se systémem každý s každým po 10 

minutách. Podmínky v hale UP Olomouc, ve které se hrálo současně na třech hřištích, byly 

v obrovském vedru těžké, ale naši hráči je po oba dny zvládli.  

    V úvodních utkáních nám los příliš nepřál, protože jsme narazili na hráče tréninkového 

střediska STM Olomouc a hráčky sportovních tříd házené z Velké Bystřice. Obě utkání 

jsme těsně prohráli. Pokud jsme chtěli myslet na přední pozice, museli jsme začít získávat 

body. To se po dobrém výkonu podařilo a čtyři zbývající utkání prvního dne jsme vyhráli.  

    Druhý den jsme měli celkem 4 utkání a bylo jasné, že pokud chceme být na stupních 

vítězů, musíme je všechny vyhrát. Pokud bychom zvítězili pouze 3x, bylo pravděpodobné, že 

skončíme až na 4. místě. První dvě utkání jsme dokázali zvládnout, 

ale proti pozdějšímu vítězi celého turnaje z Velké Bystřice se nám 

to již nepovedlo. Zkušenější soupeř nás jasně přehrával a tak 

dostali možnost všichni hráči z lavičky, abychom ušetřili síly na 

poslední utkání. Tato taktika se vyplatila a vítězství nad druhým 

družstvem tréninkového střediska mládeže Olomouc, jsme potvrdili 

velmi pěkné 4. místo v turnaji. Pochvalu za dobrý výkon a velmi 

dobré chování po oba dny zaslouží všichni naši hráči. Jako  

nejužitečnější hráč našeho družstva byl vybrán  Adam Šiška.   

Sestava a střelci: 

Brankaři: Přehnálek 41 obdržených branek, Andráši 30, Gozáles 2, Rytíř 1 

Hráči v poli: Karas  29, Šiška 41, Potrok 20, Gonzáles 7, Bartůněk 2, Rytíř 1, Šídlo.  

Celkové umístění: 

1. místo  Velká Bystřice A  19 bodů 

2. místo  STM Olomouc  19 bodů 

3. místo  Velká Bystřice B  14 bodů 
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 Chlapci deváťáci – vybraná elita, vytvořili šestičlené družstvo a uprosili vyučujícího TEV, aby 

se mohli zúčastnit okresního finále v Přespolním 

běhu, které se konalo v úterý 24.9.2013 v 

lokalitě Na Střelnici v Hranicích. Moc chtěli, 

slibovali, prosili, nedbali připomínek vyučujícího 

o vzdálenosti, kvalitě soupeřů a nejistém 

počasí… a tak jsme vyrazili.  

Cestou panovala dobrá, odhodlaná nálada, už 

jsme se viděli na regionálním finále v Jeseníku. 

Areál nás přivítal v celé kráse – chladno, mírný 

vítr, jemný leč hustý a vytrvalý déšť nevěstil 

jednoduchý závod. Tak se i stalo. Chlapci moc 

bojovali, ale po epidemii křečových stavů v 

různých částech těla a kvalitě soupeřů obsadili 

krásné nepostupové 5. místo. Vrcholem akce pak byl závěrečný hodinový pochoďák v dešti přes 

celé město na nádraží – to našim borcům vzalo i poslední zbytky sil. Tak snad příště, nebo snad v 

jiném sportu ukážeme naše kvality.  

Závěrem chceme popřát vítězům šťastnou cestu do Jeseníku (4 hodiny cesta tam, konfrontace 

s drsným horským prostředím, soupeři ze sportovních škol adaptovaní na místní podmínky, 

poslední místo, 4 hodiny cesta zpět)…  
 

 
V úterý 17. září vyrazili naši žáci reprezentovat školu na atletické závody na stadion 

Spartaku Přerov. V nepříznivém počasí se tu sešli žáci základních škol, aby poměřili síly 

v závodě na 60 m a ve vytrvalostních závodech. V kategorii mladších žaček byla 

nejúspěšnější naše Nikola Dvorská ze 7.B, když zvítězila v běhu na 60 metrů a v běhu na 

800 metrů skončila třetí. Barbora Bartošíková (9.A) obsadila krásné druhé místo v závodě 

na 1500 m starších žaček, na stupně vítězů se dostal i mladší žák Martin Večerka na 60 

metrové trati. A další účastníci (Bernátová Sabina, Čecháková Renáta, Šádková Barbora, 

Šubrtová Monika, Holý Matěj, Karas Matěj, Andráši Lukáš, Mikuláček Pavel, Šmejda 

David, Lapáček Libor, Drtil Pavel, Chytil Jaroslav) sice medaile ani poháry pro školu 

nezískali, ale ostudu určitě neudělali.    


