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Slovo na úvod 

Jaro. Asi ne moc oblíbené 

pro alergiky, ale milovníci 

zahrádky se určitě v tomto 

ročním obdobím najdou. 

Nastává čas, kdy nás zima 

opouští a s odchodem zimy 

přichází nové číslo školního 

časopisu Zeyeráček.  A co se 

dělo celou tu dobu od 

posledního čísla? To se 

můžete dozvědět na osmi 

stranách, které si pro vás 

naše redakce připravila. 

Natálie 
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Zeyeráček 
Pozorovali jsme zatmění Slunce 

V pátek 20. března jsme měli šanci pozorovat částečné zatmění 

Slunce. Až do června 2021 je to poslední zatmění Slunce, které 

spatříme z České republiky (naposledy jsme tento úkaz mohli 

pozorovat v roce 2011). Ovšem na srovnatelně velké zatmění, jaké 

jsme viděli letos, si budeme muset počkat až do roku 2026. 

 

Zločin kolem nás 

Dne 12.3. se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili besedy se 

slavným investigativním reportérem Josefem Klímou. Do kina 

Metropol, kde se tato beseda konala, se většina tříd dopravila po 

druhé hodině pěšky. Když se všichni usadili v zaplněném sále, mohl 

známý reportér začít svou přednášku.                                  pokr. na str. 5 
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Na slovíčko s učitelem 

Mgr. Jiřím Hamplem 

Vykonával jste někdy jiné povolání než učitelství?  

Ano, profesionálně jsem sportoval - hrál volejbal, a to asi 4 roky. A moc mě to bavilo. Kdybych byl 

mladší, rád bych se k tomu vrátil. 

Proč jste si vybral zrovna tělocvik a přírodopis? 

Už od dětství jsem sportoval, takže to byla jasná volba. 

Jaký je váš nejlepší úspěch ve sportu? 

Několik titulů mistrů Československa, 6. místo na mistrovství Evropy a od roku 1978 držím rekord 

žákovského skoku do výšky, což je 195 cm. 

Vyhovovalo vám více staré hřiště nebo to nové? 

Samozřejmě to nové hřiště, protože je na podstatně vyšší úrovni a celé vybavení je nové. Je rovněž 

víceúčelové než to předchozí. 

Jak dlouho učíte na této škole? 

Na Zeyerce jsem šestým rokem. 

Byl jste někdy na nějakých olympijských hrách? Pokud ne, chtěl byste se tam jet někdy podívat? 

Na žádných jsem zatím nikdy nebyl, ale když byly olympijské hry v Moskvě, tak jsem rok předtím byl 

na předolympijských hrách. 

Učili jste i na jiné škole kromě Zeyerky? 

Ano, rok jsem učil v Uničově a asi 15 let na Základní škole Holečkova. 

Měl jste ještě nějaké jiné vysněné povolání? Třeba i z dětství? 

Chtěl jsem dělat archeologa. 

Co budete dělat o velikonočních prázdninách? 

Těším se na čas strávený s dětmi a rodinou, budu i hodně odpočívat. Samozřejmě si nenechám ujít 

mrskut. 

Za rozhovor děkují Karolína a Terka 

Žák Zeyerky v časopise ABC 

 

 

 

Martin Dvořák ze 6.A pronikl 

do ankety časopisu ABC. 

A kdo bude další? 
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Pro vysvědčení v maskách 
     Jako každý rok se i letos konal na konci prvního pololetí v pečlivě vyzdobené tělocvičně karneval 

pro žáky prvního stupně. Školní družina a 

učitelé 1. stupně připravili pro děti 

soutěže a sladké odměny. Během 

programu se uskutečnilo i několik 

vystoupení, na nichž mohli šikovní žáci 

předvést, co se naučili.  Nádherný 

program si připravil úspěšný hudební 

kroužek pod vedením Jany Fialové, 

předvedl se 

i nový 

kroužek mažoretek s choreografií Olgy Kopečkové a jako každý rok své 

taneční číslo nabídl i ostřílený kroužek aerobiku vedený Petrou 

Rubíčkovou.  

