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Milí čtenáři, 

jsem ráda, že Vás můžu zase po prázdninách přivítat u našeho MATESa. Snad 

jste si už zvykli, že nemůžete vyspávat do jedenácti (popř. rovnou do oběda), že 

nemůžete celé odpoledne hrát hry (venku nebo na počítači) a do půlnoci 

s kamarádkou/kamarádem koukat na horory (nebo dělat všechny ty věci, které 

patří k vašim dokonalým prázdninám)  . Doufám, že ten přechod nebyl moc bo-

lestivý. Škola má taky přece něco do sebe – kamarádi, přestávky, tělocvik, učivo 

  a Mates!!! 

Těšte se na toto první letošní číslo. Máme hodně nových pisálků (přispěvatelů) a 

ti staří dostali konečně rozum (sorry deváťáci  ), tak bude zase trošku jiný, urči-

tě zajímavý. At´ se Vám líbí nové rubriky a nepřehlédněte soutěž, ve které mů-

žete vyhrát hodnotnou cenu! 

Užívejte si školní rok!! 

                                                                                                                                                         

               Váš Mates 
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Markéta Malantíková (6.B) 

Viník tragické srážky u Kokor řídil pod vlivem drog 

Policisté ukončili vyšetřování tragické nehody, která se stala v červu na 

hlavním tahu mezi Olomoucí a Přerovem. Po srážce dvou osobních aut 

mezi Krčmaní a Kokorami 7. června zemřeli dva lidé. 

AKCe 

 

Místo konání: tovAČ OV 

Datum konání: 17. - 18.10.2019 

Typ akce: VÝLOV HRADECKÉHO 

Tematická katego-
rie: 

Akce pro veŘ ejnost 

Zvířecí hrdinové: dárcovstvím krve zachraňují životy 

Stačí málo, aby se pes otrávil jedem nastraženým v poli. Pokud mu 

veterinář nepodá včas protijed, visí psí život doslova na vlásku. Po-

moci už může jen transfuze krve. Některé veterinár-

ní kliniky proto začaly transfuze nabízet. 
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Markéta Malantíková (6.B) 

Nejkrásnější halloweenská dýně 

 
 Přerovská architektura?Chybí kvalita i odvaha, slabinou jsou domy na 

náměstí 

 

Prohlídka Strojaře, ale i obchodních domů či veřejných budov-taková byla témata Dne architek-

tury v minulých letech. Letos se vydali  

účastníci exkurze do minulosti na kolech a zmapovali stavby, které v Přerově vyrostly 

v posledních třiceti letech. 

 

AKCE 

 
 
Zdroje: Přerovský deník.cz 

Místo konání: 
Sportovní hala TJ spartak, 
Přerov, U Tenisu 16, Přer-
ovsko 

Datum konaní: 25.10.2019 od 16:45 

Místo konaní: Klub TEPLO Přerov, 
Horní nám., Přerovsko 

Datum konání: 15.10.2019 od 19:00 
hodin 
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Hravý architekt 2019. 

 

V minulém školním roce se naše škola již tradičně zúčastnila mezi-

národního výtvarného projektu Hravý architekt, tentokrát s podtitulem: 

Moje architektonické dědictví. 

 

 

  

Do tohoto projektu se aktivně zapojila letošní třída 5.B a žáci se po-

koušeli dvěma různými technikami zpracovat nedaleký Tyršův most. 
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Vyvrcholením projektu byla cesta do Prahy s pozvánkou do 

Rožmberského paláce, kde si děti samy vybraly několik nejzda-

řilejších prací, které budou naši školu reprezentovat ve všech zú-

častněných zemích. 

   

 

                

 

 Součástí projektu byla také nepovinná část – multimediální 

okénko – na konci minulého školního roku jsme natočili krátkou 

videopozvánku, kde žáci představili architektonicky zajímavá 

místa Přerova.  

 

 Video i další fotografie si můžete prohlédnout na webových 

stránkách naší školy. 

