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3- ROZHOVOR  

4-11 – REPORTÁŽE 

12-15- POHÁDKY 

16- FILM  

17- VTIPY 

18- ZÁBAVA 

19-20- SPORT  
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Gymnázium 

SŠ Průmyslová 

Pedagogická 

Obchodní Š 

Hotelová 

Zdravotní 

 

 

 

 

Ptali jsme se žáků 9.tříd, jestli už ví, kam se budou v budoucnu hlásit na školu. Největší 

počet hlasů získaly tyto školy : 

1) gymnázium 

2) střední škola průmyslová  

4) pedagogická škola 

5) obchodní škola 

6) zdravotní a hotelová škola 

Z čeho se tam dělají přijímací 

zkoušky: 

1) matematika a český jazyk 

2) talentové zkoušky 

3) všeobecné testy 

4) pohovory 

Také jsme narazili na velmi zajímavé druhy povolání….tady jsou některé z nich  

1) lovec krokodýlů 

2) vymítač duchů 

3) princezna, bohatá dědička 

4) papírník 

5) zazobanec 

 

                                                                Markéta Študentová a Barbora Vítková  :) 
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1. Jak dlouho tu učíte?  

Učím tu šestým rokem. 

2. Učila jste už někde?  

Učila jsem v mateřské 

škole, chvíli i v ústavu 

sociální péče. 

3. Líbí se vám na téhle škole?  

Ano, líbí. 

4. Proč jste si vybrala tuhle školu?  

Líbí se mi její sportovní zaměření. 

5. Co děláte ve volném čase?  

Studuji,  sportuji,  čtu,  věnuji se vlastním dětem. 

6. Děláte nějaký sport?  

Jezdím na kole, na bruslích, lyžuji, cvičím na bossu. 

7. Máte ráda svoje žáky?  

Ano, mám. 

8. Máte ráda zimu?  

Určitě, je to moje nejoblíbenější roční období. 

9. Co nejradši děláte v zimě?  

Jsem na horách, chodím na procházky, lyžuji. 
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Pěvecká soutěž Slavíci z Přerova, kterou tradičně 

pořádá SVČ ATLAS a BIOS pro mladé nadějné 

zpěváky z Přerovska, se konala ve dnech 5. a 6. 

listopadu ve dvou kategoriích. Sto dva – to byl celkový počet přihlášených 

soutěžících z 19 škol v letošním XI. ročníku. Naši školu reprezentovalo 6 žáků – 

A. Skřečková ze 3.A a I.Pospíšilová ze 4.A v kategorii žáků 1.-5.ročníků, K. 

Konečná  z 6.C, J. Odstrčil ze 7.A, B. Vítková z 8.B a V. Dopitová z 9.B 

v kategoriích starších žáků. Všichni zpěváci se 

určitě snažili podat co nejlepší výkony, umístili se 

shodně v pěkném stříbrném pásmu a naší škole 

ostudu neudělali. Soutěžícím děkujeme a myslím, 

že se všichni těší na hezké zpívání v dalším 

ročníku. 

 

 

 

 

Dne 13. a 14.listopadu se 6.ročník zúčastnil prohlídky a zároveň přednášky v 

Muzeu J.A.Komenského. Jejich průvodce a zakladatel muzea se jmenoval 

František Slaměník. Přednášel o vývoji českého školství,ukázal žákům třídy za 

doby J.A.Komenského, Rakousko-Uherska, 1.světové 

války a v 50.letech 20.století. Dále si žáci 

vyzkoušeli psaní krasopisu, klečení na 

hrachu a kamenech a další tělesné tresty. 

Na závěr dostali test, o tom co se za den 

dozvěděli, a taky dostali certifikát. Všem 
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se prohlídka moc líbila a klidně přijdou zase. 

Zrovna na Mikuláše dostali žáci 7.B třídy zajímavou příležitost zúčastnit se 

stejné  akce nedávno  žáci 

6.ročníku v Muzeu J.A. 

Komenského v Přerově. 

 Přečtěte si, jak na žáky 7.B 

exkurze do dějin školství 

zapůsobila: 

 „ Viděli jsme sochu J.A. 

