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MATES 



Podzim utekl jako voda a máme tady zimní prosinec. Věříme, že i 
naše druhé číslo je „nadupané“. Máme pro vás připravenou hroma-
du novinek z Dlážky i Přerova. A ani ostatní témata vás nezklamou 
(Filmový koutek, Herní koutek, Chemický koutek, Písnička, Ryba-
ření a v neposlední řadě Sport). Určitě si nezapomeňte na konci 
vyplnit křížovku, třeba jako celá třída. Určitě vám vykouzlí úsměv 
na rtech. 

Ale co je hlavní? Že zase po roce, jsou tady Vánoce! 

Ano, ani jsme se nenadáli a už máme po poslední adventní neděli a 
s rodinou a přáteli, jsme si zapálili další (čtvrtou) svíčku. Každá 
svíčka na adventním věnci má svoji symboliku. 

První zapálená svíčka představuje Naději, druhá Mír, třetí Přá-
telství a čtvrtá Lásku. A v tomto duchu by se měly Vánoce určitě 
nést. 

Všichni se těšíme na nazdobený stromeček, doma už možná voní 
cukroví, a hlavně Ježíšek pro nás chystá dárečky.  

Přijměte od nás upřímné a vřelé přání k letošním Vánocům a hlav-
ně zdravíčko! 
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Aktuality z Dlážky 

 

MATES 



STRÁNKA 4 

Aktuality z Dlážky 

 

MATES 

Divadelní představení „Tři sestry“ 



STRÁNKA 5 

Aktuality z Dlážky 

 

MATES 

Mikulášská nadílka pohledem žáků 

V pondělí 5.12.2022 k nám po 
roce zavítal Mikuláš, čerti a 
andělé, aby prošli naši školu a 
zbavili ji všech zlobivých dětí 
a odměnili ty hodné a šikovné. 
Překvapivě si čerti letos niko-
ho neodnesli, ale u některých 
už čerti byli blízko k odnesení 
do pekla, ale nakonec rozhodl 
Mikuláš, že takoví hříšníci to 
nejsou, a tak je jen čerti po-
malovali a pustili. Samozřejmě 
všechny hodné děti andělé od-
měnili a ty zlé Mikuláš poučil a 
všichni slíbili, že už budou 
hodní, pokud letos nebyli. 
                                                                                                             
 Matěj Zabloudil (9.A) 
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Aktuality z Dlážky 

 

MATES 

Multimediální den v Brně 

Dne 25.11. se v Brně konala akce zvaná Multimediální den, kterou připra-
vila Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU. Redakce našeho 
školního časopisu byla pozvána. Vyrazili tedy ti nejzkušenější redaktoři: 
Eva Mikuláčková, Ellen Hlávková a Matěj Zabloudil (v doprovodu pí. uči-
telky Nebojsové). Hodinová cesta vlakem byla příjemná a rychle utekla. 
Na místě jsme si mohli vyzkoušet práci kameramana, vytvořit vlastní ti-
tulní stranu časopisu nebo si zahrát na editory. Navštívili jsme studio 
studentského rádia. Probíhalo zde i několik workshopů (např. Ověřování 
faktů) a vyhlášení výherců soutěže Školní časopis roku 2022. Náš MA-
TES první místo sice nezískal, ale i tak jsme se rádi zúčastnili. Nasáli 
jsme tu žurnalistickou atmosféru a už se těšíme na příští ročník této ak-
ce. 
                                                                                                                 
        Mgr. Barbora Nebojsová 

 



STRÁNKA 7 

Novinky z Přerova 

MATES 

Zdroje: https://vanocevprerove.cz/ 

Adventní program v Přerově  

Ellen Hlávková (7.B) 

Přerov hledá svého nejúspěšnějšího sportovce. 

Návrhy se přijímají do 9. ledna  

Potřinácté ocení město Přerov ve spolupráci s Českou unií sportu a společ-
ností Sport Action významné přerovské sportovce. Vyhlášení ankety Nejú-
spěšnější sportovec města Přerova roku 2022 se uskuteční ve středu 22. 
března v Městském domě. Široká veřejnost a sportovní kluby a oddíly už 
nyní mohou nominovat své favority ve všech tradičních kategoriích. 



