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Slovo na úvod 

     Milí čtenáři, 

     Vánoce jsou časem pohádek a všichni se na ně určitě nedočkavě těší. 

V 16. čísle k Vám přijde Mikuláš s čerty, ale čekají na vás i obvyklé články o 

dění na naší škole. Snažíme se pokaždé přijít s něčím novým, tentokrát to 

bude rubrika s názvem „Kroužky“, kde přineseme informace o tom, jak 

mohou trávit žáci volný čas ve škole. Dále pro vás připravujeme článek o 

akademii, rozhovor a další zajímavosti. Tak se těšte!! 

Krásné Vánoce Vám za redakci časopisu Zeyeráček přeje         

Martin Dvořák 

 

číslo 16 

prosinec 2015 

10 Kč 
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● ● ● 

Zeyeráček hledá 

sponzora 

Hledáme sponzory, kteří by 
nám mohli věnovat tonery, 

nebo zajistit tisk dalších 
čísel školního časopisu. 

Budeme rádi za jakoukoliv 
pomoc. 

S dotazy se prosím 
obracejte na email: 

kramarova@zs-zeyerova.cz 

● ● ● 

 

 

 

 

Po Zeyerce chodil Mikuláš 
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Na slovíčko s ředitelkou školy 

Mgr. Alenou Mikovou 

 

Zajímalo by nás, jak se člověk může stát ředitelem/ředitelkou školy? 

Člověk nejprve musí projít všemi funkcemi - řadová učitelka, zástupkyně ředitele. Až získá 

dostatečné zkušenosti, může se přihlásit do konkurzu.   

Jak takový konkurz probíhá? 

Odpovídá se na otázky ohledně školy, učitelského sboru, zákonů, 

financí a samozřejmě musí uchazeč zaujmout svou osobností a 

nadšením pro tuto práci. 

Jak moc a v čem se liší práce ředitelky od učitelky? 

Rozdíl je zejména v manažerské práci. Ředitel má zodpovědnost 

vůči zřizovateli školy, stará se o bezpečnost žáků i zaměstnanců, 

hospodaření s penězi na provoz i na platy. Vytváří atmosféru na 

škole, a tím i buduje dobré jméno školy na veřejnosti. 

Chtěla jste vždy pracovat jako ředitelka, nebo jste chtěla být 

něčím jiným? Pokud ano, čím? 

Po skončení gymnázia jsem se přihlásila do Karlových Varů a dělala jsem zkoušky na letušku, 

které jsem také udělala, ale bohužel jsem se nakonec nemohla přestěhovat do Karlových 

Varů. Byly jsme tři sestry na studiích a rodiče si nemohli dovolit platit ubytování. Protože 

jsem byla dobrá v matematice, začala jsem tedy studovat v Olomouci. 

Kolik jazyků ovládáte? 

Angličtinu a ruštinu. Nakonec jsem ovšem začala vyučovat matematiku, protože mě začala 

nejvíce bavit. 

Čemu se nejraději věnujete mimo školu ve volném čase? 

Nejraději čtu knížky, ráda sleduji dokumentární filmy a také mám ráda vše kolem módy. 

Co si nejvíce přejete k Vánocům? 

Oblečení, knížku nebo kosmetiku, ale rozhodně bych nechtěla pod stromečkem najít hrnec, 

vařečku, pánvičku nebo žehličku. (smích)  

Máte oblíbenou vánoční pohádku?  

Vždycky se ráda podívám na pohádku O Popelce, Sůl nad zlato a Mrazíka. 

Dodržujete doma vánoční tradice?  

Ano, zdobíme stromeček, pouštíme skořápky a taky moc ráda peču a zdobím cukroví. 

Co byste popřála čtenářům Zeyeráčku k Vánocům?  

