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Milí čtenáři,  

držíte v rukou další vydání našeho školního časopisu a jistě jste zvědaví, 
co nového se událo. Nebylo toho vůbec málo. Během jednoho měsíce 
jsme přivítali nový rok, někteří z vás se zdokonalili v lyžování, snowboar-
dingu a disco tanci na výcvikovém kurzu, poté hned stres z pololetních 
písemek a pokusy spravit si známku na poslední chvíli (zlepšením se 
v předmětu nebo dojemnými záchvaty pláče v kabinetě neoblomné paní 
učitelky  ). Proběhlo několik soutěží a Vy – žáci naší školy jste nás re-
prezentovali skvěle! Vše vyvrcholilo vysvědčením a jednodenními prázd-
ninami. Protože jeden den prázdnin je vždy málo, už nás čekají další. 
Všichni si je užijte s rodinou a kamarády, pokud možno naživo, a ne přes 
sociální sítě. Zkuste si sáhnout do svědomí a zamyslet se nad tím, jak 
jste se snažili v ukončeném pololetí a jestli by to nešlo tentokrát zvlád-
nout lépe. 

Za celou redakci Vám všem přeji krásné prázdniny a spoustu úspěchů 
ve druhém pololetí školního roku 2018/2019! 

                                                                                                                          
Barbora Nebojsová 
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Ondřej Lenoch, 8. A 

CO SE DĚJE V PŘEROVĚ A OKOLÍ 
 
Do 25. 1. je ve výstavní síni pasáž výstava Design v Meoptě, výstava po-
jednává o celé historii tohoto závodu od počátků až po současnost.  
 
Do 10. 2. se v Galerii města Přerova koná výstava Valachy, kde budou k 
vidění soubory olejomaleb z Valašska.  
 
Do 10. 2. probíhá také v Galerii města Přerova Rertovýstava, kde budou 
vytaveny sáčky, plechovky a různé harampádí, které nasbíral nějaký Pře-
rovan.  
 
A do 31. 3. se můžete přijít podívat do Muzea Komenského na výstavu 
Příběhy z pravěku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroje: https://www.idnes.cz/hry/recenze/far-cry-primal-recenze.A160222_111213_bw-ps4-
recenze_oz/tisk 
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VELKÁ DLÁŽKA NEJLEPŠÍ ZÁKLADKOU OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Ve středu 30. ledna proběhla v Olomouci krajská kola přeboru školních 
týmů v šachu. Akce se ve třech turnajích zúčastnilo rekordních 190 mla-
dých šachistů z celého kraje. To je o 47 více, než loni.  

Naše škola měla své zastoupení v kategoriích I. i II. stupně. I přes silněj-
ší konkurenci jsme si volbou kategoriích oproti loňsku polepšili. Pohled 
do hrací místnosti I. Stupně. V kategorii I. stupně nás reprezentovali Voj-
těch Peluha, Beáta Březíková, Kvido Vinceneca Martin Hýbner. Tým 
uhrál 16 bodů z 28možných, čímž si oproti loňsku o2 body polepšil. Zna-
menalo to čtvrtou příčku v konečném pořadí. Pokud bychom si o stejný 
počet bodů polepšili také příští rok, můžeme se těšit na medaile.  
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NAŠE VÝTVARNIČENÍ V PRVNÍM POLOLETÍ 

Ve výtvarné výchově neleníme, a tak naše práce jistě stojí za rekapitula-

ci. Co všechno jsme podnikli? Účastnili jsme se několika soutěží. Navští-

vili jsme dvě vernisáže. Vyráběli jsme ozdoby na vánoční stromeček, kte-

rý nám navodil správnou sváteční atmosféru. Žáci rovněž tvořili novoroč-

ní přáníčka zasílaná přátelským institucím jménem školy. Navíc se pořád 

věnujeme přípravám na výstavu na konci školního roku. A zároveň se 

můžeme chlubit dvěma úspěšnými žáky, kteří si zvolili umělecké obory 

středních škol. 

Ale teď podrobněji... Hned na začátku školního roku jsme s vybranými 

žáky navštívili vernisáž. Ta byla završením soutěže Kulturní rozmanitosti 

Evropy táhnoucí se už od školního roku 2017/18. Ze školního kola 

postoupilo celkem 11 výkresů týkající se převážně evropské architektury. 