Komenského.“ „ V době Rakouska 

– Uherska museli umět žáci za 

minutu přečíst 126 slov a hlavně 

vědět, co čtou. Zkusila jsem to a 

uspěla jsem!!!!“ 

 „ Nejvíc mě bavilo vyzkoušet 

si tresty, které byly dřív 

neposlušným žákům uděleny.  

 „Dřív museli žáci sedět úplně 

rovně, vůbec se nesměli hrbit.“ 

 „Dozvěděla jsem se, že děti, když chodily poctivě do školy, dostávaly 

odměnu – oříšek a jablko. Ořech je jako mozek a jablko dala Eva Adamovi – 

podle Bible.“ 

  „ Zjistili jsme, že pro J.A. Komenského byly největším pokladem knihy – 

přepisovaly se ručně, a proto měly velikánskou hodnotu. Tak je Komenský 

vždycky při stěhování nezapomněl přibalit.“ 

 „Bavila mě stará abeceda a to, jak jsme si mohli vyzkoušet krasopis.“ 
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Ve dnech od 19. do 23.11. se třídy 9.A a 9.B zúčastnily přednášky na škole 

Kouřilkova. Učitelé, kteří se nás ujali a věnovali se nám, se nám snažili 

vysvětlit a co nejzábavněji ukázat, jak může být práce skvělá. Rozdělili nás na 

dvě skupiny. První skupina šla do třídy, která byla zaměřena na optiku. 

Vyzkoušeli jsme si práci s lasery, se spojkami a rozptylkami, montování brýlí a 

nakonec jsme si vybrali nejrůznější a nejšílenější brýle, se kterými jsme se 

vyfotili. Druhá skupinka byla ve třídě, která byla zaměřená na 

elektrotechniku. Zde jsme si vytvořili vlastní hlavolam, který jsme si poté 

mohli vzít domů, a také jsme pracovali se stavebnicí MERKUR. Celá přednáška 

se nám líbila a jsme s ní spokojeni.  

DEN 1. 

ČÁST 1. :    Jemná mechanika – Elektronika 

             - Kleště,pájka,drát 

             - Odizolování drátu 

             - Rovnání drátu a stříhání na určitou délku 

             - Očistění drátu a tvarování do tvaru oček  

             - Spojení oček do tvaru srdce 

             - Spájení 

ČÁST 2. :    Optika 

              - Luštění křížovky, ve které byly pojmy z optiky 

              - Vysvětlení optických klamů 

              - Rozkládání a skládání vzorků brýlí 

DEN 2. : 

ČÁST 1. :   Jemná mechanika – Elektronika 

             - Pomocí stavebnice Merkur jsme stavěli závoru, která se zvedala pomocí                                            

elektromagnetu 

             - Stavba jeřábu, který elektromagnetem zvedal věci 

ČÁST 2. :   Optika 

              - Rozlišení typů obličejů 

              - Přiřazení brýlí k typům obličeje 

              - Výroba periskopu 

 

ZÁVĚR : Workshop byl velmi poučný a přínosný.                             
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Ve čtvrtek  5. prosince nás pravidelně 

navštěvuje Mikuláš v doprovodu andělů a čertů. 

Hodné žáčky pochválí, ty méně hodné napomene. 

Děti si návštěvu velice užily. 

 

 

 

 

 

 

  

V pátek  6. prosince navštívila třída 1. A Vánoční salon v DDM Atlas v Přerově. 

Prvňáčci si prohlédli vánoční výzdobu, nazdobili a snědli vlastní perníček, 

vyrobili originální vánoční přání a sledovali ruční výrobu figurek z vlny. 
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Dne 5.12.2013 na naší škole chodil Mikuláš. Za Mikuláše a 

anděly, čerty se převlékli žáci 9.tříd. Do tříd vždy vstoupili 

nejprve čerti, za nimi andělé a nakonec Mikuláš. Ty 

nejzlobivější Mikuláš přečetl z Knihy hříchů a pak si je čerti vzali do pytlů a 

odnesli. Ostatním za hezky zazpívanou písničku nebo zarecitovanou básničku 

andělé nadělili sladkosti. Děti slíbily, 

že se budou snažit do příštího roku 

polepšit 

a být 

hodné.T

ak za 

rok. 

