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Zeyeráček 

Milí čtenáři, 

právě se Vám do rukou dostalo zkušební a zároveň první číslo školního 

časopisu Zeyeráček. Naším cílem je Vás pravidelně informovat o 

nejdůležitějších akcích, o úspěších spolužáků, prostor chceme věnovat 

anketě, perličkám ze školních lavic atd. V prvním čísle se tedy můžete 

dočíst například o Dni jazyků, přednášce s Josefem Klímou nebo o 

úspěchu školní družiny.  Za celý tým doufám, že se Vám časopis bude 

líbit, a budeme velmi rády za Vaše cenné podněty, ale i připomínky.                                    

        šéfredaktorka Anna Zedníková 

Jak jste spokojeni s novými automaty na nápoje? 

Veronika, 9. B: Zatím jsem si v něm pití nekoupila, ale líbí se mi, že je 

tam velký výběr za dobrou cenu. Nicméně víc by se mi tu líbil bufet. 

Tereza, 8. B: Automat nevyužívám, protože si pití beru z domu, ale 

jinak se mi možnost výběru líbí. 

Martin, 7. B: Líbí se mi, že je to cenově výhodné, v obchodě by to 

stálo minimálně o 5 Kč víc. 

Honza, 7.C: Je to super. Využívám automat velice často.                                  

M. Běhalová, uč. ČJ,IKT: Nabídka se mi líbí, ještě jsem 

ji sama nevyužila, ale určitě je to lepší než sladké nápoje 

jako je Fanta nebo Sprite. 
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Jako každý rok si učitelé připravili pro žáky Základní školy Zeyerova Den evropských jazyků, který se konal na naší 

škole již podeváté. Mnoho žáků se na tento den těšilo, protože obvyklé sezení v lavicích vystřídalo chození po škole a 

plnění úkolů, které bylo zaměřeno na cizí jazyky, a to na angličtinu, němčinu i ruštinu. Proto se žáci rozdělili do dvojic 

a obdrželi soutěžní karty, na které dostávali razítka za splnění úkolů. Nejzajímavější bylo, že každý úkol byl něčím 

výjimečný. Někteří si poprvé vyzkoušeli znakovou řeč nebo 

dostali příležitost psát na interaktivní tabuli. Oblíbené byly 

rovněž hry na počítačích. Do Dne evropských jazyků se 

také zapojili žáci jazykové třídy 9. C, kteří ochotně 

pomáhali učitelům u stanovišť. Úkoly plnili rovněž žáci 

třetích a čtvrtých tříd, ti nejmenší se pak společně chodili 

dívat, co je bude v dalších letech při Evropském dni jazyků 

čekat. Na závěr ti nejlepší dostali jedničku do žákovské 

knížky, která podle mě neměla takový význam jako celý 

den. Nejdůležitější totiž bylo, že celý den se nesl v zábavné 

a hravé náladě. Bylo velice zajímavé sledovat speciální výuku, která pro nás žáky byla oddechová. Už teď můžu říct, 

že se velmi těším na další Den evropských jazyků, který určitě bude stejně kouzelný jako ten letošní.       

               Anna 

Více než stovka dětí se dostavila k letošnímu zápisu na Základní školu Zeyerova. Největší příval budoucích prvňáčků a 

jejich rodičů přišel hned v pondělí, kdy zápis začal. Během druhého dne byla situace již klidnější. Pro zájemce o tuto 

školu byly přichystány tři třídy, pro zkrácení chvíle čekalo na děti promítání pohádek v počítačové učebně. Některé 

děti zazpívaly na úvod písničku, jiné předvedly znalosti barev, čísel nebo tvarů. Paní učitelky si s dětmi hodně 

povídaly, aby zjistily rozsah slovní zásoby a případné řečové vady. Zápisu přihlížela i školní psycholožka, aby rodičům 

poradila v případě, kdy dítě ještě není dostatečně zralé na školní docházku. Právě i fungování Školního poradenského 

pracoviště bylo jedním z důvodů, proč se dostavili k zápisu rodiče malé Aničky Peřinové. „Přestože bydlíme v Holici, 

máme zájem, aby naše dítě navštěvovalo tuto školu. Má velmi dobrou pověst a dostupnost. Líbí se nám také 

fungování školního psychologa a do budoucna vybudování nového sportovního areálu,“ vypočítal pozitiva školy 

Luděk Peřina. Ve stejném duchu se nesly i další hlasy rodičů, kteří oceňovali i velmi pestrou nabídku zájmových 

kroužků.  

