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Milí a věrní čtenáři,
školní rok nám utekl jako voda a nás čeká poslední měsíc povinností.
Deváťáci mají za sebou úspěšné přijímací zkoušky na střední školu a všichni
už vědí, kde stráví další čtyři roky. Snad si na naši „Zeyerku“ alespoň někdy
vzpomenou. Jako celý rok byly i poslední měsíce nabité mnoha událostmi, o
kterých vás zpravíme v tomto čísle Zeyeráčku. Navštívili jsme Osvětim,
Francii a Anglii (o tom však až v příštím čísle), oslovili jsme učitele „na
slovíčko“, posbírali stovky kilo papíru nebo jsme začali sponzorovat nové
zvíře v ZOO Svatý Kopeček.
Takže Vám přejeme příjemné čtení.
Vaše redakce
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Turisťák opět vyrazil do přírody
Další, tentokrát nedělní výlet s turistickým kroužkem směřoval
z Moravičan do Litovle přes Nové Zámky u Litovle. Sraz byl na hlavním
vlakovém nádraží, kde se všichni sešli včas, a mohlo se vyrazit.
V Moravičanech jsme se tradičně rozdělili do skupinek a každý si šel
vlastním tempem. Počasí nám přálo, paprsky slunce prosvítaly listy stromů
na lesní cestu. První přestávka na svačinu byla na louce, která byla pokrytá
ranní rosou, a my si museli sednout na pláštěnky. Pak jsme vyrazili kolem
kalné až nahnědlé řeky. Vyplazili se na chrám Přátelství a pokračovali dál
v cestě k obelisku, který jsme viděli pouze přes řeku. Došli jsme k velké
louce, kde jsme zase zakotvili a dali si větší svačinu. Kluci našli žabku a
potom ji zkoumali. Cestou do Litovle jsme se dozvěděli o tom, jak se sbírají
„kešky“ a na jednu jsme se zapsali. V Litovli jsme měli chvilku rozchod, než
pro nás přijel vlak do Olomouce. Tento výlet byl zase skvěle vymyšlený a
těšíme se na další.
Gabriela Šafářová a Alena Šímová, 8.C
1

Na cestu do bývalého
koncentračního tábora se vypravili
žáci 9. tříd. Na vlastní oči viděli to,
o čem předtím jen četli z učebnici.
Více na str. 4
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Na slovíčko s učitelem
RNDr. Marcela Šafaříková
Jaké povolání byste ráda vykonávala, kdybyste se nestala učitelkou?
Líbilo by se mi být architektkou, ale neumím kreslit a to by asi nešlo moc dohromady.
Váš oblíbený předmět na základní škole? Jaké bylo vaše chování ve škole?
Měla jsem ráda matematiku, dějepis, zeměpis, přírodopis a tělesnou výchovu. Naopak jsem se
nerada učila jazyky. Mé chování bylo dobré a to i díky tomu, že maminka byla učitelka.
Vaříte ráda? Jakou kuchyni a jídlo máte nejraději?
Ne, nevařím ráda. Z jídla mám nejraději bramboráky a preferuji českou kuchyni.
Co ráda děláte ve volném čase?
Ráda chodím na procházky do přírody.
Je některé místo, na které jste se dosud nepodívala, ale chtěla byste?
Ráda bych se podívala do Skalických hor a na Yellowstone.
Jak vznikl turisťák? Nevadí vám tomu obětovat volný čas?
Od malička jsem chodila do turisťáku, který vedla moje maminka, takže jsme se s paní učitelkou
Sedlářovou domluvily a kroužek byl na světě. Volný čas tomu obětuji ráda.
Deváťáci mají právě za sebou příjímací zkoušky. Pamatujete si na ty své?
Na příjicí zkoušky v osmé třídě jsem se připravovala hlavně z českého jazyka, protože matematika mi
šla lépe. Příliš velký stres jsem neměla, protože jsme při neúspěchu měli možnost zkusit to ještě
z deváté třídy.
Připadá vám, že se děti s dobou mění?
Ano, mění se příliš rychle hlavně v myšlení, v této době uvažují někteří šesťáci jako před lety deváťáci.
Máte z něčeho strach?
Z hloupých lidí.

