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3.... ROZHOVOR
4-15… REPORTÁŽE ZE ŽIVOTA ŠKOLY
16… FILM
17… VTIPY
18… ZÁBAVA
19-20… SPORT
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V tomto vydání jsme si připravili rozhovor s paní učitelkou Janou Hladíkovou.
Co se změnilo za dobu, co jste byla na mateřské dovolené??
Nic se nezměnilo, vrátila jsem se do stejného prostředí.
Jak dlouho jste byla na mateřské
dovolené??
Na mateřské jsem byla 6 let.
Baví vás učení na naší škole po těchto
letech??
Ano, baví.
Jací jsou současní žáci? Změnili se??
Trochu se změnili, jsou o něco drzejší.
Jaké třídy učíte?? A co????
Celý druhý stupeň anglický a český
jazyk.
Co děláte ve volném čase??
Starám se o své děti, poslouchám
hudbu a těším se na své žáky.
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V předvánoční středeční dopoledne se třída 2. B vydala ke SZeŠ v Přerově. Už zdálky
nás hlasitě „vítalo“ jedno z typických domácích zvířátek, které hlídá jesličky se Svatou
rodinou. Poznáte z fotografie, o jakou strážkyni jde?
Poté jsme měli možnost prohlédnout a pohladit si několik koní ve výběhu. Studentky
zemědělské školy nám ochotně odpověděly na všechno, co nás o chovu koní zajímalo.
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Do ranního šera zářil vchod naší školy. Chodbami se nesly
koledy. Vánoční výzdoba v celé budově a ve třídách,
sváteční atmosféru umocnila
vůně cukroví.
Ve třídách to šumělo jako

v úlech. Probíhaly

besídky, připomínaly se

lidové zvyky a

obyčeje, vyráběla se

vánoční přáníčka,

děti si nadělovaly

dárečky a balily

dárky pro rodiče, svačilo

se vánoční cukroví

od maminek.
Ruch ustal kolem

poledne, děti se
rozešly na vánoční prázdniny.
Na shledanou v novém roce.
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Na konci první třídy byli žáci slavnostně

pasováni na čtenáře. Kromě hezkého zážitku všichni obdrželi čtenářský
průkaz, a proto pravidelně navštěvujeme dětskou půjčovnu na Velké Dlážce. O
přečtených knihách si navzájem povídáme v hodinách čtení. IS

Ve středu 11. prosince se naši malí příznivci kultury vydali
do Zlína.
V tamním divadle hostovala skupina Julie Jurištové,
tentokrát s lidovou pohádkou O medvědu Ondřejovi.
Spoustu legrace, líbivé písničky, nádherné kostýmy a
výpravná scéna…To vše bylo odměněno potleskem nás
diváků. Děti pak měly možnost si s loupežníky, princeznou i
královnou zatancovat přímo na prknech jeviště. A na co se
můžeme těšit příště? V lednu na nás čeká jeden z příběhů
podle knihy Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce.
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Návštěva planetária v Brně v nás všech, doufám,
vzbudila veliké nadšení. Cesta autobusem pro nás
byla napínavá a všichni byli nedočkaví. Po příchodu
do planetária jsme měli pár minut na svačinu.
Poté k nám přišel pán, který nám pověděl, kam
máme jít a kam se máme posadit. A už to začalo.
Posadili jsme se do sedaček, které se dají
sklápět. Pán nás mile přivítal a trochu nás
seznámil s planetáriem. Na střeše, která byla
dlouhá 17,5 metrů, se nám ukazovala zprava obloha s hvězdami, poté jsme si ukazovali
souhvězdí. Potom nám pán pustil film o astronautovi a čemu musí čelit. Film byl výborný a
hodně naučný. Po skončení filmu jsme se museli rozloučit a odejít. Odjezd z planetária mě
vůbec nepotěšilo. Ale když to vezmu z té lepší stránky, stavili jsme se v Olympii v Brně. Tam
jsme vyslechli pokyny paní učitelky a dostali pro sebe hodinu a půl volna. Museli jsme udělat
skupiny nejméně po dvou. Každý si nakoupil to, co potřebuje. Cesta zpátky pro mě byla velmi
odpočinková. Celý výlet se všem líbil. A když jsme přijeli zpátky do Přerova, každý byl plný
zážitků.

