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Milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou první číslo časopisu Zeyeráčku v tomto školním
roce, celkem jsme jich vydali již 10. S odchodem deváťáků se nám výrazně
omladila redakce, která doufám přinese spoustu nových nápadů, jež by Vás
měly zaujmout. V tomto čísle si připomeneme některé zajímavé akce
uplynulého školního roku, budeme pokračovat v rozhovorech s učitelem,
v perličkách ze školních lavic, v aktuálních informacích o dění na naší škole.
Pokud by se našli další noví zájemci o práci v redakci Zeyeráčku, budou
srdečně vítáni. Veškeré informace Vám budou poskytnuty v kabinetu ČJ.
Vaše redakce

Jak jste strávili podzimní prázdniny?
Daniela Manová, 2.B: Byla jsem u babičky. Hrála jsem si tam a učila se.
Veronika Skálová, 6.A: Jeli jsme na jižní Moravě u známých, na jeden den
jsme vyrazili na nákupy i do Rakouska. Stihla jsem i rodinnou oslavu.
Jana Radičová, NJ – RV: I přes nepříznivé počasí jsme jezdili po okolí
Olomouce na kole, zašli jsme do aquaparku a stihli jsme i odpočívat.
Andrea Čapková, 3.B: Byla jsem u prababičky. Hrála jsem si u ní s pejskem
a chodila na hřiště.
Kateřina Svrchokrylová, 6.B: Měla jsem soustředění nebo jsem se chodila
ven učit.
Tomáš Fajgl, 9.B: I když byly prázdniny, hokejové tréninky mě neminuly.
Dokonce jsme měli i zápas. Na odpočinek jsem si ale čas našel.
Zuzana Kroupová, 7.A: Strávila jsem s rodinou čtyři dny na
Červenohorském sedle. Počasí nebylo zrovna ideální, ale i tak jsme podnikli
několik výletů.
1

Rozhovor s učitelem
Evropský den jazyků
Podzimní sběr
Krátce z družiny
Vitamínový den
Zlato z Podnikatele
Cesta po Evropě

str. 2
str. 3
str. 4
str. 5
str. 6
str. 7
str. 8

Soutěž na nové logo
Vedení školy vyhlásilo soutěž
na nové logo naší školy.
Zájemci mohou své návrhy
posílat na emailovou adresu
školy, nebo je předat
prostřednictvím učitelů
výtvarné výchovy i IKT.
Uzávěrka přihlášek na nové
logo je 30. 11. 2014.

Stávající logo naší školy.
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Na slovíčko s učitelem
Mgr. Jana Radičová
Jakou školu jste studovala? Jak Vám šlo studium?
Chodila jsem na Gymnázium Hejčín a poté na Pedagogickou fakultu v Olomouci, zaměření německý
jazyk a rodinná výchova. Studium bylo v „pohodě“. Nejdříve jsem však chtěla studovat kombinaci
německý jazyk a tělesná výchova, ale kvůli zranění kolena jsem na tělocvik nemohla nastoupit, takže
druhá možnost byla kombinace německý jazyk a rodinná výchova a u té jsem zůstala.
Jaký je Váš nejlepší zážitek ze školy?
Ze základní školy si už toho moc nepamatuji, ze střední školy to byla maturitní zkouška. Ale největší a
zároveň nejsilnější zážitek byl na lyžařském kurzu, kdy nám horská služba nasimulovala pád laviny a
my jsme měli zachraňovat člověka pod lavinou.
Učila jste i na jiné škole?
Neučila, ale chvíli jsem pracovala jako lyžařská instruktorka.
Kdybyste mohla učit i v jiných zemích, v jakých by to bylo?
Určitě Rakousko, protože jsem tam rok bydlela a moc se mi tam líbilo. Potom bych zkusila i Indii, byla
by to pro mě výzva.
Byla jste někdy v Německu?
V Německu jsem byla jednou, a to se jednalo o zájezd se školou. Neříkám, že mě neláká, ale raději
bych jela do rakouských Alp.
Učí se Vám lépe s normální nebo interaktivní tabulí?
Má raději interaktivní tabuli, jelikož jsem alergická na křídu a prach.
Chtěla byste, aby Vaše děti pokračovaly ve Vašem povolání?
Ne, ale bránit jim v tom nebudu. Pokud se stane učitelství jejich volbou, tak proč ne.
Uvažovala jste někdy o tom, jaké to je být celebritou? Chtěla byste jí být?
Celebritou bych nechtěla být a ani jsem o tom neuvažovala. Myslím, že to mají v životě těžké. Pro mě
je celebritou v pravém slova smyslu každý člověk, který dokáže využít svého jména na pomoc
ostatním. Takových lidí si velmi vážím a zároveň je obdivuji, takže např. Tereza Maxová a její nadace
pro nemocné děti nebo Vendula Svobodová a její Kapka naděje si zaslouží obdiv.
Ptaly se Kája, Verča, Bára a Terka