 

 

 

 

 

 

Dne 26.11. šla naše třída 5.A do knihovny. Bylo velmi 

mrazivé počasí. Když jsme byli konečně u svého cíle, 

přivítaly nás dvě milé paní. Vešli jsme do místnosti, kde 

bylo přichystané plátno, na plátně nám paní promítla malý 

kvíz. Za chvíli se objevil portrét spisovatele Jaroslava Foglara, o kterém jsme 

se později dozvěděli zajímavé informace. Například, že napsal Hoši od Bobří 

řeky, Záhada hlavolamu, Pod junáckou vlajkou atd. Psal hlavně klučičí knihy, 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mLLzeScN2YKURM&tbnid=zzOk6jjRtLzmtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mshargasova.estranky.sk/clanky/vcielky.html&ei=5viqUu22IMjJ0QX644G4Aw&bvm=bv.57967247,d.ZGU&psig=AFQjCNGRUT-BNNaleIZZepyV2iRFs1sNEQ&ust=1387022935297188
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byl 60 let vedoucím skautského oddílu a dostal spoustu ocenění. Přezdívalo se 

mu Jestřáb. Na konci nám paní dala krátký, ale těžký test, který nikdo z nás 

nezvládl bez chyby. Nevadí! Hlavní je, že se nám všechno líbilo. 

Napsaly: Anna Petrželová, Saša Vančurová z 5.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opravdu si myslíte, že děti nevnímají, co se 

kolem nich děje? 

Výtvarná soutěž TAK TO VIDÍM JÁ, kterou 

vyhlásilo Středisko volného času ATLAS Přerov, 

ukázala, že opak je pravdou. Žáci naší školy na 

svých pracích ukázali, že o šikaně, nešťastných 

dětech, o kouření a drogách či o vandalismu vědí 

bohužel hodně. 

1. místo ve své kategorii získala TEREZA HRUBČOVÁ, 2. místo  získala 

DANIELA HORÁKOVÁ, na 3. místě skončil  MARTIN VEČERKA. Na dalších 

místech se umístili Antonín Pittner, Ondřej Balada a Kristýna Konečná. 

Blahopřejeme oceněným žákům a doufáme, že se problémy, o kterých jsme si 

povídali a malovali je, budou našich žáků týkat co nejméně.           ZH, MH 
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Dopravní výchova je nedílnou součástí učiva prvouky.  

Třeťáci absolvovali zimní, teoretickou část, která obsahuje nácvik pravidel 

silničního provozu pro chodce a cyklisty formou sledování krátkých filmů a 

procvičovací test na PC. 

Děti si akci užily, nejvíce se jim líbila cesta autobusem MHD.  
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Rok s rokem se opět sešel a už se zase těšíme 

na Ježíška, copak nám asi nadělí?  

Třeťáci se vydali na VÁNOČNÍ 

SALON nasát slavnostní 

atmosféru a získat nové 

inspirace k vánočnímu zdobení. Poučili jsme se, 

jak se pracuje s ovčí vlnou. 

 

Vyrobili jsme si originální přáníčko 

v tvořivé dílně a zjistili jsme si, jak 

máme šikovné ruce při zdobení perníků. A jak se chystáte na Vánoce vy? 



ČASOPIS MATES, 3.ČÍSLO, 2013/14 
 

13 
 

 

 

Autor- Sabina Vincenecová třída 5.A 

1. úvod : Strašidýlko Puntikář se již 

vůbec nevyskytuje. Puntikář před 350 

lety vymizel a přestěhoval se na severní 

pól i se svými příbuznými. 

2. popis: Puntikář vypadá dost podivně. 

Nosí růžové tričko a fialové kšandy. 

Čepičku má oranžovou a boty žluté. Takže spíše taková holka. Vlasy 

má červené a ostříhané na mikádo. 

