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Milí čtenáři, 

i když nemůžeme tentokrát roznosit MATESa do Vašich tříd, rozhodli 
jsme se ho vydat. Snad Vám udělá radost. 

Vzpomínám si na to nadšení, když pan ředitel rozhlasem oznámil, že 
nesmíme zítra přijít do školy. Jen v těch nejrůžovějších snech se Vám 
zdálo, že toto někdy uslyšíte, že? Zajímalo by mě, jestli je ten sen stá-
le tak růžový. Líbí se Vám doma? Užíváte si to, že nemusíte brzy vstá-
vat? Žádný stres ze zkoušení a písemek. Žádné učitelky, které po Vás 
chtějí nějakou práci. Tady přibrzdím…učitelky, které po Vás chtějí 
práci pořád existují, i když je nevidíte . Po třech týdnech doma už si 
toho snad všimli i ti nejzarytější prázdnináři. 

Ne, toto nejsou prázdniny. I přesto věřím, že jste si v chaosu našli 
systém, vyhradili si čas na učení, čas na jiné povinnosti a čas na zá-
bavu a že si ten čas zvládáte zpříjemnit. Nenuďte se, zkuste něco no-
vého – přečtěte si knihu (pro některé opravdu nový zážitek ), uvařte 
rodině oběd, poskládejte si oblečení ve skříni podle barev (černá, čer-
nější, nejčernější), vytřete podlahu v bytě hadrem (mopem to umí kaž-
dý), vytvořte pro spolužáky křížovku, naučte se cizí jazyk, ustelte si 
postel, cvičte (schválně: kolik kliků zvládnete dnes a kolik až se se-
jdeme ve škole?). Když už musíme být doma, zkusme ten čas dobře 
využít. Nezapomeňte komunikovat s kamarády, třeba na tom nejsou 
dobře a cítí se osamělí. Potěšte své rodiče, nejspíš to teď nemají jed-
noduché. Buďte doma, ať se co nejdříve sejdeme. 

Prozatím se loučím a těším se, až se uvidíme zase ve škole – face to 
face a věřím, že to bude brzy! Myslím na Vás 

P.S. Kdybyste se chtěli s ostatními podělit o to, jak toto období zvlá-
dáte a přežíváte, napište nám mail a my to zveřejníme v dalším čísle. 

Váš MATES 

(Barbora Nebojsová) 
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Chtěla jste už odmala být učitelkou výtvarky? 

 

     Moje cesta k pedagogické profesi se, jak už to tak bývá, nevinula zcela přímočaře. 

Na základní škole jsem tápala, čím bych mohla být. Škola mě bavila, takže jsem se 

rozhodla jednoznačně pro gymnázium. Z gymnazijních lavic mě to vedlo ke stu-

diu umění na vysoké škole hlavně díky našim skvělým učitelům. Kromě toho jsem se 

věnovala studiu veřejné správy. Když jsem pak volila mezi úředničinou a kantořinou, 

mé kroky směřovaly do školství. No, a vidíte sami, jak to nakonec dopadlo. 

 

Jak žáci reagují na hodiny výtvarky, a jak jim to jde? 

 

    To je hodně těžká otázka. Odpovím jednoduše: reagují různě. Tak jako každý před-

mět má i výtvarná výchova své odpůrce (což je škodaL), ale i nadšence (a to mě vel-

mi těší :) ). Tedy pokud žák chce na sobě pracovat i v oblasti tvorby, má v hodinách 

výtvarné výchovy bránu otevřenou. Pokud si tuto bránu někdo sám před sebou za-

myká, je to jeho škoda. V hodinách má žák totiž mnohdy jedinečnou možnost tvořit, 

proto jsem nadšená, když u některých vidím, že tu bránu zábran odemykají a otvíra-

jí. 

 

Vyhráli žáci už nějaké soutěže výtvarné? 

 

     Na naší škole máme nesmírně šikovné žáky. Nemá cenu opakovat článek 

z minulého Matesa, kde jsem informovala o úspěších i mezinárodního rázu! Ale pře-

cejen se pochlubím čerstvou novinkou; v rámci soutěže Namaluj přírodu jsme se za 

druhý stupeň umístili na dvou příčkách! Za první stupeň (práci Zikmundové Lydie do-

dala p.uč. Hudečková) pak na jedné. Velká gratulace! :) 
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Kat. 3 Druhý stupeň  

Pořadí Příjmení, jméno Škola 

1. Mirga Josef ZŠ Želatovská, Přerov 

2. Dostálová Markéta ZŠ Velká Dlážka, Přerov 

3. Čechová Kristýna ZŠ Velká Dlážka, Přerov 

Kat. 2 První stupeň  

Pořadí Příjmení, jméno Škola 

1. Skácelová Kateřina ZŠ Všechovice 

2. Zikmundová Lydie ZŠ Velká Dlážka, Přerov 

3. Turecká Zuzana ZŠ Svisle, Přerov 

Paní učitelka dodala také tabulky vítězů zmiňované soutěže (pozn.red.): 

Vendula Vítková (8.C) 
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Zápis do prvních tříd bude probíhat bez přítomnosti dětí, tedy pouze formálně. V současnosti 
řešíme technikálie, budoucí prvňáčci budou informováni o způsobu zápisu v nejbližší době. 