STRÁNKA 8 

Rozhovory se spolužáky

MATES 

Tentokrát jsme se našich spolužáků ptali na otázky ohledně Vánoc. Vý-
sledky jsme převedly do grafů: 

 
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      Eliška Řeháková a Valerie Davídková (7.A)  
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Valérie Davídková a Eliška Řeháková (7.A) 

Rozhovor s paní učitelkou Ivou 
Suchánkovou

1. Jak dlouho učíte? 
 
Učím 24 roků, z toho 13 let stojím před tabulí na 
ZŠ Velká Dlážka. 
 
2. Máte nějakého domácího mazlíčka?  
 
Černý labrador Kim byl členem naší rodiny téměř 
14 let. Bohužel, více jak dva roky na něj s láskou 
už jen vzpomínáme. 
 
3. Co ráda děláte ve volném čase?  
 
Mezi mé záliby patří četba, hudba, divadlo a sport (aktivně turistika, 
pasivně fotbal, atletika, lyžování, biatlon, tenis). 
 
4. Jaké je vaše oblíbené jídlo? 
 
Nemám jedno nejoblíbenější jídlo. Nejsem vybíravá, odmítnu jen kopro-
vou a křenovou omáčku. 
 
5. Kde a s kým letos strávíte Vánoce?  
 
Vánoční svátky strávím s manželem a dvěma syny. Ten starší se v létě 
oženil, takže poprvé u nás na Štědrý večer bude i moje snacha. 
 
6. Jaké cukroví máte nejraději? 
 
Mlsám ráda, nejvíce mi chutnají linecká kolečka a vanilkové rohlíčky. 
 
7. Jaké zvyky děláte na Vánoce?  
 
V našem domě nechybí adventní věnec. Těším se na kapra s bramboro-
vým salátem. U stromečku zpíváme koledy, zapalujeme prskavky a pouš-
tíme plovoucí svíčky. 
 
8. Co si přejete na Vánoce? 
 
Největším dárkem pro mě bude zdravá rodina, milí lidé v mém okolí a ši-
kovní prvňáčci.  
       PS. Všem přeji krásné Vánoce!  
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Tento film se hodí na zlepšení vánoč-
ní nálady, a teda alespoň já si nedo-
kážu Vánoce představit bez zasmání 
u toho, jak Kevin nachytává zloděje 
na pasti, takže doporučuji se taky 
podívat, jak Sám doma poběží 
v televizi. 

STRÁNKA 10 

Filmový koutek

Doporučení: 

Vám pokusím říct alespoň nějaké  
zajímavosti, třeba že Macaulay 
Culkin si za roli Kevina vydělal 
"jen" 100 tisíc dolarů. Za druhý 
díl už ale inkasoval 4,5 milionu. 
Sám doma se dostal i do Guines-
sovy knihy rekordů jako nejvíce 
výdělečná komedie v kinech. Cel-
kem film vydělal neskutečných 
533 milionů dolarů. V původním 
scénáři měl být hlavou zločinecké 
skupiny, která chtěla vykrást dům 
McCallisterových, Kevinův strý-
ček Frank. 

Vzhledem k tomu, že po roce jsou 
tu zase Vánoce, tak nás čeká něja-
ký vánoční film. Až na to, že za po-
sledních pár let nevyšel žádný 
úchvatný vánoční film, jak v česku 
tak v zahraničí. A proto jsem se 
rozhodl, že vám povím něco o zná-
mé klasice Sám doma. 
Je mi jasné, že Sám doma všichni 
dobře znáte, ale jen tak rychle 
vám připomenu, co je to za film. 
Jde o americký rodinný film z roku 
1990 režiséra Chrise Columba, kte-
rý natáčel třeba film Harry Potter 
a vězeň z Azkabanu. Film se ode-
hrává, když McCallisterovi odjíž-
dějí na dovolenou a nechají doma 
jen jedinou věc – a to je Kevin, je-
jich osmiletý syn. A když se dva 
nešikovní lupiči pokouší dostat do 
domu, Kevin musí úplně sám bránit 
svůj domov a přelstít lupiče. Vzhle-
dem k tomu, že film znáte, tak se 

Matěj Zabloudil (9.A) 
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https://www.csfd.cz/tvurce/383-macaulay-culkin/
https://www.csfd.cz/tvurce/383-macaulay-culkin/
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Hru nám tedy nabízí Santa Monica Studio, je dobrodružná, založená na 
prozkoumávání Světa, který nám hra nabízí. V této hře jde i o příběh a 
vztahy mezi postavami, zejména Kratem s Atreem. 

