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EDITORIAL - První pololetí za námi!
Kalendářní rok se přehoupl na další, i školní rok se nám již přehoupl do druhé poloviny.
Asi už všichni pochopili, že je tentokrát žádný lockdown od učení a známek nezachrání,
a teď přemýšlí, jak to druhé pololetí vylepšit. Jsou ale i žáci (a učitelé � ), kteří to pochopili již v září a jedou na vlně píle a zodpovědnosti od začátku. Já bych chtěla pochválit
všechny, protože vrátit se zpět do pracovního režimu není nikdy lehké. I po dvouměsíčních letních prázdninách bývá rozjezd velmi pomalý, a my jsme byli doma skoro celý
školní rok! Věřím, že pololetní vysvědčení už probralo z covid-spánku i ty nejunavenější
medvědy. Jaro se blíží, vstávat!!!
Mgr. Barbora Nebojsová
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Aktuality z Dlážky
Lyžařský kurz 2022
Letošní lyžařský kurz je opět za
námi. Každoročně se uskutečňuje na začátku ledna pro žáky
5.třídy a druhého stupně. Bohužel se minulý rok nemohl kvůli
pandemii covidu konat, ale
v tomto roce škola udělala vše
pro to, abychom ho mohli absolvovat, a tak i tentokrát se ho
mnozí mohli zúčastnit a odvézt
si skvělé zážitky. Jsme opravdu
vděčni a chtěli bychom vyjádřit
velké díky škole , že nám to bylo umožněno, jakožto deváťákům, kteří tu příští rok už nebudou.
Ubytováni jsme opět byli na hotelu Kamzík, kde vařili vynikají
pokrmy, zaměstnanci hotelu
byli velice přátelští a milí. Bylo
nám poskytnuto vše, co jsme

potřebovali. Možnost trávení
volného času nám nabízel bazén, tělocvična nebo prostorné
společenské místnosti. No,
prostě luxus.
Sjezdovky byly parádní a počasí nám přálo. Ti vyspělejší a
zdatnější lyžaři si jistě výborně
zalyžovali a velká poklona patří
těm, kteří stáli poprvé na lyžích
či na snowboardu a velice rychle se to naučili. S blížícím se
koncem přibývalo únavy a ani
úrazům jsem se nevyhnuli, naštěstí nevím o žádném závažnějším. Ke zpestření našeho pobytu přispěla nádherná ozdravná
procházka lesní cestou
k lyžařskému vleku Kopřivná.

Bohužel pár z nás odjelo
domů, avšak věříme, že i
tak si odvezli s sebou nezapomenutelné zážitky. A pokud jste byli dost pozorní,
tak jste mohli zamávat Elišce Holíkové s paní učitelkou Podivínskou a společně s ostatními žáky do České televize, jelikož tam celé
první družstvo předvádělo
své lyžařské dovednosti.

Ganvara Pavelková (9.A)
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Aktuality z Dlážky
Olympiáda z českého jazyka
48. ročník olympiády v českém jazyce proběhl v úterý 25. ledna 2022. Opět byla určena pro žáky 8. a 9. ročníku. Soutěž je rozdělena na dvě části – mluvnickou a slohovou. Není jednoduché obstát v obou z nich. Účastníci však předvedli to nejlepší ze svého češtinářského umu a dosáhli obdivuhodných výsledků.
V tabulce uvádíme tři nejlepší. První dva postupují do okresního kola. Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme vítězům.
Mgr. Jana Hladíková
1. – 2. místo
3. místo
4. místo
5. – 6. místo
7. – 8. místo
9. místo
10. místo
11. místo
12. místo

Eliška Holíková (9. A)
Vojtěch Rychta (9. A)
Anna Frydrýšková (9. A)
č. 12
č. 7 a 17
č. 6 a 8
č. 10
č. 5
č. 2
č. 15

40 bodů
37 bodů
36 bodů
35 bodů
34 bodů
31 bodů
30 bodů
28 bodů
26 bodů
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Mgr. Eliška Sahajová