Co se u nás děje







Žáci devátých tříd se zúčastnili testovaní společností SCIO. Jednalo se o žáky, kteří si testování
zaplatili na konci loňského školního roku, a mohli si tak porovnat, zda jsou jejich výsledky
zase o něco lepší.
Páťáci podnikli za pěkného počasí exkurzi do Prahy.
Besedu o prevenci rizikového chování virtuální komunikace pod vedením skupiny E-bezpečí
absolvovali žáci 6. a 9. tříd.
Všichni žáci dostali přístupová hesla na portál www.proskoly.cz, kde si mohou zdarma
otestovat svoje znalosti z mnoha předmětů a dovedností.
V říjnu proběhlo 3. a 4. setkání škol zapojených do projektu Globální svět nás spojuje na
Václavově. Naši školu reprezentuje pět žáků z 8.B.
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Perličky







Co musí alespoň jednou za život podniknout muslim? - „Vydat se do Meka“ (7. třída)
Paní učitelko, omluvte mě, ztratil jsem ŽK. A pořídil sis už novou? Zatím ji sháním. A kde?
V drogerii … (8. třída)
Napište druhy zájmen – osobní, ukazovací, přitažlivé  (6. třída)
Co je to próza?- Povídavé dílo (9. třída)
Komu uděloval panovník léno? - Družinářům … (7. třída)
Co je to historismus? Když je něco starého a cenného, např. orloj (správně: slova označující
zaniklou skutečnost). Co je to archaismus? Když je něco starého, tak se to dává do archívu –
třeba kniha (správně: slova zastaralá) – (9. třída)

Zeyerka napříč Evropou
O tom, že znalost jazyků je v dnešní době velice důležitá, ví už každý. Kdo zná jeden nebo více
cizích jazyků, mívá nejen lepší šance na uplatnění, ale může i lépe poznávat jiné kultury a způsoby
života. A právě v tomto duchu se nesl Evropský den jazyků na Základní škole Zeyerova. Cílem tohoto
svátku, který se slaví po celé Evropě 26. září, je připomenout si důležitost jazykového vzdělání.
Škola se tentokrát rozdělila na dvě
skupiny. První a druhé třídy měly svůj společný
program, ostatní žáci putovali po jednotlivých
stanovištích a plnili rozmanité úkoly. Ti
nejmladší nejdříve nacvičovali píseň Hlava,
ramena v japonštině, poté se s vervou pustili do
tance Zorba. Mezitím „cestovali kolem světa“,
když na různých stanovištích týkajících se
jednotlivých států se nejdříve naučili v daném
jazyku pozdrav a poté už zábavnou formou
poznávali jednotlivé země.
Pro starší žáky bylo připraveno celkem
20 aktivit. Žáci ve dvojicích plnili disciplíny spojené s výukou cizích jazyků, u nás na škole to jsou
anglický, německý a ruský jazyk. V úkolech se setkali i se slovenštinou a jinými evropskými jazyky. Na
žáky tak čekaly jazykolamy, pozdravy v jednotlivých jazycích, tance, zeměpisné kvízy, kreslení, puzzle
anebo aktivity na interaktivních tabulích. Během celého dne bylo na všech vidět, že je úkoly baví a že
získávají znalosti i jinak než ve školních lavicích.
„Prožili jsme perfektní den, nejvíce se mi líbily
počítačové hry a vůbec všechny aktivity byly
zajímavé. Snad jen tancování mě moc nebavilo,“
řekl žák 5.B Cyril Čapka, který se přiučil
například i slovíčka z ruštiny, kterou se zatím
neučí. Adéle Krainové a Lucce Zelové ze 7.A se
líbily rovněž počítačové hry, zaujala je slovíčka
ohledně potravin, rády si zatancovaly, těžší pro
ně byl jen poslech písničky v angličtině.
Všichni žáci si jazykový den užili a věříme, že se jim znalosti cizích jazyků v životě budou hodit.
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Sběr papíru se opět vydařil
Jako každý rok se i letošní podzim nesl v duchu sběrových akcí – sběru papíru a kaštanů. Podzimní
sběr papíru se uskutečnil v první polovině října za slunného a teplého počasí. Vše jsme zvládli na
výbornou. Kontejnery se díky zdatné síle pomocníků, kteří brilantně zvládali velký nápor balíků
papíru, kvapem plnily. Celý sběrový týden utekl jako voda a nás kromě sluníčka hřála u srdce hlavně
prospěšnost akce.
Nasbíralo se 22 485 kg a výtěžek z této akce, který se vyšplhal k částce 51 000,- 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. Radost z ocenění za vynaloženou námahu dokládají fotografie.
Děkujeme 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

Pořadí

Třída

Čočková Kateřina

Papír
kg
706,5

1.

