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Milí čtenáři, 

tak už jste si zvykli na ranní vstávání, dopolední stoprocentní soustředěnost a odpolední 
plnění domácích úkolů? Nejspíš už si po necelých dvou měsících školy ani nevzpomínáte, že 
nějaké prázdniny byly. Užíváte si smysluplně strávený čas ve škole a přítomnost spolužáků, 
které jste o prázdninách nemohli potkat.  

      Možná naopak se pořád s tou změnou vyrovnáváte pomalu, těšíte se na víkendové nic-
nedělání a nevycházíte ven, protože je tam chladno. Ať patříte k první, druhé nebo úplně 
nějaké jiné skupině lidiček, máme pro Vás něco, co Vám určitě alespoň trošku ten rozjezd 
nového školního roku zpříjemní – letošní první číslo Vašeho časopisu Mates. Snad se v něm 
najde něco pro každého z Vás. Ať se Vám líbí, Vám přejí staří i noví členové redakce, 

 

                                                                                                    Barbora Nebojsová 

                                                                                                          (nový člen :)) 
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AKTUALITKY Z PŘEROVA 

 

Nedávno proběhly v Přerově komunální volby, v nichž zvítězilo politické hnutí ANO s 24,34 

% hlasů a na druhém místě skončilo ODS s 15,20 %.  

Od 15.10. - 16.11. probíhá ve výstavní síni Pasáž výstava umění, která zachycuje Přerovsko 

od roku 1968 až po současnost. V ORNISU se do 31. 10. koná výstava Společenský život 

hmyzu. A v muzeu Komenského se můžete do 11. 11. těšit na výstavu Příběh jednoho města, 

která je o Přerově v období socialismu, Pražského jara, normalizace a komunismu.  

Od čtvrtku 25. do soboty 27. října proběhne v Přerově jazzový festival, na jeho úvod za-

hraje v 19:30 Big band Concept Art orchestra, který tvoří čeští přední jazzoví sólisté.  

V Přerově se bude stavět nová hasičská stanice, kde bude sídlit Hasičský záchranný sbor. 

Postavena má být za 400 dní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

https://prerov.nejlepsi-adresa.cz/akce-kalendar 

https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/komunalni-volby-vysledky-prerovsko-2018.html 

 

 

 

Ondřej Lenoch, 8. A 

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Znak_m%C4%9Bsta_P%C5%99erov.svg 
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ADAPTAČNÍ KURZ  
 

Část prvního školního týdne strávily třídy 6. A a 6. B na adaptačním kurzu 

v Rajnochovicích. Byly to tři dny plné her, sportu a legrace. Počasí se vydařilo, holky i kluci 

zvládli všechno, co pro ně vedoucí připravili, a ještě mnohem víc.:) Teď už jen zbývá popřát 

všem žákům šestých tříd HODNĚ SIL.  

Mgr. Jana Hladíková 
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HRAVÝ ARCHITEKT 2018 
                                

Tento mezinárodní výtvarně-architektonický 

projekt oslavuje s dětmi 100 let hravé architek-

tury. Klade si za cíl zábavnou 

formou rozvíjet 

povědo- mí dětí 

v oblasti archi-

tektury, kultury a 

historie. 

Již potřetí se tohoto projektu zúčastnila také 

naše škola – konkrétně žáci letošních 5. ročníků. 

Děti se nejprve teoreticky seznámily 

s některými významnými architektonickými styly 

posledního století a poté jsme se vydali jejich 

zástupce hledat do přerovských ulic – a našli 

jsme. Nejvíce nás zaujala funkcionalistická bu-

dova sokolovny. Proto jsme se rozhodli, že ji 

ztvárníme různými výtvar-

vyučující 1. stupně 

Velmi důležitou součástí byla také dvě 

setkání s odborníkem. Pozvání do naší 

školy přijal pan architekt Jan Horký, 

který si děti okamžitě získal ukázkami 

architektonických rarit z celého svě-

ta a přichystanými zajímavými úkoly. 

