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Milí čtenáři, 

tentokrát bude editorial tak trochu rozlučkový. Za-

čátkem druhého pololetí se s vámi totiž budu loučit 

já, paní učitelka Lyková (hlavní grafická editorka). 

Většina z vás už si jistě všimla, že tak nějak rostu. 

Zanedlouho mi začne další etapa života, kdy se nebudu muset starat jen o sebe, 

ale také o miminko. 

Po tuto dobu, kterou strávím většinou doma, na procházkách nebo na výletech, 

na vás všechny budu myslet.  

Hlavně vám přeji co největší úspěchy ve vaší cestě od základní až na (u některých) 

vysokou školu.  

Věřte tomu nebo ne, ale uteče to jako voda. Stejně tak, jak já si myslím, že mi po-

byt na „mateřské dovolené“ uteče tak, že to bude jako včera, a vrátím se do svého 

kabinetu. Ale to už tu nebudete zase vy. :) 

Pevně doufám, že se vám i toto číslo časopisu (v pořadí třetí) bude líbit a opět si 

najdete mezi rubrikami ty „své“. 

Budu se těšit na náhodná setkání s vámi. 

                  Mgr. Lucie Lyková 
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AKTUALITY Z DLÁŽKY 

 

M AT E S  
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AKTUALITY Z DLÁŽKY 
M AT E S  

Školní kolekce 
 

Na základě hlasování žáků a rodičů jsme nechali jako škola vytvořit svoji vlastní volno-
časovou školní kolekci oblečení a doplňků, kterou bylo možné objednat z e-shopu 
28.11.2022—12.12.2022. Všimli jsme si, že tuto akci využilo hodně žáků i někteří učite-
lé.  E-shop s naší kolekcí je již uzavřen, ale určitě tato forma pořízení oblečení se zna-
kem školy, nebyla využita naposledy.  

   Malá mořská víla 
 

Představení Malá mořská víla je taneční představení na námět klasické pohádky od 
Hanse Christiana Andersena. Představení uvedla Moravská škola tance, konalo se 
v úterý 13.12. 2022 v 10:00 v Městském domě v Přerově. 

Za naši školu v představení účinkovali: 

Eliška Fousková, Karolína Nevřalová, Natálie Inderková, Sofie 
Tomášková a další. 

 

                                                  

           Matěj Šístek (7.B) 
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NOVINKY Z PŘEROVA 

M AT E S  

O projekt Bookstart je v Přerově zájem 

 

Přilákat děti ke čtení už od nejútlejšího věku a probudit 
v nich zájem o literaturu je smyslem projektu Bookstart, 
který Městská knihovna v Přerově pořádá už několik let. 
Tematicky zaměřená dopoledne rodiče s ratolestmi baví 
a velký zájem byl i o úterní pohádku O Červené Karkul-
ce. Děti si interaktivní program užívaly. 

 

Děti Země chtějí zastavit stavbu D1 u Přerova, podaly k soudu 
dvě žaloby 

 

Spolek Děti Země podal prostřednictvím svého šéfa Miroslava Patrika už 
dvě žaloby, kterými chce blokovat stavbu dálnice D1 v úseku mezi Říkovi-
cemi a Přerovem. Na základní kámen vymodlené dálnice poklepali ministr 
dopravy spolu se zástupci Ředitelství silnic a dálnic 20. prosince, tedy ještě 
před podáním žalob. Děti Země se ale netají tím, že chtějí už rozběhnutou 
stavbu zastavit. 

 

Světelné tabule na 29 zastávkách přinesou informace o spojích, 
zvukově pomohou i nevidomým 

 

O dotaci na pořízení „inteligentních autobusových zastávek“ bude žádat 

město Přerov. Po nedávném zavedení QR kódů, které přímo na zastávkách 

poskytují cestujícím rychlou informaci o spojích a jejich případných zpož-

děních, by teď mohly být zastávky vybaveny ještě i světelnými tabulemi. 

                    Ellen Hlávková (7.B) 

 

Zdroje: https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/deti-zeme-podaly-k-soudu-dve-zaloby-chteji-zastavit-stavbu-d1-
20230124.html 

https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/bookstart-mestska-knihovna-prerov.html 
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ROZHOVORY SE SPOLUŽÁKY 
M AT E S  

Otázka č. 1: Jak se ti líbil lyžák? 
Sára Březinová-Na lyžáku jsem ještě nebyla, pojedeme až v březnu, ale moc se 

těším. 

