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Milí čtenáři, 

máte před sebou poslední letošní číslo časopisu MATES. Celá redakce už se těší na Ježíška, a proto jsme 

ho pro Vás vánočně vyladili. Snad Vám zpříjemní těch několik posledních dní před vánočními prázdnina-

mi. Vzhledem k aktuální mobilní situaci na naší škole doufám, že se o něj u Vás ve třídě nestrhne bitva :-

) Navrhuji udělat pořadníky, podle kterých budete moci tento literární skvost postupně prostudovat. A 

teď už vážně – předvánoční číslo je nabité zajímavými články a informacemi, školních akcí bylo hodně a 

redaktoři (stálí i občasní) se činili. Ať se Vám líbí! 

 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje 

                                                                                                                  Barbora Nebojsová 

                                                                                                          a celá redakce časopisu MATES!! 

Přejeme Vám ze srdce, 

hezké šťastné Vánoce. 

Pohodu a klid, 

tak jak to má být! 
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1. Jak se těšíte na Vánoce? 
 
Na Vánoce se těším „netrpělivě“ kaž-
dý rok, především na pečení cukroví, 
koledy, klasické české pohádky, Štědrý 
večer v kruhu rodiny, setkání s příbuz-
nými a přáteli, tradiční pobyt na ho-
rách….Nemám ale ráda předvánoční 
shon, proto dárky nakupuji už v září/
říjnu. 

2. Věděla jste vždy, že chcete učit němčinu? 
 
Zpočátku jsem netušila, že to bude zrovna němčina, ale 
učitelkou jsem se chtěla stát už odmala. Oba moji rodiče 
byli učitelé, působili na vysoké škole, svou prací mě ovlivni-
li. Když mi bylo15, odjeli jsme na 2 roky do Halle an der 
Saale v bývalém východním Německu,chodila jsem tady 
do 9. a 10. třídy, poměrně rychle jsem se naučila německy. 
Když jsme se vrátili zpátky do ČR, rozhodla jsem se po ma-
turitě právě pro studium německého jazyka. 

3. Jaký máte pocit z naší školy? 
 
Velmi dobrý. Panuje tu přátelská atmosféra, žáci jsou šikovní, učitelský ko-
lektiv je fajn, líbí se mi výzdoba školy. Učím tady ráda. 

A my jsme rádi... 

Vendula Vítková (8.C) 
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CO NA TO DLÁŽKA? 

 
 
Adam Holý 7. A.:  
1. Částečně, ani ne ani jo. 
2. Protože se o přestávkách nu-
dím. 
3. To by mi teda vadilo. 
4. Asi to tak zůstane. 
 
Jakub Cvrkal 8. B.:  
1. Ano, hodně moc. 
2. Omezuje mě to. 
3. Ne, je mi to jedno. 
4. Myslím, že ne. 

David Janda 8. A.: 
1. Ne, je to v pohodě. 
2. Protože mobil jsem nikdy 
nenosil do školy. 

3. Asi by mi to vadilo. 

Pavel Trubač 5. A.: 
1.  Vůbec, vlastně jsem rád. 
2. Je to tak lepší. 
3. Určitě. 
4. Myslím, že asi ne. 

Zeptali jsme se žáků a učitelů, co si myslí o aktuálním zákazu mobilních tele-

fonů na naší škole. Přečtěte si jejich názory: 

 

1. Líbí se Vám zákaz mobilních telefonů ve škole? 

2. Proč? 

3. Proč nechcete, aby Vás někdo bez dovolení fotil/ natáčel? Vadilo by Vám to? 

4. Myslíte, že bude zákaz po Vánocích zrušen? 

Mgr. Zuzana Hostašová 

1. Zákaz mobilních telefonů jsem přijala jako fakt, který je třeba respektovat. Nic víc, nic míň.  
2. Myslím, že všechno má svou příčinu. 
3. Nejprve bych se ráda vyjádřila k focení a natáčení a dalším aplikacím obecně. Tyto funkce samo-
zřejmě ráda využívám a považuji je za běžnou součást života. Existují rovněž i různé animační progra-
my, které fotografování přímo vyžadují. A takové práci s médii jen tleskám. Ale! Nyní však ke školnímu 
prostředí. Líbí se mi fotografování na akcích a výletech. V případě, že si všichni chceme udělat fotogra-
fii na památku, má to smysl. Vše je o domluvě. Fotografování osoby bez jejího svolení je netaktní, zá-
kon to dokonce zakazuje. Vše je o domluvě s daným fotografovaným. A pokud tento fakt přijmeme, 
nenastane žádný problém   
4. Ne. Ale vyhodnocení zákazu mobilů neleží na mě, jsem za to ráda  . 
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CO NA TO DLÁŽKA? 