Přijímací zkoušky na SŠ se budou určitě konat, předpokládáme v 1. polovině června a pouze 
jednokolově. 

Prázdniny se vláda v současnosti zkracovat nechystá. 

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci a podporu … vaše ZŠVD 
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Kdo zná Honzu H., žáka 5.B, tak ví, že jeho největším sportovním 
kamarádem je jeho malá házenkářská mičuda. V posledních dnech 
jste ho však mohli vidět více, pro něho ne tak s obvyklým předmě-
tem, se švihadlem. Ptáte se asi, proč ta změna? Odpověď je jasná. 
Honza se začal připravovat na desetiboj Odznaku všestrannosti Sa-
zka Olympijského víceboje. 

Honza se chystal se reprezentovat naši školu v okresním kole v 
Hranicích na Moravě, které mělo proběhnout v měsíci dubnu. 
Vzhledem k opatřením kvůli virové epidemii byla koncem března 
zrušena 

všechna republiková okresní i krajská kola. V září 2020 se má podle 
plánu uskutečnit republikové finále v Brně. Do velkého finále budou 
nominováni žáci na základě jejich dosažených výsledků zaslaných 
učiteli do elektronického systému. 

A tak Honza nelení, a v době domácího vzdělávání se také pravidel-
ně každý den připravuje na disciplíny, které může ještě postupně 
zdokonalovat. A mezi ně patří také 2 minuty skoků přes švihadlo. 
Na začátku našeho snažení si Honza zapisoval výsledek kolem 100 
skoků, v současné době už překonává hranici 200 skoků. Kromě 
skákání se Honza také zaměřuje na posilování, aby jeho výkony při 
disciplínách lehy – sedy, kliky, shyby a hod medicimbalem odpoví-
daly jeho představám. 

Tak držme Honzovi palce, ať se mu jeho trénink daří a jeho úsilí se 
tak projeví i v jeho nominaci na REPUBLIKU! O výsledku nominace 
se dozvíte snad v příštím čísle našeho časopisu. 

J. Štefanová, Honzův tutor 
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Základní kurz paměti 

Nově nabízenou aktivitou pro seniory Regioklubu ZŠ Velká 
Dlážka se stal od února 2020 Základní kurz paměti. Senioři se v 
prostorách školy setkají na celkem 8 přednáškách lektorky Věry 
Přikrylové, trenérky paměti II. stupně. Kurz je zaměřený hlavně 
na koncentraci a základní techniky zdokonalování paměti. Na 
tento probíhající kurz paměti se přišla podívat i regionální televi-
ze Přerov, která odvísilala dokument, na který se můžete podí-
vat i na webových stránkách školy v sekci Regioklub. 

 

Sportovní hry seniorů ČR 

Senioři Regioklubu ZŠ Velká Dlážka vytvořili skupinu 10 spor-
tovců, která bude reprezentovat Regioklub dne 24. září 2020 v 
Praze, Kotlářce, na republikových sportovních hrách seniorů 
Davida Hufa. Reprezentanti začali intenzivně trénovat a své vý-
kony budou předvádět v disciplínách Nordic Walking, Slalom 
mezi tyčemi, Pétangue, Biatlon s laserovou pistolí a Skok dale-
ký. 

J. Štefanová, garant Regioklubu 
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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 Socho-

rovi) 

1. Kdo vyhrál 3. místo za druhý stupeň ve výtvarné soutěži Na-

maluj přírodu? 

 

A) Markéta Dostálová 

B) Jakub Sochor 

C) Kristýna Čechová 

 

2. Ze které země je jídlo z Terčina hladového okénka? 

 

A) Česká republika 

B) Španělsko 

C) Itálie 

 

 

3. Na který den připadají letos Velikonoce? 

 

A) 10. dubna 

B) 11. dubna 

C) 12. dubna 

                                                                                                                       
            Sochor Jakub (9.A) 
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Oblečení ženám dává vět-
ší volnost a schovává je-
jich křivky. Na šatech se 
objevují abstraktní vzory, 
křiklavé barvy, ale nosí se i 
černobíle vzorované oblečení. Oble-
čení bylo převážně z umělých vláken. 
Umělý materiál se projevil i 
v doplňcích, např. plastové náušnice. 

https://www.modnipeklo.cz/modni-styly/retro-saty-60-leta/ 

Klára Cigánková (8.B) 

Letos vychází Velikonoce 

na neděli 12. dubna. 