        Lenka Říhošková 
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Postřehy žáků z výletu: 

 

Nejvíc se mi líbilo, jak jsme jeli metrem, protože když metro zastavilo, 

všichni jsme popadali jako domino. Bylo to velmi legrační. Adam Štěpano-

vič 

 

Na Václavském náměstí jsem si potvrdil, že Praha je rušné město, pak jsem 

si prohlížel sochu Václava na koni. Bylo taky vidět Národní muzeum. A na-

konec Hlavní nádraží – vypadá jako Galerie Přerov. Honza Horáček 

Líbila se mi procházka po Praze a všechny ty památky, ty byly krásný. Na-

tálka Jemelíková 
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                               40. LÉTA 

40.léta jsou zajímavá nejen historicky, ale i svojí módou. Jelikož 
byla bída, dámy si přešívaly své modely samy doma ze starších 
modelů. Tímhle je toto období výjimečné a překrásné. Ženy by-
ly drobných postav a  šaty  byly ušité na dámy s úzkým pasem 
a malými rameny. Pokud nejste téhle postavy, můžete zkusit 
módu z 50. let, ale o té příště.             
                                                                        Klára Cigánková (8.B) 
                                                                                                     Z 
droj:https://www.womanonly.cz/jak-vypadalo-obleceni-40-let-vytvorte-si-svuj-retro-look-na-party-i-na
-den/ 

https://www.womanonly.cz/jak-vypadalo-obleceni-40-let-vytvorte-si-svuj-retro-look-na-party-i-na-den/
https://www.womanonly.cz/jak-vypadalo-obleceni-40-let-vytvorte-si-svuj-retro-look-na-party-i-na-den/
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V posledních měsících se začaly množit informace o evolučním titu-

lu Ancestors: The Humankind Odyssey, které nám představily li-

doopí kmen bojující o přežití v pravěké džungli plné predátorů, ne-

bezpečných rostlin a dalších nástrah. Poslední uvolněný vývojářský 

deníček ovšem ukazuje naše předky v agresivnějším rozpoložení. 

Pomocí ovládacích prvků a manipulace s nalezenými předměty se 

totiž budete učit zpracovávat dřevo, kamení a další přírodní mate-

riály, z nichž lze vytvořit zbraň vhodnou k obraně, ale také k lovu. 

Vývojářský deníček nám ukazuje mlácení kamenů o sebe, zvedání 

těžkých předmětů, ale také ostření klacků v oštěp a bojové chvaty 

proti predátorům.Prostě budete intuitivně zkoušet, co vám hra 

dovolí, a tím učit svůj druh novým věcem.  Díky postupnému ob-

jevování mantinelů hry budete rozšiřovat svou mozkovou síť.  

  

Datum vydání: říjen 2020                                                                                                                 

      

                                                                                                            

Napsal: Němeček Tomáš 9.A 

 Zdroj: https://www.alza.cz/ancestors-the-humankind-odyssey

-recenze       

https://www.alza.cz/ancestors-the-humankind-odyssey-recenze
https://www.alza.cz/ancestors-the-humankind-odyssey-recenze
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NADĚJNÝ PROGRAMÁTOR MICHAL HÁNA (7. B) SE 
PŘEDSTAVUJE…  

Zdravím všechny, co si čtou tento časopis. Jsem Michal Hána, chodím do 
sedmé třídy, a zajímám se o počítačový hardware. Postavil jsem přes 38 
funkčních počítačů, 0 nefunkčních a jeden vyčištěný notebook. Do tohoto 
časopisu jsem se přihlásil proto, že jsem chtěl, aby se žáci nenudili, a vět-
šina z nich se i něco nového naučila. Mojí prioritou není sedět u počítače 
do noci a hrát hry, ale instalovat software, programovat a stavět počíta-
če. Nejdříve se budeme zabývat úvodem do světa počítačů. K asi nejdů-
ležitějším a nejzákladnějším prvkům patří hardware. Hardware slouží k 
tomu, aby počítač fungoval. Mezi hardware se řadí procesor, 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 společ-
nost je Intel. Intel vyrábí procesory již 50 let. Vyrábí spolehlivé procesory 
se slušným výkonem převážně na hraní her. Procesory Intel mají větši-
nou i integrované grafické karty. Intel je společnost, která se ale moc ne-
vyplatí, protože jsou poměrně drazí, a jestliže koupíte procesor od spo-
lečnosti Advanced Micro Devices, uděláte lépe. Pokračování na Vás čeká 
v dalším vydání časopisu MATES! 
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Jakub Sochor 9. A. 

Otázka na tento měsíc: Jaký je váš ne-

joblíbenější předmět a proč? 

Ela Joslová 5. A. :  Vlastivěda, protože mě moc baví 

historie. 

Marek Létal 7. A. :  Přírodopis, protože paní učitelka 

je hustá. 

Radana Dokoupilová: Matematiku, protože je logic-

ká a zábavná. 