Bludiště 2022
V úterý 8.2.2022 se třída 8.A zúčastnila natáčení televizní soutěže Bludiště v Ostravě. Doprovod jim dělaly paní učitelky Štefanová a Lyková.
Příprava soutěžního týmu, který se mimochodem skládal z Honzy Hladíka, Agáty Vlčkové,
Elišky Sochorové a Šimona Palotáše, probíhala opravdu poctivě. Jak v tělocviku, tak
v ostatních předmětech.
I když jsme všichni museli vstávat velmi brzy, protože naše cesta začínala v 6 hodin na přerovském nádraží, byli jsme plni očekávání, co se bude dít.
Po příjezdu na ostravské hlavní nádraží nás vyzvedl autobus. Překvapením bylo, že jsme
museli jet pro soupeře do Hatě. Ale nevadilo nám to, alespoň jsme viděli okolí Ostravy – jak
města, tak jeho okrajové části.
V šatně na naše hlavní hvězdy čekaly modré dresy, takže nám to začalo pozitivně, protože
„modrá je dobrá“. Čtveřice byla nervózní, a i když první rozstřel o vybrání témat Šimonovi
nevyšel, neklesali jsme na mysli. Přes přírodopis a kulturu jsme se se třemi bludišťáky pustili do dalšího kola - házení bludišťáků na koš. Zde jsme byli taky velmi úspěšní a vyházeli si
více než soupeři. Červení nás bohužel předehnali po světelném bludišti, do kterého byla vybrána paní učitelka Štefanová. Ta i přes vytrvalý a dlouhý trénink tuto výzvu nezvládla. Pan
učitel z Hatě bohužel uspěl. Vědomostní kolo bylo vyrovnané, ale jelikož máme šikovná děvčata (Elišku a Agy), po laserovém bludišti bylo opět vyrovnáno. Největším překvapením byl
nakonec stejný počet nápověd v dokoupení za bludišťáky. Rozhodla tedy konečná tajenka.
Bohužel byl červený tým opravdu jen o půl sekundy rychlejší a k výslednému balancovníku
šli soupeři.
Všichni jsme si natáčení moc užili, ruce i hlasivky dostaly zabrat a naší čtveřici moc gratulujeme za boj až do poslední chvíle. Určitě, když bude možnost, se rádi dalšího Bludiště zúčastníme.

Premiéra vysílání bude 4.4.2022 ve 13:00 na
ČT D. Reprízu je možné poté shlédnout na iVysílání na webových stránkách ČT.
Mgr. Lucie Lyková
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Aktuality z Dlážky
Návštěva přerovského muzea
Využili jsme uvolnění covidových opatření a rozhodli se oživit klasickou výuku prohlídkou
přerovského muzea. Dne 15. února jsme navštívili animaci „Hurá za mamuty!!!“ v muzeu
Komenského.
Bylo to velmi příjemné a poučné povídání. Měli jsme také možnost vyzkoušet si „mravenčí“
práci archeologa.
třída 4.A
Lucka: „Bylo skvělé šáhnout si na opravdový mamutí zub.“
Eliška O.: „Moc se mi líbilo, jak jsme šli po tmě.“
Valda: „Líbilo se mi, že tam bylo hodně kostí.“
Marcela: „Líbila se mi pravěká vrtačka.“
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Přerov - Jan Blahoslav a Jan A. Komenský
Co měli tito významní muži společného?
Oba byli biskupové Jednoty bratrské, teologové, pedagogové a spisovatelé.
Oba měli více vystudovaných škol a měli též
vysokoškolské vzdělání, které měl a mohl si
dovolit v jejich době málokdo.
Oba měli něco společného s Přerovem. Jan
Blahoslav se zde narodil, dostal tu své první
vzdělání na škole bratrské a svou cestu jako
student započal na přerovském gymnáziu, stejně jako Jan Amos Komenský.
Kam dále pokračovali?
Jan Blahoslav po studiích vypomáhal v bratrské škole, která se nacházela v Prostějově.
Dále byl vyslán jako pomocník biskupa do Mladé Boleslavi. Ve studiu pokračoval roku 1549 v
Basileji. Po studiích a prodělané nemoci se
vrátil zpět do Prostějova a zemřel roku 1571 v
Moravském Krumlově.
Jan Amos Komenský se po studiích vrátil
do Přerova roku 1614 jako lektor latinské školy, o dva roky později byl v Žeravicích ustanoven kazatelem Jednoty bratrské, poté odešel

