
 

 

 

 

 

 

 

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu 

dáme.“ (Seneca) 
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EDITORIAL 

Milí čtenáři našeho školního časopisu Mates, 

 

nejprve nám dovolte, abychom vám poděkovali za vaši přízeň. Mrzí nás ovšem, 

že je vás, aktivních a pravidelných čtenářů, pořád málo. Řekněte o našich článcích 

svým spolužákům a kamarádům. Možná i jejich jméno bude figurovat v Matesovi. 

A řekněme si pravdu, kdo by nechtěl být „slavný“?  

První pololetí je, snad úspěšně, za námi. Proto bychom vám chtěli popřát do toho 

nového, druhého, mnoho sil a pevné nervy při překonávání překážek, na které 

každý den narážíme ve škole. 

Možná nám s tím pomůžou také jarní prázdniny, které nám klepají na dveře. 

Přiznejme si, každý si je zasloužíme a potřebujeme je. Ale to neznamená, že 

usneme na vavřínech. Až se v březnu budeme vesele vracet do školy, budeme plni 

sil a připraveni na to, pokračovat dál. 

Doufáme, že i tentokrát si v našem vydání najdete každý to své a nadále budete 

našimi věrnými čtenáři. 

 

Hezké prázdniny (samozřejmě bez zranění) přeje 

 

TÝM MATESÁKŮ 
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU JANOU 

ŠTEFANOVOU 

Jaký máte pocit z této školy? 

Škola na mě hned u prvního vstupu působila klidně, čistě, bezprostředně. Je v ní dle mého 

hodně milých žáků, učitelů a zaměstnanců, kteří ji mají rádi stejně, jako dnes já. Do školy se 

těším každý den, a mým cílem učitelky je to, aby se tak těšil každý můj žák. Snažím se, aby 

klima školy bylo pro všechny žáky kamarádské, důvěryhodné, nekonfliktní a jen pozitivní. 

 

Baví vás na této škole učit? Jaký máte pocit z žáků a jde jim 

angličtina a předměty s vámi? 

 

V profesi učitele je dobré to, že si své žáky nikdy nevybírá. Proto musí být schopen vzdělávat 

všechny dle jejich schopností a dovedností. Já osobně mám vystudovanou pro mě nejkrásnější 

aprobaci tělocvik a anglický jazyk, je to pro mě životní výhra. Už od malička jsem procházela 

spíše na výkonnostní úrovni mnohými sporty, které mi položily základ mé všestrannosti. Mohla 

jsem být slavná krasobruslařka, plavkyně, moderní gymnastka, lyžařka, atletka, házenkářka, 

volejbalistka, baskeťačka a nejvíce snad triatlonistka. V tomto sportu mám za sebou i několik 

závodů v USA. Ale abych mohla závodit až v USA, musela jsem všem předvést své jazykové 

schopnosti, a pak teprve své fyzické dovednosti.  

Vše ze své praxe se snažím předávat nejen svým 2 dětem, 

kteří jsou dnes dospěláky, ale i vám, žákům. 

Chtěla bych, abyste pochopili, že se učíte sami 

pro sebe a váš budoucí život, a ne pro ostatní. Že je 

důležité mít své vlastní hodnoty – rodinu, vzdělání, 

zájmy, kamarády – hodnoty, které pro vás 

znamenají smysl, a na kterých můžete dále stavět. 

Žáci naší školy umí stavět na svých hodnotách, v učení 

jsou šikovní a já věřím, že společnými silami budeme 

ještě šikovnější. Držím vám všem palce a těším se na naše 

společné učení a zážitky! 

 

 Vendula Vítková (8.C) 

 



5 

 

ŠKOLA 
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RegioClub 

Dílny pro 5. třídu 

    Mgr. Lucie Dohnalíková 

 

Naše komunitní vzdělávací centrum 

pro důchodce připravilo zajímavou a 

prospěšnou aktivitu – Základní 

kurz paměti. Kurz je zdarma a 

probíhá u nás ve škole. Celkem 8 

setkání vede kvalifikovaná lektorka. 

