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Už je tady zase podzim a nový školní rok a Vy jste právě otevřeli letoš-

ní první číslo MATESA. Nejstarší redaktoři odešli předvést své talenty 

na střední školy a někteří pro změnu zhodnotili, že budou svůj volný 

čas trávit jinak (snad stejně užitečně). Potřebovali jsme tedy několik 

nových členů do našeho redaktorského týmu a povedlo se! Máme 

sedm nových pisálků, kteří se pustili s chutí do práce, jejíž výsledek 

právě držíte v rukou. V časopise najdete nové rubriky: Populární pís-

ničky a Rybaření, navíc nový typ křížovky, u které se i zasmějete. Pře-

jeme Vám, ať se Vám MATES líbí a zpříjemní Vám školní dny…. 
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Soutěž „Objev v sobě IT technika“ a „Objev v sobě 

elektrikáře“ 

 

V úterý 25. 10. 2022 se 4 žá-

ci naší školy zúčastnili soutě-

že v informatice a elektrotech-

nice. Soutěž probíhala na 

Střední škole elektrotechnické 

v Lipníku nad Bečvou.  

IT technika v sobě objevovali 

Jan Hladík z 9.A a David Koš-

ťálek z 9.B. Kluci měli za úkol 

zák ladn í  p rogramování 

v Arduinu a kabeláž sítě. Jan 

skončil na krásném 6. místě. Davidovi, který se umístil na 3. místě, se diplom bude hodit při 

podávání přihlášky na tuto školu.  

Elektrikářem se na pár hodin stal Lukáš Pohančeník z 9.B a Matěj Zabloudil z 9.A. Do soutěže 

vstupovali v podstatě elektřinou „nepolíbení“. Proto pro mě bylo velkým překvapením, když se 

Lukáš umístil na 10. místě a Matěj na 1. místě.  

Jako škola jsme se celkově umístili na druhém místě.  

 

Všichni ve škole byli moc přátelští a vše probíhalo dle plánu. Jsem ráda, že si kluci zasoutěžili 

a všichni (bez ohledu na umístění) si odvezli malé dárečky od sponzorů.  

Nezbývá mi nic jiného, než klukům pogratulovat a hlavně poděkovat, že se se mnou této sou-

těže zúčastnili. Budu se těšit na další ročník. 

          Mgr. Lucie Lyková 

Matesáci si užívali 
 

V červnu jsme se v redakci odměnili za práci pro náš časopis MATES a udělali jsme si pěkný 

den. Ráno jsme navštívili místní knihovnu, kde jsme si vyslechli přednášku s názvem Mediální 

gramotnost. Dozvěděli jsme se něco víc o tom, kde můžeme čerpat informace, jak je máme 

ověřovat nebo jak poznat lživou zprávu. Po intelektuální části dne přišla ta zábavná – bowling 

v Trumf centru a pizza. Všichni jsme si to užili, trošku lépe jsme se poznali a já se těším na 

příští výlet s Matesem!                                                                                                                            

    Barbora Nebojsová  



STR ÁN KA 6 MATES  

„Lítali jako draci!“ Tentokráte nad vodní hladinou. Tak to bychom mohli říci o třídě 

9.A, která se v pátek 21. října zúčastnila v Přerově na Bečvě závodu škol v Dra-

čích lodích. Dvě jedenáctičlenné posádky 9.A bojovaly se svými soupeři o každič-

ký metr 100 m rychlostního závodu. Mokří, promrzlí, vyčerpaní, ale plni odhodlání 

poprat se nejen se svými soupeři, ale i s vodní hladinou nakonec posbírali 

(naštěstí ne ze dna řeky) těžce získané stříbro a bronz. Celé třídě 9.A děkujeme za 

reprezentaci školy a skvělou týmovou spolupráci, kterou předváděli po celý den 

závodu.  

    

    

 - J. Štefanová -  

Vítání prvňáčků 

Nejdříve jsme se všichni 

potkali před školou, rodi-

če, vedení školy a hlavně 

noví prvňáčci a jejich pa-

ní učitelky. 

Naši noví školáci slav-

nostně nastoupili po tří-

dách a na uvítanou obdr-

želi klíčenky na krk 

s logem a čipem školy. 

Následně si šli najít svou 

třídu a navzájem se seznámit. Po nějaké chvilce za nimi dorazili i jejich rodiče. 

Tak jim všem popřejeme hodně úspěchů, nových kamarádů a ať se jim na naší 

škole líbí. 