Co se u nás děje








Žáci osmých tříd se zúčastnili autorského čtení mladého spisovatele Jana Opatřila, který je seznámil se
svou nejnovější knihou Děsuplné povídky (více v dalším čísle).
Třída 6.A absolvovala zajímavou přírodovědnou exkurzi do Litovelského Pomoraví.
Žáci druhého stupně si poslechli cimbálovou skupinu Réva.
První až čtvrté třídy si poslechly v kině Metropol písničky Pavla Nováka.
Deváťáci navštívili čističku odpadních vod na Nových Sadech.
Páťáci v rámci exkurze do Brna navštívili Planetárium a hrad Špilberk.
Besedu o prevenci rizikového chování virtuální komunikace pod vedením skupiny E-bezpečí absolvovali
žáci 6. a 7. tříd.

Perličky




Ve slově Vyšehrad píšeme i, protože je to příbuzné slovo od slova višeň (9. ročník)
Vyjmenujete politické strany za první republiky: tak např. ČSOB (jedná se o zkratku
Československé obchodní banky)
Nástupcem Zikmunda Lucemburského byl …Paroubek (7. ročník, správně Albrecht
Habsburský, žákyně však myslela Ladislava Pohrobka)
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Sběr papíru se opět vydařil
Letošní jarní sběr papíru se uskutečnil díky mírné zimě v druhé polovině března. Meteorology
slibovaná deštivá předpověď se naštěstí nenaplnila, a tak jsme nakonec ani nezmokli. Převážná část
akce se uskutečnila za slunného, i když poměrně chladného počasí. Vše jsme zvládli na výbornou.
Kontejnery se díky zdatné síle pomocníků, kteří brilantně zvládali velký nápor balíků papíru, kvapem
plnily.
Nasbíralo se 20 776 kg a výtěžek z této akce, který se vyšplhal k částce 40 000,- Kč, výrazně posílí
pokladnu SRPŠ a přinese další možnosti a výhody žákům školy. Nejlepší sběrači byli odměněni
poukázkami v hodnotách 500,-Kč, 300,-Kč, 200,-Kč a 100,-Kč na nákup zboží v prodejně papírnictví
Asopol U Bystřičky, Masarykova 24, Olomouc.
Poděkování je věnováno všem žákům a především rodičům, kteří se aktivně zapojili do sběrové
akce a pomohli škole si jedním z mála způsobů vylepšit a rozšířit finanční možnosti.
Mgr. Petra Příhodová

Pořadí

Třída

Jméno

kg

1.

VII. B

Dostálová Vendula

1036

2.

II. C

Motyka Václav

864

3.

I.D

Šesták Jakub

778

4.

II. A

Čočková Kateřina

702

5.

II. C

Theimer Tomáš

412

6.

III. B

Bouchalová Natali

408

7.

II. C

Panáková Gabriela

390

8.

I.B

Juřenová Nikola

386

9.

I.C

Seichter Josef

380,5

10.

VII. A

Mačáková Karolína

361

11.

IV. A

Zavadil Tomáš

298

12.

II. A

Barnetová Kateřina

297,5

13.

II. A

Tisoň Jakub

295

14.

II. A

Vybíhalová Barbora

274

15.

III. A

Bednařík Michal

271

Pořadí

Třída

kg

1.

II. C

3117

2.

II. A

2823,5

3.

VII. B

1581

4.

III. A

1451,5

5.

I.D

1255,5

6.

IV. A

1178

7.

I.B

1116

8.

I.A

1106,5

9.

III. B

1043

10.

IV. B

875

11.

II. B

804,5

12.

I.C

755,5

13.

III. C

575,5

14.

VII. A

568

15.

