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Na vánočním jarmarku zahrály 

i malé flétnistky. Více se 

dočtete na str. 7 

 

 

 

 

Milí čtenáři, 

dostává se Vám do rukou povánoční číslo Zeyeráčku plné 

zajímavostí, aktualit a pěkných fotografií. Věříme, že jste spokojeni 

s vysvědčením a přejeme Vám krásné prožití pololetních prázdnin 

plné sněhu a dobrého čtení s naším školním časopisem. 

Vaše redakce 

    

Krátce z družiny  

 V prosinci navštívily děti ŠD Arcidiecézní muzeum Olomouc, kde 

byl pro ně připraven program pod názvem "Sklepem, sálem, 

podkrovím". Děti procházely prostory arcidiecézního muzea i 

tam, kam se běžný návštěvník nedostane.  Lektor  dětem 

vyprávěl velmi zajímavou formou o historii naší země, děti měly 

pracovní listy a samy se pokusily vytvořit svůj osobní erb.   

 Děti se zúčastnily animace "Ještě je to umění" v Muzeu umění. 

Lektor děti učil "číst" obrazy. Bylo zajímavé sledovat, jak pod 

vedením odborníka postupně došly k tomu, co chtěl malíř 

ostatním lidem svým výtvarným dílem sdělit. 

 V tělocvičně byla pro žáky 2. ročníku uspořádána bramboriáda. 

Děti zdolávaly čtyři netradiční disciplíny: hod bramborou do 

pytle, kutálení na bodový terč, přenášení brambory na lžičce a 

sbírání brambor na čas. Jakmile děti absolvovaly tato stanoviště, 

byly všechny odměněny sladkostí a vítězové obdrželi diplom, 

sladkou i věcnou odměnu. 
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Na slovíčko s učitelem 

Mgr. Lenka Třísková 

BYLA JSTE NĚKDY ZA ŠKOLOU? 

Ano byla, pokaždé jsem nebyla úplně vzorný typ žačky. 

CHTĚLA JSTE NĚKDY PRACOVAT V JINÉM OBORU NEŽ UČITELSKÉM? 

Když jsem byla malá, mým snem bylo stát se letuškou. Ikdyž se mi nesplnil, teď jsem se svým 

povoláním spokojená. 

VNÍMÁTE VÁNOCE SPÍŠE JAKO RADOST, NEBO STAROST? 

Určitě jako radost, protože mám ráda, když se celá rodina sejde. 

JAKÉ JSOU VAŠE ZVYKY O VÁNOCÍCH? 

Nějaké speciální tradice nevedeme, ale zdobení stromečku a pečení cukroví je u nás 

samozřejmostí. 

KOLIK LET UČÍTE? 

No…Už je to dlouho, ale těch let nelituji. 

CHTĚLA BYSTE UČIT I 2. STUPEŇ? 

Nechtěla, ale určitě bych si to chtěla zkusit. 

MÁTE RÁDA ADRENALINOVÉ SPORTY? 

Moc to nevyhledávám, ale už jsem jich pár zkusila. 

MĚLA JSTE NĚKDY VÁŽNĚJŠÍ ÚRAZ? 

Ne, jen pár drobnějších zranění. 

JAKÉ JE VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ ROČNÍ OBDOBÍ? 

Jaro, mám ráda, když vše kvete a není ani teplo, ani moc zima. 

    Za rozhovor děkují Natálie Zacharová a Anežka Bilíková 

 

Den otevřených dveří 

Zhlédnout výuku i všechny prostory školy mohli zájemci na Základní škole Zeyerova 

v Olomouci ve středu 14. ledna.  

Hned u vchodu přivítalo návštěvníky vystoupení našich malých mažoretek, které 

sklidily veliké ovace. Na chodbách se mezi žáky míhali rodiče a prarodiče s malými ratolestmi, 

které na svůj první den ve škole teprve čekají. Zájem o nahlédnutí do výuky naopak měli i 

rodinní příslušníci současných žáků, aby na vlastní oči viděli, jak pilně se jejich děti připravují. 
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Pedagogové  seznámili příchozí s provozem 

školy, jejím zaměřením a vším, co je pro 

přijetí žáka důležité. Někteří rodiče jako 

kritérium pro výběr zvažují nejen kvalitu 

výuky, ale i možnosti mimoškolních aktivit. 

