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Milí čtenáři a milé čtenářky, 

číslo Matesa, které jste právě nedočkavě otevřeli, je plné informací o akcích škol-

ních i mimoškolních. Vznikalo lehce a skoro samo. Redaktoři napsali své články 

vzorně a v termínu a přispělo mnoho dalších skrytých novinářských talentů. 

V minulých dvou měsících se toho událo opravdu hodně, a tak Vám přeji pěkné po-

čteníčko! 

 

Jsou před námi Velikonoce, svátky jara, a já Vám za celou redakci přeji, abyste je 

prožili v klidu se svými nejbližšími. Děvčatům, aby si po pomlázce bez problémů 

sedly, chlapcům, aby se nenechali tatarováním moc unést a čokoládovým zajíč-

kům, aby vydrželi alespoň do pondělního večera :) 

 

Pokud se setkáte s uprchlíky, buďte k nim milí a vstřícní. Taky by teď určitě rádi 

oslavovali Ježíšovo zmrtvýchvstání, místo toho bojují a budují si nové životy u nás. 

      

       Слава Україні! 

VYDÁNÍ 4 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Mgr. Barbora Nebojsová 



STR ÁN KA 3 

 

MATES  



STR ÁN KA 4 MATES  

Tuto větu vám určitě potvrdí naše čtyři žákyně 9.A Anna Frydrýšková (level B2), Eliš-

ka Holíková (level B1), Barbora Ludmilová (level B2), Ganvara Pavelková (level B1), 

které dne 12. února 2022 v Britském centru Univerzity Palackého v Olomouci 

úspěšně absolvovaly testy z anglického jazyka Cambridge PET Exam, a svými zna-

lostmi všem dokázaly, že ony samy se již na základní školemohou porovnávat se 

studenty střední školy na maturitní a vyšší úrovni.  

  

Děvčatům DĚKUJI za jejich reprezentaci naší školy a GRATULUJI jim k výsledkům 

jejich první životní zkoušky!          

        Mgr. Jana Štefanová, tutorka  

English is cool and easy 

Dne 29.3.2022 se pět našich žáků zúčastnilo soutěže v manuálních a počítačových 

dovednostech, která se konala na Střední průmyslové škole v Hranicích na Moravě. 

Celkem se zúčastnilo 7 základních škol z přerovského okresu. Hodnotili se jak jednot-

livci, tak celkové umístění školy.  

Mezi jednotlivci se v počítačových dovednostech umístil nejlépe Vojtěch Orság z 9.B, 

a to na 4. místě. Za toto místo si vysloužil malý bluetooth repráček. Lukáš Pohančeník 

z 8.B se umístil na 9. místě a David Košťálek, rovněž z 8.B, na místě 12.  

V manuálních dovednostech nás reprezentovaly dvě žákyně z 8.B, Vanesa Bartušková 

a Hana Vašutová. Obě sice mezi oceněnými nebyly, ale i tak si zaslouží velkou po-

chvalu za účast a hlavně odvahu.  

Všem moc děkuji a budu se těšit u příštího, jubilejního 30. ročníku.  

           Mgr. Lucie Lyková 

Soutěž v manuálních a počítačových dovednostech 
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Zlatý Ámos 2022 

Všechno to začalo před Vánoci, kdy se na nominaci paní učitelky Sahajové shodlo 

více než 100 žáků druhého stupně naší školy.  

K přihlášce bylo nutné kromě podpisů dodat i fotografii, napsat charakteristiku a 

společnou příhodu s paní učitelkou. 

 

Čekání a příprava na regionální kolo nám daly zabrat, největším zklamáním však 

bylo oznámení, že se regionální kola budou konat distančně.  

Ani to nás však nezastavilo a s pomocí paní učitelky a žáků 6. a 9. tříd jsme nato-

čili video, které nám zajistilo postup do semifinále. 

 

Tam však musela jet paní učitelka Sahajová bez nás. Nezbývalo nám tedy nic jiné-

ho, než jí připravit 3 věci, které jí měly být v semifinále nápomocné a zároveň 

symbolizovat náš vzájemný vztah.               

Proto jsme ji vybavili nitkovým telefonem, vtipnou kaší a prskavkou. 

I tento úkol jsme společnými silami zvládli a paní učitelka postoupila až do finále 

a na nás čekala poslední várka úkolů. 

