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Slovo na úvod 

Milí čtenáři, 

časopis Zeyeráček se k vám po letních prázdninách opět vrací. V prvním čísle 

tohoto školního roku přinášíme spoustu zajímavých informací a poutavého 

čtení. Kromě oblíbených článků se tento rok můžete těšit i na nový sloupek, 

jímž jsou „Barevné dny“. 

Příjemné počtení vám přeje celá redakce. 

 

V podzimním sběru nasbíraly třídy celkem 25 307 kg papíru. Nejlepší 

žáci byli odměněni peněžními poukázkami a také pomohli výrazně své 

třídě k rozšíření třídního fondu.                           Více se dočtěte na str. 3 

číslo 15 

říjen 2015 

10 Kč 

 

Zeyeráček 
BAREVNÝ DEN 
Vážení čtenáři, v tomto 

školním roce bychom chtěli 

zavést pro žáky (i učitele) 

"barevné dny". V Zeyeráčku 

vždy uvedeme datum a barvu 

a v daný den se pokusí co 

nejvíce lidí přijít s nějakým 

kouskem oblečením této 

barvy. Pokud se to povede 

celé třídě, jejich fotka bude 

otištěna v dalším čísle 

Zeyeráčku! ☺               -ram- 

Datum pro MODRÝ DEN 

 je pondělí 9. listopadu!
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Na slovíčko s učitelem 

Mgr. Vladimíra Lošťáková 

 

Chtěla jste vždy být paní učitelka a jak dlouho už učíte? 

Ano, chtěla. Nikdy mě nenapadlo přemýšlet o jiném povolání. Když jsem byla malá, líbilo se 

mi také povolání prodavačky. Učím asi 16 let. Celou dobu působím jen na Zeyerce, kde se mi 

moc líbí. 

Jaký má názor na vaše povolání rodina? 

Nikdy jsem se na názor rodiny neptala, ale myslím, že nikdy nikdo proti tomu nic neměl. 

Vzhledem k tomu, že učí i můj manžel, má celá rodina pro toto povolání velké pochopení 

Změnily se děti podle vašeho názoru za tu dobu, co učíte? 

Ano, změnily se. Děti jsou mnohem živější, mají úplně jiné zájmy než před patnácti lety. Ve 

třídě jich je také více, proto je často velice složité takové třídy zaujmout, aby pracovaly na sto 

procent. 

Kam ráda jezdíte na výlety a jakou zemi byste chtěla navštívit? 

Na výlety míříme všude po České republice, ale nejvíce mám ráda jižní Moravu. Navštívila 

jsem jednou Švédsko, kde si moc líbilo, a ráda bych se tam ještě jednou podívala. 

Věnujete se nějakému sportu ať už pasivně, nebo aktivně? 

Jezdím často na kole, občas podnikneme nějaký výlet do hor. V televizi i na vlastní oči sleduji 

nejvíce fotbal, protože ho hrají manžel i syn. 

Mluvíte cizím jazykem? 

Nemluvím. Ve škole jsem se učila němčinu a ruštinu, ale vzhledem k tomu, že tyto jazyky 

nepoužívám, hodně jsem zapomněla.   Za rozhovor děkuje Anička Fojtíková 

 

Vršky pro Simonku 

Milí žáci, určitě jste si všimli, že ve vaší třídě opět leží krabice, do které se sbírají víčka. 

Letošní sbírka bude sloužit opět Simonce.   

Simonka se narodila jako zdravá holčička. V šestém týdnu 

života onemocněla neznámým virem pneumokoka. Po těžké a 

komplikované léčbě se podařilo Simonce zachránit život, ale 

následkem užívání silných medikamentů a antibiotik Simonka 

utrpěla vážnou poruchou mozku. Simonce může pomoci jen 

speciální terapie, která je prováděna v sanatoriu Klimkovice. 

Tato terapie však stojí 50 tisíc korun a není hrazena zdravotní pojišťovnou.   