A těch je na naší škole dostatek.  

Den otevřených dveří ocenili 

zejména rodiče budoucích předškoláků, 

kteří ještě nejsou rozhodnuti, na kterou 

školu své dítě umístit. Proto se největší 

účasti těšily vyučovací hodiny na prvním 

stupni, kde rodiče mohli zhlédnout práci nejen dětí, ale i učitelů. „Chtěli bychom, aby dcera 

přestoupila na ZŠ Zeyerova do šesté třídy, proto jsme využili možnosti prohlédnout si školu. 

Líbí se nám velký sportovní areál i kvalitní 

vybavení tříd,“ pochválil školu Martin 

Chromec, který ocenil i širokou nabídku 

zájmových kroužků. V podobném duchu 

mluvil i Marek Güntner: „Škola je skvěle 

vybavená, líbí se mi, jak využívá nových 

technologií. Žáci, kteří nás prováděli, nám 

předali mnoho užitečných informací. 

Dostal jsem také mnoho kladných 

referencí od rodičů Vašich žáků.“   

Již tradiční Den otevřených dveří se 

setkal s velkým ohlasem. Všichni pedagogové, kteří se na něm podíleli, si jako odměnu za 

svou píli odnesli slova chvály a poděkování od všech návštěvníků naší školy. 

 

Žáci mezi automobily Hyundai 

     Předvánoční čas byl jako stvořený 
pro exkurzi. Náš výlet začal jízdou 
v autobuse, který nás dopravil nejdříve 
do pivovaru Radegast a následně do 
automobilky Hyundai v Nošovicích. Po 
příjezdu se nás ujal průvodce a nastínil 
nám automobilku promítnutím 
krátkého dokumentárního filmu. 
Potom jsme se přesunuli do vláčku. 
Ten nás vozil po areálu a výrobních 
budovách. Mohli jsme tak pozorovat 
výrobu automobilů na vlastní oči. 
Současně s prohlídkou jsme 

http://ad2.billboard.cz/please/redirect/32063/1/1/32/!hash=49775170;h4r=33143619;p4r=305430130;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=43981/763357_5?


Zeyeráček 

4 

 

poslouchali poučný výklad a informace našeho průvodce. Zajímavá byla lisovna, 
převodovkárna i svařovna, ale mě nejvíce upoutaly prostory, kde probíhá finální montáž. 
Auta se pod rukama šikovných zaměstnanců probouzí do své celkové podoby. Jediná 
budova, kam nám nebyl umožněn 
vstup, byla lakovna z důvodů 
bezpečnosti. Myslím si, že nejen díky 
strojům, ale hlavně díky zaměstnancům 
firmy, dosahují vyrobená auta vysoké 
kvality.  

Celá prohlídka trvala kolem 90 
minut. Cestou nazpět nás vláček vrátil 
do hlavní budovy. Tam ve třech 
vystavených modelech aut jsme 
důkladně testovali jejich interiér. Ještě 
jsme se stihli vyfotit a pak následovala 
cesta domů naším autobusem. Exkurze se mi hrozně moc líbila a určitě bych jela znovu. 

  Hana Mánková, Emma Rýznarová, 8.A 

 
 

Ocenění v projektu  

Globální svět nás spojuje 

     Závěrečným festivalem skončila v polovině prosince účast žáků ZŠ Zeyerova v projektu 

Globální svět nás spojuje. Jeho cílem bylo dát příležitost žákům ze ZŠ praktických a ZŠ 

klasických zamyslet se a vyjádřit k problematice rovných příležitostí a inkluze pomocí 

filmových prostředků, a rozvinout tak ICT kompetence.  