Děti se staly architekty a měly navrh-

nout dům podle speciálních přání kli-

entů. 

Celý projekt pro nás vyústil netrpělivě očekáva-

ným výletem do Prahy, kde byly pozvány i děti 

z dalších 18 českých a slovenských měst. 

V prostorách Slévárny na Pražském hradě se 

konala výstava všech zúčastněných škol – mohli 

jsme si prohlédnout, jak podobné téma ztvárnili 

v Mexiku, Itálii, Číně, Koreji a v dalších zemích 

světa. Expozice se následně vydá za nimi do za-

hraničí. 

Pro děti byl připravený i doprovodný program – 

workshop, foto koutek a výtvarná dílna. -> 
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Využili jsme krásného podzimního počasí a prošli 

jsme si Pražský hrad. Abychom nasáli atmosféru 

našeho hlavního města, vydali jsme se na nádraží 

pěšky Královskou cestou přes Staroměstské a Vác-

lavské náměstí.  Během procházky jsme si prohléd-

li spoustu památek a zopakovali si pověsti a zají-

mavosti z vlastivědného učiva. 

Jsme přesvědčeni, že projekt splnil svůj 

cíl a děti získaly hravou formou prvotní 

povědomí o architektuře. 

Snad si nyní budou více všímat staveb a 

budov kolem sebe.  

Připojujeme některé z jejich postřehů: 

… Mohli jsme tam stavět modely, já jsem stavěl model Pražského hradu z dřevěných kostek 

…(Jan Hladík) 

… Líbilo se mi tam úplně všechno, ale nejvíc asi Chrám Sv. Víta, opravdu mě moc zaujal tím, 

jak byl velký a pěkný… (Monika Kladrobová) 

… O Praze se říká, že je stověžatá, jen Chrám Sv. Víta je sám o sobě stověžatý… (Agáta 

Vlčková) 

… Praha se mi moc líbí, všechny památky, sochy a různé věci. Bylo tam moc lidí, hlavně turis-

tů a cizinců… (Tereza Šimurdová) 

… Bylo tam strašně moc lidí, ale pěknej výlet … (Adéla Dornicová) 
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HRÁTKY S ČERTEM… A SE ŠESŤÁKY 
 

„V hodině literatury jsme si četli úryvek z pohádky 

Hrátky s čertem od Jana Drdy. Paní učitelka se roz-

hodla, že si tuto scénku zahrajeme. Rozdělili jsme se 

do skupin a nacvičili jsme si představení. O týden 

později jsme scénku předvedli. Představení se nám 

povedlo a většina dětí dostala jedničku.“ 

       Eliška Holíková, 6. A 

Mgr. Jana Hladíková 

V úterý 16. října jsme si v 6. B zahráli úryvek 

z pohádky Hrátky s čertem. Každý to pojal jinak, a 

co je hlavní, všichni zapojili svoji fantazii. Došlo i 

na hlasování o nejlepší představení. Ale skvělí byli 

všichni. 

      Kristýna Čechová, 6. B 

A já mohu jen doplnit, že v šestých třídách máme tvořivé, nápadité holky a kluky se 

smyslem pro humor. A to se velmi cení. :) 
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NADĚJNÝ PROGRAMÁTOR VOJTA ORSÁG (6. B)  

SE PŘEDSTAVUJE… 

Zdravím všechny, co si čtou tento časopis. Jsem Vojtěch Orság, chodím do šesté třídy, a 

zajímám se o počítačový hardware. Postavil jsem přes 15 funkčních počítačů, 0 nefunkč-

ních a jeden vyčištěný notebook. Do tohoto časopisu jsem se přihlásil proto, že jsem 

chtěl, aby se žáci nenudili, a většina z nich se i něco nového naučili. Mojí prioritou není 

sedět u počítače do noci a hrát hry, ale instalovat software, programovat a stavět počí-

tače.  