 

První dva úkoly byly pouze pro paní učitelku, ovšem my jí i tak s radostí pomohli. 

Oba úkoly zvládla na 1*, dokázala, že učitelé na naší škole nejsou žádní suchaři, 

a dokonce že ona sama je chemik srdcem i duší.                                                                              

S tajným úkolem, jehož zadání jsme se dozvěděli chvíli před samotným plněním, 

jí pomáhala trojice děvčat z 9.A. Navzdory těžkému zadání se s ním skvěle popra-

ly. 

 

Poslední úkolem byla scénka na 5 minut.                                                                                      

Zadání zní jednoduše, avšak samotné plnění jednoduché nebylo. Vymyslet a na-

cvičit samotnou scénku zabralo dost času, to nemluvím o tom, že jsme o týden 

limitu přišli kvůli jarním prázdninám. 

 

Vše jsme nakonec zvládli a mohli jsme vyrazit do Prahy.                                                

V pátek 25.3. v hotelu Olšanka jsme byli všichni alespoň trochu nervózní. Po ge-

nerálce z většiny z nás napětí opadlo a nezbývalo nic jiného než se dostavit na 

zahájení, předvést to, co jsme nacvičili a doufat, že se vše povede. 

 

Fakt, že paní učitelka nevyhrála, každého určitě trochu zamrzel, ale i tak jsme rá-

di, že do toho s námi vůbec šla. Pro nás je Zlatým Ámosem i bez koruny už dávno.                           

Na závěr bychom ještě chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli a reprezentovali 

naši školu. 

        Eva Kopečná (9.A) 
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Od začátku do konce to byla jízda. Jízda, na kterou budu vzpomínat hodně dlouho 

a jak mi řekla kamarádka: „Užívej si to plnými doušky, protože takový zážitek už 

nemusí přijít.“ :-D I když jsem zpočátku měla ze soutěže rozporuplné pocity a bála 

jsem se, že jednotlivé úkoly nezvládnu splnit, žáci mě svou energií a nadšením 

táhli dopředu a nakonec jsme všechny nástrahy soutěže společně překonali. Chtě-

la bych moc poděkovat všem, kteří mě v soutěži podpořili, a to zejména vedení 

školy, svým milým kolegyním a v neposlední řadě našim úžasným žákům. Jmenovi-

tě děkuji Janě Hladíkové a Martině Kratochvílové, které mi pomohly s finálovými 

úkoly. Dále Evči Kopečné a Michalu Hánovi, kteří celou soutěž táhli dopředu a ko-

ordinovali. A také Barči Ludmilové, Elišce Holíkové, Elišce Nevřalové, Elišce Cigán-

kové, Matěji Šístkovi a Jirkovi Ondruškovi, kteří se ve finále museli poprat jak se 

svou trémou, tak i s tou mou J. Závěrem bych chtěla říct, že vůbec nevadí, že jsem 

soutěž nevyhrála. Beru to jako svou životní výhru, protože jsem si uvědomila, jak 

báječné lidi mám kolem sebe. Děkuji.  

 

        Mgr. Eliška Sahajová 

Zlatý Ámos - poděkování  
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Na ekonomickém rozvoji Přerova se po-

dílely firmy a společnosti, které zde byly 

zakládané v 2. polovině 19. a v 1. polo-

vině 20. století. 

 

Nejstarší z těchto společností jsou dneš-

ní Strojírny Přerov. Byly založeny roku 

1852 jako firma Heinik-Mendl. Tato fir-

ma se stala prvním strojírenským podni-

kem v Přerově. 

 

Základní kámen pivovaru Zubr byl polo-

žen roku 1872 a pojmenován jako První 

moravský akciový pivovar. 

 

Dále následovala Precheza, založená 

roku 1894. Společnost byla založena 

jako První akciová továrna soustředěná 

na hnojiva a lučebniny. 

 

Roku 1925 bylo založeno Kazeto. Ka-

zeto se tehdy zabývalo výrobou kože-

ného zboží, následovaly kloboukové 

krabice, cestovní kufry, peněženky, 

dámské kabelky a jiné. 

 

Mezinárodně uznávaná přerovská 

společnost Meopta pak byla založena 

roku 1933. Tehdy byla pojmenována 

jako Optikotechna a již od začátku se 

soustředila na výrobu zvětšovacích 

přístrojů a objektivů. 