Mgr. Martina Kratochvílová 

1. Moc :) Už před zákazem jsem je zakázala já mým 
dětem (k jejich velké radosti), protože nedělaly 
nic jiného, než že seděly přišpendlení k telefonu 
a vzájemná komunikace i příprava na hodiny šla 
do háje…:) A heleme se, najednou se jde bavit (a 
hrát si :) ) i bez mobilu. (akorát na přípravu na 
hodiny to nemělo vliv, ta je pořád stejná - žád-
ná…:):):)) 

2. Viz 1. 
3. Aby to pak nezneužil a nedal někam na sociální 

sítě bez mého vědomí a svolení 
4. Nejspíš ano … :) 
 

Mgr. Jana Hladíková 

1. Zákaz se mi líbí i nelíbí.  

2. Jsem ráda, že spolu děti o přestávce za-
čaly komunikovat v mnohem větší míře, že 
hrají hry, vymýšlejí ptákovinky, ale mrzí 
mě, že je k tomu donutil až zákaz mobilů. 
Asi bych se ale přikláněla k dlouhodobému 
zákazu. Obávám se, že dobrovolně se žáci 
mobilů nezřeknou. 
3. Nechci, aby mě někdo natáčel či fotil, 
protože je to velice jednoduše zneužitelné. 
Např. část nahrávky vytržená z kontextu, 
uveřejnění na soc. sítích, kterým se vyhý-
bám, zesměšňování apod. Pokud mě ně-
kdo tajně fotí a natáčí, zřejmě to nedělá s 
úmyslem udělat mi radost. Chci si sama 
rozhodovat o tom, který okamžik ze svého 
života si uchovám na fotce.  
4. A ano, myslím si, že zákaz bude zrušen. 
Ale jak už jsem napsala, raději bych asi u 
něho zůstala. Navíc na třídních schůzkách 
jsme se s rodiči domluvili, že by bez mobi-
lů byla jen naše třída. Chtěla jsem oslovit i 
chybějící rodiče, ale mezitím se stalo toto 
všechno. Takže je možné, že pokud se k 
mobilům vrátíme, rozjedu to a 7. B u záka-
zu zůstane.  

Mgr. Lenka Říhošková 

1. Ano.  

2. O děti je ve škole postaráno, nepotře-

buji mluvit během školy s rodiči, hrát hry 

ani sledovat videa.  

3. Není to slušné, a ještě něco horšího. 

4. Ano.  

Eliška Sahajová = vtipálek :) 

1. Na tohle téma zrovinka žádný názor 
nemám.  

2. Protože se mě to netýká. 

3. Protože do modelky mám fakt dale-
ko ;-)))) a ke všemu nejsem fotogenic-
ká ;-))) a to mě štve nejvíc ;-)))) a je to 
venku! 

4. To ví jen bůh... ale Velikonoce jsou 
také pěkné svátky, ne?  

Mgr. Eliška Sahajová = filosof 

1. Myslím, že to není o tom, jestli se mi zákaz líbí nebo 
nelíbí. Ale je asi potřebný. 

2. Musíme si uvědomit, že žáci překročili hranice slušné-
ho chování a tohle je jedna z cest, jak proti tomu zakro-
čit.  

3. Celá situace je o mnoho složitější, není to jen o vyfoto-
grafovaní, ale o dalším nakládání s fotografiemi a také o 
tom, proč fotografie vznikají. Nechci, aby si z nás žáci dě-
lali legraci, ať už pomocí fotografie či jakkoliv jinak. Já 
osobně se snažím s žáky jednat férové, nezesměšňovat 
je, protože to není nikomu příjemné. A to stejně čekám 
od nich! Někdy se stačí na chvíli zastavit a zamyslet se, 
jestli to, co plánuji udělat, někomu jinému neublíží. Na-
učme se domyslet následky.  

4. Uvidíme...záleží jen na žácích! 

Jakub Sochor(9.A) 
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A JE TU SOUTĚŽ MATESÁCI 

Když splníte tento kvíz tak, že si na papír napíšete odpovědi na otázky a nahoru své jmé-

no a třídu, tak se můžete zúčastnit losování o tři speciální kartičky s třemi možnostmi 

PŘEDBĚHNOUT CELOU ŘADU NA OBĚD!!!!  