Nejdříve se budeme zabývat 

úvodem do světa počítačů.  

Asi nejdůleži- tějším a nejzá-

kladnějším prvkům patří 

hardware. Hardware slouží 

k tomu, aby počítač fungoval. 

Mezi hardwa- re se řadí proce-

sor, paměti RAM, základní 

deska, zdroj, skříň, grafická 

karta a pevný disk. Začneme procesorem. Procesor je taková malá destička. Máme dva 

procesorové distributory. 

Jeden z nich je AMD: Můžete ho vidět zde na obrázku. Tyto dva procesory jsou zrovna 

od AMD. AMD (Advanced Micro Devices) je velká společnost, která vyrábí procesory i 

grafické karty. 

Další společnost je Intel. Intel vyrábí procesory již 50 let. 

Vyrábí spolehlivé procesory, se slušným výkonem převážně na 

hraní her.  

Procesory Intel mají většinou i integrované grafické karty. 

Intel je společnost, která se ale moc nevyplatí, protože jsou 

poměrně drazí, a jestliže koupíte procesor od společnosti 

Advanced Micro Devices, uděláte lépe.  

Pokračování na Vás čeká v dalším vydání časopisu MATES!   

Zdroje obrázků: 

https://techreport.com/
r.x/2018_04_13_AMD_s_second_generation_Ryzen_CPUs_revealed/2ndgen-duo.jpg   

https://www.extremetech.com/wp-content/uploads/2018/06/Intel_i7_8700K.jpg                                                       
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Zdroje: 

https://weheartit.com/entry/69998439 

http://bfree.cz/vitage-styl-vs-retro/ 

VINTAGE 
 

Vintage neboli Retro. 

Lidé, kteří se oblékají do toho to stylu, 

tak se snaží vypadat svůdně, elegantně a 

romanticky. 

Oblečení je velice jednoduché, žádné slo-

žité tvary, snaží se napodobit 2. polovinu 

20. století. Vintage musí dbát především 

na kvalitě, hodnotě a stáří.  

Kdybychom si oblékli nějaké šaty, co vy-

padají Retro, ale nemají třeba kvalitní 

látku a zpracování, tak nemůžeme je řadit 

do stylu Vintage, ale řadíme je mezi Re-

tro! 

Jiří Vyhlídal, 9. B 
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MOUNT & BLADE: WARBAND 

Přijde mi, že v tomto roce se vývojáři her trošku flákají, což ve mně trošku vyvolává pocit, 

že brzy nebude co hrát. Bohudík se zde, v herním průmyslu, ještě stále nachází tzv. old-

school hry, které jsou schopné opět všechno zachránit. Příkladem takových her je i Mount 

& Blade: Warband, který je dle mého názoru svou herní kvalitou nedocenění.  

Abych vás uvedl trochu do obrazu, Mount & Blade je strategická hra, kterou si na chvilku 

zapnete, a věřím, že už nevypnete.  

Princip hry je naprosto jednoduchý a pochopí ho naprosto každý. Za úkol je obsadit co nej-

více území. Přijde vám to nudné? Co když vám řeknu, že můžete ovládat hrady, vesnice, 

města, uzavírat míry, rozpoutat válku, verbovat a vylepšovat vojáky, přepadávat karavany a 

bojovat s bandity? To už nezní tak špatně ne? A to není zdaleka všechno. Ve hře se nachází 

také nabídka různých vedlejších úkolů, které lze získat od různých cestovatelů, kupců, krá-

lů nebo obyvatel města. 

 Spousta lidí nemá tuto hru ráda, ale u mě si vybudovala velký respekt a doteď jsem scho-

pen si ji zahrát. Za mě tedy rozhodně doporučuji investovat pár korun a hru si koupit, pro-

tože věřte mi, litovat nebudete. 

