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Milí čtenáři časopisu MATES, 

Většinou se na těchto místech objevují řádky jednoho z redaktorů, které informují o tom, co přináší 

aktuální číslo MATESa. Aktuální vydání bude tímto trochu jiné… Ačkoliv se jedná o změny, které 

s sebou náš školní časopis přináší.  

S každým stiskem tlačítka na klávesnici pociťuji čím dál větší úzkost. Přestože jsem věděla, že na ně-

jakou dobu pozici učitele a redaktora opustím, stýská se mi. Vím, že tyto pocity se zmírní (a zřejmě i 

téměř vymizí) příchodem nového „človíčka“, o kterého se budu pár let starat, než se znovu mezi Vá-

mi objevím.  

Odchod byl pro mě velmi emotivní. Když jsem se přišla rozloučit se „svými“ deváťáky (podotýkám-po 

vyučování, kdy na mě celá třída čekala), netušila jsem, co mě čeká. Nejdříve mě lapila do slz 8. B, 

která mě očekávala s kyticí v ruce a s dojemným obrázkem plným krásných vět o vztahu ke mně. 

Následovala 7. C s napečeným dortíkem… Ale co se dělo po vstupu do třídy 9. B se ani nedá popsat 

slovy. Katedra posázená okvětními lístky růží, ve váze 25 růží (za každého žáka jedna), 2 dorty, z 

nichž ten nejchutnější vlastnoručně připravil (snad budoucí cukrář) Jirka a dárkové tašky přichystané 

pro mě. Není důležité, co v sobě ukrývaly, hlavní je to, že se jako kolektiv dokázali domluvit a 

narychlo pro mě přichystali takové překvapení. Je Vám asi jasné, že jsem nebyla schopna téměř ani 

mluvit… Navíc, když si vyslechnete slova plná díků. 

Moc si toho vážím… a děkuji Vám! 

Spousta lidí mi pokládá otázku: „Jak můžeš v dnešní době učit?!“ A postesknou si nad vychováním 

dnešní mládeže. Myslím, že odpověď je jasná… J  

Na závěr chci Vám, čtenářům, popřát spoustu úspěchů v životě a Vám, redaktorům MATESa, další 

cenná umístění v rámci soutěží v ČR. 

… a budu se těšit na brzké shledání.   

            Mgr. Jitka Fojtková 

 

Nejdříve opustila po ročním působení pozici šéfredaktora p. uč. Monika Stoklásková, vloni to byl p. uč. 

Adam Šimůnek a v letošním školním roce já – p. uč. Jitka Fojtková.  
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AKTUALITKY Z PŘEROVA 

 

Město Přerov má nového primátora. Dřívějšího Vladimíra Puchalského nahradil 

Petr Měřinský.  

V Městském domě se bude konat Nedělní párty při dechovce, bude vždy 2x mě-

síčně a bude 11. 11. a 25. 11. v listopadu a 9. 12. a 26. 12 v prosinci.  

V loutkovém divadle Kašpárek proběhne hraní pohádky Kašpárkův boj s čerty a 

bude se hrát od 11. 11. každý týden 2x denně ve 14:00 a potom v 16:00.  

Dne 14. 11. v 19:30 vystoupí v Městském domě Ewa Farná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

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

 

 

Ondřej Lenoch, 8. A 
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VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍHO ČASOPISU ROKU 2018 

V pátek 9. 11. se část redakce našeho časopisu vydala do Brna 

na vyhlášení nejlepšího časopisu roku. Byli jsme tu již po několikáté, takže jsme 

snadno našli cestu na místo konání. Před samotným vyhlášením jsme měli mož-

nost obejít workshopy, prohlédnout si jiné školní časopisy nebo chodit na různé 

přednášky. Jedna z přednášek, které jsme se zúčastnili, pojednávala o tom, jak 

udělat svůj profil na sociálních sítích více sledovaný. Ovšem bylo to naprosto zby-

tečné, protože jediné co jsme se dozvěděli bylo, že přednášející si díky Instagramu 

vydělal 16 000 Kč. Ale teď už o samotném vyhlášení. Náš časopis vybojoval krásné 

druhé místo, takže když jsme se vraceli do Přerova tak jsme byli velice spokojení. 