STRÁNKA 11 

 

Herní koutek

Pokračování hry God of War 
Ragnarök si příznivci prvního 
dílu opravdu vysnili. Hra je 
opět o něco větší a k tomu 
bohatší ve smyslu příběhu i 
bojových možností, umožňu-
je vám ovládat Atrea (syna) 
a posouvá tak i vztah otce a 
syna na další úroveň. 

Eva Mikuláčková (9.A) 

Zdroj: https://www.google.com/search?
q=ragnarok+hra&sxsrf=ALiCzsYTweJyawOf0AaYnAvuTcfpQQc2aQ%3A1671203833112&ei=-

Recenze 

Hra má jeden vážnější problém, a to je balancování obtížnosti soubojů, 
které předznamenávají velmi odlišné situace, při četném opakování stále 
stejného střetnutí. Jednou může zemřít po dvou ranách, jindy zase bo-
jujete několik desítek sekund, ale stejně nevyhrajete. Následně znovu 
zemřete okamžitě. 

God of War Ragnarök 
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Herní koutek

Jonáš Moudrý (6.A) 

Zdroj: https://www.xbox.com/cs-CZ/games/store/riders-republic-year-1-pass/9NNCXQ513RLW 

RIDERS REPUBLIC  
  
Riders Republic je hra o venkovních aktivních sportech. 
  
Každý sport má svou barvu.  
  
Bike race (závody na kole-jak silniční, tak v přírodě)  
  
Bike tricks (triky na kole)  
  
Air (vzduch-můžete létat ve veverčím obleku nebo na speciálních křídlech)  
  
BMX (speciální kolo na triky ne jako na bike tricks, to je slopestyle)  
  
Toys (hračky pro blázny)  
  
Snow tricks (triky na lyžích nebo na snowbordu)  
  
Snow race (závody na lyžích, snowbordu)  
  
Hra má uklidňující účinky díky příjemné hudbě:  
 
 I´m Not Part of Me  
 Out For Blood   
 Leadfoot  
  
Hudba ve hře vás má uklidnit, nebo nabudit, abyste dávali 
lepší triky.  
  
Za triky dostáváte hvězdy.    
V novém updatu přidali BMX  
Ve hře sbíráte hvězdy, něco jako levely třeba ve FORTNITE.  
Za hvězdy dostáváte itemy.  
Když dosáhnete 750 hvězd, dokončíte hru.  
ALE ZA 4000 HVĚZD DOSTANETE ZLATOU INTEGRÁRNÍ HELMU, ZE KTERÉ 
JDE FIALOVO ZELENÝ KOUŘ - kdo by ji nechtěl?  
Ve hře hrajete Eventy, jako Vans BMX Vafle cup, nebo Redbull Rampage, Redbull 
District Ride, je jich tam hodně, kdybych to jmenoval do konce, byli bychom tady do 
večera. Za ně jsou hvězdy.  
Jsou tam i různé rarity kol, lyží a křídel, COMMON, RARE, EPIC nebo ELITE. 
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Pečeme perníčky s Ellen 

 

Těsto 

máslo 100 g,  
med 2–4 vrchovaté lžíce,  
vejce 2 ks,  
cukr 140 g,  
hladká mouka 400 g,  
jedlá soda 1 lžička,  
perníkové koření 2 lžičky, 
kakao (holandského typu) 2 lžičky,  
mouka (na podsypání),  
vejce (na potření podle chuti) 1 ks 

Poleva 

bílek 1 ks,  
sůl špetička,  
moučkový cukr zhruba 150–200 g 
(podle velikosti vejce), 
bramborový škrob 1 lžička,  
citronová šťáva trochu 

Postup přípravy: 