Přeji Zeyeráčku hodně čtenářů a dobrých nápadů a doufám, že jim vydrží nadšení do psaní 

pěkných textů. Žákům 9. tříd přeji, ať jim dobře dopadnou přijímací zkoušky a ať se dostanou 

na vysněné školy. Všem přeji, aby měli v životě úspěchy a vzpomínali na vše dobré, co prožili 

na Zeyerce.                Za rozhovor děkují Marie Rašková, Anna Fojtíková 
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Slabikářová slavnost 
     V pondělí 16. listopadu proběhla na ZŠ Zeyerova Slabikářová slavnost s programem pro 

nejmenší. Již několik týdnů se prvňáčci na tento významný den těšili a pilně se připravovali. 

Během svého vystoupení paní ředitelce i paní zástupkyni pyšně předvedli, kolik písmenek už 

znají. Na každé písmenko měli připravenou říkanku, kterou bezchybně zarecitovali.  

     Následovala kulturní část programu, o kterou se postarali žáci 5. tříd. Na příčnou flétnu 

zahrála Bětka Hartmannová, báseň 

zarecitovala Julie Růžičková a na 

závěr, za doprovodu kytary Dana 

Bucka, zazpívali všichni píseň „Cesta“ 

od Tomáše Kluse a skupiny Kryštof. 

Své vystoupení ukončili prvňáčci 

básničkou „Abeceda“, za kterou 

sklidili od přítomných diváků velký 

potlesk. 

     Za úspěšné zvládnutí předčtenářského období byly děti odměněny perníkovými 

medailemi, které pro ně napekla a nádherně nazdobila paní Staňková. Poté již následovalo 

slavnostní předání Slabikáře. Připravený program si děti užily a pyšně si ze Slabikářové 

slavnosti odnášely svoji první opravdovou knihu, Slabikář, který je krásně ilustrovaný 

Andreou Schindlerovou. Zbytek školního dne se nesl až do odpoledních hodin v povznesené 

náladě z prožité události.                     Petra Příhodová 

 

Slavili jsme 55. výročí založení školy 

     Zejména ve víru tance a zpěvu se nesly oslavy 55. výročí založení naší školy. Akademie 

uspořádaná při této příležitosti byla přehlídkou zájmové činnosti žáků naší školy, kteří 

předvedli plnému sálu v 

Domě armády svoje umění a 

odhodlání reprezentovat 

svoji „Zeyerku“. 

     Předcházely tomu však 

hodiny a hodiny namáhavé 

přípravy, kdy se vylaďoval 

program a choreografie 

pěveckých, hudebních, 

tanečních a dramatických 

vystoupení. Přestože vše bylo 

dotaženo do nejmenších 
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detailů, museli se organizátoři na začátku vyrovnat s malými technickými problémy. Po 

několika minutách zdržení se ale sál zaplněný současnými i bývalými pedagogy, rodinnými 

příslušníky i dalšími hosty dočkal vynikajících výkonů, které byly po zásluze odměněny 

bouřlivým potleskem. Do 

programu se zapojila téměř 

stovka účinkujících 

z prvního i druhého stupně, 

velký aplaus sklidilo 

tradičně vystoupení dětí ze 

školní družiny. Na pódiu se 

vystřídali mažoretky, 

baletky, tanečnice samby, 

street dance, hip hopu i 

aerobiku, hráči na kytaru, 

flétnu, klarinet i klavír, 

kouzelníci nebo šikovní žáci 

se švihadly. Vystoupení moderovali žáci 8. a 9. třídy, doplnili je recitátoři a divadelníci. 

Zkrátka program byl velice pestrý. „Z vystoupení vašich žáků jsem byla nadšená. Panovala 

zde příjemná atmosféra a z ohlasů dětí jde vidět, že na Zeyerku chodí velice rády,“ řekla 

vedoucí odboru školství Hana Fantová. Její slova potvrdil i jeden z návštěvníků školní 

akademie Miroslav Zubek, který se přišel podívat na svého vnuka: „Vystoupení se mi velice 

líbilo, program byl pestrý a zábavný. Žáci si zaslouží obrovskou pochvalu.“  

     Ředitelka školy Alena Miková popřála „Zeyerce“ do dalších let svědomité žáky, 

spolupracující rodiče a vstřícné pedagogy. „Škola je mladá, věk 55 let ještě nic neznamená. 