Tohle byl tak nějak ve zkratce den vyhlášení nejlepšího časopisu roku 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. redakce: Budeme rádi, když se náš časopis bude i nadále snažit získat ta 

nejlepší ocenění a všichni se budeme moci z něj radovat. :) 

Arnošt Lenoch, 9.B 



 6 

SOUTĚŽ V MANUÁLNÍCH A POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOS-

TECH 

Ve středu 21.11.2018 se 12 vybraných žáků z osmých a devátých tříd zúčastnilo 

16. ročníku soutěže v manuálních a počítačových dovednostech na Střední prů-

myslové škole strojní v Hranicích na Moravě. Pět žáků z naší školy soutěžilo 

v počítačových dovednostech. Jelikož byla velká konkurence, naši žáci se v této 

disciplíně neumístili, ale vydali ze sebe vše a myslím, že byli připraveni. Naopak 

v manuálních dovednostech, kterých se zú-

častnilo sedm žáků, se na krásném 6. místě 

umístil Tomáš Němeček z 8.A. Střední škola 

byla velice pohostinná a vše bylo perfektně 

připraveno. Žáci bezprostředně po skončení 

soutěže projevili zájem o účasti na dalším 

ročníku. 

 

Mgr. Lucie Dohnalíková 
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PLANETÁRIUM OSTRAVA 

Dne 29.11. 2018 se děti pátých ročníků vydaly na výlet do Ostravy. Nejprve navštívily 

PLANETÁRIUM, kde pro ně bylo připraveno povídání o planetách a film, který skvěle do-

plnil učivo přírodovědy. Po ukončení programu si děti prozkoumaly vedlejší prostory pla-

netária, které byly naučné, ale i zábavné. Celý výlet zakončil rozchod v nákupním centru, 

kdy si děti mohly projít různé ob-

chody. Pak už všechny čekala jen 

cesta zpět do Přerova.  Akce byla 

velmi povedená. Myslím si, že jsme si 

z ní mnoho odnesli a máme spoustu 

Klára Slámová 5.B 
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OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 

V PÁTEK 23. LISTOPADU 2018 PROBĚHLO ŠKOLNÍ KOLO OLYMPI-

ÁDY V ČESKÉM JAZYCE. SOUTĚŽE SE ZÚČASTNILI ŽÁCI A ŽÁKYNĚ 

OSMÝCH A DEVÁTÝCH TŘÍD. MUSELI VYŘEŠIT SLOŽITÁ MLUVNICKÁ 

CVIČENÍ A TAKÉ NAPSAT SLOHOVOU PRÁCI NA TÉMA „CO VŠECH-

NO UMÍ SVĚTLO“. VŠICHNI SI S ÚKOLY PORADILI, ALE POSTOUPIT 

DO OKRESNÍHO KOLA MOHOU JEN DVA (VLASTNĚ DVĚ) Z NICH. 

DĚKUJEME VŠEM SOUTĚŽÍCÍM ZA ÚČAST A GRATULUJEME PO-

STUPUJÍCÍM.  

 

 

Anna Hynečková (9. B) 38 bodů 

Jana Zikmundová (8. B) 35,5 

Kateřina Lonová (8. B) 35 

Markéta Pecková (8. A) 33,5 

Adéla Přikrylová (9. A) 33 

Adéla Langová (8. B) 32,5 

Markéta Řezníčková (8. B) 29,5 

       8.– 10. Hana Maierová (9. B) 

             Pavla Prečanová (9. B) 

             Elizabeth Kelnarová (9. A) 

28 

      11. – 12.  Ivana Pospíšilová (9. A) 

                    Tereza Vymětalová (8. B) 

27 

      13.    Iva Trefilková (9. A) 26 

      14.    Adam Jemelka (8. B) 23,5 

      15.    Rudolf Lasák (8. B) 20,5 

      16.    Nikola Horunová (9. A) 20 
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OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 