Jan Blahoslav

do Fulneku, kde poznal svoji první ženu.
Kvůli své víře se rok ukrývali a následně mu
na morovou epidemii zemřela jeho první žena a jejich dvě děti. Po těchto událostech
začal působit v Brandýse nad Orlicí, kde poznal svou druhou ženu, se kterou měl čtyři
děti. I tento svazek neskončil šťastně, protože jeho druhá žena předčasně zemřela. Roku 1628 odcestoval do Lešna, kde napsal
velkou část svých děl. Roku 1642 se přesunul do Švédska, kde nějaký čas pobýval a
také se zde potřetí oženil. Mezi lety 16511654 působil v Uhrách. Když se poté vrátil
do Lešna prožil tam nejspíš nejhorší chvíle
svého života, neboť mu shořela velká část
jeho majetku včetně rukopisů. Ke konci života se uchýlil do Amsterdamu, kde roku 1670
zemřel.
Dnes
Dnes je v Přerově na počest Jana Blahoslavova jeho památník na Horním náměstí a
naproti tomuto památníku se nachází Muzeum Komenského.

Jan Amos Komenský

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Blahoslav

Alžběta Kilkovská (6.B)
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Novinky z Přerova
Promítání v kině Hvězda
Ve dnech 9. a 10. března plánuje město Přerov promítat
dokumentární film Bez šance
jak pro veřejnost, tak pro školy v dopoledních hodinách.
Půlhodinový dokumentární
film Bez šance, který promítání zahájí, je dílem přerovské
režisérky Svatavy Měrkové.
Přináší výpověď účastníka
transportu smrti, při němž bylo z 18. na 19. června roku
1945 zastřeleno 267 nevinných lidí. Po tomto dokumentu bude nachystána 93 minut
trvající projekce divadelní hry

režiséra Jiřího Havelky Očitý
svědek, označované jako dokumentární anatomie masové
vraždy.
Zdroj: https://www.prerov.eu/cs/
magistrat/tiskove-centrum/tiskove- Šance u Přerova
z p r a v y - 2 02 2 / t z - un o r- 2 0 22 / fi l m y pripomenou-hromadnou-vrazdu-nasvedskych-sancich-promitat-se-budou-vkine-hvezda.html

Dílo Malíře Jana Hovory
Po padesáti letech bude v Přerovské galerii Pasáž k
vidění dílo malíře Jana Hovory. Výstava bude probíhat
ve dnech 10. února až 25. března.

Životní podmínky občanů
Šetření o životních podmínkách domácností v
České republice začali
provádět pracovníci
Českého statistického
úřadu. Ti navštíví do 12.
června 11 473 domácností – a kontaktovat
budou v rámci průzkumu i některé náhodně
vybrané rodiny v Přero-

vě. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je
získat data pro výpočet
ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Zdroj: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/
t is k ove -cent rum /akt ualit y -prerov-2 0 2 2 /
aktuality-unor-2022/statistici-se-ptaji-na-zivotnip o d m i nk y - o b c a n u - ch t e ji - v e d e t - j ak - zi j i -i prerovane-v-roce-2022.html
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Rozhovory se spolužáky
Tentokrát jsme se ptaly žáků z různých tříd na to, jak se jim líbí ve škole, jestli se těší na
prázdniny a další zajímavé věci.
Otázky:
Jak na tebe působí tvoje třída?
Co je tvůj oblíbený předmět?
Jsi spokojená s paní učitelkou třídní?
Chodíš do nějakého kroužku?
Jak se těšíš na jarní prázdniny?
Jak se těšíš na Velikonoce?