Školu s 650 žáky nevytváří jen krásná budova, ale zejména žáci a učitelé. Všem děkuji za 

svědomitou přípravu akademie a rodičům za podporu všech aktivit, které škola pořádá,“ 

doplnila Alena Miková. 

     Na závěr akademie zazněla „hymna“ Zeyerky a za doprovodu hry na kytaru si všichni 

zazpívali známou píseň Cesta.               Hana Kramářová, Foto M. Kraváček 

 

Netradiční setkání s literaturou 

     Když se ve škole řeklo Karel Havlíček Borovský, jen málokomu se vybavilo nějaké jeho dílo 

anebo životopisný údaj. To se však změnilo, aspoň v to doufám, po pořadu z cyklu scénických 

čtení LISTOVÁNÍ s názvem BOROVSKÝ V KOSTCE aneb K.H.B.  

     Žáci 9. tříd se Listování poprvé zúčastnili v kině Metropol, kde je zábavnou a nenásilnou 

formou seznámili herci Městského divadla Brno Lenka Janíková a Jakub Zedníček s nelehkým 

životem českého spisovatele 19. století. Po šedesáti minutách žáci odcházeli spokojeni, 

pobaveni a zejména s vědomostmi, které využijí v následujících hodinách literární výchovy. 
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Věřím, že nyní jim už nebude činit potíže zařadit osobnost české literatury do daného 

období, že si vzpomenou na některé jeho epigramy, že budou vědět, proč byl deportován do 

Brixenu i další zajímavosti ze života tohoto literáta a novináře. Snad jim nezůstane v paměti 

pouze fakt, že jako první český spisovatel začal používat v dílech vulgární výrazy.  
                                  Hana Kramářová 

 

Úspěch Mláďat 

     V polovině listopadu se naše 
„Mláďata“, žáci 2. A,B,C,  zúčastnila 
svého prvního a druhého 
basketbalového zápasu v rámci tzv. 
Olomoucké školní ligy, kterou pořádá 
Basketbalové centrum Olomouc za 
pomoci UP a ZŠ Demlova.   Naši žáci se 
hned napoprvé utkali s těžkým 
soupeřem – tradiční basketbalovou 
školou ZŠ Stupkova. Podali strhující 
výkon, že „Stupkárnu“ v obou 
zápasech porazili (44 : 12 a 50 :26). 
Mláďatům blahopřejeme a přejeme 
hodně dalších sportovních úspěchů. 

                                                                                        Běla Schneiderová 
 

 

6.B poznávala Libavou 

     Naše škola si dává záležet, aby vzdělávala své žáky ve všech možných i nemožných oblastech. Ať už 

se jedná o historii, přírodopis, zeměpis, občanskou výchovu, případně sport.  

     Například žáci 6. B navštívili Libavou, vojenský 

(za normálních okolností nepřístupný) prostor. 

Krom prohlídky střelnice, valů, vojenského 

zabezpečení ale stihli prozkoumat (a to i 

prakticky) místní faunu a floru. Vábili jeleny, na 

vlastní kůži si vyzkoušeli tíhu rohů a parohů, 

mladí muži byli nadšení ze střeleckého vybavení. 