     Hlavním bodem programu byla ale diskotéka a rej masek, který si 

všechny děti dosyta užily. V průběhu karnevalu mohli všichni v 

krásných kostýmech vyhrát nějaké ty dobroty na soutěžních 

stanovištích.  Po skončení akce se žáci odebrali do svých tříd, kde 

dostali už tolik očekávaná vysvědčení.     

               Katka Mlynaričová, 9.A 

 

Projekt „Pohyb do škol“ 

    Už jste někdy přemýšleli o tom, kolik kroků za den uděláte? A kolik je to metrů? A právě proto, 

abychom si uvědomili, jak často se hýbeme, vznikl projekt „Pohyb do škol“. Na začátku března se na 

naší škole uskutečnil seminář o tomto projektu. Za jeho vznikem stojí studenti a pedagogové z 

Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem je podpořit zdravý životní styl dětí, především rozvoj 

pohybové aktivity žáků na základních a středních školách. 

    Na začátku prvního semináře jsme se seznámili formou hry s kartičkami. Poté jsme začali dělat 

různé rozcvičky a doplňovací listy. „Jsem moc ráda, že jsem v projektu zapojena. Zatím mě to moc 

bavilo,“ řekla Katka Svrchokrylová z 6.B. Po krátkém prezentačním filmu jsme se snažili zapojit 

fantazii a vytvořit strom o tom, co chceme nového na škole, za co jsme rádi  a co bychom dali  ve 

škole změnili. Před ukončením semináře jsme na barevný papír namalovali ruku a různě jsme si 

předávali papír a psali jsme, co se komu nebo čemu podobá. 

    A co vlastně projekt do škol přináší? Možnost zakoupení nového sportovního vybavení, originální 

aktivity do výuky a mimo ni nebo semináře pro učitele. Celkovým cílem je najít skupinu nadšených 

lidí, kterým není jedno, co se kolem nich děje, a chtějí zlepšit fyzickou kondici jak dětí, tak jejich 

učitelů, a možná i rodičů .   Projektový den na naší škole se bude konat 1. 4. 2015.  

Anna Chrapková, 6.A 
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Polonéza a ples školy 

 

     Dobrá nálada, bohatá tombola a především taneční vystoupení žáků ZŠ Zeyerova v Olomouci – to 

byly důvody, proč se bleskurychle zaplnil sál sokolovny v Chválkovicích. Poslední únorová sobota totiž 

patřila tradičnímu plesu naší 

základní školy. 

     Dívky v krásných šatech, chlapci 

v oblecích s motýlky, všechny ale 

spojovalo velké očekávání a napětí, 

jak se zúročí jejich příprava na 

polonézu. Ta se stala milou tradicí, 

ke které se upírá zrak všech 

účastníků plesu. Na něm se sešli 

nejen příznivci hudby a tance, ale 

především příznivci a přátelé naší 

školy. „Na ples se vždy těšíme, 

panuje zde velmi příjemná 

atmosféra,“ shrnula za všechny Michaela Čecháčková.  

     Ihned po zahájení plesu proslovem a 

valčíkem ředitelky školy vplulo na parket 

osm párů k úvodní polonéze. Diváci je 

často doprovázeli potleskem, který se 

zasloužili nejen za předvedený výkon, 

ale rovněž za úsilí a čas, který nácviku 

věnovali. „Moc jsme se na tento den 

těšili, ale měli jsme zároveň i strach, 

abychom něco nepokazili. Myslím si, že 

vše dopadlo nakonec podle očekávání,“ 

vydechla si po vystoupení Hanka 

Bališová.  