 

Roku 1953 zde byly založeny Montáže 

Přerov. Jak už vyplývá z názvu, tato fir-

ma se soustředí na montáže a de-

montáže investičních celků a techno-

logických zařízení. 

STR ÁN KA 7 

Alžběta Kilkovská (7.A) 
Zdroje: https://www.kazeto.cz/ 



Na přerovské radnici vlaje od dnešní-

ho poledne ukrajinská vlajka. Zá-

stupci města tímto symbolickým ges-

tem vyjadřují podporu ukrajinskému 

lidu a zemi, která byla napadena 

Ruskem. Solidaritu projevují také 

partnerskému městu Ivano – Fran-

kivsk, které tento týden požádalo 

Přerov o humanitární pomoc. „Od 

přijetí dopisu jednáme, jak účinně a 

co nejrychleji pomoci našim přáte-

lům na Ukrajině, kteří se ocitli ve vá-

lečné vřavě. Soucítíme s nimi, ale 

víme, že oni teď potřebují i materiální 

podporu,“ řekl primátor Přerova Petr 

Měřínský. 

STR ÁN KA 8 

Přerov vyjadřuje podporu Ukrajině, z partnerského města přišla 

prosba o pomoc 

Na náměstí bude sedm farmářských trhů, první se uskuteční 10. 

Na přerovské Masarykovo náměstí se 

opět vracejí farmářské trhy. První se 

bude konat ve čtvrtek 10. března, dal-

ší pak v termínech 14. dubna, 12. 

května, 9. června, 8. září, 13. a 27. 

října. Trhy pořádá šestým rokem 

Okresní agrární komora ve spolupráci 

s městem.  

 

 

 

   Ellen Hlávková (6.B) 

 

MATES  

Zdroje: https://www.prerov.eu/redakce/index.php?subakce=news&lanG=cs&xuser= 
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Co budete dělat o prázdninách?  

 

Natálie Ďurošková - Uvidím se s kamarádkami. Pojedeme na chatu, na kterou 

se moc těším. 

 

Elena Otáhalová - Na jarní prázdniny se těším, pojedeme do Rakouska a tam 

budeme lyžovat. 

 

Adéla Hanáková – O jarních prázdninách pojedu do Prahy. Tam se půjdeme 

podívat po památkách a také do Národního muzea a na Matějskou pout na tu 

se moc těším . 

 

Ema Maráková – Půjdeme na výšlap na Lysou horu. 

 

Sofie Sázelová – Pojedeme do Polska do termálu, moc  se těším . 

 

Matěj Remiš – Nejspíš budeme doma ale, možná pojedeme na nějaký výlet. 

 

Adam Benda – Pojedeme do Chorvatska k moři. 

 

Nikos Vlachopulus - Pojedu s kamarádem na Karlov lyžovat. 

 

Honza Vrba – Lyžování s kamarádem. 

 

Linda Nesvadbová - Pojedu lyžovat, těším se. 

 

Martin Ježík - pojedeme na hory, kde budeme lyžovat. 

 

Eliška Veselá – pojedu k babičce do Kroměříže a k tatínkovi. 

 

Ondra Kuruc - pojedu do Prahy, půjdeme do muzea a budeme chodit po 

památkách. Moc se těším. 

 

Veronika Skřečková – Pojedu do Prahy do muzea iluzí , Národní divadlo. 

 

Dominik Bobovník – Pojedu na Slovensko na návštěvu k babičce.  

MATES  



STR ÁN KA 10 

Jak se vám líbí na naší škole? 

  

Na škole se mi moc líbí. Celá škola (pedagogové i studenti) mě vřele přivítala a za 

to moc děkuji.   

  

Jak dlouho učíte? 

  

Předchozí zaměstnání jsem měla jako asistent pedagoga a následně jsem 

dlouhodobě pracovala na Probační a mediační službě. Když nepočítám praxi při 

studiu a brigády, tak toto je moje první zaměstnání jako učitelka.  

 

Co máte ráda? 

  

Mám ráda svou bláznivou, ale úžasnou rodinu. Knížky, které mě vtáhnou do děje 

a zapomenu s nimi na čas.  Své přátelé i ty čtyřnohé a společné cestování.    