Pokud vás tedy láká lehké 

procvičování mysli, můžete ještě 

nyní přijít si s námi potrénovat svoji 

paměť. Těšíme se na vás. 
 

Dvě středy v únoru jsme si připravili 

s žáky 8. a 9. ročníků práce v dílnách 

pro žáky páté třídy. Děti si mohly 

vyrobit cedulku na dveře, kostku, 

domino, přívěsek na klíče nebo 

rámeček s obrázkem. Děti byly moc 

šikovné a spokojené. Určitě tuto akci 

v budoucnu zopakujeme.  

 

Knihovna 

Možná je to pro vás novina, ale v naší škole je knihovna. 

Můžete si zde půjčit knihy každý den o přestávkách. 

Ráda vám poradím, pokud si nebudete jisti tím, co 

chcete. Máme knihy pro všechny věkové kategorie – od 

prvňáčků až po středoškoláky. Těším se na Vás, 

                                                                                                                          

Bára Nebojsová 

                                                                                                                          

(knihovna – 1. patro) 

 

https://www.knihcentrum.cz/krysar-8
https://www.sevt.cz/obchod/knihkupectvi/detska-literatura/
https://www.knihcentrum.cz/autor/luis-scafati
http://www.naposlech.cz/audiokniha/recenze/pan-smradoch
https://www.knihcentrum.cz/uzly-a-pomerance
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Copak se dělo ve výtvarce v 1. pololetí? 

U soutěží ještě chvíli 

zůstaneme. V tomto školním 

roce jsme se zatím zúčastnili 

dvou. V soutěži Voda na 

zahradě, kterou pořádal 

ORNIS v Přerově ve 

spolupráci s ČZS, se můžeme 

pochlubit dvěma cenami. 

Karolína i Adéla se na téma 

podívaly originálně, a i díky 

tomu se mohly těšit na 

ocenění. Kájin obrázek se 

žábami poputuje do celostátního kola, kde má ještě šanci zabojovat na vyšší úrovni. Všechny práce 

zaslané do tohoto regionálního kola si můžete prohlédnout v otvírací době ORNISu ve výstavní síni 

budovy ORNISu. A že to stojí za to! 

Kategorie 2. st. základní 

školy - kresba, malba  

1. Karolína Skřivánková, 

ZŠ Velká Dlážka, Přerov  

2. Monika Rohanová, ZŠ 

Dřevohostice  

3. Adéla Navrátilová, ZŠ 

Velká Dlážka, Přerov  

Ani jsme se nenadáli a první pololetí už je za námi. Ideální 

čas se poohlédnout za tvořením ve výtvarné učebně a akcemi 

s ním souvisejícími. A vezmeme to hezky od začátku! 

Hned v září jsme se vydali se žáky do Olomouce. Proč? 

Byli jsme pozváni na vernisáž výtvarné soutěže, kterou vyhlásil 

Europe Direct již v minulém školním roce (vernisáž se koná vždy 

až následující školní rok). Z našich obrázků vybrala porota hned 

dva výtvory, můžeme pogratulovat Marti Konečné a Jardovi 

Štěpánovi (Jarda už se tvorbě věnuje na střední umělecké škole.). 

Soutěž se zaměřovala na 15. výročí vstupu České republiky 

do Evropské Unie, takže nutno podotknout, že výtvarně pojmout 

zadané téma nebylo vůbec jednoduché. Kromě vernisáže a 

předání cen nás všechny čekal dárek v podobě vstupu do 

olomoucké ZOO. Naštěstí nám počasí přálo, a tak jsme si 

procházku ZOO mohli užít . Soutěže se jistě budeme věnovat i 

tento rok, vyhlásí-li ji centrum opět. Míváme úspěch každoročně, 

přestože konkurence je veliká. 