Jsem rozhodně velice ráda, že jsem se mohla Olympiády zúčastnit. Český jazyk totiž 

patří k mým nejoblíbenějším předmětům. Na druhou stranu tomu sama ještě teď 

nemohu zcela uvěřit, že jsem se nakonec zúčastnila. Když nám o tom paní učitelka 

vykládala, přišlo mi to sice zajímavé a lákavé, ale stále velmi nepravděpodobné a 

vzdálené. Nakonec jsem se ocitla v lavici v učebně fyziky, přede mnou papír a začíná 

běžet čas na dokončení první části, mluvnice. První dojem byl malým zděšením, 

protože test byl náročnější, než jsem čekala. No nic, řekla jsem si, že když už jsem 

tady, tak to dobojuju až do konce. Sama jsem ani nevěděla, nakolik procent se mi to 

podařilo a byla tu druhá, slohová část. Prý ,,co všechno umí světlo‘‘. Nejdřív mě na-

padlo, že asi svítit, ale to mi připadalo dost krátký. Tak jsem o tom chvíli přemýšle-

la, a pak jen volně sepisovala, co mi plynulo hlavou. Byla jsem i docela ráda, když 

čas vypršel. V tu chvíli jsem vůbec nepřemýšlela o celkovém umístění. O to větší a 

radostnější pro mě bylo překvapení, když jsem se dozvěděla tu úžasnou novinu, no 

prostě že to vyšlo na jedničku! 

                                                                                                                            

            Anna Hynečková 
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100 LET NAŠÍ REPUBLIKY  

I naše třída si připomněla výročí vzniku naší republiky. Paní učitelka pro nás připra-

vila pracovní listy do ČJL a MAT. Přinesli jsme si spoustu obrázků, výstřižků a infor-

mací, které jsme zpracovali do obrázkových map a plakátů. Zaměřili jsme se také na 

známé osobnosti, které v naší zemi žili. Také jsme si zazpívali píseň, kterou naši zná-

mí zpěváci nazpívali k tomu výročí. K tomuto projektu jsme se oblékli do národních 

barev. Pokusili jsme se sestavit i národní vlajku. Práce se nám dařila a moc se nám 

to líbilo :). 4.B  
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MIKULÁŠ 

Ve středu 5.prosince chodil po naší škole Mikuláš s anděly a čerty. To asi 

pro jistotu, aby žádný zlobivec neunikl pod rouškou noci. Čerti se sice 

vyřádili, ale z úlovku byli zklamaní, protože ne Velkou Dlážku nechodí 

žádné zlobivé děti. Abych to uvedla na pravou míru: některé občas zlobí, 

ale ne natolik, aby byly odneseny v pytli do pekla. :-) Děkujeme za ná-

vštěvu a těšíme se na příští rok! 

                                                                                                                            

            Mgr. Barbora Nebojsová 
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NADĚJNÝ PROGRAMÁTOR  

Grafická karta 

Zdravím všechny, co si čtou tento časopis. Jsem Vojtěch Orság a dneska si řekneme 

něco o grafických kartách. Grafická karta je vlastně zobrazovadlo všeho, co se na mo-

nitoru děje. Bez grafické karty byste nemohli hrát hry, prohlížet internet, a však to 

znáte. Grafické karty obsahují čipy – něco jako procesory, ale vykonávají jiné instruk-

ce než procesor. Grafické karty pak kromě čipů obsahují i chladič. Máme zase dva dis-

tributory grafických karet – AMD a Nvidia. No vlastně tři. Ten třetí se moc jako dis-

tributor grafických karet nebere, protože vyrábí jen integrované grafické karty 

(grafická karta v procesoru, nebo v základní desce), a to je Intel. 

Zdroj:  

https://www.cnews.cz/wp-content/uploads/2017/07/AMD-Radeon-RX-Vega-64-

referencni-1600-696x392.jpg 

 

 

 

 

 

Zde můžeme vidět grafickou kartu AMD Radeon RX Vega 64. Všechny vypadají jinak 

kvůli marketingu, ale kdyby se sundal chladič, jsou si vlastně všechny podobné. Kdy-

bych vám měl říct, která společnost je nejlepší, tak vám asi neřeknu, ale osobně mi 

přijde AMD Radeon jako nejlepší (sám jednu mám). Nvidia není špatná, ale za tu cenu 

se celkem nevyplatí. Intel je vhodný pouze do kanceláře, nevyplatí se do herních počí-

tačů a už vůbec ne do grafických strojů. Intel aktuálně dává do svých procesorů čipy 

Intel HD Graphics, již z názvu jde vyvodit, že se jedná o kancelářský grafický čip. Kaž-

dý čip obsahuje svou paměť RAM, ale o tom třeba zase v dalším díle. Grafická karta se 

zapojuje do základní desky, do slotu PCI-Express x16. Starší Grafické karty se zapojují 

do slotu AGP 8X. To je vše. Zase u příštího dílu, zatím. 