3. výskyt:  Puntikář se vyskytuje 

v jeskyních. Spíše v zimě, a když má čas,  

zajede si s vránami na kafe. 

4. zajímavost: Po nějakém čase prý 

přiletěla zlá čarodějnice 

Bumbolákruhoočka a proměnila celé 

sdružení Puntičkářů v tuleně, a proto je na 

severním pólu tolik tuleňů. 

5. práce: Chodí po městě a nakupuje dárky. Někdy chodí do cvičení. 

Takže takový normální život. Celou jeskyni mají vyzdobenou puntíky. 
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Bára Matějová – 4.A 

Byla jednou jedna housenka. Měla se proměnit v motýlka běláska. Byla ale 

hrozně nenasytná. Nepodělila se s ostatními ani o jeden list. Ostatní housenky 

se jí bály, takže neměla žádné kamarádky. Proto byla housenka pořád nerudná. 

Jednou si na noc vlezla do jablíčka. To jablíčko odvezli na tržiště a housenka 

nevěděla, kde je. Ostatním housenkám to přišlo divné, že se nevrací. Nakonec 

ji šly zachránit. Oblékly si kabáty, čepice, rukavice a boty. Nasedly na 

busjezevce a jely. Některé si skočily do garáží pro soukromé autoveverky a 

motomravence. V Pavoučicích zaparkovaly autoveverky, motomravence a 

busjezevce před muzeum a šly na nádraží do Cecerova. Tam nasedly na 

vlakužovku , ale aby se dopravily do města, musely přesednout do Leohada. 

Přes řeku jim pomohlo kachnatadlo. Do města je dovezla taximyš. A na náměstí 

dojely Pendoještěrkou. Stánků s jablky bylo na tržišti moc, a 

tak musely jablko po jablku 

prokousat, ale našly jenom vosy, 

mravence, mouchy a včely. 

Nenasytná housenka, zatímco ji 

ostatní hledaly, prošla celé tržiště 

a skamarádila se s včelou. Nakonec 

housenky housenku našly a i s včelou jely domů. Nenasytná 

housenka už nebyla nenasytná a měla hodně kamarádů a kamarádek. Stala se 

z ní nejšťastnější housenka na světě.  
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Zveme vás na film Ptačí úlet.  Ptačí 

úlet je příběhem dvou odvážných 

krocanů, kteří vymyslí ambiciózní 

plán. Jejich misí je vrátit čas a 

zachránit sebe a další svého druhu 

od jistého konce. Cíl je jasný – 

ukradnout vládní stroj času, vrátit se do sedmnáctého století a 

odstranit krůty ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy! 

Ptačí úlet je plný dobrodružství, zábavy, dojemné lásky, loajality a 

odvahy. Je to příběh dvou hrdinů a jejich šíleného pokusu změnit 

dějiny. 
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Policajt při zatýkání upozorňuje zatýkaného:  

"Přestaňte mi nabízet, že mě nakrmíte olovem, nebo vám přišiju navíc pokus o 

podplácení úřední osoby." 

Ptá se policista řidiče: "Jak jste si mohl tak opilý sednout za volant?" 

"No, těžce, ale kamarádi mi pomohli." 

Zastaví policajt blondýnku se psem: "Paní, váš pes nemá košík."  

A blondýna odpoví: "To nevadí, vždyť nejde nakupovat!"  

A policajt se zamyslí a říká: "Aha, tak to jsem nevěděl." 

 

Oznamuje tatínek rodině: 
"Rodino, těšte se, letos o dovolené poletíme k moři...  
Proč brečíš, Pepíčku?" 
"Já s vámi nemůžu, já ještě neumím létat.“ 
 
"Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole?" 

"Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se tady ani neukazuje." 

 

Pepíček: "Můj táta je fakt strašpytel!" 
Honzík: "Proč to?" 
Pepíček: "Pokaždé, když není mamka doma, spí u sousedky."  
 

"Co jste dnes dělali ve škole?"                                    

"Připravovali jsme výbušné zařízení."  

"A co budete dělat zítra ve škole?" 

"V jaké škole?" 