Kategorie II. stupeň: 

1. Matyáš S., 13 let - ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 

2. Martina K., 13 let - ZŠ Přerov Velká Dlážka 5 

3. Jaroslav Š., 15 let - ZŠ Přerov Velká Dlážka 5 
 

Nesmírnou pochvalu si zaslouží Marťa Konečná i za 

další úspěch. V rámci MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ 

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „Krásná jako kvítka“ totiž její 

obrázek měl takový úspěch, že si vysloužil čestné místo na 

výstavě. (Vystaveno bývá jen několik obrázků, protože jich 

dojde do soutěže veliké množství.) Stejného výsledku dosáhl 

i, již zmiňovaný, Jarda Štěpán a vystaveno měla také Adéla 

Přikrylová, oba naši absolventi. Opět se jednalo o soutěž 

táhnoucí se od minulého školného roku. Vernisáž probíhala 

v Havířově ve stejný den jako ta z Europe Directu, takže 

jsme se jí nezúčastnili. Nicméně uspět mezi několika tisíci 

obrázky (celkově 2394 obrázků) z celého světa je něco, co si 

zaslouží velký potlesk . Soutěž má přísná pravidla. 

Organizátoři přijímají obrázky vytvořené pouze některými 

technikami. Naše škola tak třemi vystavenými obrázky 

zaznamenala parádní výsledek. 
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Některé soutěžní práce zaslané do soutěže Voda na zahradě. Vítězné obrázky jsou první zleva. 

 

 

 

  

 

 

 Naše 

městečka  

V současné době čekáme 

na vyjádření poroty v rámci 

soutěže Příroda kolem nás, kde 

máme jistě několik želízek v ohni. 

O případném úspěchu budeme 

informovat. Pro představu 

přikládáme fotografii.  

Přesuňme se na chvíli na 

pole školy, za zmínku totiž stojí již 

tradiční výzdoba vestibulu školy 

před Vánoci, která byla tentokrát 

na téma Nejkrásnější zimní 

městečko. Vystavená městečka 

byla předmětem hlasování a 

nakonec se největší oblibě těšilo 

městečko žáků 7. A, kteří pak byli 

po zásluze odměněni chutným 

občerstvením.  

 

Třída 7. A se svou 

zaslouženou 

odměnou a 

diplomem 
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Co nás čeká teď? Nejen že se máme v plánu zúčastnit dalších soutěžních 

projektů, ale také spolupracujeme s městem Přerov na tvorbě kalendáře na další rok. 

Úkol je to pravda nelehký. Některé třidy se ho již stihly i zaleknout, ale snad ostatním 

odvážlivcům bude štěstí přát a práce nás bude i těšit. Celkem z deseti přesně zadaných 

témat jsme se stihli výtvarně ponořit zatím asi do poloviny. Na konci školního roku 

nás opět čeká přehlídka prací žáků napříč druhým stupeň, a to tentokrát na téma 

Hvězda v záři reflektorů. Téma bohaté na různorodost uchopení je žádoucí, a máte 

se na co těšit. Tedy tvorbě zdar! 

A ještě upozornění na závěr… někteří zaznamenali, že naše škola zakoupila 

keramickou pec. Ostatně tu už jsme mohli vyzkoušet se seniory, kteří k nám do školy 

docházeli (a někteří z daleka dojížděli) na keramické kurzy. V této souvislosti bych 

ráda  

poděkovala děvčatům Aničce Venclové, Marti Konečné a Marti Odložilové za 

pomoc v rámci keramického kurzu. Můžete nahlédnout do našeho kurzu díky přiložené 

fotografii. Keramika bude zařazena i do klasické výuky a kroužků, ať máme hodiny 

ještě pestřejší . 

Pestrobarevné dny přeje za všechny tvůrce p. uč. Hostašová 
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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 jméno a třídu, tak se můžete zúčastnit losování o tři 

speciální kartičky se třemi možnostmi  

PŘEDBĚHNOUT CELOU ŘADU NA OBĚD!!!! 

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

Sochorovi) 

1) Která osobnost má sochu uprostřed Horního náměstí? 