Ve středu 18. 12. 2013 proběhl ve třídě 2.C program pro rozvoj
sociálních dovedností dětí. Školní psycholožka Marcela Prvá
přečetla dětem příběh o několika kočičkách, které mají různé
lidské vlastnosti. Povídali jsme si o
tajemství a zvídavosti. O dobrých a
špatných

lidských

vlastnostech.

Rozebírali jsme některé situace,
které ve třídě vznikají a jak se při nich zachovat, aby nevznikaly
zbytečné konflikty. Dětem se program velice líbil a spontánně se
zapojily.
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8. leden 2014, 16 hodin. Poslední úpravy a
třída, herna, tělocvična a tvořivá dílna jsou
připraveny. A už přicházejí první budoucí
školáčci v doprovodu rodičů a sourozenců.
Ve třídě je čeká první vyučovací
lekce: činnosti k rozvoji jemné motoriky – vytrhávání
z papíru, hra s „kouzelnými dřívky“, sestavení „závodní
dráhy“ a pohybová hra sloužící k rozvoji prostorové
orientace.
Ve sportovní části herny si děti ověří
svoji obratnost a koordinaci. V herně zase
zjistí úroveň jemné motoriky při navlékání
korálků, skládání puzzle a dalších veselých
her. Určitě se pochlubí svou zručností při zavazování bot a oblékání.
Na závěr si děti mohou vyrobit v tvořivé dílně papírový kornout motivovaný zimními
radovánkami na sněhu.
A co říci závěrem?
Všechny děti se do nabízených činností zapojily
se zájmem a seznámily se tak i se svými
budoucími učitelkami. Rodiče si prohlédli školu,
některé třídy a se zájmem sledovali své ratolesti.
Paní učitelky odcházely domů s úsměvem, už se
těší na nové prváčky.
Další setkání s rodiči budoucích prváčků
proběhne 29. ledna 2014 v 17 hodin .
Kolektiv učitelek 1. stupně
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Dne 9.1.2014 si děti ze školní družiny užily posezení při punči. Pro děti bylo na stolech připraveno
ovoce, aby punč lépe chutnal. Všem dětem moc chutnalo 

16.1.2014 se děti vydaly do parku Michalov nakrmit zvířata a podívat se, jak Michalov vypadá v zimě.
Děti si donesly staré rohlíky, aby je mohly dát zvířatům do krmítka.Dětem se procházka velmi líbila.
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Dne 12.1. 2014 jsme jeli se školou na již
tradiční lyžařský kurs do Malé Morávky na
chatu Kopřivná. První den po příjezdu jsme
se

jenom

rozkoukávali,

ubytovávali,

vybalovali a zabydlovali v krásných pokojích.
Druhý den to začalo: budíček, snídaně,
příprava na svah a LYŽOVÁNÍ. Snad se stal zázrak a my fakt mohli lyžovat.
Všude kolem zelená tráva, málem sněženky, ale na naší sjezdovce bílý sníh.
Jako

v Alpách

–

slunko,

modré

nebe,

upravený svah……
Celý týden počasí sice tak krásné
nebylo, ale na horách to nevadí. Z lanovky
byla krásná panoramata a navíc si člověk
mohl odpočinout.
Začátky byly těžké, ale pak jsme
dostali skipas a jezdilo se jedna báseň. Lyžovat se naučili všichni, lanovku
zvládli taky.
Celkově

to

byl

nezapomenutelný

zážitek, na který budeme vzpomínat celý
život, a už se těšíme na příští rok. Pojedeme
znovu!!!!!!!!!!!!!!!!