V. A

473,5

Krátce z družiny




V úterý 13.5 předvedly děti naší ŠD svým maminkám a nejen jim, také babičkám, tetičkám, dědečkům a
strýčkům, bohatý kulturní program ke Dni maminek. Hosté v tělocvičně školy viděli ve více než hodinovém
programu tance, cvičení, pohádky, vyslechli si několik písniček a básniček. Za své blahopřání děti od publika
sklidily obrovský potlesk.
Ve školní družině jsme se vypravili na výlet do Záchranné stanice Bartošovice, kde jsme si prohlédli nejen
nejmenší sovičku - kulíška, ale spoustu jiných obvykle volně žijících ptáků, kteří byli nějak handicapováni.
Asi nejvíc na všechny zapůsobila orlice Cherry, která nebyla zraněná, ale nemohla do přírody, protože byla
fixována na jednoho člověka, který ji odmala vychovával a kterého jediného přijala jako partnera, a proto
by v přírodě mezi ostatními ptáky a zvířaty nepřežila. Dozvěděli jsme se o zvířátkách spoustu zajímavostí a
snad si i některé zapamatujeme.
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Sponzorujeme vlka arktického
V anketě si žáci naší školy vybrali ke sponzorování nové zvíře ze ZOO Svatý Kopeček. Po surikatách
z loňského roku se většina žáků přiklonila k arktickým vlčatům, která se narodila 28. 4. 2011.
Na Svatém Kopečku se jich mají šest a stará se o ně otec i obě matky i celý zbytek smečky. V současné
době jsou vlci z důvodu odchovu štěňat odděleni od medvědů, ale návštěvníci mohou pozorovat
velmi zajímavý život vlčí smečky a spolupráci jednotlivých členů. Odměnou žákům za jejich
dobrovolné příspěvky, které přesáhly částku 21 tisíc, budou volné vstupy do zoologické zahrady.

třída
1.A
1.B
1.C
1.D
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B

Kč
1400
1440
870
1680
1300
270
1000
1043
860
1350
1489
470

5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C

Celkem

1080
1044
580
1400
1000
900
470
400
500
0
360
505
21411

Olympiády – okresní kola
Fyzika: J. Paseka (9.A) – 10. místo
Dějepis: - O. Sedlák (8.C) - 12. místo
Český jazyk: J. Paseka - 7. místo
Německý jazyk: H. Mánková (7.A) – 3. místo
E. Rýznarová (7.A) – 8. místo
J. Paseka – 3. místo
E. Navrátilová (9.C) – 8. místo
Anglický jazyk: J. Paseka (8. místo)
Matematika: J. Šumpík (7.A) – úspěšný řešitel

Holokaust na vlastní oči
"ARBEIT MACHT FREI" (Práce osvobozuje!) - přesně tato slova jsou na vstupní bráně do největšího
nacistického koncentračního tábora v Polsku v Osvětimi. Na tomto místě skončili nacistům
nepohodlní lidé (převážně Židé z celé Evropy), kteří byli při odchodu z jejich domovů ubezpečeni, že
pojedou na východ, aby mohli začít nový život.
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I my, žáci 9. tříd ZŠ Zeyerova v Olomouci,
jsme měli možnost tento nápis vidět při
návštěvě Osvětimi. Koncentrační tábor je
rozdělen na dvě přibližně 2 km vzdálené části Auschwitz a Auschwitz II - Birkenau.
Jako první jsme navštívili koncentrační tábor
Březinka (Birkenau). Vězni, kteří nebyli ihned po
příjezdu usmrceni v plynových komorách
plynem Cyklon B, zde žili v otřesných nelidských
podmínkách. V jedné stáji, která by obvykle
sloužila k ustájení 50 koní, bylo namačkáno až
1000 vězňů. Každý z nich měl přidělenou jednu
zavšivenou deku a o svou palandu se musel dělit minimálně se dvěma dalšími lidmi. Příčinou úmrtí
mnoha uvězněných byly nejen choroby, ale také podvýživa, jelikož dostávali k jídlu 1x denně shnilou
bramboru a řepu. Během zimy také lidé umírali na podchlazení, protože spousta z nich neměla ani
boty.
V místě, kde dříve stávaly plynové komory, je
postaven Památník obětem holokaustu. U něj
jsou náhrobní kameny, na nichž jsou vytesána
vzpomínková slova v jazycích všech národů,
jejichž lidé zde byli neprávem umučeni.
Poté následoval odjezd do Osvětimi.
Postupně jsme procházeli vězeňskými bloky,
kde byly vystaveny pozůstatky po vězních lidské vlasy, dětské boty, hromady podepsaných kufrů nebo např. 40 kg brýlí. Tato nepříjemná
zkušenost námi dost otřásla. Když se exkurze blížila ke konci, měli jsme možnost si prohlédnout
zachovalou plynovou komoru, ve které přišlo o život obrovské množství nevinných lidí. Každý z nás si
tento zážitek vryl do paměti a ponese si jej ještě dlouhou dobu.
Jakub Paseka, 9.A