 
Klepání na nebeskou bránu. 
Svatý Petr zakřičí: "Co je?" 
"Neříká se CO JE, ale KDO JE!" 
"Bože, zase učitelka!" 
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http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=d3laTyRecuV6jM&tbnid=CyuyXNi_qI3IRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mojestarosti.cz/poradna/nezaraditelne-temata-dotaz/vtipy-vtipne-obrazky/dalsi-vtipky-pro-zasmani-23-dil-vtipy-o-skole.html&ei=V0qPUqSLEIfuswbZ0ICgBg&bvm=bv.56988011,d.d2k&psig=AFQjCNHBt0htpYmF0D4muHnkE5e8Il3dGA&ust=1385208723940742
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První listopadovou sobotu se v Šumperku konaly již tradiční 

plavecké závody „Šumperský čert“.Na tyto závody se kvalifikovali i 4 

Přerováci a dařilo se jim ve vodě velmi dobře. Jedenáctiletý Lukáš Andráši 

dvakrát zvítězil v disciplínách 100m motýlek (1:20,1) a 100m polohový závod 

(1:15,8). Zlatou medaili za pěkný výkon na prsové stovce si ze Šumperka 

odvezla i čtrnáctiletá Tereza Machalová. Tři druhá a jedno třetí místo si 

vyplavala i Kateřina Hlubíková.        Gratulujeme! 

 

 

Dva uplynulé listopadové víkendy proběhly Podzimní oblastní 

přebory žactva v plavání. Do Vyškova se  9.listopadu sjeli deseti a 

jedenáctiletí plavci ze střední Moravy. Své zastoupení zde měli i 

Přerováci. Nejúspěšnějším z nich byl jedenáctiletý Lukáš Andráši, 

který všechny své starty proměnil v medailová umístění – na znakové a kraulové 

stovce se umístil na 2. místě, motýlkovou 

padesátku i stovku ve výborném čase 

s přehledem vyhrál (50M – 33,5s, 100M – 

1:18,5min.). První místo na prsové 

dvoustovce vybojovala i Eliška Přikrylová 

(3:16,7min.), ve stejné disciplíně dohmátla 

jako druhá Tereza Görlichová. Na 

poloviční trati obě děvčata stála na stupni 

vítězů také společně - Přikrylová -

2.místo, Görlichová  – 3.místo. Pěknými výkony hlavně v kraulových disciplínách 

překvapil i Jan Macháček. 

16. a 17.listopadu závodili ve Zlíně dvanácti až čtrnáctiletí plavci. Na stupně vítězů 

vystoupila hned dvakrát Kateřina Hlubíková (200m motýlek – 2.místo, 100m motýlek 

– 3.místo). Tereze Machalové se vydařila nejlépe prsová dvoustovka, ve které 

časem 3:01,9 získala druhé místo.  
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Do letošního CC Cupu jsme se takticky přihlásili až na poslední 

chvíli a doufali jsme, že nás mine pořadatelství a s tím související 

administrativa. Nejsme fotbalová škola, chtěli jsme si jen pěkně 

zahrát. Náš tým složený z házenkářů, volejbalistů, hasiče, 

baskeťáka a několika nesportovců nebudil sice respekt, ale 

sebevědomí a odhodlání týmu nechybělo. Po rozlosování skupiny 1. 

kola jsme nepanikařili. Čekalo nás zmíněné pořadatelství a 2 na 

fotbal zaměřené ZŠ. Domluva vedoucích však byla skvělá, dali 

hlavy dohromady a všechny nástrahy bravurně zvládli. Turnaj jsme 

vtipně rozdělili na 2 části. Nejdříve jsme si za slunného teplého počasí zahráli se ZŠ Za 

Mlýnem a další týden vyjeli na umělku do Lipníku, kde se za deštivého chladného počasí 

odehrál zbytek turnaje. Po vyrovnaných výkonech a s vědomím, že jsme ostudu neudělali, 

protože jsme každému týmu dokázali vstřelit Góóóóól…, jsme nakonec se skórem 3:18 

obsadili překrásné 3.místo. Blahopřejeme postupujícímu týmu ZŠ Za Mlýnem k postupu do 

dalšího kola. 