(PODROBNOSTI A ODEVZDÁVÁNÍ PAPÍRŮ JE V 9. A. Jakubu Sochorovi) 

1. Kolikátý byl náš basketbalový tým v basketbalové soutěži? 

A) 4. – 10. 

B) 5. – 12. 

C) 1. 

 

2. Kdo je učitelem Informatiky? 

A) Eliška Sahajová 

B) Jitka Podivínská 

C) Andrea Rašková 

 

3. Jaký film je v tomto čísle zmíněn? 

A) Čelisti 

B) Joker 

C) Batman vs. Superman 

Jakub Sochor(9.A) 
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Emma Bolerazká (9.A) 

MIKULÁŠ 2019 

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 byl na naší škole 

Mikuláš. Nepřišel sám, byli s ním i čerti a dobří 

andělé jako jeho pomocníci s dobrem a zlem. 

Mikuláš již od první vyučovcí hodiny chodil od třídy 

do třídy, aby hodné žáky pochválil a zlobivé po-

trestal. Zlobivé děti si ovšem mohly trest odpracovat 

tím, že odříkaly básničku, nebo zazpívaly písničku. 

Za pěkné zazpívání písničky dostaly děti sladkosti, 

bohužel se zde našli i jedinci, kteří nechtěli spo-

lupracovat a proto si vysloužili černo-černé uhlí. 

Samozřejmě se tahle akce konala pod provedením 

těch nejstarších z žáků, tudíž pod vedením 9.A a 9.B.  

Každá ze skupin se již v sedm hodin nad ránem setkala 

ve třídě výtvarné výchovy, aby se nachystala na svůj 

"debut".  Nic nebylo tak lehké, jak se zdá, přípravy byly 

těžké a zdlouhavé, narozdíl od úklidu, který byl o 

nepartné procento snazší. jakmile se vše sklidilo a žáci 

se odlíčili, mohlo se jít zpět na hodinu a pokračovat v 

klasickém vyučování. 

ČERVENÝ DEN 
Akce ČERVENÁ DLÁŽKA se povedla! Velké díky 
patří všem, kteří se 26.11. oblékli do červené. 
Výsledkem vaší snahy je společná barevná fotka. 

     Vaše škola 

CITÁT: 
 
„Býka rozdráždí červená barva. Vola i úsměv.“ 
 
(Jiří Květoslav Hrubý) 
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V měsíci listopadu 2019 byl v 
naší škole nově otevřený Re-
gioklub pro seniory, který 
začal své tvořivé aktivity v 
Kurzu keramiky. Kurzu se 
účastní senioři města Přero-
va a blízkého okolí. V celkem 
šesti společných odpoledních 
setkáních senioři vytvoří ke-
ramické výrobky nejen pro 
sebe a své blízké, ale také 
vánoční symbolické dárky 
pro další obyvatele Domova 
seniorů v Přerově. Bezplatný 
kurz keramiky finančně pod-
pořil ve svém programu Stále 
s úsměvem Nadační fond 
Veolia, který pro školu za-
koupil v projektu ZŠ Velká 
Dlážka Přerov keramickou 
pec. Hlavní cíle projektu 
v nově vznikajícím Regi-
oklubu základní školy 
jsou: 
– seniorům města Přerova 
a blízkého okolí poskytovat všeobec-
né, zájmové a neprofesní 
– vzdělávání, zaměřené na podporu 
psychické a fyzické kondice  
– nabídnout volnočasové aktivity, kte-
ré reagují na měnící se životní a spole-
čenské podmínky 
– nabízenými aktivitami pro seniory 
rozvíjet sociální, občanské a komuni-
kativní kompetence žáků školy 
– podporovat mezigenerační soužití a 
rozvíjet mezigenerační dialog. 

Autor – Mgr. Bc. Jana Štefanová – 
Zpracovatelka projektu pro ZŠ Velká 
Dlážka 

KURZ KERAMIKY PRO SENIORY 
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MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V ŠACHU 
V úterý 3. prosince jsme místo klasického krouž-