Jitka Podivínská: Tělocvik a Plavání, protože můžu 

mít svou 9. A.. 

Jirka Hladík 3. A. :  Tělocvik, protože se neučí!!!!! 

Paťa Pospíšilová 9. A. :  Angličtinu, protože mě to 

baví a je to sranda. 

Eliška Sahajová: Všechno, protože jsem geniální ve 

všech ohledech. 

Jana Hladíková: Přírodopis, protože je Eliška Sahajo-

vá můj vzor. 
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Jakub Sochor 9. A. 

Když splníte tento kvíz tak, že si na papír napíšete odpovědi na otázky 

a nahoru své jméno a třídu. Tak se můžete zúčastnit losování o tři spe-

ciální kartičky s třemi možnostmi PŘEDBĚHNOUT CELOU ŘADU 

NA OBĚD!!!!  

(PODROBNOSTI A ODEVZDÁVÁNÍ PAPÍRŮ JE V 9. A. Jakubu Socho-

rovi) 

Jaký z uvedených sportů není olympijský? 

Pozemní hokej 

Plavání 

Házená 

 

Kdo je redaktorem sportovního článku? 

Andrej C. Samuels 

Ondřej Lenoch 

Jakub Sochor 

 

Jaký předměty vyučuje 

Eliška Sahajová? 

Chemii, Češtinu 

Přírodopis, Chemii 

Přírodopis, Matiku 
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Spider-man: Far from home 

(Daleko od domova) 

V novém díle Spider-mana se Peter Parker vydává na prázdniny do Ev-

ropy, kde chce strávit prázdniny bez toho, aby musel bojovat proti zá-

porákům. Jenomže jakmile dorazí do Benátek, musí se vypořádat 

s útokem elementála, který začne město demolovat. Na pomoc mu při-

letí na zeleném obláčku chlapík s akváriem na hlavě, takzvaný Myste-

rio, který mu pomůže elementála zastavit a zničit ho. Jakmile elementá-

la zničí, Mysterio odletí na svém obláčku pryč a Peter si myslí, že už 

mu před pohodovými prázdninami nestojí nic v cestě. Vtom ale na scé-

nu přichází již známý jednooký agent Nick Fury, který po Spider-

manovi chce pomoct s poražením ještě tří elementálů. Současně mu 

Nick Fury dá brýle, které Peterovi odkázal Tony Stark (Iron Man), které 

řídí celý obranný program a je jasné, že kdyby se dostaly do špatných 

rukou, byl by se světem konec. Peter odmítne pomáhat a tak Nick Fury 

zařídí, aby se škola přemístila na místo, kde Mysterio předpověděl útok 

dalšího elementála. Tvrdí o něm, že je nejsilnější ze všech, a že tento ele-

mentál zničil jeho rodnou planetu. Elementála porazí a jdou si sednout 

do hospody, kde Peter Mysteriovi dá brýle od Tonyho Starka, protože 

mu opravdu hodně důvěřuje. Jenže z Mysteria se vyklube záporák, kte-

rý všechny tyto elementály naprogramoval pomocí dronů. A tyto brýle 

potřeboval k tomu, aby vytvořil toho úplně nejvíc nejsilnějšího elemen-

tála, kterého by porazil a celý svět ho měl za hrdinu. Spider-man 

Mysteria jak jinak než porazí a zabije ho. Ale důležitá část, která bude 

mít vliv na další pokračování Spider-mana přichází v potitulkové scé-

ně, kdy Mysterio řekne, že Spider-man je Peter Parker. 

                                                                               Ondřej Lenoch, 9.A 
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Vítejte ve školním roce 2019/2020. Spousta věcí je před námi, ale i pár za námi. 

Tento školní rok bych se ráda zase věnovala umělcům, ale raději těm českým. 

Přeci jen, mi zde taky nějaké máme. 

 

Jan Zrzavý 

Narodil se 5. Listopadu 1890 ve Vadínu a zemřel 12. Října 1977 v Praze, byl to 

český malíř, grafik a ilustrátor.  

Za svůj život vystřídal několik škol, ale u přijímacích zkoušek v Praze neuspěl. 

Nakonec se soukromě učil malovat od Vladimíra Županského a Františka Ženíš-

ka. Několik roků poté studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, 

jenže byl vyloučen. Ještě se čtyřikrát snažil dostat na pražskou akademii, ale po-

každé neúspěšně. Nakonec se začal učit sám. 