  

Máte nějaké koníčky?  

  

Svůj volný čas trávím většinou s knížkou v ruce nebo testuji své kuchařské umění 

na svých přátelích/rodině. Také se snažím realizovat své tvůrčí nápady, které se 

mi tvoří v hlavě. Cvičím, chodím pravidelně na tréninky.   

  

Jaký předmět máte nejraději? 

  

Ve škole jsem měla ráda výtvarnou výchovu, fyziku a matematiku.   

  

Máte nějakého mazlíčka? 

  

Ano, mám psa Coryho, rasa je Cane 

Corso.   

  

Kde jste učila předtím?  

  

Předtím jsme pracovala jako 

asistent pedagoga na Církevním 

gymnáziu Německého řádu.   

MATES  

Valérie Davídková a Eliška Řeháková (6.A) 
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Za poslední měsíce roku 2022 se zatím moc nových filmů neobjevilo, ale nějaký se 

přece jen našel a to Batman. V hlavní roli je známým herec Robertem Pattinso-

nem, kterého můžeme znát například z velice známých filmových sérií Stmívání a 

Harry Potter. 

Všem milovníkům akčních filmů, a hlavně 

filmů na motiv komiksových postav, dopo-

ručuji si na něj zajít do kina. Sám jsem na 

filmu byl a musím říct, že za ty tři hodiny 

strávené v kině jsem se ani vteřinu nenu-

dil. 

STR ÁN KA 11 

Batman 

Doporučení: 

kolik důvěryhodných spo-

jenců - Alfreda Pen-

nywortha a poručíka 

Jamese Gordona - a mezi 

svými spoluobčany se 

stal jediným ztělesněním 

pomsty. Když se vrah sé-

rií sadistických machinací 

zaměří na gothamskou 

smetánku, stopa záhad-

ných indicií pošle největ-

šího detektiva světa na 

vyšetřování do podsvětí, 

kde se setká s postavami 

jako Oswald Cobblepot, 

Edward Nashton, Carmi-

ne Falcone a Selina Ky-

leová. Jakmile důkazy 

začnou vést blíže k do-

movu a začne být jasný 

rozsah pachatelových 

plánů, musí Batman na-

vázat nové vztahy a od-

halit pachatele, aby se 

stal symbolem naděje 

Gotham City. 

Batman je americký akční 

film z ro-

ku 2022 režiséra Matta Re-

evese, natočený na motivy 

komiksů z vydavatelství DC 

Comics o stejnojmenném 

superhrdinovi. Slídění po uli-

cích jako Batman, který na-

hání strach zločincům, za-

vedly Bruce Waynea hlubo-

ko do stínů Gotham City. 

Mezi zkorumpovanou sítí 

městských úředníků a vyso-

ce postavených osobností 

má osamělý mstitel jen ně-

Matěj Zabloudil (8.A) 

Zajímavost  na závěr: Film Batman má 

175 minut, jedná se o dosud nejdelší film 

s Batmanem. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Akční_film
https://cs.wikipedia.org/wiki/2022_ve_filmu
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Matt_Reeves&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/DC_Comics
https://cs.wikipedia.org/wiki/Batman
https://cs.wikipedia.org/wiki/Batman
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Ghostwire: Tokyo je založena na mixu duchařiny a ak-

ci, která se odehrává v moderní kulise opuštěné me-

tropole, tak i působí velmi přesvědčivě a svěže. Hra 

není děsivá, ale znepokojivá, smutná, až tragická.  

STR ÁN KA 12 

Ghostwire: Tokyo 

Příběh hry: 

Za tohle vše však může podivný muž 

s maskou. Kdo to je? To už musí každý 

hráč zjistit společně s hlavním hrdinou, 

který se jmenuje Akito. 

Hra začíná hrozivou událostí. 

Z ničeho nic v mžiku z Tokia zmizí 

mnoho obyvatel a nahradí je ducho-

vé, strašidla, přízraky nebo démoni 

z tradičního japonského folkloru  

i moderních městských legend. 

Poté se město ponoří do stálé mlhy a 

po lidech tak zůstávají jen jejich věci 

- oblečení, tašky a další doplňky. 

Ve městě se vytváří speciální kulisa 

pomocí funkční elektřiny, reklam, 

které blikají, a hudby, která neustále 

hraje. 