ku uspořádali Mikulášský turnaj. Ten se hrál také jako 
školní kolo přeboru škol v šachu. Většina účastníků si 
tak kromě pěkných cen vybojovala i postup do okresní-
ho kola, kde budou svoji školu reprezentovat v týmech. 
To proběhne ve čtvrtek 19. prosince v Přerově na Gym-
náziu Jakuba Škody.  
           Hrálo se odděleně v kategoriích začátečníků a po-
kročilých. Obou turnajů se zúčastnilo celkem 16 hráčů, 
o dva více než loni.  
           Turnaj začátečníků vyhrál naprosto suverénně To-
máš Pohančeník. Uhrál fantastických sedm bodů ze sed-
mi. Pro náš tým bude velkou posilou. Boj o další medaile 
byl ale velmi vyrovnaný. Z té stříbrné se nakonec mohl 
s pěti body radovat Martin Hýbner. Oproti loňsku si po-
lepšil dvojnásobně. O 2,5 bodů si oproti loňsku přilepšil i 
Matěj Nebojsa. S 4,5 body získal bronz. Partu držel i Ro-
man Valentovič. Rovněž připsal o 2,5 bodů více než loni a 
se 4 body obsadil pěkné 4. místo. 
          Pro ostatní hráče už šlo v tomto tradičním turnaji 
o premiéru. Nejlépe z nováčků si vedl Kvido Vincenec. Od 
medaile jej dělila jen jedna výhra. Příjemným překvape-
ním turnaje byl také Viktor Zobač. Přestože se teprve 
před měsícem a půl začal učit tahat figurkami, uhrál 2,5 
bodů. Statečně bojovali i Nicholas Damborský a Ondra 
Sukup.  
          V turnaji pokročilých bojovalo o první místo reálně 5 
vážných zájemců. Nejúspěšnější byla s jedinou prohrou 
Beáta Březíková. Druhé místo obsadil s 5,5 body nejmla-
dší účastník turnaje pokročilých – Kristian Poljak. 4,5 bo-
dů stačily na bronzovou medaili jeho staršímu bratrovi – 
Lucianovi Poljakovi. Těsně v závěsu za nimi se umístili 
Vojta Peluha a Petr Havránek. S malým odstupem za sku-
pinkou těchto ostřílených borců pak skončili Daniel Je-
melka, František Kužel a Honza Zapletal.  

     Dne 22. listopadu se tři žáci za doprovo-

du paní učitelky Barbory Nebojsové vydali 

brzy ráno do Brna. Cesta byla zdlouhavá, 

ale ,,vysněného" cíle se konečně dočkali, 

bylo to vyhlášení nejlepšího školního časop-

isu ruko 2019 zároveň s multimediálním 

dnem na Masarykově univerzitě. 

     Bohužel jsme nepostoupili, ale i tak bylo 

skvělé, že nás tam pozvali.  

Z mnoha workshopů jsme si nakonec vybrali 

ČT :D s kelímky kakaa a kafe. Sepsali jsme 

reportáž, která byla večer odvysílána ve 

Zprávičkách. Jiný tým „novinářů“ ji natočil. 

Naše skvělé dílo můžete vidět v archivu 

Zpráviček. 

     Někteří z nás byli nadšeni z toho, že 

přemohli svůj strach z výtahů, jiní zase 

z oběda u McD a všichni jsme nasáli akční 

univerzitní atmosféru a inspiraci do další 

žurnalistické činnosti :) 

MULTIMEDIÁLNÍ DEN V 

BRNĚ Kristýna Čechová (7.B) 

http://www.supk.cz/turnaje/OkresniKoloPreboruSkol2019.pdf
http://www.supk.cz/turnaje/OkresniKoloPreboruSkol2019.pdf
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NADĚJNÝ PROGRAMÁTOR 

Zdravím všechny, co si čtou tento časopis. Jsem 
Michal hána a dneska si řekneme něco o grafic-
kých kartách. Grafická karta je vlastně zobrazo-
vadlo všeho, co se na monitoru děje. Bez grafic-
ké karty byste nemohli hrát hry, prohlížet inter-
net, a však to znáte. Grafické karty obsahují čipy 
– něco jako procesory, ale vykonávají jiné in-
strukce než procesor. Grafické karty pak kromě 
čipů obsahují i chladič. Máme zase dva distribu-
tory grafických karet – AMD a Nvidia. No vlastně 
tři. Ten třetí se moc jako distributor grafických 
karet nebere, protože vyrábí jen integrované 
grafické karty (grafická karta v procesoru, nebo 
v základní desce), a to je Intel. Zde můžeme vi-
dět grafickou kartu RTX 2080 TI. Všechny vypa-
dají 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 Nvi-
dia jako nejlepší (sám jednu mám). AMD Ra-
deon není špatná, ale za tu cenu se celkem ne-
vyplatí. Intel je vhodný pouze do kanceláře, ne-
vyplatí se do herních počítačů 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. 
Každý čip obsahuje svou paměť RAM, ale o tom 
třeba zase v dalším díle. Grafická karta se zapo-
juje 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. 