Dlouhou dobu dělal scénografii = maloval kulisy pro divadla. Nakonec byl roku 

1966 jmenován národním umělcem. 

Často ho motivovaly pozoruhodné krajiny. Kreslil hlavně pastelkami a své obra-

zy dělal s nádechem abstrakce. 

Mezi jeho významná díla patří – Údolí smutku, Krasavec nebo Zátiší 

s konvalinkami.   

Originální obrázek :  
http://www.annestokes.com/ageofdragons.html 
Zdroj :  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Zrzavý  
a taky výklad paní učitelky A. Sypěnové 

Kristýna Čechová (7.B) 

http://www.annestokes.com/ageofdragons.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Zrzavý
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Emma Bolerazká (9.A) BlackPink, protože proč ne? 

 

BlackPink je čtyřčlenná dívčí skupina z koreje, poprvé zadebutovali ve společnosti YG Entertainment, dne 8. Srpna 2016 s Albem 

Square One. 

Fanouškovské jméno: BLINK 

 

NEMAJÍ LEADREA SKUPINY! 

 

Členky jsou: Jisoo, Jennie, Rose a Lisa 

 

Jisoo 

Rodným jménem Kim Ji Soo. Narozena v Seoulu, dne 3. Ledna 1995. 

Znamením je Kozoroh 

Na výšku měří 162 cm a váží 45 kg 

 

FAKTA: 

-Ve škole byla oblíbená pro její krásu a milé chování. 

-Mluví Korejsky, Čínsky, Japonsky a Anglicky 

-Miluje Pikachua a má s ním hodně věcí. 

-Nebojí se duchů a strašidelných příběhů 

-Ostatní ji nazývají lamačkou klučičích srdcí 

 

Jennie 

Rodným jménem Jennie Kim. Narozena v Anyang, dne 16. Ledna 1996 

Znamením je Kozoroh 

Na výšku měří 163 cm a váží 50 kg 

 

FAKTA: 

-Její přezdívka je NiNi 

-Jejím koníčkem je focení 

-Rychle se zamiluje 

-Byla trainee 5 let a 11 měsíců 

-Preferuje “Bad” boys  

(Poznámka autora: Hahahahha, stejně jí vztahy vydrží vždy jen měsíc) 

 

Rosé 

Rodným jménem Park Chae Young. Narozena v Aucklandu, Nový Zéland, dne 11. Února 1997  

Znamením je Vodnář. 

Na výšku měří 168cm a váží 46 kg 

 

FAKTA: 

-Je levačka 

-Její přezdívka je Rosie a Pasta 

-Její první kamarádka je Lisa, před ní nikoho neměla. 

-Umí mluvit se zavřenou pusou 

-Umí otočit rukou o 360° 

 

Lisa 

Rodným jménem Lalisa Manoban. Narozena v Bangkoku, Thajsko, dne 27. Března 1997. 

Znamením je Beran 

Na výšku měří 166,5 cm a váží 44 kg 

 

FAKTA: 

-Umí hrát na ukulele 

-Kdyby byla kluk, řekla ze by chodila s Jennie, protože je přitažlivá  

(Poznámka autora: Ani ne, nemyslím si) 

-Chtěla pracovat jako obsluha u kabinek. 

-Její oblíbené číslo je 27 

-Bojí se duchů.  
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    O ř í š k o v o -
čokoládová bábovka 

Suroviny : 

          -150g hořké čokolády 
          -200g másla 
          -1 hrnek cukru 
          -1 sáček kypřícího prášku 
          -1 hrnek nesolených , pražených , mletých oříšků 
          -máslo , mouka na vytření , vysypaní formy na pečení 
          -moučkový cukr na posypání 
 
Příprava 
          Hořkou čokoládu nalámeme do misky , postavíme do 
          parní lázně a rozpustíme , přidáme roztopené máslo                                        .         krystalo-
vý cukr , vejce , mouku , kypřící prášek , mleté oříšky a vymícháme .         hladké těsto . 
          Nakonec směs nalijeme do  vymaštěné , moukou vysypané formy na  .   .   . ...       pečení 
bábovky a vložíme do předehřáté trouby . Při teplotě 180 stupňů a  .  ..        pečeme 40 – 45 mi-
nut . Hotovou bábovku vyklopíme na rošt , necháme ..    …      vychladnout  , posypeme mouč-
kovým cukrem a nakrájíme. Přeji vám ..    …   ….     dobrou chuť. 

Tereza Knapková (8.C) 



 18 

Tereza Knapková (8.C) 
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