Theodor Kuba, 9. B  

Humble Bumble Mount & Blade (2018) 
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PREDÁTOR: EVOLUCE  

Na tento film jsem se těšil už od prvního traileru, který jsem viděl. Těšil jsem se na něj, 

protože původní predátor v hlavní roli s Arnoldem Schwarzenegrem byl jeden 

z nejlepších akčních filmů, který jsem kdy viděl. A to byl taky jeden z důvodů, proč jsem 

od tohoto filmu čekal hodně.  

Ale už po první třetině filmu mi bylo jasné, že film není lépe než průměrný. První třetina 

filmu se mi dost líbila, ovšem potom to s filmem šlo od desíti k pěti. Druhou třetinu bych 

označil jako opravdu špatnou a třetí vypadá, jako kdyby filmařům došel rozpočet na fil-

mové efekty. V mnoha záběrech je totiž původní třicet let starý predátor technicky lépe 

provedený než tento nový.  

Zápletka filmu je celkem v pořádku. Jde vlastně o to, že predátoři chtějí sestavit z genů 

nejvýjimečnějších bytostí v celém vesmíru sestavit superpredátory. K tomu ještě klasic-

ká zápletka, že chtějí kolonizovat naši planetu, protože na té jejich se brzo nebude dát 

žít. Kdyby to bylo dobře provedené, byl bych u filmu nadšený. Takhle mám spíš pocit, že 

jsem si radši mohl zajít do KFC a moje peníze by byly lépe utracené než za tento film. Po-

kud máte rádi sérii predátor tak si na film zajděte, ovšem nečekejte, že se vám to bude 

líbit. 

 

Hodnocení: 4/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:   

http://kultura-hranice.cz/akce/predator-evoluce/ 

Arnošt Lenoch, 9. B 
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JAKÝ MÁTE NÁZOR NA HALLOWEEN? 

 

Paní učitelka Lucie Dohnalíková: Neslavím,  ani nekupuji dýně,  ale mám ráda dýňovou po-

lévku. 

 

6.B Honza Jelínek:  Mám rád Halloween a sladkosti.  Dlabu dýně,  ale neslavím.  

 

7.A Petr Havránek: Nevím.  

 

7.B Matěj Mašlaň: Neslavím,  ale je škoda,  že se to neslaví v ČR jako v Americe.  

 

8.A Jakub Budek:  Je to americký svátek,  který se neslaví oficiálně v ČR.  Nedlabu 

dýně, ani neslavím. 

 

9.A Katka Košťálová:  Ráda vyřezávám dýně.  

 

9.B Jirka Vyhlídal: Je to pozitivní svátek,  slavím ho,  ale myslím si,  že by se mohlo 

slavit v ČR. 

Duc Trung Nguyen, Jakub Sochor, Tomáš Němeček(8.A) 
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  Kristýna Čechová, 6. B 

Škola zase začala a já jsem tu zpět se svým zpravodajstvím. 

Dnes si něco řekneme ohledně velkých výkresů A3 

nebo A2. Od nich si zatím držím velký odstup. Si-

ce jsem nedávno začala obrázek na A3, ale nemám 

tento formát moc v lásce. Sama nejraději kreslím 

na A4. Jestli se sami do něčeho takového pustíte, 

chce to být vytrvalí a neskončit uprostřed obráz-

ku a říct si, to nemá smysl. Když to dokončíte, 

prospěje to hlavně vám, naučíte se být vytrvalí, a 

to se v malování hodně cení. A vy sami budete mít 

radost, že se vám něco povedlo. 

           Bolerazká Emma, 8. A  

Své výtvarné nadání jsem začala rozvíjet již v raném věku - jako malá ve 

školce jsem své volné hodiny trávila u stolu s pastelkami a tužkami nad hro-

madou bílých papírů. Ze začátku moje kroky spíše směřovaly k anime, jenže 

mé srdce touží po realistickém stylu. Začala jsme tedy stínovat a učit se 

skladbu lidské kostry, 

abych věděla, kde, co a 

jak zakomponovat.  Dá 

se říci, že jsem svoje 

roky práce zahodila za 

pár okamžiků.  
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HAVÁRIE ZÁSOBOVACÍ RAKETY PRO ISS 

Dne 11. října 2018 se měla raketa Sojuz MS-

10 směrem k ISS vydat směrem do kosmu. 