 

STR ÁN KA 7 

V Přerově povládne staronová koalice, primátorem bude 

Vrána 

 
V Přerově je už jasno. Ve městě bude vládnout koalice ANO, ODS a KDU-ČSL a 

TOP 09. Tedy stejné uskupení jako v minulých čtyřech letech. Primátorem by se 

měl stát Petr Vrána. 

MATES  

Zdroje: https://www.prerov.eu/redakce/index.php?subakce=news&lanG=cs&xuser= 

Zdroj: https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/prupich-otevreni-prutah-dalnice-d1-prerov-2022.html 

Vlastní regulace a úspory. Školy 

na Přerovsku řeší energie 

 
Obáváme se, že opět dojde na distanční výu-

ku. Sedmnáct stupňů v tělocvičnách a na 

chodbách, dvacet v učebnách. K tomu omezit 

větrání, aby nedocházelo ke zbytečným úni-

kům tepla. Takové jsou nové regulace, které 

mají zabránit plýtvání energií ve školách. Jak 

to bude fungovat v praxi, uvidíme. 

Ellen Hlávková (7.B) 

Průpich je hotový 
 

Pro Přerov je to téměř historická chvíle. Po 

dvou desítkách let, kdy město usilovalo 

o stavbu vnitřního průtahu městem, se 

v pondělí odpoledne zprovoznila v plném roz-

sahu jeho poslední část - průpich 

u autobusového nádraží. Nervy řidičů dostaly 

během uplynulých dvou let, kdy se uzavřela 

nejprve Tovární a pak i Komenského ulice, 

pořádně zabrat. Výsledek ale stojí za to. 
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Ptaly jsme se žáků naší školy na dvě zajímavé věci: 

 

Co jsi dělal/a? 

Lucie Kubáčková – jela jsem na chatu, motokáry.  

Ellen Hlávková – Tábor v Čekyni, přijeli kamarádi ze Slovenska  

Laura Nevrlová – Tábor Tapaza, Řecko  

Rozálie Dosedělová – volejbalové soustředěni, výlety, chata  

Ondra Friedl – kamarádi, chata  

Agáta Vlčková – dovolená Chorvatsko, volejbalové soustředění  

Veronika Vachutková – Bulharsko, soustředění, Chorvatsko 

Filip Holotík – Dovolená v Beskydech, Slovensko, u babičky, zámek v Tovačově  

Viola Bartušková – Slovinsko, soustředění  

Vanesa Šnajdrová – výlety, Chorvatsko  

Anička Václavíková – moře, Itálie  

Jirka Ondruška – tábor bojového umění, Chorvatsko  

 

 

Na co ses nejvíc těšil/a do školy?    

Lucie Kubáčková – Na kamarády  

Ellen Hlávková – Na ekologii 

Laura Nevrlová – Na kamarády 

Rozálie Dosedělová – Na kamarády  

Ondra Friedl – Na tělocvik 

Agáta Vlčková – Na kamarády, na učení ne  

Veronika Vachutková – Kamarádi 

Filip Holotík – Tělocvik, kamarádi 

Viola Bartušková – kamarádi  

Vanesa Šnajdrová – kamarádi, tělocvik  

Anička Vacalíková – kamarádi 

Jiří Ondruška – Kamarádi, vaření  

 

                                                        Eliška Řeháková a Valerie Davídková (7.A)  



STR ÁN KA 9 

Ve škole máme několik nových tváří, tak jsme se s některými trošku seznámily: 

 

Paní asistentka – Jarmila Bijova  

 

Co jste dělala, než jste přišla k nám?  Asistentku  

a jeden rok vychovatelku ve školní družině. 

Co jste dělala o prázdninách? Prošla jsem Šumavu. 

Co Vás baví? Turistika, četba, sporty. 

Vaše nejoblíbenější jídlo? Kuře  

Máte nějaké mazlíčky? Měla jsem kočku.  

 

 

Paní asistentka – Martina Soušková   

 

Co jste dělala, než jste přišla k nám?  Asistentku na jiné škole. 

Co Vás baví? Příroda, sporty, turistika.  

Co jste dělala o prázdninách? Byla jsem v Paříži. 

MATES  

Valérie Davídková a Eliška Řeháková (7.A) 



VYD ÁN Í 1  

Od posledního vydání časopisu už uběhlo pár měsíců, které byly, co se týče filmů, 

velice povedené. V kinech jsme mohli vidět třeba nový Jurský svět: Nadvláda, Thor: 

Láska jako hrom, Mimoni 2: Padouch přichází nebo Jan Žižka, o kterém si dnes ně-

co povíme. 