Rodiče Simonky prosí všechny dobré lidi, aby sběrem víček od PET lahví přispěli k úhradě 

terapie. Za pomoc při akci děkuje třída 7.A.                     -red- 
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Podzimní sběr papíru 
 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadí Třída 
 

Papír kg 

1. II.A Koštial Róbert 734 

2. IV. A Čočková Kateřina 713,5 

3. II.A Štětina Štěpán 517 

4. III.A Dočkal Tobias 499 

5. VII. A Škvor Petr 492 

6. IV. A Barnetová Kateřina 472 

7. II.A Bulínová Ema 455 

8. VI. B Ševčíková Hana 351 

9. VIII. A Kadlec Tadeáš 337 

10. I. C Štelzig Vojtěch 319 

11. IV. C Frank Tomáš 308 

12. III.A Ederová Magdaléna 287 

13. II.A Křiklava Marek 285 

14. IV. B Bíza Radim 284 

15. IV. B Dzurillová Ema 249 

16. III.B Zbožínková Nikola 225 

16. IV. C Theimer Tomáš 225 

17. II.A Valenta Lukáš 223 

18. VII. A Chrapková Anna 222 

19. IV. C Čamachová Nikola 219 

20. IV. A Vejmolová Karolína 218 

21. I. B Chundelová Amálie 215 

21. IV. C Chundela Vojtěch 215 

22. IX. B Dostálová Vendula 205 

23. I. C Šaňák Hynek 200 

23. II.B Jurečka Adam 200 

24. III.C Seichter Josef 195,5 

Pořadí Třída kg 

1. II.A 2963 

 2. IV. A 2221 

3. IV. C 2116 

4. III.A 1826 

5. IV. B 1529,5 

6. VII. A 1523 

7. I. B 1169 

8. III.B 1122,5 

9. I. C 1047 

10. VI. B 1029 

11. III.C 1017 

12. V. A 970 

13. II.C 904,5 

14. I. A 834 

15. II.B 830,5 

16. IX. A 809 

17. VII. B 721 

18. VI. A 646 

19. V. B 487 

20. VIII. A 469 

21. IX. B 406 

22. V. C 344,5 

23. VI. C 142 

24. VIII. B 90 

Celkem   25306,5 

Pochvalu si zaslouží nejen žáci a jejich rodiče za 

přinesený papír, ale i pomocníci při jeho vybírání. 

Foto Petra Příhodová 
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Páťáci v Praze 
 
        Konečně se přání většiny dětí splnilo, jet na výlet do Prahy a uvidět stověžatou Prahu v celé své 

kráse. Kdo by nechtěl porozhlédnout se z Hradčan a 

kamkoli se podíváte, uvidíte aspoň jednu krásnou věžičku. 

No, dost toho lichocení o Praze, musíme přece všechno 

stihnout a také zjistit, jak jsme se my páťáci měli v Praze.  

        Po vystoupení z rychlíku na hlavním nádraží jsme se s 

průvodkyní vydali na Václavské náměstí a odtud metrem 

na stanici Malostranskou. Zámeckými schody jsme došli 

k bráně Hradu, kde právě probíhala výměna stráží. Prošli 

jsme nádvoří Pražského hradu a cestou se zastavili u 

významných budov. Z Hradčanského náměstí byl pěkný 

výhled na Prahu. 

Nerudovou ulicí, kde jsme sledovali různá domovní 

znamení, jsme sešli až na Karlův most a pomalu došli na 

Staroměstské náměstí, kde právě odbíjel orloj. Na zpáteční 

cestě jsme se zastavili na tržišti, kde si každý koupil nějaký 

suvenýr.  Ještě společné foto na Václavském náměstí a 

hurá na vlak.  

        Výlet to byl nádherný. Ti, kdo byli v Praze poprvé (a že takových bylo dost), získali přehled o 

nejvýznamnějších památkách. Všichni se těší, až pro nás naše paní učitelky zase nějaký výlet připraví. 

                                                                       N. Kořínková, 5.A 

 

Veršování o Praze 

Dneska vás seznámím s návštěvou Prahy, 
která je velká  a jsou v ní davy. 
Když na nádraží jsme se sešli, 
vlak měl mírné zpoždění, 
na nástupiště jsme došli 
a nastalo velké těšení. 
 
Co asi nás čeká v Praze? 
Říká se, že je tam blaze. 
Po cestě plné zábavy, 
přijíždíme do Prahy. 
S průvodkyní přicházíme na Václavské náměstí 
a metrem dojíždíme na Malostranskou stanici. 
 
Po schodech jsme vyšli hned 
jedna, dvě, tři, devadesát pět. 
Na výměnu stráží všichni se těší, 
Děláme selfíčko a vyrážíme cestou pro pěší. 
 

 
 
 
Nerudovou ulicí na Karlův most scházíme, 
odkud významné památky vidíme. 
Na Staroměstském náměstí stojíme 
a bití orloje slyšíme. 
Hned po odbití kráčíme  
a na Václavském náměstí se fotíme. 
Praha je celá hezká  
jako Republika česká. 
 