Máslo rozehřejte v rendlíku a promíchejte s medem. Vejce vyšlehejte 
s cukrem do pěny a postupně zašlehávejte máslo s medem. 
Mouku prosejte do mísy, promíchejte s jedlou sodou, perníkovým kořením 
a kakaem a opatrně ji zapracujte po lžicích do vaječné pěny. Uhněťte 
hladké těsto a uložte ho alespoň na 30 minut do lednice. 
Odleželé těsto rozdělte na polovinu a postupně každou vyválejte na po-
moučené ploše na plát silný asi 3 mm. Vykrájejte libovolné tvary a sklá-
dejte je na plech vyložený pečicím papírem. 
Troubu předehřejte na 170 °C a perníčky upečte dozlatova, asi 10–12 mi-
nut podle velikosti. Máte-li rádi lesklé perníčky nebo je hodláte zdobit 
polevou, potřete je ještě horké rozšlehaným vejcem. Dobře to jde siliko-
novou nebo péřovou mašlovačkou. Perníčky nechte vychladnout. 
Na polevu prošlehejte bílek s cukrem. Cukr dva-
krát prosejte a postupně ho zašlehávejte do bíl-
ku se škrobem a citronovou šťávou. Množství 
cukru záleží na velikosti vejce, i jak tuhou chcete 
mít polevu. Citronovou šťávou lze polevu i zředit, 
pokud by byla moc hustá. Polevou naplňte cukrář-
ský sáček s tenkou zdobicí špičkou a ozdobte 
perníčky. 

Ellen Hlávková (7.B) 
Zdroj: https://kitchenette.cz/clanek/121-pernicky 
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STRÁNKA 14 

Chemický koutek

 Pomůcky: Pet lahev (nejlepší je 0,5l) 
                 Nafukovací balónek 
                 Ocet= CH3COOH 
                 Jedlá soda=NAHCO3 

Postup: 
Do plastové lahve nalijeme 100ml CH3COOH a při-
sypeme 15g NAHCO3. 

Poté rychle nasadíme balónek a pozorujeme, jak se 
balónek nafukuje. 
 
Příčina nafukování:  
CH3COOH + NAHCO3        CO2 
Smícháním CH3COOH s NAHCO3 vzniká CO2 = oxid 
uhličitý.  

                 
          Matěj Šístek (7.B)     
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MATES 

Populární písničky

Christmas song 
 
It's beginning to look a lot like Christmas, 
soon the bells will start 
and the thing that'll make them ring 
is the carol that you sing 
right within your heart. 
 

 Začíná to vypadat hodně vánočně, 
 brzy začnou zvony znít 
 a myslím, že to co je přinutí zazvonit 
 je koleda, kterou zpíváte 
 přímo ve svém srdci. 

Magdaléna Hermély (8.A) 

Zdroje: https://www.michaelbuble.com/higher?ref=Typed/Bookmarked 

Michael Steven Bublé (9. září 1975, Burnaby, Britská Kolum-
bie, Kanada) je kanadský zpěvák a herec, který vyhrál několik cen jako 
např. třikrát cenu Grammy a vícekrát získal cenu Juno Award. Narodil 
se jako nejstarší dítě a jediný syn svých rodičů italsko-
chorvatského původu. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Burnaby&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Grammy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chorvati
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STRÁNKA 16 

Zdravím, dnes si povíme něco dalšího o rybách našich vod. Dnes budu 
mluvit o další známé rybě s názvem „AMUR BÍLÝ“. 
Tato ryba není naše původní, byla sem dovezena z východní Asie za 
účelem likvidace porostů rákosí. 
Amur je všežravec, ovšem živí se hlavně býložravým způsobem obživy 
(zooplankton, řasy). 
Žije v hejnech v celém vodním sloupci, když je teplo, tráví většinu dne 
přímo pod hladinou. 
Dožívá se okolo 15 let a dorůstá až 120 cm a 30 kg. 
 
Je dobré vědět:  

Amura můžete v jakémkoliv ročním období zahlédnout při ožírání rá-
kosu u břehů. 
V létě, při velkých teplotách jde společně s kapry vidět pod hladinou. 

Rybaření s Vláďou

Vladimír Orság (8.A) 

 
Zdroje: Ryby našich vod 
   https://rybareninakope.cz/?page_id=594 
   https://www.mrk.cz/r/atlasy/atlas_ryb/maloostni/kaproviti/amur_bily/ 
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Sport 

Pavlína Kajánková, Natálie Mrázková (8.A)   