A) Jan Roch 

B) Jan Blahoslav 

C) Johan Blahoslav 

 

2) Kdo je učitelem dílen? 

A) Jitka Podivínská 

B) Barbora Nebojsová 

C) Lucie Dohnalíková 

 

 

3) Jaká hra byla zmíněna v minulém čísle Matesu?? 

A) Satisfactory 

B) Forest 

C) Minecraft 

Jakub Sochor 9. A. 
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CO NÁS ZAJÍMÁ 

 

 

  

 

 

 

      Emma Bolerazká (9.A) 

  

Nadějný programátor 

RAM 

     Zdravím vás u tohoto článku, po měsíci je to tu zase. Dnes 

si řekneme něco o pamětích RAM. Na úvod – bude nám 

zatím stačit, že se do nich načítají procesy, co spouštíte na 

počítači. To znamená, že tolik, kolik máme spuštěno 

procesů, tolik je využívána paměť. Pozor, neplést si paměť 

RAM s Harddiskem nebo s SSD jednotkou. O tom třeba 

příště.             

     Začneme tedy jít do hloubky – při výběru nás zajímá 

hlavně jakého jsou typu 

(DDR4,DDR3,DDR2,DDR1,SDRAM,SIMM). Poté se 

budeme zajímat o kapacitu GB nebo někde dokonce i v MB 

(DDR2,DDR1,SDRAM,SIMM). A jako poslední o 

frekvenci, ta je ve většině procesů zanedbatelná a v kategorii 

DDR4 je minimální frekvence 2133MHz (prodávaná). 

Frekvence znamená,že jak je rychlá paměť, tak je rychlejší i 

počítač. To stejné u procesorů a grafických karet. Budeme 

předpokládat, že RAM je do nového počítače s procesorem 

AMD Ryzen 7 2700x. To znamená, že se budeme dívat po 

typu DDR4 a frekvenci minimálně 3000MHz. Pro AMD je 

rychlost RAM velice důležitá a je-li nižší než 2666MHz, 

dojde k brutálnímu skoku výkonu dolů.              

     Dále se budeme dívat po kapacitě – nám bude stačit 

16GB, abychom mohli hrát hry a spouštět veškeré možné 

procesy. Dále 8GB bude stačit také na hry, ale je lepší mít 

16GB. 8GB RAM je možné využít v levných herních 

počítačích ale dokonce i v kancelářských počítačích. 4GB 

RAM se dnes vůbec nedoporučuje používat, ale je možné je 

využít v levnějších kancelářských počítačích, nikoliv v 

herních. Poté tady máme řadu na editování videí, 

profesionální editování fotek a procesů náročných na RAM. 

128GB, 64 a 32GB se vám vyplatí jen na toto.             

     Tím se dostáváme k dalšímu bodu, a to je to, co je 

schopna unést deska. Dejme příklad, koupíme desku s 2 

sloty na paměti. To se dnes nedoporučuje, ale budiž, pokud 

stavíte mini-počítač do miniaturní skříně. O tom ale později. 

Tyto desky většinou podporují maximálně 32GB RAM, 

takže koupení 64GB RAM by absolutně nedávalo smysl, 

protože se vám zobrazí jen 32GB RAM. Dále zde nemůžeme 

zapojit více než 2 paměti, takže možnost budoucího rozšíření 

není moc velká. Dále zde máme paměti, co se dávají do dual-

chanelu nebo do singlechanelu, ale to záleží hlavně na 

základní desce. 

                                                                  7.B Michal Hána 

OČI  

Kresba těchto očí byla kreslena 

tužkou 1, 2B, 4B a 6B. 

Dohromady jsem na tom 

pracovala okolo jedné hodiny bez 

přestávek. Nejdřív jsem začala 

Jiminem, dále jsem kreslila RMa, 

poté J-Hopea, Jungkooka, Vho a 

nakonec Sugu s Jinem (RJ). 

Každé oko je něčím zvláštní. 