Zbývá nám jen cesta zpátky, 
těšíme se na „vlakové“ hrátky. 
Tak to je konec, 
snad se vám to líbilo. 
Zazvonil zvonec 
a to je našeho veršování konec.        
 

          A.Hartmannová, J. Hnáthová, 5.A 
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Čtvrťáci si to umí dobře spočítat 
 

Náš tým třídy 3. A (nyní 4. A) ve složení: Lucka Sitková, Zuzka Tománková doplněný Bárou 

Sitkovou a maminkou – paní Sitkovou se v měsíci červnu účastnil on-line soutěže Rozpočti si to. Byly 

jsme natolik úspěšné, že se nám podařilo postoupit do celostátního finále, které se konalo na konci 

června v Praze. Zde jsme se umístily na krásném 5. místě. 

V základní části jsme si vytvořily profil osoby, jaké má 

zaměstnání, kde bydlí, jak se dopravuje do práce, jaké má koníčky. 

Na měsíc měla tato osoba 20 000 Kč plus na začátek 10 000 Kč 

jako rezervu. Cílem bylo vytvořit na konci roku co největší finanční 

rezervu. Druhou částí soutěže byly bonusové úkoly, které byly 

zaměřeny na získávání informací z finančního oboru z prezentací, 

odborných textů, webinářů. Dále jsme psali deník z průběhu 

soutěže a hráli finanční hry, např. Monopoly, Dostihy a sázky.  

Co jsme se všichni naučili? „Když si chci koupit dražší věc, musím si 

naplánovat, kolik mohu ušetřit každý měsíc a za jak dlouho si 

dlouho si danou věc mohu koupit. Důležité je získávání informací 

z odborných textů a vyhledávání na internetu. Měli bychom 

spolupracovat. Je dobré si každý měsíc odkládat finanční rezervu 

na neočekávané výdaje, a když si sestavím měsíční rozpočet, nedivím se na konci měsíce, kam se 

peníze rozkutálely,“ shrnula získané dovednosti a znalosti za tým s názvem Cindy Lucka Sitková. 

 

Anketa – Jak strávíš podzimní prázdniny? 

Zuzana Kroupová, 8.A: Budu venku s kamarádkami a s rodinou půjdu na túru. 

Beáta Andrésová, 4.C: Tyto prázdniny strávím venku s kamarády. 

Martin Spáčil, 5.C: Budu doma a občas půjdu ven. 

Josef Zavadil, 2.C: Většinu času strávím u televize. 

Tereza Koldová, 1.B: Ještě nevím, ale určitě si je užiji. 

Edward Hebelka, 1.A: O prázdninách si zajedu na bazén. 

Tobias Dočkal, 3.A: Chtěl bych jet s rodiči na hory do Jeseníků. 

Vojtěch Urban, 4.A: Rád bych vyzkoušel skákat na rampách. 

Jan Velen, 6.B: Pojedeme na dovolenou do Maďarska.          -dvm- škp- 

 

Perličky ze Zeyerky 

 V hodině prvouky děti probírají povolání a paní učitelka se dozví zajímavé odpovědi: Muž 

je ředitel a žena je ředitelka. Muž je plavčík a žena je pláštěnka. (1. třída) 

 Kdo je autorem obrazu Zrození Venuše? - Boty Chelli  (správně Botticelli, 7. třída) 

 Jak se říká nauce u houbách? Hřibologie (správně mykologie, 7. třída) 
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Přírodovědný klokan 2015 

1. místo  Martin Kešelák (9.B)  65 bodů 

2. místo Martin Hubáček (9.A)  60 

3. místo Ondřej Krčka (8.B)  57 

4. místo Jakub Krumpolc (9.A)  56 

5. místo Petr Vaněk (9.A)  54  

 

Krátce 

 Páťáci se zúčastnili na konci září vlastivědné exkurze do Prahy. Navštívili Pražský hrad, 

kde zhlédli střídání stráží, a pak se vydali přes Zámecké schody na Karlův most a 

Staroměstské náměstí. 

 Prvňáčci se fotografovali s MF Dnes a své fotky si mohli prohlédnout 9. října na 

stránkách olomoucké přílohy MF Dnes. 

 O Africe – kolébce lidstva se dozvěděli více žáci šestých tříd, jelikož navštívili kino 

Metropol, kde zhlédli atraktivní film se spoustou zajímavostí o tomto kontinentu. 