V pátek 11. 11. 2022 se vybraní chlapci z 8. a 9. 
ročníků zúčastnili okrskového kola ve florbale. 
V šestičlenné skupině (spolu se ZŠ Trávník, 
Horní Moštěnice, Za Mlýnem, Pavlovice a GJŠ) 
jsme nakonec skončili na 6. místě, kdy skupinu 
vyhráli florbalisté ze ZŠ Trávník. Je však tře-
ba dodat, že všechny zápasy, které jsme hráli, 
byly velmi vyrovnané, v zápase se ZŠ Pavlovice 
dokonce rozhodly nájezdy. Nejdůležitější je, 
že si kluci turnaj užili a získali nové zkušenos-
ti. Celému týmu, který naši školu reprezento-
val ve složení: Adam Benda, Marek Pavlásek, 
Ondřej Kobliha, Matěj Remiš, Tomáš Skřivá-
nek, Lukáš Pohančeník, Rostislav Holý, Tomáš 
Jančík a Matěj Zabloudil, patří velká pochvala! 
 
         Mgr. Ivana Škvárová 

Florbal 

Naše škola se rozhodla uskutečnit soutěž 
v hraní piškvorek. Je to dobrá zábava na 
přestávky. Do soutěže se přihlásilo více 
než 152 žáků. Celý turnaj má 6 kol, 3 zá-
kladní kola, 2 semifinálová kola a finále. 
Po 3 základních kolech budou hráči roz-
děleni podle celkového pořadí na dvě polo-
viny. V nich potom odehrají 2 kola stej-
ným způsobem jako základní kola. Do finá-
le postoupí nejlepších 32 hráčů po semifi-
nálových kolech. Finále bude odehráno 
v jeden den v předvánočním týdnu. Všich-
ni hráči, kteří absolvují alespoň 4 kola, 
získají drobnou odměnu. Ve finále se bude 

hrát o hodnotnější ceny.  

Piškvorkiáda 
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Sport 

Pavlína Kajánková, Natálie Mrázková (8.A)   

Pětice plavců Hanka Němčáková, Elena 
Opravilová, Roman Tšpon, Justýna Zburní-
ková a Eliška Andrlová reprezentovala klub 
pod vedením trenérů Evy Šlechtové a Pavla 
Lanče. Absolvovali v součtu dvacet šest 
startů, otestovali pro sebe nové tratě a 
přepisovali svá osobní maxima. Elena Opra-
vilová se popasovala s větší pestrostí tratí, 
Justýna Zburníková obsadila sedmé místo 
na 200 m znak a Roman Tšpon proklouzl do 
první desítky na 100 m prsa jako devátý. 
Nejvíce se vedlo nejmladší Elišce Andrlové. 
Z celkových šesti startů Eliška zvítězila 
v krátkých kraulových distancích, v kratších 
polohovkách, na motýlkové stovce a vybojo-
vala pět titulů přebornice kraje. Svými vý-
kony se kvalifikovala na mistroství ČR, které se letos uskuteční 
v Prostějově na začátku prosince.  

Plavání 

Program hokejové Chance ligy pomalu dospívá do své poloviny. Svěřen-
ci Roberta Svobody a Petra Dočkala dosud odehráli 21 zápasů, což je 
společně s lídrem tabulky z Poruby nejnižší číslo v soutěži. I přesto 
se nacházejí na čtvrté pozici blízko na dostřel třetím Litoměřicím. Po 
dvou desítkách duelů tak v modrožlutém táboře může panovat 
s výsledky veskrze spokojenost, v předváděné hře je ale stále co 
zlepšovat. Obzvlášť poslední domácí výkon Přerova proti Vsetínu ne-
byl dobrý, zejména pak vstup do zápasu, kdy Zubři během 17 minut 
ztráceli tři branky. Nyní však po téměř dvou týdnech oblečou venkov-

ní modrou sadu dresů. Prostor na nápravu 
budou mít v pelhřimovském azylu Jihlavy od 
sobotních 16:30 hodin. 

Ostatní sporty 



VYDÁNÍ 2 - VÁNOČNÍ  STRÁNKA 19 

Křížovka s vtipem 

Jiří Ondruška (7.B) 

Tajenka: Jak víme, že je Santa muž? 



STRÁNKA 20 MATES 

Jonáš Moudrý - 6.A  
Valerie Davídková—7.A 
Eliška Řeháková—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 Mrázková - 8.A  
Eva Mikuláčková—9.A 
Matěj Zabloudil—9.A 

 

Redakce: 
Mgr. Barbora Nebojsová, Mgr. Lucie Lyková 

Výtvarné okénko 

Jiří Ondruška (7.B) 