Jejím posláním bylo dodat kosmonautům jíd-

lo, vodu a další potřebný materiál. Tato mise 

však splněna ztroskotala hned na svém za-

čátku. Důvodem bylo fatální poškození rake-

ty. Na palubě Sojuzu cestoval velitel Alexej 

Ovčinin a palubní inženýr Nick Hague, oba 

dva havárii přežili jen díky návratovému modulu. Rusko následně pozastavilo veškeré záso-

bovací lety.  

Lukáš Létal, 9.B 

EKOLOGICKÁ KATASTROFA JMÉNEM ARALSKÉ MOŘE 

Aralské jezero (dříve Aralské moře) bývalo kdysi svou rozlohou o něco málo menší než 

Česká republika. Po zásahu sovětských inženýrů do 

ekosystému se však začala jeho rozloha rapidně 

zmenšovat.  Cílem sovětských inženýrů bylo odklonit 

dvě největší zásobovací řeky Amudarju a Syrdarja 

směrem k pouštím obklopujícím jezero tak, aby zavla-

žovali poušť a vytvořili ideální podmínky 

k zemědělství. Tento cíl se naplnit podařilo, ale spolu 

s ním došlo také k tomu, že se jižní část patřící Uzbekistánu proměnila v rozlehlou pí-

sečnou pouští nazývanou Aralkum, ze které zmizel veškerý život. Ústupem Aralského 

jezera došlo také k odkrytí velkého množství toxických chemikálií, které se díky četným 

písečným bouřím dostávají do vzdálenosti až 300 km daleko. Ekologickou katastrofu se 

nyní snaží řešit Kazachstán, který usiluje o návrat vody do Aralského jezera. 

Zdroje: 

vtm.zive.cz Signál Havárie a rychlý únik do bezpečí. Jak probíhalo nouzové přistání Sojuzu? 
12.10.2018 David Polesný Petr Kubala 

 Aktualne.cz Nehoda Sojuzu zastavila vesmírné lety. Co bude dál? Vydrží kosmonautům na ISS 
jídlo? 12.10.2018 Simona Fendrychová 

stoplusjednicka.cz Znovuzrození Aralského moře: Podaří se zvrátit katastrofu způsobenou člo-
věkem? 10.12.2017 – Kateřina Helán Vašků 

technet.idnes.cz Rusko nepošle po neúspěšném startu Sojuzu MS-10 zásobovací let k ISS 

vecerkovi.wordpress.com Aralské jezero – největší přírodní katastrofa i splněný sen 
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MAMINKA 

 

Když uvidím konvalinku, 

vzpomenu si na maminku. 

Krásná, něžná květinka,  

to je moje maminka. 

Anna Shaw, 6.B 
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KŘÍŽOVKA ČJ  

Elizabeth Kelnarová 9.A  

KŘÍŽOVKA AJ  

Pavla Prečanová 9.B 



   

Mgr. Jitka Fojtková, Mgr. Lucie Dohnalíková, Mgr. Barbora Nebojsová 

Bolerazká Emma 8. A 

Sochor Jakub 8. A 

Kuba Theodor 9. B 

Vyhlídal Jiří 9. B 

Čechová Kristýna 6. B 

Kelnarová Elizabeth 9. A 

Křístková Michaela 8. A 

Lenoch Arnošt 9. B 

Prečanová Pavla 9. B 

Lenoch Ondřej 8. A 

Němeček Tomáš 8. A 

Pikna Karel 8. A  

Shaw Anna Mae 6. B 

Orság Vojtěch 6. B 

Létal Lukáš 9. B 

Nguyen David 8. A 

Samuels Andrej 8. A 



   



   