Snad si je užijete v kruhu 

blízké rodiny, s kterou teď 

trávíte nejvíce času. Na-

malujte si krásná vajíčka, 

vyzdobte si okna a  mys-

lete pozitivně ;)  
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Původ-Čína (Wuchan) 

Pandemie-coronavirus (covid-19) 

Zasáhl celý svět 

Nejhůř postižené státy: 

Španělsko-počet obětí-6 528 

Itálie-počet obětí-32 000 

Německo-počet obětí-455 

Francie-počet obětí-1 969 

Česko 

-nakažených-2 859 

-vyléčených-11 

-obětí-17 

-testovaných-43 498 

Původ: Američanka z Milána, (Itálie)lyžaři z Itálie 

Jak se chránit??? 

1) nosit roušku-když jdu ven (někomu otevřít dveře) 

2) pohyb venku-venku se nevyskytovat ve velkých 

skupinkách 

- do obchodu chodí 1 člen z rodiny 

-nejlépe zůstat doma 

Zákazy-omezená otevírací doba a zavírací doba obchodu-některé jsou uzavřeny 

Zavřené školy 

Markéta Malantíková, Gabriela Vincenecová, Vanesa Bartušková 
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Den za dnem, noc za noci,  
sílí ve mne vlna emocí.  
Smutno je mi po škole,  
premlouvat dětské nevole, 
ze učení je krásná věc,  
navzdory tomu, ze je to kec ;-)) 

    Eliška Sahajová 

 

Koronavir kráčí krajem, ruletu 
s ním tedy hrajem, škola nám 
všem trochu chybí, vrátili by-
chom se kdyby, koronavir se 
nás bál, popřejme mu proto 

zmar  

  Jaroslav Matěj 

Ten, kdo dobrovolný úkol zadal, 

jaké talentované členy má náš sbor, 

jistě se nenadál. 

To jsem ráda, že jsem přispěla, 

řízky jsem kvůli tomu málem spálila. 

   Barbora Nebojsová 
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Ráno jsem vstala, 

roušku jsem si dala. 

Když jsem pak chtěla zuby si vyčistit, 

stáhla jsem ji, ale musela jsem dva metry od 
zrcadla být, 

neb to je ta bezpečná vzdálenost, 

jakýsi pomyslný most, 

který teď stojí mezi lidmi, 

možná stát bude měsíce, dny, týdny … 

Jestli mohu své malé přání vyslovit, 

pak chtěla bych najít záchrannou nit. 

Té se chytit 

a nepustit. 

No a když psychicky se zhroutím, 

na černém trhu Paralen, dezinfekční gel a 
kvasnice si koupím. 

Pak už děj se vůle boží, 

karanténu strávím v loži. 

    Jana Hladíková 

Hleďte na to mistrovství,  
ne pokusy naše chabé!  
Vedela jsem, ze tohle vítěz-
ství,  
případne naši Janě :-D 

  Eliška Sahajová 

Češtinářky ty jsou v ráži,  
nezvladám už držet 
krok.  
Vase básně ty mám v 
paži,  
vytvořil se u mě blok :-)  
Vaše mluva vzdálená,  
ta mi dělá vrásky,  
probuh co je zemdlená? 
vzteky si trhám vlásky.  
Naštěstí mám strýčka 
Gůgla,  
ten mi se vším poradí... 
Avšak co je dekadence, 
ani chudák sám neví.  
Proto prosím, netrapte 
mě,  
mějte se mnou soucit.  
Ono se mi těžko směje,  
když slova nejdou po-
chopit!   

  Eliška Sahajová 
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Za mašinou s tuhým tělem 

sedí ženy podvečerem: 

„sviť žárovko sviť, 

ať mi šije niť. 

 

Šiju, šiju huboroušky, 

proti virům nemám zkoušky 

sviť,žárovko, sviť, 

ať mi šije niť. 

 

Dnes je čtvrtek, zejtra pátek 
- 

rozstříhám i modní šátek 

:sviť,žárovko, sviť, 

ať mi šije niť. 

 

Zelené šaty, botky rudé, 

brzy virus zničen bude: 

sviť,žárovko, sviť,ať 

mi šije niť." 

Ráno, raníčko šička vstala, 

roušku si v uzel zavázala: 

„Půjdu, matičko,roušky prát 

musím je celé dezinfikovat" 

 

„Ach nechoď, nechoď mezi li-
di, 

v testech se staly už i chyby 

Já měla zlý té noci sen: 

nechoď, dceruško,bez roušky 
ven. 

 

Virus se tobě vyhýbal, 

asi se české šičky bál, 

v sukničce jako z vodních pěn: 

nechoď,má šičko,k lidem ven. 