Marek Vymazal-Já jsem na lyžáku nebyl, ale pojedu v březnu. 

Julie Navrátilová-Na lyžáku jsem si to moc užila až na to, že počasí nebylo úpl-

ně dobré. 

Veronika Skřečková-Na lyžáku to bylo docela dobrý. 

Rozálie Pešáková-Lyžák byl super, ale lyžování bylo celkem blbé. 

Karolína Křížovská-Lyžák jsem si užila. 

Anita Sanetrníková-Naučila jsem se na snowboardu, takže to bylo dobré. 

Zuzka Oslancová-Bylo to super. 

Otázka č. 2: Co jsi dostal/a na Vánoce pod stromeček? 
Markéta Zedková-Věci pro psy a věci na běhání. 

Zuzka Oslancová-Kosmetiku a věci na koně. 

Laura Nesvadbová-Dostala jsem panenky a další hračky. 

Anička Vlachová-Na Vánoce jsem dostala kufřík a další krásné věci. 

Anička Mirková-Mikinu a další oblečení. 

Eliška Hrdinová-Panenky a spoustu dalších hraček. 

Veronika Skřečková-Plyšáky knížku a oblečení. 

Rozálie Pešáková-Rubikovu kostku a diamantové malování. 

Karolína Křížovská-Běžky a oblečení. 

Anita Sanetrníková-Ponožky. 

Sára Březinová-Oblečení a postavičku. 

Marek Vymazal-Na Vánoce jsem dostal Lego a další hračky a oblečení. 

Julie Navrátilová-Notebook, lístky na koncert a sluchátka. 

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

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU JITKOU 
PODIVÍNSKOU 

1. Jak dlouho učíte? 
18 let. 
 
2. Máte nějakého domácího mazlíčka?  
Ano mám, dva Osmáky Degu, jmenují se Chip (Čip) a Dale (Dejl). Na Silvestra 31.12. 
budou mít 2 roky.  
 
3. Co ráda děláte ve volném čase?  
Ve volném čase ráda sportuji, běhám, cvičím, starám se o osmáčky, chodím do kina, 

na procházky a dívám se na filmy. 

 
4. Jaké je vaše oblíbené jídlo? 
Řízek anebo brambory na kolečka, maso s houbami a sýrem zalité šlehačkou upečené 
v troubě. 
 
5. Jaké cukroví máte nejraději? 
Z cukroví mám nejraději vanilkové rohlíčky. 
  
6. Jaké zvyky děláte na Vánoce?  
Na Vánoce při pohádkách zdobíme stromeček, rozkrajujeme jablíčko, pouštíme lodič-
ky a posloucháme koledy.  
 
7. Co jste si přála na Vánoce? 
Od Ježíška jsem si přála nové tepláky a povlečení na postel s motivem veverky. Jelikož 
jsem byla přes rok moc hodná, Ježíšek mi vše nadělil.     
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Matěj Zabloudil (9.A) 

FILMOVÝ KOUTEK 

Neyteri a jejich dětmi, kteří stále 
bojují za to, aby se udrželi 
v bezpečí a naživu. 

Od posledního vydání časopisu ubě-
hl nějaký čas a za tu dobu vyšel je-
den velice očekávaný film, o kterém 
Vám dnes povím, a to Avatar: The 
Way of Water.  

Avatar: The Way of Water je dobro-
družný sci-fi film od režiséra Jamese 
Camerona, který natáčel například i 
oscarový film Titanic a mnoho dal-
ších. Jde o celkově druhý ze čtyř plá-
novaných filmů, který vypráví o živo-
tě na planetě Pandora. Film nabízí 
filmový zážitek na zcela nové úrovni. 
Tento příběh vrátí diváky zpět do 
nádherného světa ve velkolepém a 
strhujícím dobrodružství plném ak-
ce. Ve filmu se po více než deseti le-
tech znovu setkáme s Jakem Sullym, 

Doporučení  

Všem, co milují sci-fi a původní film Avatar z roku 2009, můžu tento nový 

film doporučit, sám jsem na něj byl a skvěle jsem si ho užil, opravdu to 

stojí za to.     