      Poté přišlo na řadu vystoupení disco dance sólo žákyň Nely Suchánkové (2.A) a Katky 

Svrchokrylové (6.B), které jsou úspěšné tanečnice na republikových soutěžích. Orientální tanec 

předvedla Nikola Jančí (7.A). Všechny sklidily 

za předvedený výkon velký potlesk. Pak se už 

parket zaplnil tancechtivými návštěvníky. Za 

doprovodu skupiny Charm Music Iva 

Minaříka se tančilo až do ranních hodin.  

     Jako každý rok byla připravena i bohatá 

tombola, kde na výherce čekaly hodnotné 

ceny, včetně televizoru nebo kávovaru. 

„Nejenom od rodičů jsem slyšela slova chvály 

na velmi příjemnou atmosféru i hojnou účast 

pedagogického sboru. Vážím si práce všech, 
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kteří se podíleli na přípravě a průběhu plesu. Ocenění si zaslouží rovněž žáci 9. tříd, u nichž převážila 

ochota nacvičovat ve volném čase, i když je čekají přijímací zkoušky. Budu se těšit na příští rok, určitě 

chceme v této již 23leté tradici pokračovat,“ dodala ředitelka školy Alena Miková. 

Foto M. Kraváček 

Polonéza očima tanečníků: 
Pavlína Jurášková, 9.A: Uklouzla mi noha při záklonu, ale naštěstí jsem nespadla. 

Ladislav Riedl, 9.A: Ze začátku jsem měl stres, ale poté, co jsem uviděl všechny lidi, popadl mě 

záchvat smíchu. 

Tereza Dvořáková, 9.A: Místo jedné otočky jsme udělali dvě. 

Hana Bališová, 9.A: Špatně se mi dělaly otočky, protože můj partner byl o hlavu menší. 

Eva Kadlecová, 9.B: Vyhrnuly se mi šaty, ale nikdo si toho snad nevšiml. 

Anička Fojtíková, 8.A: Při salse jsme se museli dívat na jeden pár. 

Matyáš Buček, 9.A: Z partnerky mi silně tlouklo srdce. 

Denis Kovář, 9.A: Ples se nám velice povedl až na pár trapasů, které nikdo neviděl, protože se ztratily 

v davu. Byl jsem s naším výkonem spokojen. 

Hynek Ležák, 9.C: Z nervozity se mi potily ruce.                  Ptala se Jitka Hrabalová 

 

Zločin kolem nás 

pokrač. ze str. 1 

     Žákům vyprávěl o skutečných případech kriminality mládeže 

nebo i starších recidivistů. Žáci se tak například dozvěděli o pár 

případech kriminálníků z Valtické věznice. Součástí besedy byly i 

otázky, které měli žáci možnost během celého výkladu psát na 

lístečky a nosit na pódium. Ke konci celé besedy si Josef Klíma 

našel čas a část otázek zodpověděl. Jednou z nich byla i otázka: 

„Proč jste si vybral zrovna toto povolání?“ Odpověď zněla: 

„Protože už se mi mnohokrát stalo, že jsem díky svému pátrání 

narazil na některá důležitá fakta, která byla mnohdy klíčová 

k vyřešení případu, a mohla například napomoct osvobození 

neprávem obviněného.“                             Katka Mlynaričová, 9.A 

 

Návštěva Siemensu a Helly 

     A zase o něco chytřejší. A díky čemu? Díky exkurzi do firem SIEMENS a HELLA AUTOTECHNIK v 

Mohelnici. A že nevíte, čím se tyto podniky vlastně zabývají? Siemens produkuje elektromotory a 

jeho nedaleká sousedka Hella se zabývá vývojem a výrobou světelné techniky do automobilů.  

A teď už konečně k samotné exkurzi. Ve čtvrtek 5. 2. 2015 jsme si přivstali, nasedli do autobusu a 

vyrazili směr Mohelnice -  firma Siemens. Na začátku nás pracovníci této společnosti informovali o 

bezpečnosti pohybu v ostrém provozu formou krátkého informativního videa a dali nám ochranné 
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brýle s reflexními vestami. První budovou tohoto závodu jsme procházeli s vyvalenýma očima. Všude 

řinčely obrovské stroje a proháněly se elektrické vozíky. V další místnosti už nebyla zařízení pro nás 

neobvyklých rozměrů, ale jen tvrdě pracující ženy, které přidávaly do kostry motorů měděné dráty. 