 Program Hravá 

věda absolvovali 

žáci 5. tříd, kdy si 

v rámci 

přírodovědy 

rozšířili znalosti o 

vlastnostech látek 

na základě pokusů 

se vzduchem a 

vodou (viz foto).  

 Vybraní žáci měli 

možnost absolvovat vyšetření profesní orientace, které jim pomůže při výběru vhodné 

střední školy. 

 Představení Kamarádi v divadle zhlédli žáci 3. tříd v kině Metropol. V tomto představení 

děti poznaly základní divadelní pojmy (scénář, režisér, dekorace, rekvizity, divadelní 

program atd.) a zejména se seznámily s chováním v divadle. A na závěr nechyběla 

pohádka, kterou si děti zahrály společně s Kamarády.  
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 Žáci devátých ročníků se v rámci výuky finanční gramotnosti zúčastnili workshopu 

v rámci projektu „ Podpora podnikavosti žáků ZŠ a SŠ v Olomouckém kraji“. Tématem 

přednášky byl „vliv médií na společnost“. 

 Burzu práce a vzdělání navštívili žáci 9.A. Tato akce nabídla žákům poradenství při volbě 

povolání, informace o volných místech a o trhu práce v ČR. Poradila, které profese jsou a 

budou žádané, jaké obory se vyplatí studovat. 

 

Stříbro na  Coca-Cola cupu 

Ve čtvrtek 1.10. se třída 9.B. šla podívat na hřiště ZŠ Heyerovského, aby zjistila, jak 

hrají fotbal „naši kluci“ a pořádně jim zafandit. Atmosféra byla uvolňěná a příjemná. Naše 

fanouškovské schopnosti se kladně projevily a přinesly 

klukům dobrou náladu. Sice to na první místo nestačilo, 

ale i tak si myslím, že je druhé místo ze všech škol velice 

dobré. Klukům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci 

školy.  

Složení týmu Zeyerky: Jindra Hrbáček, Radek Zubal, 

Tomáš Lýzner, Lukáš Velešík, Ondra Nedoma, Dan Kolisko, 

Filip Smital, David Holý, Ivan Novák, Matěj Kroček, Matěj 

Švestka, Jarek Murzov, Karel a Štěpán Outlí. 

Anketa: 
Milan, Slovanské gymnázium: Zeyerka nás překvapila. 
Umí dobře zpracovat balon a mají hezké fanynky.  
Alex, Slovanské gymnázium: Já sice fotbal nehraju, ale 
bylo pro mě příjemné si takhle zakopat s kluky z jiných 
škol. 
Radek, ZŠ Zeyerova: Byl to dobrý zápas, ale měli jsme na 
víc. Alespoň můžeme být rádi za remízu. Škoda takového 
inkasovaného gólu, ale taková je hra. 
Jiří Hampl, učitel TV ZŠ Zeyerova: Viděli jsme několik vynikajících zásahů brankáře, 
spolehlivou obranu a výborně propracovanou ofenzívu. 

-zan- 

 

Krátce z družiny 

 V polovině října jsme se vydali s dětmi do zábavního centra Bongo. Děti vyzkoušely 

spoustu skluzavek -  nafukovací, kovové, prudké i vlnité, dále mohly vyzkoušet své 

řidičské dovednosti na autíčkách nebo se vydat pokořit vysokou lezeckou stěnu. V 

neposlední řadě byly k dispozici trampolíny a oplocené fotbalové hřiště. Uprostřed velké 

prolézačky si děti mohly zastřílet ze samostřílu nebo se povozit na uzavřeném, točitém 

tobogánu.  
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 V září přivítaly děti hudebního kroužku na olomoucké radnici více jak 50 miminek mezi 

občany města Olomouce. Děti svým pěveckým, recitačním a tanečním vystoupením 

zaujaly především rodiče 

miminek a jejich příbuzné. 

 Na olomouckou radnic 
přišly pozdravit seniory - 
jubilanty děti hudebního 
kroužku. Předvedly krátké 
hudebně recitační pásmo 
zaměřené na životní 
jubileum dědečků a 
babiček. Svým 
vystoupením děti seniory 
zaujaly natolik, že 
některým ukápla i nějaká 
ta slza dojetí. Nejvíce asi 
upoutala pozornost 
dlouhá básnička ,,Procházka historickou Olomoucí aneb stojí za to tady žít", kterou velmi 
krásně přednesla Kačka Fajtová z 3.A.  
            -dru- 
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