Všem milovníkům historie můžu film dopo-

ručit i přes to, že je tam pár historických 

nesrovnalostí, ale i tak si myslím že stojí 

za to si na film zajít do kina, já sám jsem 

byl na premiéře a film se mi líbil. 

STR ÁN KA 10 

Jan Žižka 

Doporučení: 

Václava IV. Zemi ale ve 

skutečnosti ovládá Jin-

dřich z Rožmberka, nej-

bohatší velmož království. 

Jan dostává další delikát-

ní úkol: unést Rožmber-

kovu snoubenku Kateři-

nu. Tím se nevyhnutelně 

zaplétá do vysoké politi-

ky. Od té chvíle nemá na 

vybranou. Musí bojovat. 

Janovy žoldácké hodnoty 

se otřásají v základech. 

Vášeň, vina, 

chtíč i pomsta se stávají 

hnací silou jeho boje za 

spravedlnost a rovno-

právnost obyčejného 

lidu. V této době se z 

nájemného žoldnéře 

stává legenda. Rodí 

se vojevůdce, který 

bude bojovat za vše, v 

co věří. 

Jan Žižka je český historizu-

jící dramatický film natočený 

režisérem Petrem Jáklem, 

který napsal i scénář dle ná-

mětu svého otce. Příběh se 

odehrává na konci 14. stole-

tí, kde jsou Země Koruny 

české zmítány tyranií a nási-

lím. Jan Žižka a skupina je-

ho žoldnéřů jsou najati na 

ochranu králova zástupce. 

Jan prokáže skvělé strate-

gické a bojové schopnosti. 

Následně je pověřen služ-

bou pro samotného krále, 

Matěj Zabloudil (9.A) 

Zajímavost  na závěr: Jde o nejdražší film, 

který byl v České republice natočen, 

s rozpočtem zhruba půl miliardy korun 

českých. 
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Hra potěší fanoušky série o Batmanovi, bohužel dorazí s menším zpožděním, ale 

vydání hry bylo zatím určeno na 25.10.2022. 

STR ÁN KA 11 

 

Příběh hry: 

 prohánět na batmotorce i speciálním 

závěsném kluzáku. 

Grafika hry působí skvěle.  

Hra bude dostupná na PC (steam, 

epic), Xbox series S/X a playstation 5.  

Cena: 250KČ. 

Z více než třinácti minut ukázky 

průchodu jedním z prvních levelů 

je patrné, že hra potěší jak milov-

níky adrenalinových soubojů, tak i 

ty, co mají rádi plížení ve stínech. 

Na výběr bude ze 4 postav. 

 

Příběh se bude točit kolem Sovího 

tribunálu, tajného společenství, 

které ze skrytu ovládá všechny 

mocné lidi v Gothamu. 

Po zločinci prolezlém městě se 

budeme moci svobodně 

Eva Mikuláčková (9.A) 

Zdroj: https://www.cnet.com/a/img/resize/a28b9c9e832e3384df93a3fa479579dcea0024eb/

hub/2021/10/16/8477a4f2-4c74-4ad5-9ad2-be7bd3a3a1f8/3875414-gotham-knights.jpg?

Gotham Knights 



Ingredience: 

0.5 hrnku olej 

2 ks vejce 

1 hrnek mléko 

1 hrnek cukr moučka 

1.5 hrnku polohrubá mouka 

1 balení kypřicí prášek do pečiva 

Podle chuti: 

 

Kakao 

Ořechy 

Citronová kůra 

Strouhaný kokos 

 

Postup: 

Dohromady smícháme polohrubou mouku, prášek do pečiva, cukr moučka, mlé-

ko, olej a vejce. Těsto důkladně promícháme. V těstě by se neměly objevovat 

hrudky. Do těsta podle chuti vmícháme různé přísady. Z odzkoušených kombinací 

příchutí doporučuji kokos s citronovou kůrou, nebo drcené vlašské ořechy 

s kakaem. Následně nalijeme těsto do formiček na muffiny a dáme péct do trou-

by předehřáté na 180°C. Hrnkové muffiny podáváme jako jemný zákusek ke sva-

čině nebo snídani. 