 

Bílé šatičky smutek tají, 

v perlách se slzy ukrývají, 

a pátek nešťastný je den, 

nechoď,má šičko, k lidem 

Nemá šička, nemá stání, 

rozdávat roušky ji cos po-
hání, 

roušky všem dodat ji teď 
nutí, 

nic doma, nic jí po chuti. 

 

První roušku už lidem dala  

zakryla ústa,naději dala, 

po ochraně teď šité od srd-
ce 

zavířilo se rychle velice. 

 

Narazil u nás virus tvrdě, 

české šičky to vzaly hrdě, 

na mapě zkázy co světu 
dal 

zelený mužík dotleskal. 
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Datum vydání: 30.11 2012 

Vytvořeno od: Ubisoft Montreal 

Na dovolené se toho může pokazit spousta: nevyjde počasí, jídlo je hnusné. Ale 

Jason Brody by obdobné potíže ještě s radostí popadl všemi deseti. Jeho dovole-

ná totiž skončila v okamžiku, kdy ho i s partou kamarádů unesli piráti, kteří mají v 

plánu vydělat pořádný balík prodejem celé skupiny do otroctví. Ještěže má Jason 

k ruce staršího bráchu Granta, který se u armády naučil, jak stráž zlikvidovat za 

dvě vteřiny. Plán útěku ze zajetí ovšem vzápětí pokazí psychotický šéf bandy pirá-

tů Vaas, který pošle staršího bratříčka do věčných lovišť. Tohle všechno se stane 

hned na začátku hry. Autoři vás po krátkém uvedení do příběhu nijak nenutí, 

abyste ho sledovali. Místo toho vám otevřou obrovský tropický ráj, kde se můžete 

hodiny toulat, lovit zvěř, hledat skryté poklady nebo nad krajinou poletovat v roga-

lu. Far Cry 3 je sice především střílečka, ale obsahuje silné elementy z her na hr-

diny i prvky z plíživých akcí. Za plnění misí totiž získáváte zkušenostní body, které 

odemykají nové schopnosti, rozdělené do tří samostatných stromů. Pokud vás 

ovšem tiché plížení nebaví nebo ho považujete za srabárnu, můžete zkušenosti 

dohnat i jinak, šmejděním po ostrově a hledáním ukrytých relikvií nebo dopisů z 

druhé světové války. Těchto sběratelských kousků je ve hře skoro 200 a dohro-

mady dávají obrovský ranec materiálu pro rozvoj vašich zabijáckých schopností. 

Graficky vypadá hra i na to, že je skoro 8 let stará parádně a hýbe se plynule i v 

momentě, kdy džungle kolem vás hoří a do zad vám pálí pět pirátů z útočných pu-

šek. Hra je dostupná téměř pro každého, jelikož její cena již klesla skoro o polovi-

nu původní ceny. 

Hra je skvělá velmi mě bavila, takže dávám 10/10. 

 

                                                                                                             
    Tomáš Němeček (9.A) 
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Jaro 

Když jaro vstává z postele, 

už se cítí vesele. 

Na jaře všechny kytky kvetou 

a pomlázky se pozdějc pletou.                                                      

 

Dívky chodí jedličku, 

dostanou po balíčku. 

Kluci chodí tatarovat, 

o vajíčko koledovat.  

ROUŠKA 

Coronavir řádí všude 

Co teď s lidmi jenom bude? 

Dodržujme hygienu 

Využijme karanténu 

 

Buďme doma všichni spolu 

A nechoďme do obchodu 

Spolu hrajme různé hry  

A studujme do školy 

 

Rouška chrání mě i tebe 

Nezmatkujme, chraňme sebe 

Vím, že tohle dlouho trvá 

Nebojme se, ČR to dá! 

Anna Mae Shaw (7.B) 
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Volá fotbalista otci: "Ahoj tati, dneska jsem dal 2 
góly!" "No, to jo super a kolik to skončilo?" "1:1"  

Lezou dva horolezci na skálu a najed-
nou ten víc nahoře povídá: "Ty Pepo 
mě se chce na malou." "Ne nechce." 
"Jo chce." "Ale Nechce!" "Já už to ne-
vydržím. Co mám dělat?" "Zkus au-
tosugesci." "Co to je?" "To si říkej: Ne-
chce se mi, nechce se mi." Tak ten na-
hoře si říká "Nechce se mi, nechce se 
mi." a ten dole "Neteče to na mě, nete-
če to na mě."  

V Monaku zakázali hrát 
fotbal kvůli stále se opaku-
jícím problémům. Každou 
chvíli jim míč vletěl do Itá-
lie nebo do Francie.  

Jestli se plaváním hubne, tak co dělají 
velryby špatně?  

Zdroj: https://ntx.cz/vtipy/o-sportu/3/ 
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