Pro příští rok se plánuje otevření dokonce čtyř prvních tříd. „Jsme velmi potěšeni velkým zájmem o naši školu, počet 

dětí u zápisu každým rokem roste. Je to jistě i odrazem úspěchů našich žáků po 5. a 9. třídách. Důležitá je rovněž 

spolupráce s rodiči, kdy se jim snažíme nabídnout právě to, o co mají největší zájem,“ shrnula letošní zápis do prvních 

tříd ředitelka školy Alena Miková.             red 
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Naše třída 7. C podnikla na konci listopadu výlet do Prahy. Odjezd z Olomouce byl hned ráno. Po příjezdu nás pan 

průvodce seznámil se zajímavým programem. Jako první jsme obdivovali synagogu, poté jsme cestou tramvají spatřili 

Národní muzeum a Národní divadlo. Cesta lanovkou na Petřín, ale pro většinu z nás atraktivní. Uvnitř Petřínské 

rozhledny se nacházela výstava Járy Cimrmana. Jakmile jsme se ohřáli, šli někteří na původně neplánovanou 

prohlídku zrcadlového bludiště. V pravé poledne jsme zhlédli výměnu stráží na Pražském hradě a po uvolnění davu 

jsme vstoupili na nádvoří Hradu. Katedrála Sv. Víta, kterou jsme se zvědavostí navštívili, na nás zapůsobila svou 

monumentálností. Byla nádherně zdobená vitrážemi a mnoha oltáři. Další zastávka byla ve Vladislavském sále. První 

přestávku jsme strávili prohlídkou Zlaté uličky, ve které si někteří z nás koupili suvenýry. Následoval poslech orloje na 

Staroměstském náměstí, kde jsme si prohlédli také sousoší mistra Jana Husa. Poslední zastávkou bylo Václavské 

náměstí, kde byl krátký rozchod.  

Cesta do Olomouce nám uběhla rychle. Z exkurze  jsme si odnesli spoustu zážitků i cenných informací, které můžeme 

využít nejen v hodinách dějepisu.                                Klára 

Pozvání od hejtmana Olomouckého kraje si zasloužili žáci hudebního kroužku při školní družině. Byla to pro ně 

odměna za dlouhodobou práci, která vyvrcholila na konci listopadu 2011, když zvítězili v 1. ročníku soutěže Pohár 

Sboru pro občanské záležitosti. V sále Reduty Moravského divadla vystoupily dětské pěvecké soubory se svými 

programy, které si připravily pro různé slavnostní příležitosti pořádané statutárním městem Olomouc pro občany 

města (vítání dětí, setkání se seniory atd.). Hudební kroužek pod vedením paní vychovatelky Jany Fialové 

v konkurenci osmi základních škol 

zvítězil a odnesl si krásný pohár a 

diplom.  Třešničkou na dortu pak bylo 

pro žáky pozvání olomouckého 

hejtmana Martina Tesaříka, který 

ocenil práci kroužku i dárkovým šekem. 

Děti si v hejtmanově pracovně našly 

pod stromečkem i mikulášskou nadílku 

a po malém pohoštění si společně 

zazpívali koledy. „Byl jsem rád, že jsem 

se setkal s hejtmanem osobně. Už vím, 

kde pracuje. Nejvíce mu závidím jízdu 

výtahem do práce a krásný výhled 

z kanceláře. Moc si zde líbilo,“ 

zhodnotil setkání s hejtmanem Ondra 

Hejtmánek ze 4. A.       red 
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Co je v nosohltanu? Sopel Grónsko leží v jižní Evropě. 

Dýcháme, abychom nechrápali. V Indii vládne Bambus Veliký. 

Kde leží Trója? Mezi dvójou a 

čtyrou. 

Alois Jirásek napsal knihu Pepíkovy 

příběhy. 

Josef Klíma je českým novinářem, spisovatelem a televizním reportérem, kterého znají všechny generace. Většina si 

ho může pamatovat z českého televizního investigativního pořadu Na vlastní oči, kde působil řadu let jako reportér a 

také byl jeho spoluzakladatelem. Též má na kontě zakládání týdeníku 

Reflex, který už bohužel není k dostání, poslední vydání bylo vydáno 

už v 90. letech minulého století. Rád pořádá přednášky pro studenty 

po celé republice na téma „Zločin kolem nás“, které se zúčastnili i žáci 

8. a 9. ročníků naší školy. 