V druhé budově se hotové motory ve speciálních zařízeních lakovaly. A tady jsme už museli opustit 

Siemens a vydat se autobusem, kde jsme doplnili energii svačinkou, do nedaleké Helly. Uvítali nás 

powerpointovou prezentací o historii podniku, o jeho výrobě, produktech, pobočkách apod. Znovu 

jsme byli nuceni si uvědomit, jak je důležité se v dnešní době dobře naučit nejméně jeden světový 

jazyk, pokud chceme v tak velké společnosti pracovat. Poté jsme pokračovali do samotné výrobny, 

kde stroje pracují s fascinující přesností a rychlostí. Mohli jsme tak vidět, jak se nám před očima tvoří 

nové světlomety do aut mnoha značek, která brázdí silnice české i světové. V Helle jsme nezůstali 

moc dlouho, jelikož nás do dalších provozů z hygienických důvodu nemohli nechat nahlédnout.  

     Obě exkurze nám rozšířily obzory a povědomí o tom, jak to v takových firmách funguje a jak se 

tam každodenně pracuje, což je pro nás, žáky osmých tříd, kteří se začínají rozhodovat, co chtějí 

v budoucnu dělat, myslím velmi přínosné a důležité.                    Valča Pišťáková, 8. B 

 
 
 

Výsledky soutěží 

Zeměpisná olympiáda: 

Kat. A        Kat. B 

1. Vendula Vysoudilová (6.B)    1. Karel Outlý (7.B) 
Martin Dvořák (6.A)     2. Ondřej Krčka (7.B) 

2. Petr Losert (6.B)         Adéla Krainová (7.A) 
3. Samuel Otáhal (6.B)     3. Jakub Janča (7.A) 

Sára Kalusová (6.B)         Anette Windosorová (7.A) 

Kat. C 

1. Michaela Macharáčková (9.B) 
2. Jakub Krumpolc (8.A) 
3. Petr Novák (8.B) 
4. Tomáš Fajgl (9.B) 
5. Tereza Buriánová (9.B) 

 

Okresní kolo:  

Martin Dvořák se umístil na 3. místě a v krajském kole vzorně reprezentoval ZŠ Zeyerova. 

Recitační soutěž: 
Školní kolo: 

2. a 3. třídy      4. a 5. třídy:  

1. místo     Tadeáš Samek (3.C)    1. místo      Tereza Sogelová (5.A) 

2. místo     Vojtěch Chundela (3.C)   2. místo      Amálie Drahotuská (4.A) 

3. místo     Nikola Čamachová (3.C)                        Martin Pačanský (4.C) 

                    Nikola Horáková (3.B)   3. místo      Jolana Hnáthová (4.A) 

              David Hradil (4.B) 

               Kateřina Moničová (5.B) 
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6. a 7. třídy      8. a 9. třídy 

1. místo      Agáta Samková (7.B)   1. místo     Anežka Bilíková (8.B) 

2. místo      Sára Kalusová (6.B)    2. místo     Karolína Luscoňová (9.A) 

                    Kateřina Svrchokrylová (6.B) 

3. místo      Anna Kozelková (6.A) 

      Petr Škvor (6.A) 

 

Okresní kolo:  

Anežka Bilíková a Tadeáš Samek postupují do krajského kola Dětské scény. Gratulujeme! 

 

Zlatý klíček: 

 

Sára Kalusová a 

Kateřina Svrchokrylová 

se umístily mezi třemi 

nejlepšími v soutěži 

amatérských 

recitátorů.  Odměnou 

jim byl keramický zlatý 

klíček, diplom a knižní 

poukaz. Gratulujeme! 

