
MATES 
...opět corona... 

 

Největší novinkou naší školy je 
renovace chodeb v přízemí a 
prvním patře. Minulý rok pro-
běhla tatáž rekonstrukce ve 
druhém a třetím patře. Všem se 
nám naše „nová“ škola líbí. 

Bohužel moc jsme si ji neužili, 
opět se musíme učit z tepla 
domovů přes MS Teams. 

My však pevně věříme, že se 

opět v co nejbližší době 
setkáme zase v prostorách 
(třídách) školy. 

V prvním čísle tohoto škol-
ního roku si můžete přečíst 
třeba rozhovor s naší novou 
paní učitelkou Hanou Blaž-
kovou nebo zajímavosti o 
hrách. 
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Novinky z naší školy—nové podlahy 



1. Proč jste se stala učitel-
kou? 

„Moje maminka byla učitelka a má 
vztah k dětem, vedla mě k tomu od 
dětství, to mě ovlivnilo.“ 

 

2. Proč jste si vybrala zrovna 
VV? 

„Už od dětství mě hodně bavilo malo-
vat a kreslit, chodila jsem i do Základní 
umělecké školy v Uničově.“ 

 

 

3.Jaký jiný předmět byste 
chtěla učit, kdybyste mohla? 

„Mám kromě VV vystudovaný anglický 
jazyk, tak bych učila anglický jazyk.“ 

4.Je tohle první škola, na kte-
ré učíte? 

„Ne, už jsem učila na jedné základní 
škole a předtím jsem absolvovala praxi 
na základní umělecké škole.“ 

5.Jak se Vám líbí na naší ško-
le? 

„Jsem spokojená, líbí se mi tady, mys-
lím si, že jsou tady príma žáci a musím 
vás pochválit, že jste vedeni ve VV 
pracovat.“ 

6.Na kterého pedagoga ráda 
vzpomínáte a čím Vás tak 
oslovil? 

„Je to moje bývalá paní třídní učitelka, 
ona měla vystudovanou VV a ANJ tak 
jako já, ta byla pro mě hodně inspira-
cí.“ 

 

7.Jaké máte záliby? 

„Jógu, cestování, čtení knih v anglic-
kém i českém jazyce, malování a kres-
lení.“ 

 

Děkuji Vám za rozhovor. 

                                                                            

       Kilkovská Alžběta, 6.A 

Nejhorší zpráva měsíce 

Vážení rodiče, na základě Usnesení Vlády ČR č.1022 
přechází škola od středy 14. října 2020 na distanční výu-
ku. Prezenční vzdělávání bude obnoveno v pondělí 2. 
listopadu 2020. Více informací dostanete prostřednictvím 
třídních učitelů. Případné individuální stravování žáků ve 
ŠJ je možné po předchozím přihlášení v kanceláři ŠJ. 

… vaše ZŠVD 

„Pane učiteli, smím mluvit, když 
se mě nikdo na nic neptá?“ 
„Ne, to není slušné.“ 
„Tak se mě zeptejte, jestli vám 
náhodou před školou někdo ne-
krade auto.“  

 

Kája: „Byl si někdy v Prčicích?“  
Adam: „Jo, při písemce z matiky.“ 

 Jak napočítáme do nekonečna? 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, osmičko lehni 
si.  

 

Učitelka: „Kdo se pořád otáčí?“ 
Žák: „Země.“ 
Učitelka: „Kdo to řekl?“ 
Žák: „Galileo Galilei.“  

 

Perlička ze žákovské knížky 
Simuloval zvonění školního 
zvonku budíkem, a když se mu 
na to přišlo, ještě tvrdil, že ho o 
to školník požádal.  

Vtipy z učitelského prostředí 

Rozhovor s paní učitelkou Hanou Blažkovou 

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“ 
 

Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-ucitelich/  



 

Top 5 nejlepších her na android mobil LOR 

Nová mobilní hra ze světa League 
of legends. 

Je to strategická a karení hra.  

Jednotlivé karty jsou založeny na 
postavách 

a schopnostech. 

Hraje se proti botům hračům a 
kamarádům. 

Hra je zdarma na google play. 

 

SHADOWGUN war games 

Je freetoplay taktická střílečka od 
českého studia. 

V této hře máte na výběr z pěti 
postav které mají různé 

speciální schopnosti. 

Několik herních módů zdarma proti 
realných hráčů. 

 

GRID AUTOSPORT 

Jedna z těch nejlepších závodních 
her. 

Stojí 290Kč.  

Hra se může pochlubit vynikající 
grafikou,skvělým ovládáním. 

Velký výběr aut. 

 

MINECRAFT 

Hodně dobrá dobrodružná hra. 

Jde hrát s kamarády. 