Jeden má oko více zploštělé, 

druhé protáhlé, další rozšířené. 

Nikdy není stejné a to platí u 

všech lidí. 
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NOIR, PROTOŽE 

PROČ NE? 

Je to devítičlenná skupina z Jižní 

Koreje, která patří pod firmu 

LUK Factory. Skupina se skládá z 

Seunghoona, Yeonkuka, 

Junyonga, Yunsunga, Siheona, 

Hoyeona, Sihy, Minhyuka, a 

Daewona.  NOIR oficiálně 

debutovali 9. dubna 2018. 

Fanouškovské jméno je Lumiere.  

Noir mají i Instagram, kde se 

jmenují @noir_official__. Také 

mají i Twitter, facebook, Daum 

Café, Youtube a V Live. 

NOIR byli i v Česku! 

K datu 25. 10. 2019 tato skupina 

uspořádala křest svého nového 

alba “Abyss“, koncerty po Evropě 

a tím nesměli minout ani Prahu. 

Koncert se pořádal v Retro Music 

Hall, od 19:00 do 22:00 hodin. 

Lístek stál od 775 korun až do 

4000 korun. Já osobně měla na 

koncert jít, ale kvůli nepříznivosti 

vlakových spojů jsem musela 

tento výlet zrušit. Jinak jejich 

hudbu doporučuji, je chytlavá, a i 

když nemáte rádi kpop, tak i 

přesto se vám aspoň jedna zalíbí 

😊 

                                                               

Emma Bolerazká, 9.A 

 

Zdravím všechny, co si čtou 

tenhle časopis. Jsem Honza Bolerazký a dneska 

vám ukážu nějaké nové, ale i staré oblečení.  

Ten kdo se o to zajímá, to asi bude vědět, ale 

jsou tu tací, co tom moc neví. Takže nebudu to 

moc okecávat. 

Takže jako první tu mám Nike Air Max 95 og 

neon: 

Tyhle boty stojí okolo 3,5 K 

První řada těchto bot byla  

uvedena v roce 1987 s modelem 

Air Max 1.  

Jako další tu mám Adidas Ozweego: 

Tyhle boty stojí okolo 3,4 K 

Je více odstínů takových bot: bílé, 

modré, černé, fialové, neonově zelené 

Atd… 

Další boty tu jsou.  

Off-White Off-Court 3.0 high-top sneakers 

Za tyhle boty zaplatíte 14 K   

Značka Off-White nyla založena v roce 2012 

v Miláně. 

Okey, tak tohle je vše, 

 tak zase u dalšího dílu, zatím ahoj. 

                       Jan Bolerazký (7.B) 

 

BOTY BOTY DO 

ROBOTY 
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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 jako 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 168 cm a váží 46 kg. 

 

FAKTA: 

-Je levačka 

-Její přezdívka je Rosie a Pasta 

-Její první kamarádka je Lisa, předním 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, že 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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Pablo Diego Ruiz Picasso 

Narodil se 25. října 1881 a zemřel ve věku 91 let, dne 8. dubna 1973. 

Byl to španělský malíř a shochař a stal se jednou s nejvýznamnějších osobností 20. století. 

Společně s Georgesem Braquem je považován za zakladatele kubismu. 

Odhaduje se, že za celý svůj život vytvořil kolem 13 500 obrazů a skic, 100 000 rytin a tisků, 

34 000 ilustrací a 300 keramických děl. (V životě se nenudil.) 

Jeho otec ho učil různým technikám, například olejové malbě nebo kresbě. Ve svém životě též 

studoval na Akademii umění, ale po roce ji opustil.  

Po studiu se přestěhoval do Francie (centra umění v Evropě). Kde se díky M. Jacobovi naučil 

francouzsky. Škoda je, že se musela nějaká jeho díla spálit, aby se alespoň trochu ohřáli. 

Jeho díla se dělí do několika období: modré období (1901–1904), růžové období (1905–1907), 

období ovlivněné Afrikou (1908–1909), analytický kubismus (1909–1912), a syntetický 

kubismus (1912–1919). 