ZLATÁ PADESÁTÁ 
Padesátá léta vycházela ze čtyřicátých let. No-
sili se o dost barevnější vzory, např. kytičky, 
puntíky, proužky atd. Na hlavě ženy nosily 
kudrliny s natočenou ofinou. V Americe se to 
natáčelo a červenalo o sto šest, zatímco u nás 
si dámy navazovaly na vlasy šátky. Zkrátka 
bylo jasné, že válka je pryč, ekonomika začala 
vzkvétat, ženy často zůstávaly v domácnosti a 
toužily vypadat krásně. Americký sen se začal 
rozjíždět na plné obrátky. 
 
Zdroj: http://www.odhlavyazkpate.cz/zlata-
padesata/ 

Michal Hána (7.B), Klára Cigánková( 8.B) 

VTÍPEK 

 

Baví se dva programátoři: 
„Kde teď pracuješ?“ 
„Dělám administrátora na minis-
terstvu obrany.“ 
„A kolik ti platí?“ 
„Nic, oni to ještě nevědí.“  

http://www.odhlavyazkpate.cz/zlata-padesata/
http://www.odhlavyazkpate.cz/zlata-padesata/
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Film se odehrává v Gotham City, které můžete znát například z filmů o Bat-Manovi. Film je o zkrachova-

ném životě Arthura Flecka, ze kterého se později stane záporák a hlavní nepřítel Bat-Mana. Arthur Fleck 

chtěl být už jako malý kluk komik, protože chtěl, aby byl svět veselejší místo. Jenže se mu jeho sen neu-

skutečnil a dotáhl to pouze na klauna, který mává cedulí na ulici a láká zákazníky, aby navštívili obchod. 

Jednoho dne ho přepadne banda výrostků a ceduli mu ukradnou. Jeho šéf je na něj samozřejmě kvůli to-

mu naštvaný a říká, že jestli ji nenajde, tak mu ji odečte z platu, který už je i tak dost mizerný. To má na 

Arthura velký dopad, protože potřebuje peníze, aby uživil svou matku, která je hodně nemocná a dřív se 

léčila v blázinci. Jeho matka pořád píše dopisy svému bývalému, hodně bohatému, šéfovi Thomasi Wayne-

ovi, který kandiduje na starostu. Na obranu proti podobným lidem dá Arthurovi jeho kolega pistol, která 

mu na vystoupení v dětské nemocnici vypadne a dostane kvůli tomu vyhazov. Ještě ten den, při cestě do-

mů metrem ho napadnou tři opilí mladíci a on jednoho v sebeobraně zastřelí a další dva zabije jen tak pro 

legraci. Jakmile přijde domů najde na stole dopisy svojí mamky, ve kterých se píše, že je syn Thomase Wa-

ynea, což mezi nimi vyvolá velkou hádku. Následující den jde Arthur do sídla Wayneových, kde se úplně 

poprvé potkává s ještě mladým Brucem Waynem, ze kterého se o hodně let později stane Bat-Man. Poté 

co napadne jejich sluhu, utíká Arthur pryč. Jakmile přijde domů, zjistí, že jeho matka prodělala infarkt po 

tom, co u nich doma zazvonili policisté a chtěli s Arthurem mluvit o případu zavražděných mužů v metru. 

Při první návštěvě v nemocnici u jeho maminky uvidí svůj oblíbený pořad, ve kterém si z něj jistý Murray 

Franklin dělá srandu, což má kolosální dopad na jeho osobnost, jelikož to byl jeho vzor. Jednoho dne jde 

do blázince, kde léčili jeho mamku a zjistí, že Thomas Wayne není jeho otec a ani jeho mamka není jeho 

mamka a že je adoptovaný. Po tomhle zjištění Arthur naprosto a nenávratně zešílí. Ještě ten den mu volají 

z jeho oblíbeně show, aby tam vystupoval jako host Murrayho Franklina. Na ten den, který má být v  show, 

se nastrojí jako klaun. Při cestě do show narazí na policisty, kteří vyslýchali jeho mamku a on před nimi 

začne utíkat. Ztratí se jim teprve až v metru, ve kterém je zrovna hodně lidí přestrojených za klauny, pro-

tože jdou protestovat proti bohatým. Když dorazí do show, poprosí Murrayho, aby ho uvedl jako Jokera. 