III. A

2.

1.

III. C

3295,8

VIII. B

Dostálová Vendula

628,5

2.

III. A

2612,2

3.

II.C

Seichter Josef

537

3.

II.C

1850,25

4.

III. C

Theimer Tomáš

483

4.

VI. A

1531,5

5.

II.C

Nepožitková Sára

405

5.

II.A

1449,7

6.

III. C

Peřinová Anna

384,5

6.

IV. A

1289,7

7.

VI. A

Chrapková Anna

378

7.

III. B

1239,5

8.

III. C

Panáková Gabriela

369

8.

II.B

1232,5

9.

III. A

Barnetová Kateřina

329,5

9.

V. A

871,2

10.

II.B

Bartoš Jiří

302,5

10.

VIII. B

822,5

11.

III. B

Dzurillová Ema

276

11.

V. B

727,2

12.

II.C

Šaňáková Marie

259

12.

IV. B

723

13.

III. C

Chundela Vojtěch

252,5

13.

IV. C

710,5

14.

IV. B

Onofrej Ladislav

250

14.

I.A

681

15.

I.B

Huk Vojta

242

15.

VI. B

675

16.

I.B

505,5

17.

I.D

469,75

18.

VIII. A

454

19.

VII. B

377,5

20.

I.C

364,5

21.

VII. A

22.

IX. C

233,5

23.

IX. B

80,5

24.

IX. A

0

Pořadí

Třída

Jméno

Kaštany kg

1.

III. B

Bíza Radim

2.

I.A

Chlup Matěj

3.

I.A

Drahotuský Matouš

219

4.

III. C

Baleka Ondřej

204

5.

IV. A

Ambrož Martin

200

6.

II.B

Onofrej Levoslav

7.

I.C

Koštial Róbert

143

8.

II.C

Nečasová Nikita

120

9.

V. B

Sitková Barbora

106

507
324,5

180,5

Celkem
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Krátce z družiny
 Ostrov zájmových kroužků: V září reprezentovaly naši školu v OC Šantovka na velké sportovní
akci holky hudebního kroužku naší školní družiny. Vystupovaly jako hosté Univerzity Palackého.
 Výlet do Bonga: Téměř sto padesát dětí se na konci října a začátkem listopadu vypravila na výlet
do Brna - ZC Bongo. Někteří už věděli, na co se mohou těšit, prvňáci však byli plni očekávání.
Radost jim udělaly skluzavky, trampolíny, lezení na lezeckou stěnu nebo jízda na autíčkách.

Holokaust z první ruky
O tom, že život za druhé světové války nebyl žádné peříčko, se mohli přesvědčit žáci
z devátých ročníků ZŠ Zeyerova na promítání dokumentu Iva Pavelky ,,Arnošt Lustig - Devět životů‘‘.
Tento film je zamyšlením Arnošta Lustiga, českého židovského spisovatele
a publicisty světového významu, nad vlastním životem. Diváky ve snímku
provází chmurným obdobím druhé světové války, kdy byl i se svou
rodinou transportován do Terezína a později i do Osvětimi, kde byl zabit
jeho otec. Dále Lustig vypráví o svém útěku z transportu smrti, studiích,
práci a v neposlední řadě i o psaní svých knih. Celý svůj příběh spisovatel
vypráví s humorem a s nadhledem. Po skončení dokumentu dával režisér
žákům prostor na otázky a sám ještě přidal pár zajímavostí.
Katka Mlynaričová, 9.A