Nebo hrát svůj vlastní svět 

Hra stojí přes 200Kč. 

 

COD:MOBILE 

Snad ta nejlepší střílečka na mobil. 

Můžeš hrát Multiplayer nebo Bat-
tle roayle. 

Hra je zdarma na android. 

Velký výběr zbraní, skinů, postav 

                                                                                                   
 Benda Adam, 6.B 

Herní koutek 

Assasin creed 2 je velice dobrá hra. I 
když je to velmi stará hra, má pořád 
něco do sebe. 

 

Příběh 

Hrajeme za zkušeného floutka Ezio 
Auditore Da Virenze. Bojuje proti 
templáři Rodriga Borgia, nejsilnější-
mu záporákovi této hry. A bojuje s 
templáři např. Vieri De pazzi, Jacobo 

De Pazzi. Později se Ezio setká s Leonardem da Vincim, 
který Eziovi vyráběl nějaká ta assasinská udělátka, např. 
skrytou čepel, pistoli, jedovatou čepel atd. Díky tomu se 
stal Ezio nezastavitelným. 

 

Místo 

Florencie, Benátky, Forli, Tuscany, 1476 - 1499 

                                                                                     
   
 Sanetrník Štěpán, 6.B 

Assasin Creed 2 

 Až jednou někdo natočí 
Minecraft film, bude to 

blockbuster.  
 

Zdroj: https://
www.kukatko.cz/herni-vtipy/ 

Někdo včera 
Zoltanovi ukradl 

peněženku. Jak někdo 
mohl klesnout tak nízko?  

 
Zdroj: https://www.kukatko.cz/

herni-vtipy/ 



1. Proč jste se stala učitel-
kou? 

„Moje maminka byla učitelka a má 
vztah k dětem, vedla mě k tomu od 
dětství, to mě ovlivnilo.“ 

 

2. Proč jste si vybrala zrovna 
VV? 

„Už od dětství mě hodně bavilo malo-
vat a kreslit, chodila jsem i do Základní 

Emoji 

„Pane učiteli, smím mluvit, když 
se mě nikdo na nic neptá?“ 
„Ne, to není slušné.“ 
„Tak se mě zeptejte, jestli vám 
náhodou před školou někdo ne-
krade auto.“  

 

Kája: „Byl si někdy v Prčicích?“  
Adam: „Jo, při písemce z matiky.“ 

 Jak napočítáme do nekonečna? 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, osmičko lehni 
si.  

Jazykové okénko 



Suroviny 

• 3 hrnky polohrubé 
mouky 

• 1,5 hrnku cukr 
krystal 

• 3 vejce 

• soda bicarbona 

• 2 vanilkové cukry 

• 1 hera 

• 400 g červený, bílý, 
červený rybíz 

• 3 zakysané smetany 

Smícháme , aby se vytvořila drobenka.. Odebereme z ní na posyp koláčku. 

 

 

1.Mouka, cukr, vanilkový cukr dáme do misky spolu s tukem na pečení. 

2.Do misky dále přidáme vejce , sodu a zakysané smetany . 

3. Vymícháme těsto , které přeneseme na plech , který jsme vystlali pečícím papírem . 

4. Omytý rybíz dáme na vrch. Posypeme drobenkou a dáme péct do trouby  
na cca 45 min při teplotě 175-180 st. Celsia  

5. Upečený koláč necháme mírně vychládnout a pokrájíme na  úhledné kousky .  
Můžeme ještě posypat moučkovým cukrem .  
 
         Tereza Knapková, 9.C 

Hladové okénko Terky Knapkové 

Rybízová smetanová bublanina (čas přípravy 30 min., 

doba pečení  45 min.) 

Láska 
prochází 

žaludkem :) 
DOBROU CHUŤ!!! 



Aktuální tabulka nakažených 

Dvě stě dvacet nákladních aut by 

se muselo dostat k velké Laguně a 

naložit na korbu bahno, aby byl 

výsledek stejný, jako při použití 

speciální bakteriální směsi, která 

fakticky bahno ze dna „požrala“. 

„Máme v ruce zprávu, která jasně 

říká, že v Laguně došlo k úbytku o 

1 800 metrů kubických, a to považuje-

me za solidní výsledek. Spokojeni jsou i 

rybáři, kteří nás už vloni upozornili, že 

jde touto pro přírodu šetrnou metodou 

dostat ze dna usazeniny,“ říká náměs-

tek přerovského primátora Michal Zá-

cha.  

 

Dno Laguny je tenčí. Bakteriální směs zlikvidovala 

bahno, které by muselo odvézt 220 aut. 

 

 

Aktuality z Přerova 

 
Zdroje: https://www.krajpomaha.cz/ 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/tiskove-centrum/tiskove-zpravy-
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