Justýna Prášilová (7.B)
Jak na tebe působí tvoje třída – Je toxi, jsme uřvaná třída
Předmět – Nejlepší předmět pro mě je přírodopis
Paní učitelka – Mám ji ráda
Kroužky – Dělám karate, moc mě baví
Velikonoce – Netěším se

Marie Kolářová (2.B)
Třída - je moc fajn, a hlavně paní učitelka je moc hodná
Oblíbený předmět - Můj oblíbený předmět je čeština (Písanka)
Paní učitelka – Je moc fajn a hodná, mám ji ráda
Kroužky – Gymnastika moc mě baví a chodím do ní s mojí nejlepší kamarádkou
Jarní prázdniny – Moc se na ně těším, asi je nejspíš budeme trávit doma
Jak se těšíš na Velikonoce - Na Velikonoce se moc netěším. Nemám ráda, když mě kluci tatarují

Sofie Sázelová (6.B)
Třída - No, nemám s ní úplně dobré vzpomínky
Oblíbený předmět – výtvarná výchova
Paní učitelka – Ano
Kroužek – Rope Skipping
Jarní prázdniny – Moc
Velikonoce – Vůbec nevím.
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Rozhovory se spolužáky
Tentokrát jsme se ptaly žáků z různých tříd na to, jak se jim líbí ve škole, jestli se těší na
prázdniny a další zajímavé věci.
Otázky:
Jak na tebe působí tvoje třída?
Co je tvůj oblíbený předmět?
Jsi spokojená s paní učitelkou třídní?
Chodíš do nějakého kroužku?
Jak se těšíš na jarní prázdniny?
Jak se těšíš na Velikonoce?

Valentýna Vrbová (2.B)
Třída – Moje třída je moc fajn cítím se v ní moc dobře mám spoustu kamarádů
Oblíbený předmět - Můj oblíbený předmět je čeština a písanka
Paní učitelka – Mám ji ráda
Kroužky – Chodím do gymnastiky s mojí kamarádkou, baví mě gymnastika
Jarní prázdniny – Na prázdniny se moc těším
Velikonoce – Na Velikonoce se netěším, protože nemám ráda, když mě kluci tatarují
Jarní prázdniny – Na prázdniny se moc těším

Julie Evelyna Navrátilová (6.A)
Jak na tebe působí třída - Já nevím, jen některé mám ráda a některé ne
Co mám ráda – Mám ráda Marvel a jídlo, to jsou moje dvě nejoblíbenější věci
Paní učitelka – Je bezva
Koníčky – Volejbal, moc mě baví, je to super
Velikonoce – Těším se na Velikonoce
Jarní prázdniny – O jarních prázdninách se chystám do Itálie, moc se těším
Valentýn – Na Valentýna budu s mým kamarádem. Moc se těším na Valentýna

Valérie Davídková a Eliška Řeháková (6.A)
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Filmový koutek
Za rok 2022 se toho co se týče filmu zatím moc neudálo, ale ke konci loňského roku se přece
nějaký nový film objevil. Byl to velice očekávaný film Spider-Man: No Way Home (bez domova),
který měl být velice dobrý a já sám musím říct, že veškerá očekávání splnil, a dokonce si troufám tvrdit, že předčil, a o něm si dnes právě povíme.

Spider - Man: Bez domova
Tento americký film z roku
2021 od režiséra Jona
Wattse je natočený na
motivy
komiksů
z vydavatelství Marvel comics o superhrdinovi
Spider-Manovi. Ten musí
čelit následkům lží o zabití
Quentina Becka/Mystéria,
který před svou smrtí zveřejnil na sociálních sítích
Spider-Manovu identitu.
Potom co se celý svět
dozví o lži, že Peter Parker
(Spider-Man) zabil Mystéria, tak po něm začnou jít

všelijaká media. Nemá chvíli soukromí pro sebe ani
svou novou přítelkyni MJ,
dokonce ho odmítnou vzít i
na prestižní školu a odmítnou i jeho nejlepší kamarády. Jelikož to se mu nelíbí,
tak si zkusí jít pro pomoc
nebo alespoň pro radu za
Doktorem Strangem, který
mu navrhne kouzlo, po kterém všichni zapomenou,
kdo je Spider-Man. Kouzlo
se ale nepovede a přivolá
všechny Spider-Manovy záporáky a všechny Spider-

Doporučení:
Film stojí za to zhlédnout a já sám Vám ho mohu
vřele doporučit a myslím, že to není ztráta času
ani peněz se na tento film podívat.