 

 

 

 

 

 

 

Po úspěšném 1. ročníku turnajů žákovské ligy v loňském roce, 

kdy jsme zvítězili v obou kategoriích, se povedl i rozjezd 

letošních turnajů této soutěže, který se konal ve středu 13. 11. 

2013 ve sportovní hale Sokola Žeravice. Do soutěže v ročníku 

2013/1014 se přihlásilo celkem 5 družstev, z nichž nakonec „B“ 

družstvo ZŠ Přerov, Trávník nepřijelo. Soutěže se celkem 

účastnilo 40 hráčů a hráček ve čtyřech družstvech, která se utkala navzájem 

systémem každý s každým 2 x 10 minut. Družstvo ZŠ Přerov, Za Mlýnem bylo 

doplněno o hráče miniházené Sokola Žeravice. Hned v prvním kole nás čekal 

nejtěžší soupeř ze ZŠ Trávník. Obě družstva hrála po odchodu starších hráčů 

v pozměněných sestavách, doplněných o nováčky. Lépe se s touto skutečností 

vypořádali naši hráči a po poločasu 7 : 2 v náš prospěch zvítězili celkové 16 : 5. 
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Střelecky vynikl zejména Adam Šiška, autor 9 branek. Spolehlivě zachytal 

Staš, nezklamali ani nováčci Kostelecký, Čech a Mika. 

V dalších utkáních neměli naši hráči se svými soupeři žádný problém a jasně je 

přehráli. Příležitost dostali všichni naši hráči. 
Sestava a střelci našeho družstva: Brankáři: Staš, Čech, Kostelecký, hráči v poli: Šiška 

42, Bartůněk 7, Mirvald 6, Rytíř 22, Míček 6, Mika 4, Staš 1, Jambor, Čech, Kostelecký. 

Pořadí v turnaji: 1. místo ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 6 bodů 

2. místo ZŠ Přerov, Trávník              4 body  

3. místo ZŠ Brodek    2 body 

4. místo ZŠ Přerov, Za Mlýnem  0 bodů    

Druhé kolo školní házenkářské ligy starších mini žáků proběhlo 

ve středu 4. 12. 2013 ve sportovní hale v Žeravicích i za účasti 

dvou družstev chlapců z Velké Dlážky. „Červení“ po vítězství 

v prvním kole soutěže dokázali obhájit své pozice a opět jasně 

bez jediné porážky zvítězili. „Žlutí“ skončili na 3. místě. Při 

neúčasti družstev z Kopanin a Trávníku se soutěže účastnilo pouze 30 hráčů a 

hráček ve třech družstvech, která se utkala navzájem ve dvou kolech, 

systémem každý s každým 2 x 10 minut. V zahajovacím utkání nastoupilo naše 

„Žluté“ družstvo ke svému letošnímu prvnímu utkání proti ZŠ Brodek. 

Nesehranost a nervozita byly hlavními příčinami toho, že naši hoši si 

nedokázali vypracovat náskok a po vyrovnaném poločase 6 : 6 skončilo utkání 

nakonec zaslouženou remízou. Dařilo se zejména Mikovi, který svým výkonem 

naznačil svůj talent pro tuto hru. Oporou družstva měl být zkušený Martin 

Míček, ale pro zdravotní potíže toto utkání nedohrál. Proti zkušenějšímu 

druhému družstvu naší školy se hráči sice snažili, ale vysoké porážce přesto 

nezabránili. V závěrečném utkání 1. kola proti sobě nastoupila dosud 

neporažená družstva Brodku a „Červených“ z Dlážky. Již v půlce utkání vedli 

naši hráči o 16 branek a o vítězi nebylo pochyb. Střelecky se dařilo zejména 

Šiškovi (16 branek). V 2. kole nestačili bez své opory Míčka naši hráči na 

Brodek a v utkání o 2. místo prohráli o dvě branky. Červení obě zbývající 

utkání jasně vyhráli a o jejich celkovém vítězství nebylo pochyb. 