Turisťák opět vyráží za poznáním
Náš letošní první výlet s turistickým kroužkem směřoval z Lomnice u Rýmařova přes Malý a Velký
Roudný do Roudna. Počasí nám přálo
a my šlapali po značených cestách.
Cestou jsme viděli krásné výhledy na
krajinu a na vysoké kopce Jeseníků.
Bohužel se nám stalo, že jsme přešli
odbočku na Malý Roudný a vzhledem
k tomu, že už byla daleko za námi a
my bychom nestihli vlak, nevraceli
jsme se a pokračovali na Velký
Roudný. O nic jsme nepřišli, protože
dřevěná rozhledna a Čertův kámen
nás čekaly právě na Velkém
Roudném. Ten výstup nahoru byl namáhavější, ale všichni to skvěle zvládli a potom se kochali
krásným výhledem třeba na Slezskou Hartu. Dali jsme si tam větší přestávku a příkrým kopcem jsme
scházeli dolů do Roudna. Cestou z kopce jsme mohli vidět zbytky ztvrdlé lávy, někteří si ji však vzali
domů na památku. V Roudně jsme nasedli na autobus a oddechli si, že máme tento velmi namáhavý,
ale za to krásný výlet za sebou.
Alena Šímová a Gabriela Šafářová, 9.C
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Vršky pro Simonku
Jako každý rok se i letos naše škola zapojila do
sběru vršků pro vážně nemocné děti. Tentokrát je sbírka
věnovaná malé Simonce. Když jí bylo šest měsíců,
onemocněla neznámým virem pneumokoka. Po náročné
léčbě se Simonku nakonec podařilo zachránit, ale nebylo to
bez následků.
Díky užívání silných léčiv holčička utrpěla vážnou
poruchu mozku a pomoc jí může jen speciální terapie, která
však stojí padesát tisíc a není hrazena zdravotní
pojišťovnou. Rodiče malé Simonky jsou proto vděční za
každé víčko, které by mohlo přispět k úhradě potřebné
lázeňské terapie.
Jitka Hrabalová, 9.A,

foto Veronika Skálová

Vitamínový den
Úterý 22. října se neslo ve znamení vitamínů. Firma, která v rámci projektu „Ovoce do škol“
každých 14 dní dováží do naší školy balíčky ovoce či zeleniny, si pro žáky 2. - 5. tříd připravila
prezentaci s názvem Vitamínový den. Žáci se postupně v doprovodu svých vyučujících odebrali do
školní jídelny či do cvičné kuchyňky. Tam byla pro děti připravena dvě stanoviště. Na jednom si mohly
vytvořit ovocno-zeleninový špíz dle své vlastní fantazie a na druhém stanovišti se dozvěděly

informace ohledně ovocných šťáv a způsobu, jakým lze šťávu z ovoce získat.
Vše bylo spojeno s velmi poutavou ochutnávkou a děti během ochutnávání a tvoření získaly
také zajímavé informace. Nakonec si žáci odnesli ovocné pitíčko a jablíčko na svačinku.
Všem zúčastněným se ochutnávka i prezentace velmi líbila. Děti by určitě uvítaly takových
vitamínových dnů více. „Vitamínový den byl super. Mohli jsme si dle libosti udělat vitamínový špíz a
sníst ho. Ochutnali jsme také banánový koktejl, mrkvovou a jablečnou šťávu,“ zhodnotil příjemně
strávený den David ze 4.A.
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Ohlédnutí za loňským školním rokem
Zeyerka má zlato a stříbro
Velkým úspěchem skončilo pro týmy Zeyerky finále projektu Podnikatel. V silné konkurenci
sedmi základních škol Olomouckého kraje obsadily první a druhé místo.
V kategorii 5. až 7. tříd skončil tým bývalé 5.B ve složení Daniela Dopitová, Sára Kalusová,
Kristýna Kovářová, Michal Lavrinčík a Filip Janáček na druhém místě. Porotu složenou z olomouckých
podnikatelů oslovila jejich firma na rodinné zážitky.
I když patřili ve své kategorii k nejmladším,
předvedli vynikající, profesionální výkon, který
ocenili i ostatní soutěžící velkým potleskem.
Odměnou jim pak byla vstupenka do lanového
centra v Olomouci.
První místo v kategorii 8. a 9. tříd vybojoval
tým bývalé 9. C ve složení Eliška Navrátilová,
Michaela Hirnerová, Johana Chrapková, Adam
Glauder a Michael Koukal. Porotu zaujal jejich
podnikatelský záměr s výrobou a prodejem
hanáckých specialit. Členové týmu se na finále poctivě připravili se vším všudy. Pro porotu byla
nachystaná ochutnávka hanáckých vdolků a křeháčků, celkový dojem podtrhl hanácký kroj a
kuchařské úbory. Za svůj výkon oceněný
prvním místem obdrželi žáci z rukou
hejtmana Olomouckého kraje Jiřího
Rozbořila kromě diplomu i vstupenky na
motokáry a večeři v řecké restauraci.
Projekt Podnikatel, který byl
zaměřen na rozvoj podnikatelských
znalostí, schopností a dovedností žáků,
probíhal v několika etapách. Zúčastnilo se
ho celkem sedm škol ve dvou kategoriích.
Zúčastněné třídy postupně vypracovávaly
projektové úkoly, které byly zaměřeny na
jednotlivé firmy. Všichni žáci tak měli
možnost nahlédnout pod pokličku podnikání. Zjistili, že je to většinou tvrdá řehole, že nic není
zadarmo, ale na druhou stranu také na vlastní oči viděli, že píle a práce může být rovněž oceněna
například vítězstvím v projektu Podnikatel.