    Naše škola spolupracovala se ZŠ 

profesora Matějčka. Vybraní žáci obou 

škol vytvořili novinářskou redakci, která 

vydávala vlastní časopis, zachycovala 

svou práci a reportáže na video. V 

projektu pracovalo celkem 10 škol 

z Olomouckého kraje. Naši školu 

reprezentovalo 5 žáků z 8.B, a to Anežka 

Bilíková, Valentýna Pišťáková, Natálie 

Zacharová, Tomáš Lýzner a Lukáš 

Velešík. Všichni se během projektu 

zapojovali jak do novinářské činnosti, 

tak do natáčení videí, fotografování nebo střihání reportáží. Prožili společně s dalšími 50 žáky 

z Olomouckého kraje čtyři třídenní pobyty, na nichž si zkoušeli práci kameramanů a střihačů, 

ale také prožili nezapomenutelné chvíle a spoustu zábavy. „Všechny pobyty se nám velice 
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líbily. Na prvním v Koutech se nám zamlouvaly sportovní hry, na posledním zase kasino,“ 

shrnula svoje dojmy Anežka Bilíková. Hlavním smyslem projektu však bylo vymyslet a 

zpracovat téma týkající se inkluze. My jsme si vybrali „Handicapovaní mezi námi“, což se 

ukázalo jako dobrý nápad. Žáci se tak mohli setkat s lidmi upoutanými na invalidní vozík a 

dozvědět se příběhy 

některých z nich. Setkali se 

například s předsedou Spolku 

vozíčkářů Trend Milanem 

Langrem, vítězkou 

paralympiády Evou Kacanu, 

s nejlepším tenistou na 

vozíčku Petrem Utíkalem a 

dalšími. „Byla jsem moc ráda, 

že jsem mohla alespoň z části 

poznat život vozíčkářů 

v Olomouci. Setkání s nimi mi 

moc dalo a jsme rádi, že naše město je k nim velice ohleduplné,“ svěřila se Natálka 

Zacharová.  

     Časově náročná práce na zpracování reportáží, časopisu a webových stránek vyvrcholila 

festivalem v Zábřehu za účasti odborné poroty. V ní zasedal například Zdeněk Zukal, 

dlouholetý novinář. Moderování celé akce se ujaly Anežka, Natálka a Valča a předvedly 

naprosto profesionální výkon, který byl oceněn potleskem a slovy chvály. Ocenění si 

zasloužily i webové stránky, jež měla na starost Valentýna Pišťáková, časopis a reportáže, ve 

kterých porota vyzdvihla kreativitu a vtip. 

 

Vítězství hudebního kružku 

     Tak se to povedlo. Holčičky naší ŠD - Natálka Dzielská, Natálka Šléšková, Natálka Spurná, 

Barunka Mišová, Barunka Cupáková, 

Kačenka Čočková, Kačenka Fajtová, 

Nikolka Horáková, Lucinka 

Krchňáková, Klárka Pytlíčková, 

Adrianka Schäferová, Elenka Spurná, 

Beátka Andrésová, Sabinka Hrušková 

a Bětuška Hájková soutěžily s dalšími 

9 školami O pohár KPOZ. Tak jako 

minulý rok podaly holky ve velké 

konkurenci výborný výkon -  tanec, 

zpěv a recitace a obhájily loňské 

vítězství.  
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Za krásami Bratislavy 

Na začátku prosince se žáci druhého stupně vypravili do Bratislavy. Po cestě jsme se 

zastavili také v krásné Lednici, kde nás čekala procházka parkem a kolem minaretu, který na 

nás udělal velký dojem.  Pak už hurá do autobusu a směr Slovenská republika. První zastávka 

byla na Děvíně, poté jsme navštívili Bratislavský hrad, Michalskou bránu, nakoukli jsme do 

katedrály svatého Martina a nakonec jsme se po náročném programu těšili na rozchod. 

Většina z nás zamířila na vánoční trhy, kde jsme ochutnávali zejména slovenské speciality. 

Přestože nám příliš nepřálo počasí, střídal se vítr s deštěm, zájezd se všem velice líbil. Jsme 

rádi, že jsme mohli poznat slovenskou metropoli, a už se těšíme na další poznávací zájezd. 
Jitka Hrabalová, 9.A 

 
 

Oživlá historie 

     Slyšeli jsme řinčení mečů a kordů v soubojích rytířů, kteří se utkali o krásnou dívku, pak si 

vybrané žačky zatančily s galantními 

renesančními pány na dvoře Rudolfa II. A na 

závěr se nám tajil dech nad bojem odvážných 

Brňanů proti Švédům za třicetileté války. 