Na Den učitelů nezapomínáme
Pestrý a především zábavný program si připravili žáci naší školy pro své učitele i hosty.
Důvodem byla oslava Dne učitelů, na který
se většinou již bohužel zapomíná. Slavné
výročí narození Jana Ámose Komenského,
Učitele národů, který spatřil světlo světa 28.
března 1592, bývá vhodnou příležitostí na
Základní škole Zeyerova v Olomouci k setkání
se s kolegy současnými, ale i bývalými.
„Jsme velice rádi, že se na nás vždy u
příležitosti oslav Den učitelů myslí. Na
setkání se těšíme, máme radost z krásné
školy, kde jsme většinou strávili velkou část
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svého života. Vážíme si toho, že na nás vedení školy
nezapomnělo, a rádi si s ostatními zavzpomínáme a
zhlédneme vystoupení žáků,“ shrnula dojmy Eliška
Blažejová.
Jako první se představili žáci 8. a 9. tříd se svou
polonézou, která měla premiéru na školním plese.
Hru na flétnu předvedlo trio žákyň prvního stupně.
Asi největší aplaus sklidil Ondra Hejtmánek z 6.A za
vynikající vystoupení street dance, byť musel
z technických důvodů improvizovat. Velký potlesk si
zasloužilo i krásné taneční pásmo školní družiny. Ta
nedávno vyhrála první místo ve 3. ročníku soutěže
O pohár KPOZ. Děti pod vedením Jany Fialové tak
navázaly na předloňské vítězství a loňské druhé
místo. Na závěr programu zaznělo hudební vystoupení žáků 2. stupně, kteří zazpívali například známé
písně Pátá nebo Holky z naší školky.
„Kulturní vystoupení bylo velmi odpovědně připravené a tradičně se setkalo s oceněním bývalých
zaměstnanců. Den učitelů si připomínáme hlavně sami mezi sebou, protože společnost na učitele
zapomíná. Chceme tuto hezkou tradici zachovat i do budoucna. Velice si ceníme milých a
povzbuzujících slov od starších kolegů, jimž se líbí posun školy jak v moderním vybavení, tak i v
kladném ohlasu, kterou má škola na veřejnosti,“ dodala ředitelka školy Alena Miková.

Návštěva tiskárny
Redakci školního časopisu Zeyeráček bylo umožněno navštívit tiskárnu MAFRAPRINT na Pavelkově
ulici v Olomouci. Tato tiskárna je součástí akciové společnosti MAFRA, vydavatele deníků MF DNES,
LIDOVÉ NOVINY a METRO a má k
dispozici sedm výrobních linek.
Hned po vstupu každý obdržel 1výtisk tohoto deníku, což
na nás udělalo velký dojem. Postupně nás budovou
provedl ochotný vedoucí tiskárny, který nám na naše
zvídavé dotazy.
Viděli jsme mnoho tiskařských strojů a zaměstnanců,
kteří je obsluhovali. Nahlédli jsme do obrovského
skladiště, ve kterém bylo cca 680tun papíru. Ten byl
rozdělen do rolí, z nichž jedna obsahovala 20km papíru.
Dále nás zaujalo, že na tisk MF DNES se spotřebuje 10 tun papíru denně.
Ve skladišti barev jsme zjistili, že k výrobě barevných stránek v novinách stačí pouze tři barvy, ze
kterých si zaměstnanci mohou jakékoliv jiné odstíny namíchat. Všichni jsme byli exkurzí nadšeni a
získali jsme nové zajímavé zkušenosti, které se nám možná budou v životě hodit! Kuba Paseka, 9.A

Redakce: Anežka Bilíková, Anna Čapková, Johana Jeřábková, Kamila Jeřábková, Alžběta Knoppová,
Eliška Navrátilová, Valentýna Pišťáková, Tereza Švestková, Klára Vítková, Natálie Zacharová.
Odborné vedení: Hana Kramářová
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