Účastníci lyžařského kurzu
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Dne 15.1.2014 se uskutečnil ve školní družině karneval. Poté, co se masky ve školní družině převlékly,
prošly přes školní jídelnu do prvního patra a nakonec došly do tělocvičny, kde byl připraven bohatý
program. Masky si zasoutěžily v mnoha soutěžích (např : praskání balonků, běh pozadu, velká voda,
hledání bonbonů), kde mohly získat spoustu sladkostí. Byla tu řada nádherných masek a my jsme pro
vás vybraly rozhovor s pěti dětmi. A tady jsou:
1) Byl jsem/byla jsem
2) Proč sis vybral/a zrovna tuto masku ?
3) Co se ti na této akci nejvíce líbilo?
4) Za jakou masku půjdeš příští rok?
Stela Dočkalová
Šla jsem za kočičku, protože kočička je moje oblíbené zvíře. Na této akci se mi nejvíce líbilo
tančení a příští rok bych chtěla jít za princeznu.
David Janda
Já jsem šel za fotbalistu Messiho, protože mám rád fotbal a je to můj oblíbený fotbalista. Na
karnevalu se mi líbily všechny hry. Příští rok chci jít zase za fotbalistu :)
Denis Riling
Šel jsem za čaroděje Harryho Pottera, jelikož se mi moc líbí. Na karnevalu se mi líbilo všechno.
Půjdu příště za Batmana.
Honza Polišenský
Líbí se mi film Piráti z Karibiku, a proto jsem šel za kapitána Jacka Sperrowa. Na karnevalu se mi
líbilo hledání bonbonů. Příští rok bych chtěl jít za Iron Mena.

Maki Študentová a Bája Vítková ♥
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Žáci sedmých až devátých ročníků se ve středu
29.1.

zúčastnili výchovného koncertu, který

měl název Od blues k hip hopu. Koncert se
konal v klubu Teplo na Horním náměstí.
Tříčlenná jazzová skupina Jakuba Hlobila nás během hodiny seznámila s
různými jazzovými styly například, reggae, rap, hip hop, dub, rock. Některé
ukázky nám sami zahráli, jiné pouštěli jako reprodukovanou hudbu. Nejvíce nás
zaujal asi bubeník. Koncert se nám vcelku líbil, jen naučné výklady by mohly
být trochu kratší. Těšíme se na další koncert, který se bude konat na začátku
června v naší tělocvičně.

Budoucí školáky čeká již brzy zápis do 1. třídy, a tak se v uplynulých několika dnech vydali
se svými paními učitelkami na návštěvu naší školy. Navštívili obě první třídy – sledovali
výuku, potom si sami vyzkoušeli některé výukové činnosti a jaké to je, sedět ve školní
lavici… Budoucí starší spolužáci pro ně připravili několik zajímavých soutěží…
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V týdnu od 2.-7. února se třídy 4.A,B,C,zúčastnily školy
v přírodě

s výukou

lyžování.Naše početná

výprava

se

ubytovala na chatě Mája v Malé Morávce. Počasí nám
přálo,zejména první dva dny jsme si užili i sluníčko. Jen
bychom si všichni přáli více sněhu v okolí. První den jsme se
rozdělili do družstev dle našich dovedností v lyžování.
Velkým úspěchem bylo, že všech 15 úplných začátečníků už
v půlce týdne sjíždělo 1500m dlouhou sjezdovku. Zdatnější
z nás pilovali řezaný oblouk a na závěr kurzu se zúčastnili
závodu ve slalomu. Čas před večeří jsme se věnovali učenímučení. Nechyběly ani soutěže pokojů,naše „oblíbené“
bodování pořádku nebo večerní zpěv s kytarou. Týden na
horách jsme si všichni moc užili a ve zdraví a bez úrazů se
vrátili domů.
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Začátkem února vyrazili čtvrťáci na exkurzi do přerovského muzea. Tak jsme
se jich zeptali, jak se jim tam líbilo a co je zaujalo:

Šli jsme potmě do sklepení, kde byl hromadný
hrob. Pak jsme se dívali na skleněné láhve, ve
kterých byl černý bez, sušené borůvky, dřevěné
uhlí a sušené maso. Mohli jsme si všechno
očichat, osahat a poslechnout. A pak jsme
vykopávali kamení.
Šli jsme potmě ke hrobu. Nachází se tam pravěké výrobky (např. džbány,
náramky, motyky a sekery). Seděli jsme u hromadného hrobu a poznávali, co už
v pravěku

znali.