Matěj Zabloudil (8.A)

Many, které jsme mohli vidět
v předchozích filmech. A
abych vám toho už více neřekl, tak pro dnešek to bude
vše. Jestli chcete zjistit, jak
film dopadl, zajděte si na něj
do kina, nebo je film volně
ke shlédnutí nebo ke stažení
na internetu.
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Herní koutek
Novinky ve hře League of Legends
League of Legends je týmová a strategická hra, u které dvě pětičlenná družstva bojují o to,
kdo jako první z nich zničí nepřítelovu základnu. Je zde nabízeno více než 140 šampionů.

Nový šampion ZERI:
Zeri jako každý šampion má své schopnosti. Využívá je tak, aby nabíjela jak
sebe, tak i své zbraně.
Schopnosti:
Zeri má pasivní schopnost, které by se
mohlo říkat Živá baterie Když Zeri poškodí nepřátelský štít, získá sama štít
ve výši části způsobeného poškození.
(Po získání štítu dostane rychlost pohyblivosti.)
Q (Dávkovač) - Zeri vystřelí 7 výbojů do
prvního zasaženého nepřítele.
W (Ultrašokový Laser) - Zeri vystřelí laserový šok, který oslabí protivníka a dá
mu tak zpomalenou pohyblivost. Pokud

se laser zaměří přes terén, může zasáhnout více nepřátel.
E (Nával Jisker) - Po uběhnutí krátké
vzdálenosti vystřelí Zeri po nepříteli
jiskry, které mohou zasáhnout i nepřítele za ním.
R (Bleskový Výboj) - Zeri vypustí ze sebe rozsáhlý elektrický šok, který poškodí nepřátele, po zasažení nepřítele může dostat zvýšení rychlosti útoku.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=CHCNPmap40Q

Eva Mikuláčková (8.A)
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Vaříme s Gany
Tvarohová bábovka pro lepší den
Příprava: 15 min
Pečení: 60 min
Ingredience: máslo na vymazání formy,
strouhanka na vysypání formy,
200 g moučkového cukru,
1 sáček vanilkového cukru,
5 vajec,
150 g másla,
500 g měkkého tvarohu,
200 g hrubé mouky,
1 sáček prášku do pečiva
Postup: V míse nejdříve utřeme všechen cukr se žloutky a máslem, přidáme tvaroh, sníh

z bílků a postupně mouku smíchanou s práškem do pečiva. Rozehřejeme troubu na 160
stupňů Celsia. Vše vypracujeme v hladké nadýchané těsto. Těsto vlijeme do máslem vymazané, strouhankou vysypané formy. Pečeme cca hodinku, můžeme zkontrolovat špejlí, zda
je hotová. Následně necháme bábovku vychladnout, poté překlopíme a pocukrujeme. Dobrou chuť.
Ganvara Pavelková (9.A)

Zdroj: www.lidl.cz

VYDÁNÍ 3

STRÁNKA 14

Knihy k potěšení
Třídní šašek - Volte mě!
Fanouškové Poseroutky si počtou i s novou
populární sérií od oblíbeného autora i ilustrátora MATTA STANTONA.
Všechny děti se chtějí bavit a Max to dovede –
rozhodně vás rozesměje. Tenhle vtipálek pro
dokonalou ptákovinu obětuje třeba obě svoje
sedací půlky.
Zvolte si třídního šaška a zábava je zaručena!!!
A vážně dojde na volby a taky na kačeří kusy.
Zažijte překvápka v projevech a vytáčení tělo-

cvikáře. V rozhovorech na kameru se
všechno vybalí, a někdo dokonce pozvrací knihovnu. Boj o předsedu třídy dá
prostě zabrat, ale vy se nasmějete.
Ellen Hlávková (6.B)