Jakmile show začne řekne Joker velice drastický vtip, který všechny diváky naštve a poté jim řekne, že to 

on zabil ty tři opilce. Následně mu Murray začne říkat, že je zlý člověk a Joker ho zastřelí a nechá se za-

tknout. Při převozu do vězení je policejní auto napadeno těmi, co protestují, a Joker je osvobozen. Jedna 

z posledních scén je taková, že Thomas Wayne jde uličkou s jeho ženou a synem a nějaký náhodný chlapík 

zastřelí ho i jeho ženu a nechá tam malého Bruce samotného u jeho mrtvých rodičů. 

 

Hodnocení: 9/10 

                                                                                   

JOKER 

Ondřej Lenoch (9.A) 
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Říká se, že žena na obraze se jmenovala Lisa del 

Gioconda, proto se mu jinak říká La Gioconda. Je 

to jeden z nejslavnějších portrétů všech dob, který 

pochází ze 16. století (1503-1514). Portrét je 

namalován olejovými barvami na dřevo topolu. 

Roku 1911 byla ukradena z Louvru, podezřelým se 

stal například Pablo Picaso (- španělský malíř a 

sochař) nebo básník Apollinaire. Nakonec to ale 

udělal zdejší zaměstnanec, který dostal Monu Lisu 

až do Florencie. 

Vrstvy: 

Francouzský Expert Pascal Cotte provedl podrob-

né zkoumání, zastavil se nad skutečností, proč Le-

onardo, tvořící obvykle rychle, obraz maloval 14 

let. Za tu dobu musela žena zestárnout, proto se 

domníval, že skutečný portrét se schovává pod 

tím nynějším. 

Vrstvy obrazu byly tři - první vrstva obsahovala 

studii hlavy, druhá byla skica a na třetí, zároveň 

nejpodivnější byl původní námět (z roku 1503). 

Teprve až na čtvrté byla dnešní Mona Lisa. Objev 

ale spoustu lidí zpochybňuje. 

Její dvojnice: 

Před čtyřmi lety Museo del Prado oznámil, že 

dokončil restauraci kopie Mony Lisy. Autorem byl 

žák Leonarda, vědělo se o ní, ale nově se ukázalo, 

že nešlo jen o pouhou napodobeninu, ale na 

obraze byly provedeny stejné změny jako u 

originálu. Ukazuje víc detailů i to, že žena byla 

velmi krásná. 

Nové detailní zvětšení objevilo ,,kód". V pravém 

oku našli písmena LV, což by mohly být Da Vinciho 

iniciály a v levém CE (nebo CB). Pod Klenutým mo-

stem na pozadí nalezli číslici 72. 

Některým však nedá pokoj její záhadný úsměv. 

Musíme si jen počkat na to, co objeví dalšího. 

MONA LISA 

Kristýna Čechová (7.B) 

Billy Elish 

 Je americká zpěvačka a skladatelka, její 
rodné jméno je Billie Elish Pirate Baird 
O´Connell, narodila se dne 18. prosince 
2001 (17 let) v Los Angeles, Kalifornie USA 

 hraje na kytaru, ukulele a klávesový nástroj 
 její nejnovější hit je: All the good girls go to 

hell 

Victor Sheen 

 celým jménem Charles Sheen 
 je kladenský rapper narozený u Kazachstá-

nu, za začátek jeho kariéry se dá považovat 
Mixtape Sektor5 z roku 2012 

 v současné době není Viktor součástí žád-
ného labelu 

 v únoru 2017 Viktor oznámil svůj odchod 
z labelu Black wood 

 Z jeho nejnovějších hitů je: Cizí sny 

 

zdroje: Wikipedia.cz 

NOVÉ SONGY 

Vendula Vítková (8.C) 
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TERČINO HLADOVÉ OKÉNKO 

Tereza Knapková (8.C) 

RAFAELO 
 
1 kondenzované mléko SALKO , 200 
g kokosu , loupané mandle 
SALKO smícháme s kokosem  ( část 
kokosu oddělíme na obalení ) a smí-
chanou hmotu necháme v chladu 
lehce zatuhnout. Pak z hmoty tvaru-
jeme kuličky ( do každé kuličky 
vmáčkneme mandli) , které obalíme 
ve zbytku kokosu , který jsme si od-
dělali na začátku. A máte hotovo . 
                     Přeji dobrou chutˇ 