Za poznáním do Francie a Anglie
Začátkem května opustily na pár dní některé třídy naši školu, aby se mohly vydat objevovat
krásy Francie a Anglie. Všichni byli natěšení na to, že uvidí spoustu zajímavých míst. Po dlouhém dni a
noci v autobuse jsme se konečně dostali do metropole Francie – Paříže. Největším lákadlem byla
7
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Eiffelova věž a po ránu působila velice romanticky. Nahoru jsme vyjeli výtahem a my jsme se kochali
výhledem na rozespalou Paříž. Po sestupu jsme navštívili i nádhernou katedrálu Notre Dame.
Brouzdali jsme se uličkami, dokud jsme nedošli k Louvre, kde se tyčí skleněná pyramida obklopená
muzeem. Při odjezdu jsme minuli Vítězný oblouk a pokračovali v cestě do Calais, kde jsme strávili noc.
Ráno jsme přepluli La Manche a ocitli se v Doveru. Obdivovali jsme malebné městečko Rye a
poté jsme se připravili na dlouhou procházku po křídových útesech Beachy Head. Když jsme byli
dostatečně vyčerpaní, následoval přejezd do Portsmouthu. Tam jsme se prvně setkali s rodinami.
Další ráno následovala prohlídka portsmouthského přístavu a námořního Royal Naval
Museum. Zbytek neděle jsme strávili projížďkou po nedalekém ostrově Wight, kde leží půvabný
Osbourne House (bývalé sídlo královny Viktorie). Byl pátý den a my se řítili do města Salisbury,
známého díky katedrále. Následoval přejezd do lázeňského městečka Bath a návštěva bývalých
římských lázní. Po troše rekreace jsme zamířili ke kamennému monumentu – Stonehenge. V pondělí
jsme naposledy posnídali
v rodinách, rozloučili se a vyjeli
vstříc paláci Hampton Court. Po
prohlídce následoval přejezd na
londýnský stadion Chelsea FC, kde
se bohužel budovalo zavlažování.
Po zhlédnutí stadionu bez
trávníku jsme putovali skrz celý
Londýn do hotelu F1. Stadionem
Chelsea ovšem sportovní
zaměření nekončilo – zastavili
jsme se i ve věhlasném
Wimbledonu. Teprve osmý den
jsme objevovali krásu
londýnských památek na vlastní
kůži. Poznali jsme katedrálu sv. Pavla, nový mrakodrap Střep, prošli jsme po březích Temže až
k Tower Bridge a navšívili bývalé královské sídlo Tower. Připraveni rozloučit se s Londýnem jsme
nastoupili na loď, která poklidně plula po Temži směrem ke královské observatoři, na jejímž dvoře je
vyznačen nultý poledník. Po krátkých nákupech se 8. den chýlil ke konci a my jsme nastoupili do
autobusu a vyrazili zpátky domů.
Zamávali jsme Anglii, projeli Eurotunelem do Francie a přemítali jsme nad našimi zážitky. Byl
9. den a Olomouc byla v dohledu. Vyčerpaní, unavení jsme se těšili na staré dobré české jídlo. Zájezd
byl u konce a my jsme mohli vychrlit na naše rodiny a známé veškeré informace o krásných i
deštivých místech, která jsme navštívili.
Protože o poznávací zájezd byl mezi žáky obrovský zájem, druhá skupina ho absolvovala
s téměř stejným programem začátkem června. Počasí bylo naprosto ideální. Přestože Anglie je
typická svým proměnlivým počasím, deštníky žáci vůbec nepotřebovali na rozdíl od opalovacího
krému. Zážitků měli žáci opět mnoho a budou mít určitě na co vzpomínat. Už v autobuse většina
přemýšlela, kam se vydá se školou příště.
Alžběta Knoppová, bývalá 9.A
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