Eva Mikuláčková (8.A) 

Zdroj: https://www.vortex.cz/recenze-ghostwire-tokyo/  

Název hry: Ghostwire: Tokyo   

Žánr: Akční adventura, horor 

Datum vydání: 25.3. 2022        

Platformy: PC, PlayStation 5 

Informace ohledně hry: 



Ingredience: 

(na 40 kousků) 

500g polohrubé mouky, ½ kostky droždí, 

80g másla, hrst rozinek, 250ml vlažného 

mléka, 2 vejce, 1 vanilkový lusk, 4 lžíce 

krupicového cukru, hrst ořechů 

Na závěr:  

2 lžíce medu, 1 lžíce másla, 40ml rumu 

Postup: 

Mléko zahřejte a rozdrobte do něj droždí. Přidejte trochu cukru,  mouky a nechte 

vzejít kvásek. Mezitím v míse  smícháme mouku, přidáme změklé máslo, semín-

ka vanilkového lusku, cukr a vejce. Přidejte kvásek a vytvořte hladké těsto. Nako-

nec  vmíchejte rozinky a ořechy. Hotové těsto přikryjte utěrkou a nechte minimál-

ně 40 min. kynout.  Mezitím předehřejte troubu na 180 stupňů celsia. Těsto roz-

dělte na 40 kousků a tvarujte uzlíky nebo esíčka. Vyskládejte je na plech vyložený 

pečicím papírem a nechte je ještě 10 min. kynout. Pečte je 15 až 20 min. dozlato-

va. Ještě horké je potírejte polevou 

připravenou z rozehřátého másla, ru-

mu a medu. 

STR ÁN KA 13 

Jidáše 

MATES  

Ganvara Pavelková (9.A) 



Suroviny:  

Na těsto: 200 g hladké mouky, 100 g strouhaného kokosu, 1 lžička prášku do pe-

čiva, 250 g cukru, 250 g měkkého másla, 4 vejce, 150ml mléka 

Na krém: 200 g mascarpone, 50 g měkkého polotučného tvarohu, 50 g cukru 

krupice, 100 g strouhaného kokosu  

Na zdobení:  bonbóny marshmallows, cukr krystal, růžové potravinářské barvivo 

 

Postup: 

Troubu předehřejte na 180 stuňů celsia. Mouku smíchejte s kokosem a práškem 

do pečiva.  

Zvlášť utřete cukr s máslem, zapracujte po jednom vejci. Přisypávejte moučnou 

směs a promíchejte dohladka. Nakonec vlijte mléko a promíchejte.  

Muffinové košíčky rozložte do plechu a naplňte do 2/3 těstem. Pečte 18 minut. 

Nechte 5 minut dojít v plechu a pak nechte zcela vychladnout. 

Všechny suroviny na krém vyšlehejte. Krémem 

naplňte cukrářský sáček a zdobte povrch cupca-

ků. Ze všech stran posypte kokosem. 

Na ouška úhlopříčně rozstřihněte nůžkami mar-

shmallows. Cukr smíchejte se špetkou barviva. 

Marshmallows namáčejte rozstřihnutou částí do 

obarveného cukru. Zapíchněte do krému.  

STR ÁN KA 14 

Ušaté cupcaky s kokosem 

MATES  

Ganvara Pavelková (9.A) 
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STR ÁN KA 15 

Jistě doma barvíte vajíčka a možná stejně jako já používáte rok co 

rok cibuli. Víte však, že existuje nespočet možností barvení? Postačí 

vám k tomu přírodní barviva, troška trpělivosti a času a výsledek je 

na světě, navíc tím dosáhnete velké škály barev a vylepšit je můžete 

vyleštěním troškou tuku nebo oleje. Zkuste obarvit vajíčka kur-

kumou, kávou, kopřivami, červenou řepou, cubulí, atd...Možností je spousta, sta-

čí si vybrat a nebát se experimentovat. 

ŽLUTÁ 

Žluté barvy můžeme docíit kurkumou, kari kořením, žlutou cibulí nebo šafránem 

ORANŽOVÁ 

Chcete-li dosáhnout oranžové barvy, povařte nastrouhané mrkve nebo použijte 

červenou paprku. 

RŮŽOVÁ 

Pokud byste chtěli krásně narůžovělá  vajíčka, určitě zkuste červenou řepu. 