STRÁNKA 15

MATES

Business
Business móda je hlavně o
oblečení, které se nosí do
práce v kanceláři. Jedná se
většinou o oblečení, které je
pohodlné, ale zároveň perfektně padne a vypadá velmi
elegantně.
U mužů se jedná většinou o
perfektně upravený oblek
s košilí a nějakým prvkem,
který oblečení zvýrazní…
třeba barevná kravata.
U žen je to pestřejší. Mohou
si vzít jak oblek, tak třeba
šaty.
U dámského obleku se používá střih s užším pasem a

trochu delšími rukávy,
kalhoty jsou většinou ve
stejné barvě jako oblek, aby
to ladilo. Pod oblek si můžeme vzít jak košili, tak třeba i
oblíbené tričko. Boty mohou
mít
podpatky
nebo
v poslední době se můžeme
setkat i s teniskami, ale i
klasické kožené boty vypadají velmi dobře. Šaty se
nosí kratší, pohodlné,
v nevýrazných barvách jako
třeba černá, bílá nebo béžová. K šatům se nejčastěji
nosí sako jiné barvy, třeba
černé šaty a béžové sako.
Jako boty k šatům se nosí

podpatky, ale jak jsem už
předtím zmínila, v poslední
době se nosí i tenisky.
Beáta Moudrá (8.A)
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Sport
Stolní tenis
Dne 8. 2. 2022 se konala soutěž ve stolním tenise v Přerově v hale
stolního tenisu. Z naší
školy se zúčastnilo 7
žáků. V kategorii mladší
žáci hrál Tomáš Skřivánek, Adam Benda a Marek Pavlásek. Kluci hráli

proti žákům ze ZŠ U Tenisu, ZŠ Svisle a Gymnázia
Jakuba Škody. Kluci vyhráli všechny turnaje a umístili se na 1. místě. V kategorii starší žáci se soutěže
zúčastnili Vojtěch Rychta,
Dominik Bobovník, Alex
Zatloukal a Lukáš Rybka.

Chlapci hráli s žáky ze ZŠ U Tenisu, ZŠ Želatovská a Gymnázia
Jakuba Škody. Přes velké snažení a úsilí se umístili na 4. místě.
Mgr. Jitka Podivínská

Oktagon
Oktagon MMA (Mixed Martial Arts) je československá organizace pořádající turnaje ve
smíšených bojových uměních (MMA) na území České republiky a Slovenska.
Jejími zakladateli a majiteli jsou Ondřej Novotný a Pavol Neruda. První turnaj organizace
uspořádali 10. prosince 2016 v Praze. V současnosti organizace uspořádala za čtyři roky
více než třicet turnajů.
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Prvním turnajem roku 2019 byl Oktagon
11, který se po téměř roce vrátil do Ostravy, a na němž se poprvé v organizaci
představil Karlos Vémola, který zvítězil
nad Pawlem Brandysem v 1. kole via
submission. V hlavním zápase nastoupil
do své první obhajoby titulu šampiona
welterové váhy David Kozma, který vyzyvatele Samuela Krištofiče zdolal po pěti
kolech na body a obhájil svůj titul. Nedávno bylo dalších několik zápasů ve
spolupráci s Clash of the star, které pořádá zápasy infulencerů. Někteří trénovali i s vítězi (třeba s Vémolou).

Zdroje: Smíšená bojová umění – Wikipedie
(wikipedia.org)

David Blaha (7.A)
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Výtvarné okénko
Kuboktaedry

Vanesa Bartušková (8.B)

Beáta Moudrá (8.A)

Anabela Nábelková (7.A)
Jan Hladík (8.A)

Tomáš
Skřivánek (7.B)

Markéta Malantíková (8.B)
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Jazykové okénko

Zdroj: https://prahavolnocasova.cz/vsechny/hudebni-krizovka
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Mgr. Barbora Nebojsová, Mgr. Lucie Lyková
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