Středeční ráno jsme byli všichni nastoupeni u olomouckého kina 

Metropol, kde se měla konat přednáška Josefa Klímy. Početné 

skupiny školáků se nahrnuly do obrovské haly a čekaly, co se bude dál 

dít. Člověk, který před nás předstoupil, nás svým přístupem příjemně 

překvapil a rozhodně obohatil. Hodinu a půl nám vyprávěl své případy 

a zkušenosti natolik živě, že nás mnohé velice zasáhly. Pořad byl 

zaměřen na mezní situace, v nichž se studenti mohou z nedostatku 

zkušeností stát jak pachateli, tak oběťmi trestné činnosti. Dozvěděli 

jsme se například o najímání mladistvých k převozu kradených 

automobilů nebo dokonce i drog a další aktuální témata. Přednáška 

se nám moc líbila a myslím si, že jeho rady v budoucnu mohou 

někomu zachránit i život.          Veronika Zbořilová, 9. C 

 

Jako každý rok se na naší škole uskutečnil dětský karneval. Poslední den prvního pololetí, tedy 31. ledna, v osm hodin 

už prvňáci a druháci seděli v kostýmech ve vyzdobené tělocvičně a netrpělivě očekávali začátek karnevalu. Po celou 

dobu měly děti možnost vyhrávat sladké odměny v soutěžích, zatancovat si a poklábosit s kamarády. O dvě hodiny 

později se do tělocvičny nahrnuly čerti, princezny, šašci, piráti nebo kovbojové ze třetích až pátých tříd, aby si také 

užili zábavy. Karneval se vydařil, všichni se skvěle bavili a někteří už nyní přemýšlejí, za co se vypraví příští školní rok.

                        Karolína a Nikola, 8. C
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 Přijde Pepíček ze školy a říká: „Mami, dneska jsem se jediný z celé třídy přihlásil!“ „No to je pěkné,“ 

říká maminka, „a na co se paní učitelka ptala?“ „Kdo rozbil okno na chodbě.“ 

Školní kola 1. místo 2. místo 3. místo 

Pythagoriáda 6.třídy Veverka J. 

Macharáčková M. 

Ondruška M. 

Grauner F. 

Fajgl T. 

Kodytková Z. 

Burianová T. 

Pythagoriáda 7.třídy Přenosilová J. Paseka J. Svobodníková E. 

Čapková A. 

Jeřábková K. 

Pythagoriáda 8. třídy Funěk J. Soušková B. Ďurina L. 

Pyšný O. 

Dějepisná olympiáda Tůma M. Fajglová V. Vorlíčková K. 

Zeměpisná olym., kat. C Serbová G. Kubelka D. Urvová B. 

Zeměpisná olym., kat. B Paseka J. Chyzhman S. Urbánek M. 

Zeměpisná olym., kat. A Sedlák O. Crhonek J. Dvořáková T. 

Chemická olympiáda Vítězslav Hrubý  - - 

Olympiáda v ČJ Kozáková K. 

Poštolková J. 

Urvová B. 

Kvěšová P. 

Buriánová A. 

Recitace I. kat. Burianová T. 

 

Rada J. 

 

Navrátilová E. 

Ondruška M. 

Luscoňová K. 

Kovárnová S. 

Recitace II. kat. Staňková A. 

 

Dudová N. 

Moničová M. 

 

Balcárková A. 

Samková D. 

Přírodovědný klokan Funěk J. Hrubý V. Urvová B. 

Okresní kola Umístění 

Anglická olympiáda Paseka J. 

5. místo 

Boudník A.  

4.-5. místo 

Německá olympiáda Löfflerová T. 

3. místo 

Chemická olympiáda Hrubý V. 

2. místo 
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Po více jak dvou a půl měsících pilné práce nastal pro žáky devátých tříd konečně okamžik, na který se všichni 

s očekáváním i menšími obavami těšili. Pod vedením paní učitelky Ilony Rohánkové nacvičili krásnou polonézu, 

kterou zahájili tradiční školní ples, tentokrát v netradičním prostředí U Pelikána. Krásné dívky v krásných šatech a 

hoši v oblecích odhodlaně vpluli na parket, který zcela ovládli. Nervozita z nich rychle opadla a za bezchybný výkon 

byli naprosto oprávněně odměněni dlouhým  potleskem. Hosté se na plese dobře bavili, taneční parket byl neustále 

plný a v půlnoční bohaté tombole vyhrál snad každý.            red 

Hlasováním se rozhodlo, že naše škola bude sponzorovat  dvě  zvířata ze Zoologické zahrady na Svatém 

Kopečku. Z výběru nakonec vítězně vyšli surikata a tygr, kterým budou žáci přispívat na stravu. 

 

Šéfredaktorka: Anna Zedníková, editorka a grafická úprava: Karolína Vorlíčková, redakce: Eliška Navrátilová, Klára 

Vítková, Michaela Hirnerová, Karolína Janáčková, Alžběta Knoppová, Tereza Švestková, Iveta Zdařilová, Zuzana 

Sochorová. Odborné vedení: Hana Kramářová 