 MRKVOVÉ ŠÁTEČKY 
 
       HERA  , 30 dkg hladké mouky , 20 dkg 
mrkve nastrouhané na jemno , prášek do peči-
va  . Vše promícháme a uděláme z toho těsto , 
které rozvalíme cca na 1cm široké těsto a roz-
krájíme na trojúhelníky do kterých naplníme 
marmeládu a přéhneme . Okraje přimáčkneme 
vidličkou nebo nožem . Dáme na pečící papír a 
dáme do trouby  na 220 c° celsia . Můžeme 
obalit v moučkovém cukru a podáváme . 
                   Přeji dobrou chut´ 

VTÍPEK 

 

„Tak co, jaký budete mít letos vánoční stro-
meček?“ 
„No, předloni jsme měli borovici, loni smrček, 
a letos bychom rádi jedli.“  
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SATISFACTORY 

Satisfactory je nejnovějsí hra od studia 

Coffee Stain Studios, která vyšla ve fully ac-

cess (plné verzi) v březnu 2019. Ve hře jste 

jako pracovník Mimozemské společnosti ně-

kdy kolem roku 2150 a byl jste vyslán na ne-

známou planetu, abyste ji kolonizovali nebo 

spíše připravili na kolonizaci. Za úkol máte 

přežít, jelikož na planetě je spousta zajíma-

vých nepřátel, kteří po vás jdou „jako po uze-

ným“. Ale hlavním úkolem je na planetě vy-

tvořit funkční systém, který dokáže zpraco-

vat rudy a vyrábět z nich další potřebné ma-

teriály, které později využijete, abyste docílili 

kolonizace. Hra je celkem náročná na mozek, 

jelikož v pozdější fázi hry začne být složitá, a 

proto doporučuji hru pro starší hráče. Hru je 

možno hrát v singleplayeru (pro jednoho 

hráče) ale také v multiplayeru (pro více hrá-

čů), takže si zábavu můžete užít i 

s kamarády. 

         Hře dávám 8/10 bodů       :DD 

Nejnovější grafy ukazují, že League of Legends je 
nejhranější multiplayer online hra na světě. Jako 
druhá hra Call of Duty: Modern Warfare 3. Přesný 
stav grafu uvidíte v článku. 

Ovšem dnes je článek o nejhranější hře světa. Je 
tím League of Legends, které se může pyšnit 12. 
milionů aktivních účtů denně, což je velmi dobré 
číslo. Více můžete vidět v grafu níže. 

Nejprodávanější hra na světě je serie Grand 
Theft Auto, což je možná i logické. Na dru-
hém místě se umístilo Call of Duty a všechny 
3 díly Modern Warfare.  

NEJHRANĚJŠÍ HRA NA SVĚTĚ 

Zdroj: https://www.spite.cz/menu/clanky/league-of-legends-je-nejhranejsi 

Tomáš Němeček (9.A) 
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SLONI 
TOPENÍ 

Sloni mají chobot dlouhý, 

a moc krátké, silné nohy. 

Jsou to velká zvířátka, 

co rodí živá mláďátka. 

Topení topí v každém bytě, 

vrazíš do něj nevyhnutě. 

Můžeš pak mít rozseklé čelo, 

a smůlu pak mít už u všeho. 

Anna Mae Shaw (7.B) 

ANGLICKÁ KŘÍŽOVKA 

https://www.lite.cz/o-nas/zdarma-ke-stazeni/vanocni-

krizovka 

ČESKÁ KŘÍŽOVKA 
https://www.google.com/search?

biw=1920&bih=967&tbm=isch&sa=1&ei=UNPwXbL5IrDLrgSDqpfYBw&q=KR%C3%81TK%C3%

81+K%C5%98%C3%8D%C5%BDOVKa&oq=KR%C3%81TK%C3%81+K%C5%98%C3%8D%C5%

BDOVKa&gs_l=img.3...133266.137168..137652...2.0..0.84.1158.17......0....1..gws -wiz-

img.......0j0i24j0i67.If4hzoAbhuk&ved=0ahUKEwiy4aCjv63mAhWwpYsKHQPVBXsQ4dUDCAY&ua

ct=5#imgrc=CHI6d3f-ggjG8M: 
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Dne 19. 11 v úterý se zúčastnili starší žáci 9. ročníků 

florbalového turnaje na SŠ Gastronomické v Přerově. 

S našimi chlapci se utkali žáci ze ZŠ Želatovská, ZŠ Za 

Mlýnem, ZŠ Trávník a Gymnázium JB.   