Zdroje: https://www.csfd.cz/film/277495-avatar-cesta-vody/prehled/ 
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HERNÍ KOUTEK—NOVINKY ZE SVĚTA 
HER 

Minimální věk pro hraní hry je 18 let. 

Datum vydání: 06.06.2023 

Žánr: RPG 

Platforma: PS4/PS5/Xbox One/Xbox 

Series X 

Jazyk: Anglický jazyk 

Diablo IV. 

Akční RPG zážitek nové generace. 
Hra nabízí mnoho zajímavých postav 

v nádherném temném prostředí 

s příběhem. 

Lze prozkoumávat rozsáhlý obsah po 

konci hry a společný svět, ve kterém mů-

žeme bojovat jak s bossem, tak s hráči 

v zónách PvP. 

https://playman.cz/hry/diablo-iv/           Eva Mikuláčková 9.A 

Terraria 

Je to 2D hra, která byla vydaná 16. května 
2011. 
 
Ve hře je úkol porazit všechny bosse od 
prehardových bossů až po ty hardmodové. 
 
Můžete prohledávat svět na povrchu i 
v jeskyních nebo v pekle. 
 
Vytvoříte postavu a svět a dobrodružství 
může začít. 
Máte začáteční npc guide. Ten radí, jak 
craftit předměty. Můžete získat jiné hledá-
ním a nějaké prostě přijdou, když postavíte 
dům nebo jak do něj dáte židli a stůl. 
 
 

 
Vývojář: re logic  

 

Cena: 179 Kč 

 

Hodnocení: 

Hodně muziky za málo peněz.  

 

Typ hry RPG 

 

Pixelová grafika z této hry dělá flashbacky. 

  

   Jonáš Moudrý (6.A) 
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VAŘÍME S ELLEN—SUŠENKY 

Rozehřejte troubu na 150°C. 
 
Lžičkou tvarujte malé hromádky 
na vymazaný nebo pečicím papí-
rem vyložený plech. Nechávejte 
dost místa mezi jednotlivými su-
šenkami, protože se při pečení roz-
tečou na tenké placičky. 

 

Pečte 15-20 minut do zlatohněda. 
Ještě horké je uvolněte nožem od 
plechu a nechte vychladnou na 
mřížce. Skladujte ve vzduchotěsné 
nádobě.               
 
  Ellen Hlávková (7.B)                                                           

Ingredience: 
 

 1 hrnek ovesných vloček 
 1 hrnek špaldové mouky 

(můžete použít klasickou hlad-
kou) 

 1/2 hrnku třtinového cukru 
 1/2 hrnku strouhaných vlašských 

nebo lískových ořechů 
 130 g másla 
 3 lžíce javorového sirupu nebo 

medu 
 2 lžíce vody 
 1 1/2 lžičky jedlé sody 
 špetka skořice 
 lžička vanilkové esence 
 

Postup: 
 
Ve velké míse smíchejte vločky, 
prosátou mouku, cukr, skořici, va-
nilku a ořechy. 
 
V malém hrnci rozehřejte máslo 
spolu se sirupem. V horké vodě 
rozmíchejte sodu a přidejte ji k ro-
zehřátému máslu. 
 
Máslovou směs nalijte k suché 
vločkové směsi, dobře promíchejte. 
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KNIŽNÍ KOUTEK 

    Falešný polibek 
 

    Mary E. Pearsonová 
 

 Jazyk: Čeština 

 Počet stran : 368 

 

Popis: Království Morrigan je plné tradic a příběhů o dávném světě. Prin-

cezna Lia je ale nesnáší. Svatba s někým, koho nikdy nepotkala? Kvůli za-

jištění politického spojenectví? Má všeho po krk! A tak v den své svatby 

uteče a usadí se ve vzdálené vesnici. Tam se seznámí se dvěma záhadný-

mi přitažlivými muži – princem, kterého si měla vzít, a vrahem s úkolem 

ji zabít. Obklopena tajemstvím a lží Lia odhalí skutečnosti, které otřesou 

jejím životem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: https://www.albatrosmedia.cz/tituly/34566223/falesny-polibek/ 

Ellen Hlávková (7.B)                                                           
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CHEMICKÝ KOUTEK 

 Měďěný hřebík 

Pomůcky:  skleněná nádobka, železný hřebík 

Chemikálie: CuSO4= Modrá skalice, H2O= voda 

Postup: 

Do skleničky si nalijeme 40ml teplé vody a rozpustíme v ní 20g CuSO4.   