Nutno podotknout, že se jednalo o krajskou soutěž vyhlašovanou stře-

diskem Europe Direct Olomouc ve spolupráci s Eurocentrem Olomouc. I 

přes velkou konkurenci, byla výsledková listina více než příznivá: 

Kategorie II. stupeň: 

1. Adéla Přikrylová, ZŠ Přerov Velká Dlážka 5 

2. Anna Petrželová, ZŠ Přerov Velká Dlážka 5 (absolventka) 

3. Vendula Skalová, ZŠ Přerov Velká Dlážka 5 

4. Stela Dočekalová, Přerov Velká Dlážka 5 

Na vernisáži v olomoucké radnici došlo k pře-
dání krásných cen, jednou z nich byla i návště-
va Pevnosti poznání, kam se odebrali všichni 
zúčastnění hned po vernisáži. Na fotografiích 
vidíme jak výherkyně, tak usilovně přemýšlející 
děvčata v Pevnosti poznání  
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Na půdě školy došlo také k vyhlášení školní soutěže “Nejmilejší Bet-
lém”. Soutěž proběhla i v minulém školním roce, uvidíme, zda se stane 
tradicí. Tentokrát žáci však pracovali jinou, 3D technikou. Výsledné Bet-
lémy byly velice zdařilé, takže hlasující pedagogové měli opravdu neleh-
ký úkol... Nakonec zvítězila práce žáků 7. C, kteří obdrželi jak diplom, tak 

chutné občerstvení. 

Nesmím ovšem opomenout další ze sou-
těží, kde jsme zaznamenali velký úspěch. 
Dne 6. 2. 2019 jsme se žáky navštívili vernisáž výtvarné soutěže Moje 
oblíbená rostlina, kterou vyhlásila ekoporadna ORNIS a Český za-
hrádkářský svaz. Jak obstály výtvory našich snaživců v konkurenci asi 
150 výkresů? Umístila se dvě děvčata: Terezie Nábelková (1. místo v 
rámci kategorie Polytechnické práce na 2. st. ZŠ) a Kristýna Čechová (2. 
místo v rámci kategorie Malba na 2. st ZŠ). Tyto práce poputují do celo-
státního kola, proto jim všichni držme palce! Výstavu samotnou si může-
te přijít zdarma prohlédnout v otevírací době ORNISu, tj. v únoru a břez-
nu od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin, od dubna také o víkendech od 
9 do 17 hodin. Vstup je zdarma. Jen výherní obrázky budou vystaveny 
do konce února, protože se pak přesunují do dalšího kola. 
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Od soutěží se dostáváme konečně k výstavě, kterou chystáme se žáky 
ke konci školního roku. Tento se nese v duchu tématu “Má pravá tvář”. 
Zamýšlíme se nad tím, jakou tvář nastavujeme navenek. Je tato tvář od-
lišná od té naší skutečné? Jak moc se liší? Co vystihuje naši podstatu? 
Souvisí pravé já s naší podobou? Žákům rozhodně nelze upřít fakt, že 
se každý ujímá zadání originálně. Máte se na co těšit! Malou ochutnáv-
kou budiž práce Šádkové Kláry ze 7.A, která má velký přínos především 
po stránce slohové. Pojďme s ní na chvíli zafilozofovat... 

Mnoho zdaru při dalším výtvarničení a spoustu dalších úspěchů 

přeje 

p. uč. VyV Z. Hostašová :) 
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Theodor Kuba, 9. B  

TŘI NEJOČEKÁVANĚJŠÍ HRY ROKU 2019 
 

Resident Evil 2 - Od remaku této známé hry se čeká hodně a trailery 
vypadají velmi nadějně, ale všichni víme, že trailer vlastně nemusí vůbec 
nic znamenat. Tak snad se dočkáme pořádné hororovky, po které nebu-
deme moct spát. 
 
Sekiro: Shadows Die Twice - Japonská obdoba Dark Souls přímo od 
vývojářů Bloodbornu. Nezní to špatně a trailery naznačují, že bojová me-
chanika a hratelnost by měla být skvělá. Rozhodně se těším na její vydá-
ní. 
 
Cyberpunk 2077 - Hra roku 2019, na kterou se asi nejvíce těším. CD 
Projekt RED je známé nejen úsilím, které do svých her investují, ale i 
skvělým příběhem, vedlejšími úkoly a hratelností vůbec. Město z roku 
2077 působí skvěle a grafika vypadá úžasně. Očekávání jsou velká a já 
věřím, že studio CD Projekt RED mě přesvědčí o tom, že je k tomu dů-
vod. 

Zdroj: Steam (2019) 
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Arnošt Lenoch, 9. B 

BOHEMIAN RHAPSODY 
 
Film Bohemian Rhapsody pojednává o jedné z nejznámějších hudebních 
kapel dějin Queen a konkrétně o jejím zpěvákovi a frontmanovi Freddi-
em Mercurym. Už na začátek musím dodat, že navzdory všem očekává-
ním se nejedná o dokumentární snímek, nýbrž o oslavný film nebo dra-
ma. 
 