Nejednalo se však o sen, to divadelníci ze spolku 

Exulis oděni do dobových kostýmů nám přiblížili 

formou krátkých dramatických vystoupení něco 

málo z naší historie. Přestože tělocvična není 

bojiště ani zámek, mohli jsme alespoň částečně 

v předvánočním čase přivonět se šestými a 

sedmými třídami k časům dávno minulým. 
Milan Absolon 
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Soutěže 

OČJ - školní kolo: 

1. místo  Alžběta Sigmundová   9.C 

2. místo  Kateřina Mlynaričová  9.A 

 Michaela Hodinářová  9.C 

4. místo Anežka Biliková  8.B 

5. místo Jitka Hrabalová   9.A 

 Michaela Macharáčková 9.B 

 

Dějepisná olympiáda – školní kolo: 

1.místo Josef Šumpík   8.A 

2. místo Otakar Sedlák   9.C 

3. místo Filip Smital   8.A 

4. místo Petr Novák   8.B 

5. místo Kateřina Mlynaričová  9.A 

 

Dějepisná olympiáda – okresní kolo 

19. místo Otakar Sedlák, postupuje do krajského kola  Gratulujeme!!! 

 

Vánoční jarmark 

      Vánoční výzdoba, zpěv koled a vůně punče přivítaly velké množství návštěvníků na 

Základní škole Zeyerova v 

Olomouci. Ta se ve středu 10. 

prosince otevřela všem, kteří chtěli 

okusit atmosféru Vánočního 

jarmarku. Příprava byla sice 

náročná, ale vynaložené úsilí stálo 

za to.  

      Učitelé se žáky připravili pro 

malé i velké vánoční dílny, ve 

kterých si mohli zhotovit svíčky 

z včelího vosku, vánoční ozdoby z 

korálků, skleněný svícen nebo 

nazdobit si perníčky. Zájemci si 

také mohli zakoupit již hotové 
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vánoční předměty, které žáci vyrobili buď v hodinách výtvarné výchovy, nebo v keramickém 

kroužku. O tom, že jsou velice šikovní, svědčí fakt, že se téměř všechny výrobky prodaly. 

O příjemnou vánoční atmosféru se postarali žáci, kteří za hudebního doprovodu v několika 

pásmech zazpívali koledy nejen v češtině, ale i němčině a angličtině. Ti nejmenší pak zahráli 

několik písniček na flétničky. Nejrušněji bylo tradičně u stánku s občerstvením, kde se všichni 

scházeli a přátelsky diskutovali nejen o dění ve škole. “Moc se mi tady líbí, panuje zde velice 

milá atmosféra. Zaujala mě výzdoba školy i vystoupení hudebního kroužku,” zhodnotila akci 

Anna Bundilová. “Je to velmi vydařená akce, nakoupila jsem si tady několik vánočních 

ozdob,” doplnila Alena Šímová. 

      Na závěr zazněla především slova chvály a poděkování za příjemně strávené odpoledne 

bez shonu a předvánočního napětí. Vánoční jarmark se podle ohlasu vydařil a stal se 

příjemnou předvánoční tradicí školy.  

 

Lyžování v Hlubočkách 

     V pátek 9.1. malí lyžaři vyjeli do 

Hluboček vyzkoušet své nové lyže. 

Přestože v Olomouci ještě panovalo téměř jarní počasí, v Hlubočkách se krásně lyžovalo . 

Díky následující sněhové nadílce, která zasypala celou Českou republiku, se můžou malí 

sportovci těšit, jak zúročí svoje lyžařské dovednosti co nejdéle. 

J. Radičová a P. Životková 

Vtipy ze školních lavic 

 Bohoušek přijde domů a volá: „Mámo, táto, dostal jsem dvojku!” „No výborně, a z čeho?” „Z chování.” 

 V dějepise: „Podle čeho se Čechy nazývají Bohemia?” „Podle těch chipsů.” 
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