Prvního soupeře, kterého jsme dostali losem byla ZŠ Žela-

tovská. S tímto soupeřem jsme prohráli 8:2. Druhého kolo 

jsme hráli se ZŠ Za Mlýnem, tohoto soupeře jsme porazili 

6:4. Do třetího kola jsme dostali za soupeře Gymnázium 

JB, prohráli jsme 6:1. Čtvrté poslední kolo jsme hráli ze ZŠ 

Trávník, bohužel i tento zápas jsme prohráli 5:0. Nejlepší-

mi hráči byli J. Frydrýšek, Š. Kleiner, O. Lenoch, T. Něme-

ček. V brance chytal Samuel Sázel.   

Turnaj vyhrála ZŠ Trávník a postoupila do dalšího kola. 

Naše škola spolu se ZŠ Za Mlýnem a GJB jsme měli stejný 

počet bodů. O 3. – 5. místo rozhodl počet na střílených 

branek. Skončili jsme na 5. místě.  

  

OKRESNÍ KOLO FLORBALU 

  V pátek 22. 11. 19 se žáci 9.ročníků zú-
častnili Basketbalového turnaje 
v Hranicích na Moravě. Hrál A. Samuels, 
O. Lenoch, T. Němeček a J. Frydrýšek. 
Turnaje se zúčastnilo 10 družstev chlapců 
a 8 družstev děvčat. Hoši byli rozděleni 
do 3 skupin po 3 a 4 družstvech. Z každé 
skupiny postoupilo jedno družstvo. 

            První soupeř, který na naše hochy 
vyšel losem bylo Gymnázium Lipník nad 
Bečvou, se kterým jsme prohráli 7:3. Dru-
hým soupeřem nám bylo Gymnázium 
Hranice. Gymnázium jsme porazili 3:2. 
Třetí soupeř byla ZŠ 1.Máje „A“ zvítězili 
jsme na plné čáře 8:0. 

            V naší skupině jsme skončili na 2. 
nepostupovém místě. Celý turnaj vyhrála 
ZŠ Trávník. Naši hoši skončili celkově na 
4.místě. 

OKRESNÍ KOLO  

BASKETBALU 3+3 

Zdraví vás Andrej Carthen Samuels z Přerovského bas-

ketbalového týmu TBS Přerov. Naše basketbalové druž-

stvo je první odzadu ze 7 týmů v E2 lize. To jsme úžasní 

co-? Máme nově nabrané členy tady z téhle školy, 

např.: Jakub Sochor (taky redaktor Matesu, píše Co Na 

To Dlážka?), Tomáš Němeček (Také redaktor, není to 

úžasné??) Ondřej Lenoch (redaktor Matesu) a nakonec 

já. Naše úspěchy jsou zatím na kilometry vzdálené v 

(doufejme) brzké budoucnosti. Zatím máme rakety pro-

her, to je 6 mimochodem. Někdo by nás přirovnal k NBA 

(Nejvyšší liga na světě) týmu NY Knicks, protože jsou 

nejhorší a na nic jako dveře na motorce. Mají ale větší 

úspěch než my, takže jsme na tom hůř. 

Nemáme rádi fotbal. 

SPORT 
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PROSINCOVÉ TANEČNÍ ODPOLEDNE 

VÁNOČNÍ JARMARK 

LADISLAV ZIBURA—PRÁZDNINY V EVROPĚ 

VÁNOCE V GALERII 

DĚTSKÉ DÍLNIČKY 

HODINY ZE SCHWARZWALDU 

1.12.2019—29. 12.2019  

Galerie města Přerova 

11.12.2019—15:00 

Kulturní dům Horní Moštěnice 

11.12.2019—19:30 

KINO Hvězda 

12., 16., 19., 23.12.2019—16:00—18:00 

Náměstí T.G.M. 

29.9.2019—29. 12.2019  

Muzeum Komenského 

15.12.2019—9:00 

Horní náměstí 

 

Zdroje: https://prerov.nejlepsi-adresa.cz/akce-kalendar 
Mgr. Lucie Dohnalíková 
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Mgr. Lucie Dohnalíková, Mgr. Barbora Nebojsová 

 Vendula Vítková (8.C),  

Vanesa Bartušková (6.B),  

Tomáš Němeček (9.A),  

Tereza Knapková (8.C),  

Ondřej Lenoch (9.A),  

Michal Hána (7.B),  

Markéta Malantíková (6.B),  

Kristýna Čechová (7.B),  

Klára Cigánková (8.B),  

Jakub Sochor (9.A),  

Gabriela Vincenecová (6.B),  

Emma Bolerazká (9.A),  

Andrej Carthen Samuels (9.A),  

Anna Mae Shaw (7.B)  
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