Na začátku filmu se dozvíme, jak se vůbec tato kapela dala dohromady. 
Začínáme v nějaké hospodě, ve které hraje kapela, ze které se Queen 
má stát. V této době v ní ještě není Freddie Mercury, záhy však po od-
chodu bývalého zpěváka se ke kapele přidá. Kapela postupně začíná vy-
prodávat své menší koncerty a rozhodne se vydat svou první desku. Po-
stupně stoupá do podvědomí lidí, až ji zná úplně každý. 
 
Ovšem tento film zachycuje i stinnou stránku kapely, i když ne zrovna 
podrobně. Ukazuje nám, jak se na nějakou dobu Queen rozpadla, když 
se Freddie rozhodl vydat své sólové desky. V této době se také nakazil 
virem AIDS, na který později zemře. 
 
Po nějaké době se Freddie vrátí ke kapele a přemluví ostatní, aby se zú-
častnili dobročinného koncertu Live Aid. Na tomto koncertu také sklidí 
velký úspěch. Po tomto koncertu film končí a jako poslední divák uvidí 
na obrazovce text, ze kterého se dozví, kdy 
Freddie zemřel. 
Když se tak nad tímto filmem zamyslím, zjistím, 
že je to velmi povedený nikoliv dokument, či ži-
votopisný film, ale oslavný film, který se snaží 
nám ukázat hlavně to dobré a to špatné ukazuje 
jen tak okrajově, aby se neřeklo. Já jsem byl s 
tímto filmem nad míru spokojený, a proto ho 
všem doporučuji. 
 
 
 
 
Bodové hodnocení: 9/10  
 
Zdroje: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7P-23M8X7l4U 
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Vojtěch Orság, 6.B ZÁKLADNÍ DESKA 

Zdravím vás všechny zase po měsíci, jsem Vojtěch Orság a vítám vás u tohoto vy-
dání časopisu Mates. Už víme vše podstatné 
o procesorech a grafických kartách, no ještě 
nevíme nic o základních deskách. Jak už jde 
z názvu vyvodit, jedná se o základ počítače.  

Do základní desky se zapojují vlastně všech-
ny komponenty v počítači, tedy procesor, 

chladič, grafická karta, SSD a HDD Disky, 
zdroj a paměti RAM. O tom ale až později. Je 
mnoho typů základních desek. Desky mají 
odlišné sockety, podporu pamětí, podporu 
grafických karet, jiná značka, a takhle bych 
mohl pokračovat donekonečna. Nejnovější 
desky mají podporu pamětí DDR4, ale jsou tu 
i prehistorické desky, které mají podporu pa-
mětí DDR3, DDR2, DDR1, SDRAM a SIMM. 
Nejnovější desky od AMD mají socket AM4 a 
Intelovské socket 1151 v2.  

Jak jistě víte, jsem fanoušek AMD, takže se dneska podíváme na desku od značky 
MSI, označení B350 Gaming PRO Carbon. Sám ji mám a jsem s ní nadmíru spoko-
jený. Krásně svítí, podporuje nejnovější procesory RYZEN a paměti DDR4. Jde na 

ní taktovat procesor (pokud nevíte, co to znamená, je to zvýšení taktu procesoru a 
paměti RAM, ale o tom až později). Podporuje SSD disky do slotu M.2. 
(vysokorychlostní slot) a podporuje 2 grafické karty v Crossfire. Crossfire znamená 
propojení dvou grafických karet od AMD. Má USB 3.1 konektory, Sata 3 6GB/s, což 
je nejrychlejší SATA připojení disků. Má chlazení chipsetu (chipset je vlastně takový 
procesor základní desky, který je chlazený krásným pasivním chladičem, který svítí 

podle barev, co si vyberete.  

Samozřejmě ve skříni můžete mít i 
LED RGB pásek nebo RGB ventilátor, 
který když zapojíte do desky, můžete 

přes tuto aplikaci taky ovládat. 

 

 

 

Zdroje: https://www.msi.com/Motherboard/B350-GAMING-PRO-CARBON/Gallery#lg=1&slide=1  
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Kristýna Čechová, 6.B ALBRECHT DÜRER 
 
A je tady nový rok 2019 a s ním i spousta nových zážitků! 
Letos se začneme seznamovat s některými umělci. 
 