Zajímavá

byla

pravěká

vrtačka, která dokázala provrtat

5cm

50 hodin. Nakonec jsme si zkoušeli

za

práci

archeologů.

Nejlepší

z toho bylo, když jsme šli potmě.

Měli

jsme se levou rukou držet ramene
kamaráda, který byl před námi, a
pravou rukou se držet lana. Potom
jsme šli k hrobu a psali jsme test,
který nám moc nešel. Jen taktak
jsme stihli autobus zpět do školy.
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Ve dnech 10.-11.2.2014 se na naší škole uskutečnil zápis do prvních tříd. Celkem se zapsalo
91 dětí. Zeptaly jsme se paní učitelky Hanzlíkové a ta nám k tomu řekla víc: Můj názor na
budoucí prvňáčky je takový, že všichni byli moc šikovní. Zároveň hodně dětí mělo problém s
výslovností a mluvením. Děti musely splnit několik úkolů (poznávat barvy, počítat, logické
úkoly,malování postavy atd.), abychom zjistili, zda jsou připravené do školy. Tento zápis byl
zvláštní tím, že se do naší školy přihlásilo více dětí než obvykle. Učitelé přistupovali
k zápisu svědomitě a celková atmosféra byla pohodová. Děti nebyly vůbec nervózní, zato
jejich rodiče byli velmi nervózní, protože se báli, že jejich děti naše škola nepřijme. :)
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Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost stát se součástí světa, v
němž vládnou dinosauři. To, co jste si mohli zatím jen představovat, se stává skutečností a
vaše cesta do druhohor může začít. Zažijete putování s dinosaury v dobách, kdy vládli
Zemi. Jejich cesta začíná před 70 miliony

let

Aljašce, kdy je každý rok dlouhá a temná

zima nutí v

tisícihlavých stádech k stěhování z jejich

domovů

potravou

na

jih.

Dinosauři

už

na
za

dlouho

představují

jedinečný fenomén, který jako magnet

přitahuje

děti i dospělé. A není to jen jejich

gigantickými

rozměry a růzností druhů. Stále si klademe

otázky: „Kam

zmizeli? Jak žili? Jaké byly jejich vzájemné

vztahy?

mezi námi jejich potomci?" A na základě

Žijí

nejnovějších

poznatků je právě vybudován příběh filmu

Putování

s

dinosaury – film ve 3D, který je vrcholným a

strhujícím

zážitkem stvořeným právě pro filmové

plátno.

Nedávné paleontologické objevy ve spojení s průlomovými filmovými technologiemi nyní
představí nové a jedinečné dinosaury, kteří jsou skutečnější než kdy předtím. V průběhu
této velké podívané prožijeme životní příběh býložravého Pachyrhinosaura, který se narodil
jako nejmenší mládě, a od počátku se tak musí vyrovnávat se svými soutěživými sourozenci,
s drsným a nevyzpytatelným světem, se zuřivými a hladovými predátory, jako je zákeřný
Troodon nebo monstrózní Gorgosaurus. Náš hrdina
sice nikdy nebyl tím největším a nejdrsnějším
dinosaurem své doby, ale dokázal, že pro evoluci
může být důležitější i něco jiného, než jen být
největším a nejsilnějším. A tak díky své statečnosti
a

schopnosti

spolupracovat

s

dalšími

členy

migrujícího stáda nejen dokáže přežít, ale stane se
pro své druhy nepostradatelným vůdcem a ochráncem stáda. Přijďte zažít dobrodružství
tak skutečné, že se ocitnete přímo mezi dinosaury, prožijte dobu těchto obrů v největším
příběhu za posledních 100 milionů let, který byl inspirován veleúspěšným seriálem televize
BBC.
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Loupežník a právník

Zkušený právník prohraje spor s obžalovaným z loupeže.
Jeho klient se k němu otočí a říká:
"A co teď?"
"Vy teď půjdete do vězení, a já na oběd."
Pepíček

Přijde Pepíček do lékárny a říká: "Máte něco proti bolesti?"
"A co tě bolí?"
"Ještě nic, ale táta si teď prohlíží moje vysvědčení."
Zloděj

V noci se ke mně vloupal zloděj, že prý hledá peníze.
Tak jsem vstal a hledali jsme společně.