Poté hřebík vložíme do skleničky a po chvíli hřebík vytáhneme a pozoruje-
me co se stalo. :) 

       

     Matěj Šístek (7.B) 

 

 

 

 

 

 
Experiment s Coca—Colou a mlékem 

 
Je tomu tak rok, co na internetu anglický komik James Felton způsobil 
ohromný rozruch, když smíchal mléko s colou a prohlásil, že u nich to v 
Birminghamu pijí všichni. Nebyla to sice pravda, ale i tak se strhla lavina. 
Lidé po celém světě začali pít colu s mlékem. 
Víte však, co s vámi tenhle mix udělá? 

 K pokusu potřebujete 500 ml Coca Coly a 
mléko. 

 Do láhve Coca Coly nalijte mléko až k uzá-
věru. 

 Víčko zašroubujte a nechte alespoň 1 hodi-
nu odstát, lépe tomu však je, když počkáte 
ještě déle. Výsledek vás překvapí. 

 

Zdroj: Zábavné chemické pokusy pro děti | Primadoma.cz  
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POPULÁRNÍ PÍSNIČKY 

'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars 
I'm gonna give you my heart 
'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars 
'Cause you light up the path 

 

Protože jsi nebe, protože jsi obloha plná hvězd 

Dám ti své srdce 

Protože jsi nebe, protože jsi obloha plná hvězd 

Protože rozsvítíš cestu 

 

 
 
Coldplay je britská kapela z Londýna hrající alternativní rock, která vznikla 
v roce 1997.  
Je známa rockovými melodiemi a introspektivními texty. Někdy bývá zařa-
zována do škatulky „piano-rock“ nebo pop. 
Kapela během svého působení získala několik cen včetně šesti Brit Awards 
– z toho třikrát za nejlepší kapelu – čtyři MTV Video Music Awards a sedm 
prestižních cen Grammy (z celkem 
dvaceti nominací). 
  

Magdalena Hermély (8.A) 

 

Zdroje: Vstupenky na Coldplay | Coldplay turné 

2023 a vstupenky na koncerty - viagogo  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alternativn%C3%AD_rock
https://cs.wikipedia.org/wiki/1997
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rock
https://cs.wikipedia.org/wiki/Introspekce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pop_music
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RYBAŘENÍ S VLÁĎOU 

Karas obecný 

Ahoj. Dneska si povíme něco o další rybě našich vod, konkrétně: karas 
obecný. 

 

Karas obecný (Carassius carassius) je sladkovodní všežra-
vá ryba z čeledi kaprovitých. Karas obecný je podobný kaprovi a žije 
v teplých stojatých vodách, kde dorůstá velikosti 10–30 cm, váží až 3 kg a 
dožívá se přibližně 10 let. Jedná se o tzv. plevelnou rybu, u které není záko-
nem stanovena minimální lovná délka. Největší evidovaný úlovek z povodí 
Labe měřil 51 cm a vážil 3,4 kg. V českých vodách se jedná o jeden 
z nejohroženějších druhů.  

 

Karas má vysoké, ze stran zploštělé tělo, pokryté velkými šupinami, které je 

tvarem těla a ploutví velice podobné kapru obecnému nebo karasi stříbři-

tému. Hřbetní ploutev je vyklenutá na rozdíl od spíše vhloubené hřbetní 

ploutve karase stříbřitého. Oproti kaprovi obecnému nemá karas vousky 

kolem tlamy. V některých lokalitách se vyskytují i formy s nízkým tělem. 

Hlava je tupá s menšími koncovými ústy. Ploutve mají klasické postavení. 

Zbarvení je zelenošedé se zlatavým až měděným leskem, na hřbetě je 

tmavší, boky světlejší žlutošedé. Menší jedinci mají na konci těla před ocas-

ní ploutví tmavou skvrnu.  

 

 

 

 

Vladimír Orság (8.A) 
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SPORT 

Pavlína Kajánková, Natálie Mrázková (8.A)   

Ve středu 14. prosince 2022 se v Přerově konalo okresní kolo žákovských družstev ve 

stolním tenisu. Naše škola měla zastoupení v kategorii starších žáků. V této kategorii 

soutěžila celkem 4 družstva: gymnázium J. Škody, ZŠ Svisle, ZŠ Za mlýnem a ZŠ V. 