Co je to kubismus? 

Kubismus je umělecké hnutí přelomu 19. a 20. století, které pojímá výtvarné umění revolučním 

způsobem. 

Malíř nezobrazuje předmět z jednoho úhlu, ale z několika zároveň. Takže z toho může 

vzniknout splynutí několika barev a tvarů dohromady. 

Kristýna Čechová 7.B 
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Terčino hladové okénko 

 Tereza Knapková (8.C) 

LÍVANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 

  100g másla  

  sůl 

  300g hladké mouky  

  2ks vejce 

  500ml mléka  

  30g moučkového cukru  

  15g droždí  

Těsto na lívance :  Droždí rozetřeme s cukrem , přidáme lžíci mouky , lžíci 

mléka  a těsto necháme kynout . Pak přidáme vejce , sůl, rozmícháme a 

přidáme střídavě mouku , mléko , aby se neutvořily žmolky . Těsto  necháme 

vykynout až nabude dvojnásobný objem . Důlky lívanečníku  vždy 

promažeme a vylijeme do nich naběračkou těsto . Lívance opékáme po obou 

stranách dorůžova . Pečené lívance mažeme povily , sypeme strouhaným 

tvarohem a kropíme smetanou . Lívance se také mohou posypat skořicí 

smíchaný s cukrem .  Přeji vám dobrou chut´. 
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HERNÍ KOUTEK 

Red Dead Redemption 2 

Vývojář: rockstar games 

Datum vydání: 5. listopadu 2019 

 

Dnes jsme si připravili článek o hře Red Dead Redemption 2, která vyšla koncem minulého 

roku na PC. Hra se odehrává na divokém západě někdy na začátku 20. století. Hrajete za Arthura 

Morgana, člena gangu, kterému se pořádně nevyvedla „prácička“ v Blackwateru. Celé 

dobrodružství začíná ve chvíli, kdy jste vy i vaši kumpáni na útěku před zákonem a musíte se 

potupně skrývat, abyste měli vůbec šanci přežít. Problém Arthura, Dutche, Lennyho, Charlese 

a dalších desperátů je i v tom, že doba loupeživých band už zkrátka pomalu pomíjí a oni jsou v 

podstatě takovými dinosaury v novém světě. Pokud chcete být raději pravověrný padouch, který 

oloupí každého na potkání, samozřejmě taky můžete. Jen počítejte s tím, že na vaši hlavu bude 

velmi rychle vypsaná odměna, dostavníky vás odmítnou převážet z místa na místo a navíc se 

za vámi může kdykoli pustit partička lovců odměn na koních. A ne jednou. To pořád ovšem 

není zdaleka všechno, čím můžete jako Arthur Morgan vyplnit čas strávený ve hře. Pořád je tu 

sbírání kartiček z krabiček cigaret, hledání ukrytých pokladů nebo dinosauřích kostí, rybaření, 

hazardní hry či lov divokých zvířat. Tomu jsem osobně propadl a strávil víc času než hraním 

příběhových misí. Číhání na jeleny, králíky, vlky či losy je totiž také velká zábava. Nejdřív 

musíte totiž to správné zvíře vůbec najít, pak ho prostudovat. Hra je sama o sobě hodně zábavná 

a dá vám trochu zabrat než se dostanete do samotného konce. Ve hře je podporován samozřejmě 

i režim multiplayer kdy si můžete všechna dobrodružství užit s vašimi kamarády. Problém této 

hry je však v tom že hra je v ohledu na jiné hry hodně drahá, ale myslím si, že to za ten nabitý 

příběh a skvělou grafiku stojí. 

A proto této hře dávám 9,5/10   

                                                                                                                 Tomáš Němeček (9.A) 
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JAZYKOVÉ OKÉNKO 

Jaký by měl být můj budoucí partner? 

Můj muž bude hlavně fajn, 

o to už se postarám. 