Dnes vám chci představit německého 
malíře a grafika Albrechta Dürera            
(1471 – 1528). Za svůj život namaloval 
přes 1000 obrazů. Jeho první výtvory 
byli dřevořezby. Mezi jeho nejznámější 
obrazy patří jeho autoportrét – Autopor-
trét v kožichu. Během svého života pro-
cestoval mnoho zemí. Po jeho smrti se 
našlo mnoho dalších kreseb, které už 
Dürer nestihl dokončit. 
 
Albrechta Dürera jsem si vybrala z toho 
důvodu, že mě zaujala jeho tvorba, jeho 
kresby byly tvořeny do nejmenších de-
tailů. 
Přikládám obrázek, který jsem kreslila 
dle předlohy na internetu. 

MALBA 
 
Malba patří k jednomu z nejtěžších stylů v tomto oboru.  Jen si před-
stavte, jak je těžké cokoliv vytvořit za pomoci ostré hrany tužky. Co tepr-
ve malováním desítky spojených štětinek na konci (dá se říct) dřevěné 
rukojeti. 
 
Vezměte si, že kresba je sice lehčí, ale za to dbá přísněji na detaily a 
přesnost, kdežto u malby je spíše vítána abstrakce a zapojení fantazie, 
kterou však bohužel ne všichni mají.  
Abych se vrátila k mému výtvoru, tak budu upřímná. Není to nic extra 
velkého a o to tu právě šlo. Víte, umění je někdy spíše o tom, co si do-
myslíte, než-li vidíte. Nesmíte se pořád spoléhat na své oči, jelikož ty 
mohou klamat, proto je lepší podívat se na tento obraz srdcem.... 
(otoč na další stránku) 

Emma Bolerazká, 8.A 
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Nebyla bych to já, kdybych vám tady nepověděla zase něco více o so-
bě a svých začátcích. 
  
Za všechny mými obrazy, náčrty a malbami stojí jeden člověk, který tu 
bohužel už s námi není, ale přesto doufám, že jej znáte a není to nikdo 
jiný než Vincent van Gogh. Tento malíř a kreslíř mě namotivoval k tomu 
všemu jeho obrazem HVĚZNÁ NOC.  
Když jsem byla malá (okolo 7 let) tak jsme s mámou jednou vycestova-
ly do zahraničí, jelikož milujeme muzea. Letěly jsme do Ameriky, přes-
něji do MoMA- The Museum of Modern Art v New Yorku, kde jsem ten-
to obraz spatřila a můžu vám říct, že i po těch sedmi letech si to pama-
tuji jako včera. 
  
Už teď vám můžu prozradit, že se chystáme do Louveru a nehorázně 
se těším. 
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VODNÍK Anna Shaw – 6.B 

Šupinka je vodník malý, 

tam v rybníku za lesy. 

Kterým mlha šerem halí, 

snad v pohádce, kde že jsi? 

 

Máš – li štěstí, 

uvidíš, jak na své vrbě tiše sedí. 

Nechoď blíž, co náhle je pak? 

Suchá větev k tobě hledí. 

 

 

 

Zdroj: https://www.kovovydesign.cz/kovovydesign-cz/eshop/0/0/5/383-zahradni-dekorace-vodnik 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPkIuU4_HfAhWLzKQKHRTtDNEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kovovydesign.cz/kovovydesign-cz/eshop/0/0/5/383-zahradni-dekorace-vodnik&psig=AOvVaw1NG93xmO9pjAI2VCMt8SvZ&ust=15
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1. Čaj                

2. Vítr                 

3. Bolest                 

4. Noc                  

5. Těsný                  

6. Opatrný                    

7. Hřích                

8. Prsten                 

9. Horko                 

10. Poslední                

             

ANGLICKÁ KŘÍŽOVKA Pavla Prečanová, 9.B 

KŘÍŽOVKA ČJ  

      Elizabeth Kelnarová 9.A  
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Mgr. Lucie Dohnalíková 

V týdnu od 6. 1. 2019—11.1. 2019 se vybra-

ní žáci naší školy zúčastnili pravidelného ly-

žařského výcviku. Výcvik probíhal, jako kaž-

doročně, v Karlově pod Pradědem v hotelu 

„Kamzík“. 

Pojďme si alespoň stručně toto městečko 

představit. 

Karlov pod Pradědem je místní část obce 

Malá Morávka. Tato oblast představuje hlav-

ně turistické a rekreační využití. V zimě ly-

žování a v teplejších měsících spoustu turis-

tických tras vhodných i pro cyklisty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

https://mapy.cz/zakladni?x=16.9469617&y=49.8949660&z=9&source=muni&id=4538&q=%

20Mal%C3%A1%20mor%C3%A1vka 

https://www.hotelkamzik.cz/ 

http://www.malamoravka.cz/ 
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LVVK 

LEDEN 

2019 



   

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 