 

 

Na Den učitelů nezapomínáme 

     Společným setkáním současných i bývalých učitelů oslavila Základní škola Zeyerova již trochu 

opomíjený Den učitelů. Poslední březnový čtvrtek se v tělocvičně školy sešli nejen pedagogové, ale i 

rodiče žáků, kteří se postarali o pestrý 

program.  

     „Vždy se na toto setkání moc těšíme. 

Všichni máme radost, že škola má stále tolik 

žáků a takový dobrý ohlas u veřejnosti. Mě 

osobně potěšila krásná výzdoba školy, její 

vybavení a také velmi šikovné děti. To, co 

jsme dnes viděli, bylo nádherné a dojemné 

zároveň,“ shrnula svoje pocity bývalá 

ředitelka školy Vladimíra Cetkovská.  Atraktivní program zahájila vítězka okresního kola v recitaci 

Anežka Bilíková, velký potlesk si zasloužily malé i větší mažoretky. Jazykové dovednosti předvedli žáci 

nejen v angličtině, ale i v ruštině a němčině. O hudební pásmo se postarali žáci 2. stupně za 

doprovodu hry na harfu. „Škola má dobré jméno, svědčí o tom úspěšné začlenění žáků na gymnáziích 

i dalších středních školách. Mám radost, že učitelům nejde jen o samotné vzdělávání, ale i o zpestření 

volného času dětí. Těm je nabízena široká škála kroužků, což se dnes už tak moc nevidí,“ dodala 
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Cetkovská. Její slova potvrdilo také vystoupení hudebního kroužku při školní družině, který nedávno 

opět vyhrál soutěž O pohár KPOZ. Schopnosti malých tanečnic a zpěvaček ohromily celé publikum.  

     Ředitelka školy Alena Miková si cení zájmů bývalých kolegů: „Máme jen kladné ohlasy na oslavu 

Dne učitelů. Podle nich vím, že je to jedna z mála možností, kdy se mohou setkat bývalí učitelé a 

zavzpomínat na léta strávená na naší škole.“ 

Foto: Jana Radičová 

Anketa: Co se Vám líbí na Zeyeráčku? Co byste změnili? 

Valérie Sýkorová, 1.D: Všechno se mi líbí…Jenom bych změnila barvu na 1. straně, třeba oranžovou. 

Nikola Juřenová, 2.B: Líbí se mi, když tam jsem já na fotkách s mažoretkami. Nedávala bych tam tolik 

článků o kroužcích, ale spíše o akcích pro třídy. 

Alexandra Babišová, 3.C: Moc se mi líbí, ale přidala bych více fotek. 

Jana Nohavičková, 4.A: Dala bych tam více veselých barev. Líbila by se mi zelená, modrá nebo 

obrázek duhy. 

Jana Knoflíčková, 5.A: Změnila bych grafickou podobu a dala bych tam více fotek. 

Anežka Bilíková, 8.B: Tak podle mě je fajn, že něco takovýho je. Žáci i učitelé se dozvědí nové věci, co 

se událo, jaké jsou úspěchy, co se bude konat. Nevím, jestli bych na něm něco změnila. 

Tereza Dvořáková, 9.A: O Zeyeráčku si myslím, že je to dobrá věc, protože se ostatní žáci ale taky 

rodiče můžou dozvědět informace o škole a dalších školních aktivitách. 

Monika Kučerová, 6.B: Zeyeráček moc nečtu…Ale když ho máme ve třídě, tak si ho prolistuju a na 

první pohled mi připadal zajímavý. Podle toho, jak si ho žáci kupují, je zřejmě dobrý a nic bych na 

něm neměnila. 

Michal Pekař, 7.A: Náš školní časopis se mi líbí. Jediné, co bych mu vytkl, je design. Přijde mi zastaralý 

a chtělo by to změnu na rok 2015.                                                Ptaly se Bára Milatová a Verča Skálová, 6.A 
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