ČERVENÁ 

A co rudá vajíčka? Červenou barvu připravíte delším povařením červené řepy či 

červeným vínem. 

ZELENÁ 

Na svěží jarní barvu je zapotřebí špenát, kopřivy nebo petrželovou nať. 

MODRÁ 

Modrou barvu lze připravit z odvaru listů červeného zelí s lžičkou sody či octa ne-

bo také louhováním v borůvkovém nálevu, můžete také použít i silnější odvar z 

ibiškového čaje. 

HNĚDÁ 

Jeden z nejznámějších postupů při barvení vajíček je použití cibulových slupek , 

mohli byste je však nahradit třeba dubovou kůrou  a o tmavší odstín se vám po-

stará káva se lžící octa nebo louhováním v černém čaji. 

ČERNÁ 

 

Pokud byste chtěli uhlově černá vajíčka, povařte je 

spolu se sazí. Ganvara Pavelková (9.A) 
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MATES  

Popis: Velikonoce – pro někoho svátky ja-

ra, pro jiného nejvýznamnější a nejdůleži-

tější křesťanský svátek. Jaká je historie 

Velikonoc? Jak je slavili naši předkové a 

jaké zvyky a tradice dodržovali? Jaké pokr-

my se tradičně na Velikonoce připravovaly 

a někde i dodnes připravují? Jaké pověry 

a pranostiky se k těmto svátkům váží? Jak 

se tyto svátky slaví ve světě? Jak ovlivnily 

českou literaturu? Odpovědi najdete v této 

bohatě ilustrované knize. 

  

Vydavatelství: Fragment 

Autorka: Pavlína Pitrová 

Velikonoce - historie, zvyky, tradice 

Ellen Hlávková (6.B) 

 

Jednou, chvilku před hodinou pří-

rodovědy, poslala paní učitelka 

Jáchyma a Matěje, aby přinesli lid-

skou kostru. Řekla jim, že je 

v kumbálu ve 2.poschodí a podala 

jim klíče. Jáchym s Matějem ho šli 

najít, ale když se ani po půl hodi-

ně nevraceli, tak za nimi poslala 

Filipa, který uviděl v pootevřených 

dveřích klíče paní učitelky. Otevřel 

je a uviděl Jáchyma a Matěje svá-

zané v koutě kumbálu. A vedle 

nich stála kostra, která se jen us-

mívala. 

A tak je Filip rozvázal a odtáhl 

kostlivce do třídy a Jáchym 

s Matějem se od kostlivce až do 

konce základní školy drželi co nej-

dál to šlo, a dokonce prožili i ná-

vštěvu u psychologa. 

 Tereza Mužíková (5.B) 

Kostlivec je v kumbálu 
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V poslední době se do módy vrací 

oblečení, které připomíná oblečení 

z roku 1990 až 2000. Tenhle styl je 

mix zářivých barev a popkultury, ko-

miksů a nošení metalických odstí-

nů. Typické jsou zářivé materiály, 

skládané sukně, zářivé koženkové 

bundy, džíny s širokými nohavicemi, 

barevné brýle a pestrobarevné ne-

bo lesklé tenisky, často na platfor-

mě. Nikoho nepřekvapuje, že se 

tento styl vrací… V té době lidé ex-

perimentovali, a to se dnešní gene-

raci líbilo, tak přivedli trendy zpět… 

Beáta Moudrá (8.A) 
Zdroj: https://www.google.com/search?q=y2k+fashion&sxsrf=APq-

WBuZ6S8xCA7w6IlIo4AoPd-

coyC1xfw:1649345388961&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjmlJWwooL3AhXDNuwKHS6nDn4Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1536&bih=722&dpr=1.2

5#imgrc=fyRuNR4ojs6A9M 
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Veslařská regata 

Dne 22. 2. 2022 se pořádala na naší škole veslařská regata. Žáci 6. a 7. třídy si 

mohli vyzkoušet závod na 500m na veslařském trenažéru. Závod si vyzkoušeli ne-

jen žáci naší školy, ale i žáci ostatních přerovských základních škol. Z nich bude 

vybrán nejlepší veslař a veslařka. Na naší škole se absolutním vítězem stal 

z chlapců Jan Horák 7. B a z dívek Laura Nevralová 6. A. 