Další, neméně povedenou akcí, byl adaptační 

den, kdy žáci prokázali, jak dokážou pracovat 

v kolektivu, a to jak formou her, tak jištění se 

navzájem v lanovém centru. A protože je cílem 

žáky vzdělat komplexně, po sportu je na řadě kultura. Tento adaptační den završila prohlídka 

Arcibiskupského paláce.                                     Radoslava Štěpánová 
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Páťáci v adventní Vídni 

     Tmavým ránem se ke světelné tabuli před vlakovým nádražím blíží natěšení žáci převážně 

5. tříd. Konečně je tu úterý 1. prosince! A my vyrážíme navštívit adventní Vídeň. 
     Celou dobu panuje dobrá nálada. 
Cestou míjíme Pavlovské vrchy. 
Jakmile vjedeme do Vídně, oči dětí 
se hned rozzáří. Když vystoupíme 
z autobusu, jdeme na hrad Hofburg. 
Tam zhlédneme apartmány Sissi a 
Franze Josefa. Po prohlídce hradu 
kráčíme na Štěpánské náměstí. 
Jdeme se podívat do chrámu sv. 
Štěpána, což je krásná gotická 
stavba. Pak vyrážíme ke krásně 
nasvětlené radnici, kde právě 
probíhají známé vánoční trhy. Na 
radnici si někteří žáci vyrábějí 

v dětských dílničkách drobné vánoční dárky, jiní nakupují ve stáncích před radnicí. Pak už nás 
čeká jen cesta zpět. 
     Myslím si, že si to všechny děti užily na 100% a za to patří velký dík paním učitelkám, které 
pro nás výlet zorganizovaly.                                                                                             J. Hnáthová, 5.A 

 
 

Krátce 

 Třetí třídy se zúčastnily programu Hravá věda, kde se zábavnou formou dozvěděly 
informace o vlastnostech látek nebo například filtrovaly znečištěnou vodu. 

 V měsíci listopadu probíhala 
mobilní dopravní výchova. Žáci se 
stali auty, chodci a učili se 
základním pravidlům dopravního 
provozu. Jako dopravní prostředky 
se učili respektovat přednost na 
hlavní cestě a jako chodci se učili 
správně přecházet silnici. 

 Krásu Thajska měli možnost poznat 
žáci 7. a 8. tříd v kině Metropol. 
V cestopisném pořadu procestovali 
severní Thajsko, poznali život 
v Bangkogu, obdivovali plavající 
jeptišku, opičí město, plovoucí trhy 
nebo zkrocené tygry a hadí muže. 
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 Besedu na Úřadu práce o volbě povolání mají za sebou deváťáci. Snad jim pomůže 
v těžkém rozhodování výběru střední školy. V tom by jim i mladším žákům měla pomoci i 
výstava Scholaris, která nabízí výběr středních škol v Olomouckém kraji. 

 Pro deváťáky bylo určeno i testování SCIO, kde se prověřily znalosti v matematice, 
českém jazyce i obecných předpokladech.   

 Drogová kriminalita byla tématem besedy v kině Metropol určené osmým a devátým 
třídám. Vedoucí protidrogového oddělení na Krajském ředitelství Policie hl. města Prahy 
poutavě seznámil žáky se všemi nástrahami nejčastěji používaných omamných látek na 
konkrétních případech z praxe. 

  

Zprávy z družiny 

 Na konci listopadu navštívily děti z pohybového kroužku lezeckou stěnu Flashwall, kde 

absolvovaly horolezecký kurz pod vedením zkušených instruktorů. Všichni se stali 

účastníky expedice, která měla namířeno na vrchol Mount Everestu. Postupně jsme 

zdolávali různé nástrahy a překážky ve formě her. Museli jsme přebrodit rozbouřenou 

řeku - lanová lávka, ukrýt  se před divokou zvěří - vylézt po provazovém žebříku a úplně 

na závěr jsme šplhali kolmo vzhůru na samý vrchol. Expedice byla úspěšná, všichni jsme 

to zvládli a užili jsme si spoustu zábavy. 

 V pondělí 

30.11.2015 

proběhl 

v Redutě 

olomouckého 

divadla Festival 

kulturních 

programů ZŠ. 