Bude hodně tolerantní, 

rodině bude se věnovati. 

 

Bude se o děti umět starat, 

a né moc často je bude kárat. 

Bude hrozně statečný, 

a nebude nevděčný. 

 

Budem se mít hodně rádi, 

něco víc než kamarádi. 

Bude hlavně přátelský, 

a budeme mít 2 pejsky.  

 

Budem jezdit na výlety, 

kde budeme jen já a ty.  

Plné kufry odvezeme, 

a dětem něco dovezeme. 

 

Spolu si to užijem, 

a stovky se dožijem. 

Jáchym se bude jmenovat, 

a bude umět sportovat. 

 Anna Mae Shaw (7.B) 
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ŠKOLA A SPORT 

KOBE Bryant 

 

 

Zdravím opět, v neděli 2.2. se náš 

přerovský basketbalový tým TBS 

Přerov utkal s nejsilnějším 

soupeřem SKB Zlín B. Ze začátku 

zápas šel velmi dobře pro náš tým 

a byl docela vyrovnaný. Ovšem na 

konci první čtvrtiny už začal 

zpomalovat (ano na konci první). 

Bojovali jsme, ale na silný Zlín 

jsme neměli a nakonec jsme 

prohráli o trapných 50 bodů neboli 

25 košů (99-49). Měli jsme už lepší 

útok, a tak snad příští zápas je náš. 

Většina hráčů, kteří hráli, si dali 

aspoň jeden koš, takže aspoň něco, 

že? 

                                                                             

                                                                                                        

Andrej Carthren Samuels (9.A) 

 

Basketbalový svět přišel o jednu z největších legend. 

Dlouholetá opora Los Angeles Lakers a americké 

reprezentace Kobe Bryant zemřel při havárii 

vrtulníku v Kalifornii. Podle amerických médií byla 

na palubě letadla i Bryantova třináctiletá dcera. 

 

 

Bryant byl podle zámořských médií jedním z devíti 

lidí na palubě vrtulníku, když začalo hořet a stroj se 

i s posádkou zřítil k zemi. Nikdo z pasažérů tragédii 

nepřežil.  

 

 

Zdroj: https://rychnovsky.denik.cz/zpravy-ze-

sveta/zemrel-basketbalista-kobe-bryant-bylo-mu-

41-let-20200126.html 
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PŘEROVSKO A OKOLÍ 

 

 

 

Gabriela Vincenecová, Markéta Malantíková (6.A) 

Můžete si zajít do kina na komedii 

DOLITTLE. Jde o příběh 

výjimečného muže, pozoruhodného 

zejména tím, že si mnohem víc než s 

lidmi rozuměl se zvířaty. A to 

doslova. Náš doktor Dolittle ovšem 

není nudný veterinář, nýbrž 

stoprocentní dobrodruh, po jehož 

boku se nelze nudit. Film hrají 19.2. 

v 17:30, 25.2. v 15:30 a 28.2. 

v 17:30 

JINÝ POHLED NA PŘEROV je 

název výstavy, která se koná od pátku 24.2., 

do neděle 1.3. v Muzeu Komenského. 

Autorem je oblíbený přerovský výtvarník a 

karikaturista Lubomír Dostál. 

 

Ve Výstavní síni Pasáž se koná výstava LETECKÁ BITVA NAD 

PŘEROVSKEM.  Návštěvníci se mohou seznámit s archeologickým průzkumem a jeho 

nálezy při mapování průběhu bitvy a také vzpomínkami přímých účastníků. 

 

Pro sportovní fanoušky se na zimním stadionu 11.2. v 18:00 hodin koná utkání 

HC ZUBR Přerov – CHOMUTOV 

 

https://prerov.nejlepsi-adresa.cz/images/akce/1578851492_dostal-jpg.jpg
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REDAKCE 

Mgr. Lucie Dohnalíková, 

Mgr. Barbora Nebojsová 

 Vendula Vítková (8.C),  

Jan Bolerazký (7.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)  
  

 