Dlážka. Družstvo ZŠVD tvořili chlapci z 8.B: Tomáš Skřivánek, Adam Benda, Patrik Mič-

ka a Ondřej Kobliha. A bylo se na co dívat. 

Velká Dlážka soutěž vyhrála a tím si zajistila 

postup do krajského kola. To proběhlo ve 

středu 21. prosince opět v Přerově v herně 

stolního tenisu za účasti družstev 

z Prostějova a Šumperka. Ve velmi vyrovna-

ném souboji naši chlapci nakonec podlehli 

jen družstvu ZŠ Hrabišín (Šumperk). Za krás-

né 2.místo gratulujeme! 

         Mgr. Eva Šlechtová 

Piškvorky—finále 

V 8:00 ráno se zájemci o turnaj v piškvorkách sešli ve třídě a učitelé je informovali o 

veškerých pravidlech hry. Žáci si vylosovali skupinu s číslem a s písmenem po H. Jed-

na polovina hrála turnaj a druhá polovina byla ve třídě chemie a hrála deskové hry, 

potom se všichni vzájemně vystřídali. Podle bodů, které se nahrály v prvním kole se 

bojovalo dál. Hrálo se od 32. místa po 1. místo. Prvních 10 míst bylo vyhlášených. 

První místo si vysloužil Vojtěch Peluha. Soutěžilo se o dobré ceny, např: powerbanka, 

volejbalový míč, kalkulačky, „florbalka“, míčky a šachy. Žáci si soutěž moc užili a určitě 

se zaregistrují i příště.  

Vánoční turnaj ve stolním tenise 
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SPORT 

Pavlína Kajánková, Natálie Mrázková (8.A)   

V neděli 8.1. v 11:30 byl sraz před bazénem 

pro žáky a učitele z Velké Dlážky. Kolem 12 

hod. autobus odjel a žáky čekala tříhodino-

vá cesta. Okolo 15. hodiny žáci a učitelé ko-

nečně dorazili na místo. Hned poté se v kli-

du ubytovali a posléze vyrazili na svah, kde 

se rozdělovali do družstev. V pondělí se ne-

šlo lyžovat, jelikož počasí bylo nepříznivé a 

byly přeháňky. Žáky učitelé zabavili a ráno 

probíhaly sportovní aktivity. Odpoledne se 

šlo na túru, kdo chtěl, tak mohl každý večer 

jít do bazénu nebo do tělocvičny. V úterý ráno se zase sportovalo 

v tělocvičně, kde se hrál florbal a celé dopoledne, až do oběda se lyžova-

lo. Ve středu se lyžovalo celý den. Ve čtvrtek se ráno lyžovalo, ale sníh byl 

namrzlý, tak to nebylo jednoduché. Od-

poledne se šlo na procházku, která byla 

dlouhá 10 km. Poslední den v pátek se 

ráno lyžovalo a svah byl velmi dobrý. Po-

tom se šli všichni sbalit a posílit na cestu 

a okolo 12 hod. se odjíždělo domů. 

Lyžářský kurz 2023 
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SPORT 

Mgr. Jana Štefanová 

V prosinci se v Praze-Klánovicích uskutečnila soutěž Klánovice Christmas 

Cup 2022. Naši skokani se v ní neztratili, Kája L. dokonce přivezla bronzo-

vou medaili v disciplíně Pair Double Unders. Byla to první větší soutěž, 

které jsme se zúčastnili, každý si vytvořil nějaký svůj nový rekord a hlavně, 

všichni jsme si to moc užili. Už teď se těšíme na další závod Czech School 

League, který proběhne v dubnu na naší škole!  

Kroužek Rope skippingu ZŠVD - soutěž Klánovice Christmas Cup 2022  
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KŘÍŽOVKA S VTIPEM 

Jiří Ondruška (7.B) 

Tajenka: K tabuli půjde Nováková. 
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VÝTVARNÉ OKÉNKO 

Jiří Ondruška (7.B) 

 

Umělci z chodeb (2. stupeň) 
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REDAKCE 

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 

Mgr. Barbora Nebojsová, Mgr. Lucie Lyková 