Maminka
Maminka uspává svého syna.
Syn říká: "Mami, běž si zpívat do kuchyně, já chci spát."
Německý pozdrav

Učitelka: "Jak se zdraví lidé v Německu?"
Žák: „Německy?“
Zajíček
Za sedmero horami, za sedmero řekami, za sedmero kopci a sedmero lesy žil zajíček a ten
to měl všude sakra daleko!
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Spirály

Zábavné obrázky
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7. a 8. prosince 2013 se v Opavě konal Zimní Pohár ČR v plavání jedenáctiletého žactva. Na
tuto nejvyšší republikovou soutěž se kvalifikovali i 4 přerovští plavci. Na prsařských tratích
se výborně dařilo oběma děvčatům. Eliška Přikrylová skončila na dvoustovce pátá časem
3:16,7min., na poloviční trati si vyplavala šesté místo časem 1:31,9 min. Sedmé místo si ve
stejné disciplíně vybojovala Tereza Görlichová časem 1:34,1 min. Ve startovním poli se
neztratil ani Jan Macháček. V disciplíně 50m motýlek skončil na 18.místě. Nejlépe si vedl
Lukáš Andráši, který hned 3 své starty proměnil v medaile. Bronzovou získal za kraulovou
stovku, kterou zaplaval v osobním rekordu 1:09,7min. Osobní rekordy zaplaval i v obou
motýlkových disciplínách (100M 1:18,3 a 50M 0:33,4) a zcela zaslouženě vystoupil v obou
případech na nejvyšší stupeň pro zlaté medaile. Gratulujeme!
Zimní mistrovství ČR st.žactva se uskutečnilo 14.-15.12.2013 v Kopřivnici

Hlubíková Kateřina – 23. místo

Machalová Tereza – 24. místo
Vyškovský vánoční kapr se uskutečnil
21.12.2013 ve Vyškově

Přikrylový Eliška – 2. místo
Görlichová Tereza – 4. místo
Přikrylová Adéla – 14. místo
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Ve středu 15. 1. 2014 se na ZŠ Šromotovo v Hranicích uskutečnil Okresní přebor
škol v šachu 4-členných družstev. Za ZŠ
Velká Dlážka Přerov jsme postavili jen jedno
družstvo do nejmladší kategorie A (1.-5.
třídy). Většina starších žáků se v tomto
týdnu účastnila školního lyžáku, což byla
“drtivá porážka” pro účast našeho družstva v
kategorii starších žáků. Turnaje se zúčastnila

4 družstva, hrálo se každý s každým
dvoukolově tempem 2×15 minut na partii.
Vzhledem k tomu, že v nejmladší
kategorii jsme zvítězili už o rok dříve,
byli jsme favority. Ze začátku jsme
snadno vítězili na všech šachovnicích, pak
se ale soupeři “osmělili” a přidělili nám
také nějaký ten mat .
Na první šachovnici Míša Hloch (4.C) rychle zvítězil ve dvou partiích, když soupeřům
naložil šustr maty. V dalších partiích to nebylo už tak slavné a po první porážce přišla
krize. Míša uhrál 2,5 bodů ze 6 partií, což je málo. Na dvojce předváděl Adam
Jemelka (3.B) nejlepší výkony z našich, získal 5 bodů. Zvláště partie s Alešem
Vozákem ze ZŠ Ústí byly kvalitní a bojovné, jednou vyhrál Adam, podruhé Aleš.
Na třetí a čtvrté šachovnici – Boris Bobovník (4.C), Lukáš Létal (4.B) – jsme vítězili
zejména díky zkušenostem a bojovnému nasazení.
Nezřídka se stávalo, že pozice s dámou méně naši
hráči vyhrávali
. Celkem jsme získali 19 bodů.
Ovšem s takovými výkony se krajského přeboru
škol, do kterého jsme postoupili, jen zúčastníme.
Kategorie B a C se hrály společně v jednom
turnaji, družstvo Gymnázia J. Škody skončilo
druhé a také postoupilo do krajského přeboru
škol.
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