Výsledky: 

6.A 

Skřeček Pavel 2:07,2   Nevralová Laura  1:59,6 

Vlk Karel  2:11,3   Navrátilová J. Evelýna 2:02,6 

Oračko Roman 2:12,6   Bartušková Viola  2:19,3 

6.B 

Šistek Matěj 2:08,3   Křížovská Karolína 2:20,5 

Tšpon Roman 2:09,5   Sanetrníková Anita 2:20,6 

Stejskal Jan  2:10,9   Nevřalová Eliška  2:21,8 

7.A 

Lév František 1:58,8   Vachutková Veronika 2:01,1 

Trubač Pavel 2:00,6   Hermély Magdalena 2:07,7 

Zácha Matěj 2:01,1   Gazdová Marie  2:09,7 

7.B 

Jan Horák  1:49,3   Svobodová Amálie 2:13,2 

Vojtěch Kuchta 1:50,8   Hlavová Ema  2:18,1 

Ondřej Kobliha 1:56,4   Dočekalová Olivie  2:26,6 

                                     Mgr. Jitka Podivínská 
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Basketbal 3x3 

23. 2. 2022 se žáci 9.A zúčastnili soutěže v Basketbalu 3x3 

v Hranicích. Hrálo se v tělocvičně místního Gymnázia. Naši školu 

reprezentovali Marek Létal, Vojtěch Rychta a Alex Zatloukal. Do 

turnaje nastoupilo šest družstev ZŠ 1. Máje A, B, ZŠ Hustopeče A, 

B, Gymnázium Hranice a my. 

 

V posledním zápase se ZŠ 1. Máje chlapci bojovali, po většinu času vyhrávali i 3:0. Soupeř zmo-

bilizoval své síly a vylepšil své skóre 3:2. V poslední vteřině padl koš za 2 body a naši chlapci 

prohráli 4:3. Přivezli jsme krásné 4. místo. 

             Mgr. Jitka Podivínská 

Volejbalový turnaj 

Ve čtvrtek 31.3.2022 se čtyři týmy z naší školy zúčast-

nily okresního kola volejbalového turnaje, který se ko-

nal na městské sportovní hale v Přerově a organizova-

la ho naše škola. Na celém turnaji se sešlo 9 týmů. 

Tyto týmy byly dále rozřazeny do tří skupin po třech tý-

mech. Dvě skupiny tvořily pouze holky a ve třetí zbýva-

jící hráli jen kluci. V obou holčičích skupinách se hrálo 

každý s každým a poté probíhaly zápasy o pořadí, kte-

ré už byly mezi skupinami. Kluci hráli pouze ve svojí 

skupině proti klukům z jiných škol.  

A jak jsme se umístili?                                                                                                                                                              

Ty nejmladší z nás, což byly holky z šestého ročníku, skončily na šestém místě. O něco starší, 

což jsou děvčata ze sedmých a osmých tříd, získaly krásnou třetí pozici. Nejstarší holky de-

váťačky se probojovaly až do samotného finále, ve kterém porazily holky z Kojetína. Umístily 

se tedy na zlatém prvním místě. Náš tým kluků se skládal už z více věkových kategorií. Byli 

tam kluci jak z devátého, osmého, tak i ze sedmého ročníku. Chlapcům se velice dařilo a stej-

ně jako holky z devítky svoji skupinu vyhráli a tím pádem získali také první místo. Obě první 

místa, což jsou kluci a holky deváťačky, postupují do krajského kola, které se bude konat 

21.4.2022 znovu na městské sportovní hale v Přerově. Tak nám moc držte do krajského kola 

palce, abychom se umístili co nejlépe. 

Dle mého názoru se všechny týmy moc snažily a 

vydaly ze sebe všechno co mohly. Všichni byli 

opravdu šikovní.  

 

      

    Eliška Holíkova 9.A 
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Ellen Hlávková—6.B 

Valerie Davídková—6.A 

Eliška Řeháková—6.A 

Alžběta Kilkovská—7.A 

David Blaha—7.A  

Eva Mikuláčková—8.A 

Matěj Zabloudil—8.A 

Beáta Moudrá—8.A 

Ganvara Pavelková—9.A 

 

Mgr. Barbora Nebojsová, Mgr. Lucie Lyková 

Beáta Moudrá (8.A) 