Vojtěch Orság, 6.B 
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Zdroje: 

http://krasna.nova.cz/clanek/dalsiblogy/scene-styl.html 

http://www.vseoscenestylu.estranky.cz/clanky/jak-se-stat-scene-girl.html 

SCENE 

Scene kids je skupinka lidí, která má ráda kolem sebe spoustu přátel a hodně zábavy a rádi 

se smějí. Mají také rádi Anime postavičky, pokémony, nijnja atd. Jsou si docela podobní 

s emo, ale to jen protože mají velice stejné styly oblékání a právě narozdíl od emařů nedbají 

tolik na hudbu, co poslouchají. Hodně často se lidé patřící do tohoto stylu fotí a to nejčastěji 

se zakrytou pusou nebo očima, fotky poté upravují ve photoshopu, dokud nevypadají jako 

umělí, prostě musí být dokonalí. Jsou velice vysoce sebevědomí a nechtějí na sobě nést ani 

jednu jedinou chybičku. V Americe jsou velice 

nenáviděni, a to více než emo, když někdo je 

tohoto stylu, nesnaží se to někomu říct a ne-

chá raději lidi, aby si mysleli, že je emo. 

Oblečení 

Vlasy: Hodně  důležitá čast u scene.  

        Vlasy nosí bud hodně tmavé nebo hod-

ně světlé. Přidávájí si do vlasů spoustu barev-

ných pramínků. Vlasy nahoře nosí rozcuchané 

a dole užehlené. Platí pravidlo čím více crazy 

tím lépe. 

Make-up: -Jak holky tak kluci na sobě nosí 

výrazné líčení. Základen jsou tmavé linky a 

tmavé stíny kolem očí. Mezi nejčastější barvy 

patří modrá, fialová, černá, červená oranžo-

vá. Většinou záleží na originalitě a nápadu, ne 

na barvách. 

Trička: Trička s co nejvíce ulítlým nápisem, 

mráčky, trička kapel, srdíčka, duha atd. 

Kalhoty: Uzké, těsně přiléhavé jeansy ,nejen v černé ale i ve spoustě dalších barev. Holky 

nosí barevné ulítlé sukně a pod ně leginy. 

Boty: Nejčastě ji Vansky nejlépe kostičkované a Convérsky. Na každé botě  nosí jinak barevnou 

tkaničku. 

Jiří Vyhlídal, 9. B 

http://krasna.nova.cz/clanek/dalsiblogy/scene-styl.html
http://www.vseoscenestylu.estranky.cz/clanky/jak-se-stat-scene-girl.html
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Theodor Kuba, 9. B  

COMPANY OF HEROES 2 

CoH 2 je pokračování série CoH a dalo by se říct, že se toho nic moc nezměnilo. 

Nechci se bavit o kampani hry, ale o její hratelnosti a multiplayeru, protože to je 

ten důvod, proč je tato hra tak návyková. Abych vám hru trochu přiblížil, tak např. 

v 1v1 (hráč proti hráči) je za úkol obsazovat místa, kde se nachází suroviny, jako 

např. ropa, kterou potřebujete na pohon svých vozidel. Jako další úkol pro vás je ob-

sazovat tzv. vítězné body, které jsou takovým klíčovým faktorem k výhře jednoho z 

hráčů. Hrát můžete za různé národy, přičemž by u každého měl být rozdílný 

playstyle. Možnosti jsou otevřené také ve stavění budov, pokládání min a vylepšování 

vozidel. Jako celek bych hru označil jako velmi povedenou a dovolím si říct, že kam-

paň je takový tutoriál do velmi návykového multiplayeru. 

 

Zdroj: Steam (2018) 
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MOJE TŘI NEJOBLÍBENĚJŠÍ FILMOVÉ SÉRIE 

3. Terminátor (1. – 3. Díl): 

Terminátor je klasický akční film z minulého století. Za tu spoustu let už se zařa-

dil mezi nejkultovnější filmy všech dob jako je Star Wars nebo Matrix. Ovšem 

tento film se na tento seznam dostal jen díky jediné věci. A to díky tomu že v něj 

hraje Arnold Schwarzenegger, ke kterému se role terminátora perfektně hodí. 