 

                                                                                                        Ellen Hlávková (7.B) 

STR ÁN KA 12 

MUFFINY 

MATES  
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       DUHA VE ZKUMAVCE  
Duhu ve zkumavce si může udělat každý sám doma  

 

POTŘEBUJEME  

 

• čtyři druhy potravinářských barviv  

• cukr krystal 

• voda  

• pomůcky (misky nebo kádinky, lžička, lžíce,                                                                                  

zkumavka nebo podlouhlejší sklenička)  

 

POSTUP  

 

Nachystáme si čtyři skleničky (nebo kádinky) a nejlépe očíslu-

jeme (aby se nám nepopletly). 

Do jedné skleničky nasypeme lžíci cukru krystal. 

Do druhé skleničky dvě lžíce cukru krystal. 

Do třetí dáme tři lžíce. 

Do čtvrté a poslední nasypeme čtyři lžíce cukru. 

Do každé skleničky dáme přiměřené množství potravinářské-

ho barviva, do každé samozřejmě jinou barvu, přidáme vodu a 

za míchání čekáme, až se vše rozpustí. 

Do zkumavky nebo vyšší skleničky pomalu a po stěně vlijeme 

tekutinu se čtyřmi lžícemi cukru, pak se třemi, se dvěma a na-

konec s jednou. Pak se (nejlépe proti světlu) podíváme, co 

vzniklo. 

 

 

                                                                              

Matěj Šístek (7.B) 
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MATES  

Ellen Hlávková (7.B) 

Autorka:.  

Kathleen Glasgow 

 

Popis:.        Grace Tolliverová, pře-

zdívaná Tiger, je šestnáctiletá dív-

ka z městečka Mesa Luna 

v Arizoně. Studuje střední školu, 

kde poznala svou nejlepší kama-

rádku Cake, s níž hraje i ve školní 

kapele, a ačkoliv bydlí sama 

s matkou a svého otce nezná, zdá 

se jí, že jí nic nechybí. Bohužel je-

nom do okamžiku, kdy banální 

hádka s milující, ale až příliš úz-

kostlivou maminkou přeroste 

v drama s fatálním koncem. Tiger 

se tak zničehonic musí vyrovnat 

s obrovskou ztrátou, na kterou ab-

solutně není připravená. 

 

Ve svém novém ži-

votě se však po-

stupně setkává 

s jinými mladými lidmi a 

s překvapením zjišťuje, že mnozí 

z nich jsou na tom daleko hůř než 

ona. Zároveň ve svém smutku a 

bolesti objevuje další kamarády a 

přátele, kteří jí pomáhají, a nako-

nec i příbuzné, o nichž neměla ani 

ponětí.  

Jak se spřátelit s temnotou 

AS IT WAS-HARRY STYLES 
 

In this world, it's just us 

You know it's not the same as it was 

In this world, it's just us 

You know it's not the same as it was 

As it was, as it was 

You know it's not the same 

 

„V tomto světě jsme to jen my 

Víš, že to není stejné, jak to bývalo 

V tomto světě jsme to jen my 

Víš, že to není stejné, jak to bývalo 

Tak jak to bývalo, jak to bývalo 

Víš, že to není stejné“ 
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Harry Edward Styles (* 1. února 1994 Redditch, Anglie) je anglický 

zpěvák, skladatel a herec. Od roku 2010 je členem skupiny One Di-

rection. Od roku 2017 se věnuje sólové kariéře, vydal 3 studiová 

alba, získal cenu Grammy, stal se tváří značky Gucci a objevil se ve 

válečném filmu Dunkerk. 

Magdaléna Hermély (8.A) 

Zdroje: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Focko.tv%2Fdefinitivni-konec-one-direction-kapela-udelala-zasadni-

krok.A180906_154301_ocko-

clanky_mrab&psig=AOvVaw3TXXQZLBXjZ5iEUKXhQ0Rf&ust=1667573549744000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCJiB-

9mhkvsCFQAAAAAdAAAAABAE 

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/1._%C3%BAnor
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/1994
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/1._%C3%BAnor
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/1994
https://cs.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Redditch&action=edit&redlink=1
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/One_Direction
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Cena_Grammy


VYD ÁN Í 1  

 

STR ÁN KA 16 

Zdravím vás u mé první práce v časopisu Mates. 

Rozhodl jsem se, že vám povím něco o rybách. 

Začneme u asi nejznámější ryby, kterouž je kapr obecný. 

Žije téměř ve všech vodách. Vyhledává vody poněkud širší, hlubší, s klidnou až 

stojatou vodou, měkkým, hlinitým až mírně bahnitým dnem, zdržuje se v hlubší 

vodě. Najdeme ho v hlubokých tišinách, kde hledá potravu. Na údolních nádr-

žích žijí kapři tam, kde pravděpodobně hledají potravu (bláto, v létě různé brou-

ky atd.). Kapr se před zimou co nejvíc „nažere“, protože v zimě má zpomalený 

metabolismus a pomalu tráví a málo žere, to je pro rybáře špatná zpráva. Kapr 

se může dožít čtyřiceti až padesáti let. 

 

JE DOBRÉ VĚDĚT: 

Kapry chovali už mniši ve středověku v mělkých a teplých rybnících, protože je-

jich konzumace byla dovolena během bezmasých postních dnů. 

Vladimír Orság (8.A) 

Zdroje: Mé znalosti   

  Knihy: Ryby našich vod, Rady pro Rybáře  
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Turnaj v minikopané 

    

                               

  

V měsíci říjnu fotbalisté Matěj R., Ondřej K., Jan V., Rostislav H., Šimon P., Matěj Z., 

Ondřej F., Karel F. a Vojtěch V. reprezentovali naši školu v okrskovém kole na tur-

naji v minifotbale na stadionu SK Přerov.  

V konkurenci 9 týmů v kategorii 8.-9. tříd obsadili celkově krásné 4. místo, kdy ve 

finálním boji o 3. postupové místo do okresního kola prohráli s fotbalovým týmem 

ZŠ Kopaniny.  

Našim skvělým fotbalistům děkujeme za ukázkovou sportovní reprezentaci. 

                                                                                                                             

 Jana Štefanová  

 

Dne 1.10. 2022 se konaly závody nejmladších plavců- 1. ročník Přerovského 

zubříka, který se konal na místním 50 m bazénu. Kometu Brno v Přerově repre-

zentovalo celkem 29 komeťáků, kterým se podařilo během sobotního dopoled-

ne vyplavat celkem 31 umístění na stupních vítězů (16x zlato, 7x stříbrno a 8x 

bronz). Pohár za nejhodnotnější bodový výkon si se ziskem 275 FINA bodů od-

vezl z Přerova plavec Viktor Šeránek za výkon v disciplíně 50 m volný způsob 

s časem 0:32.12. Plavci si zároveň v Přerově vyplavali velké množství osobních 

rekordů.  

Plavání

Přerovské sporty

Tradiční závody v parkurovém skákání se uskutečnily v areálu Střední zeměděl-

ské školy Přerov v sobotu 18. září. I přes značně nepříznivé počasí proběhlo na 

zdejším kolbišti od 9-17 hod. všech šest plánovaných závodů. Zlatý hřeb před-

stavovala závěrečná soutěž Delikan o pohár SŠZe Přerov.  

Pavlína Kajánková, Natálie Mrázková (8.A)   
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Víte, kolik je vtipů o policajtech? …..  

Řešení najdete v tajence 
   

                         

                     Pokrývka chodidla        

                  Žhavá hmota vycházející ze sopky    

                     Rozhovor - synonymum      

                  Vzácné černé dřevo       

                 Největší česká sova - vyjmenované slovo   

     -         -           

                  Kapalina bez chuti, barvy a zápachu    

                   Plod jehličnatého stromu      

                        Výročí narození        

                      Měkká kost         

                    Jméno amerického herce …. Schwarzeneger  

                  Mluvící pohádkový sněhulák     

     -         -           

                   Český herec …. Dyk       

                  Ostré koření         

     -                    

                    Opak lži          

                    Kuchyňský spotřebič       

                    Jednotka obsahu        

                  Nejoblíbenější mužská tekutina     

                     Rumunský hrabě - upír       

                     Jedna z hlavních postav trilogie "Pán Prstenů"  

Jiří Ondruška (7.B) 

Řešení: Žádný, všechno je pravda 
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Jiří Ondruška (7.B) 



 

STR ÁN KA 20 MATES  

Jonáš Moudrý - 6.A  

Valerie Davídková—7.A 

Eliška Řeháková—7.A 

Alžběta Kilkovská—7.A 

Ellen Hlávková—7.B 

Matěj Šístek - 7.B  

Jiří Ondruška - 7.B 

Magdaléna Hermély - 8.A  

Vladimír Orság - 8.A 

Pavlína Kajánková - 8.A  

Natálie Mrátková - 8.A  

Eva Mikuláčková—9.A 

Matěj Zabloudil—9.A 

 

 

Mgr. Barbora Nebojsová, Mgr. Lucie Lyková 