2. Pán prstenů: 

Pán prstenů je jedna z nejlepších filmových i 

knižních sérií jakou jsem kdy poznal. Je tak 

skvělá, protože ji autor J. R. R. Tolkien pro-

myslel do nejmenších detailů, mezi které pat-

ří i jazyky které ke svým knihám vymyslel. 

Jelikož jsem velký fanoušek fantasy literatury, 

tak si asi řeknete, že jsem ohledně hodnocení 

této série trochu předpojatý, ovšem tohle by 

mohli říct jen ti, kteří tento film neviděli, nebo kteří nemají rádi filmy, které jsou 

tak složitě promyšleny, že to prostě nestíhají všechno vstřebat. 

1. Harry Potter (včetně Fantastických zvířat): 

Už jako malý jsem byl fascinovaný světem kouzel, který stvořila J. k. Rowlingová. 

Zase se jedná o fantasy žánr, tentokrát však zasazený do našeho světa a naší do-

by, což je už samo o sobě velmi geniální ze strany autora. Myslím, že příběh 

Harryho Pottera znají snad všichni, ale ne všichni ho mají rádi. Nevím, proč sám 

mám pár přátel, kteří ho moc nemusejí, ale nikdy nepřijdu na to proč. Vždyť je 

to naprosto skvělé, už jen proto, že jako u pána prstenů je příběh promyšlen do 

těch nejmenších detailů. 

Arnošt Lenoch, 9. B 
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU DOHNALÍKOVOU 

 

Už se připravujete na Vánoce? : Ne. 

Přejete si něco na Vánoce? : Přaní 

nemám, ale určitě dostanu zase hromadu 

dárků, i když jsem Ježíškovi nepsala. S 

Vánoci souvisí samozřejmě I štědrovečerní 

kapr. 

Máte ráda ryby? : Ano mám, preferuji 

mořské. Jako třeba tuňák a losos. 

Jezdíte každý rok k moři? : Ne. Byla jsem 

pouze jednou, a to v Bulharsku. 

Líbilo se vám tam? : Samozřejmě, ale jeli-

kož to bylo už začátkem září, tak moře 

bylo  studené. 

Takže jste chyběla ve škole? : Ne, protože 

jsem ještě neučila a sama jsem byla stu-

dentkou. 

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

KALIGRAFIE 

Tentokrát se nezaměříme 

na kreslení, ale na psaní, 

přesněji na kaligrafii. Kali-

grafie je umění krasopisu. 

Můžete se s ním setkat 

v nápisech, dopise, knihách, 

visačkách na dárečkách nebo 

ve výtvarném umění. Lidé, kteří se kaligrafií zabývají, umějí vyčíst i dané emoce z písma 

toho, kdo ho psal. Umí si s písmem pohrát a napsat něco, o čem by se nám ani nesnilo. 

Já o kaligrafii momentálně nic víc dalšího nevím, ale chtěla jsem vás seznámit s něčím 

novým, o čem jsem ještě nepsala.  

Příklad kaligrafie si ukážeme na jménu našeho časopisu, předem se omlouvám, nejsem 

v kaligrafii zdatná, teprve začínám. 

        

  Bolerazká Emma, 8. A  

Mezi nejčastější obrázky u mě patří kresba, 

proto zde najdete většinou jen ji.  
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Andrej C. Samuels a Jakub Sochor, 8.A 

Cestou k Balatonu jsme projeli přes známá města, například: Přerov, 

Brno, Bratislava, nějaká další slovenská města a několik maďarských. 

A pak jsme se ocitli u Balatonu. Balaton je největší jezero v Evropě o 

velikosti 592 km2. Je to nádherné místo. Hodně lidí si tam zajede 

campovat. Ceny jsou příznivé, voda příjemná, lidé milí. Dokonce si 

zde můžete zapůjčit šlapadla, motorové čluny, plachetnice, vodní 

skútry a paddleboard. Kolem celého jezera se nachází mnoho campů 

a měst, ve kterých se dá buď campovat, anebo ubytovat. V noci má-

me krásná panoramata pro fotku. Můžete v nočních hodinách ryba-

řit. Navíc si zde můžete zahrát beach volleyball a další míčové hry. 

Doporučujeme se tam někdy podívat. 

Zdroj: holiday-home.cz  



   

Mgr. Lucie Dohnalíková, Mgr. Barbora Nebojsová 
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