Svá kulturní 

vystoupení 

předvedlo 12 

olomouckých 

škol. Děti 

z hudebního 

kroužku ŠD naší školy – Adámek Mišo 1.A, Simonka Šubová 2.B, Elenka Spurná 2.C, 

Kačenka Fajtová 3.A, Lucinka Krchňáková 3.A, Sabinka Hrušková 3.B, Madlenka Šaňáková 

3.C, Natálka Šléšková 4.A, Kačenka Čočková 4.A, Barunka Cupáková 4.A, Adrianka 

Schäferová 4.A, Barunka Mišová 4.B, Natálka Dzielská 4.B, Klárka Pytlíčková 4.B,  Beátka 

Andrésová 4.C - se zhostily úkolu velmi dobře. Předvedly pásmo složené z recitace, 

písničky a tanců, pod názvem „Z rodné Hané do New Yorko“, za které sklidily obrovské 

ovace, ocenění i odměnu. 
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Bramboriáda 

 Na začátku listopadu proběhla v tělocvičně podzimní bramboriáda, kterou připravily 

vychovatelky ŠD. Pro děti byly nachystány tři disciplíny a jedna šifra. Na prvním stanovišti si 

mohly děti vyzkoušet florbal, 

místo míčku byla použita 

samozřejmě brambora. Úkolem 

bylo prokličkovat slalom a 

zakončit ho střelou na bránu. 

Ve druhé disciplíně si děti 

zahrály bowling - s bramborou. 

A do třetice měly za úkol 

posbírat na poli z brambor 

mandelinky. Ve volném čase 

byla pro děti přichystána šifra, 

která skrývala básničku o 

bramboře.  

     V kategorii třetí třídy vyhráli 

Natálka Spurná, Filip Baron a Tonda Hrtoň a mezi „druháky“ byl nejlepším sběračem 

brambor Matýsek Jonáš. Všem vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast.
                     Sandra Smékalová 

 

O nebezpečí na internetu s Benem 

     Žáci sedmých tříd se v listopadu zúčastnili v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 

besedy s názvem Seznam se bezpečně. Cílem besedy bylo upozornit na nebezpečí, které na 

nás číhá každý den na 

internetu. Součástí 

besedy byl film o 

kyberšikaně a sexuálním 

zneužívání. Film spoustě 

z nás otevřel oči, takže si 

teď budeme dávat větší 

pozor, s kým na internetu 

komunikujeme a jaké 

fotky zveřejňujeme. 

Besedou nás provázel 

známý herec a zpěvák 

Ben Cristovao. Po ukončení besedy proběhla autogramiáda a někteří z nás získali od Bena CD 

s podpisem.                                                            -fir- 
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První barevný den se vydařil 

     V pondělí 9. listopadu se uskutečnil náš historicky první barevný den! Zapojila se převážná 

většina nejen žáků, ale i učitelů. Naše škola vypadala jako ve šmoulím městečku, jelikož jako 

první barva byla právě modrá. Ve škole se objevilo mnoho originálních kousků jako: modré 

pytle na odpadky, nebo plná třída modrých vlasů. Myslím, že tyto barevné dny nám ukázaly, 

jak u nás fungují třídní kolektivy a také se projevila soutěživost jednotlivých tříd. Vzhledem 

k velice náročnému vyhodnocení, která třída byla „nejmodřejší“, jsme se rozhodli udělit cenu 

za originalitu, kterou tentokrát obdržela třída 9.B. Ale i ostatní si zaslouží obrovskou 

pochvalu, a proto si jejich fotky můžete prohlédnout ve školním časopise i na webových 

stránkách školy. Dalším barevným dnem bude STŘEDA  16. prosince a škola by se měla 

vánočně obléknout do BÍLÉ BARVY!!!                  -zan- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci 9.B 

Žáci 3.B 
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Žáci 3.C 

Žáci 1.B 
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Žáci 5.B 
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Žáci 1.C 
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Co byste přidali do 
školní jídelny?

Pizzu

Hranolky

Smažený sýr

Co byste vyškrtli ze 
školní jídelny ?

Kapusta

Srdce

Játra

Nová rubrika - kroužky 

V nové rubrice „Kroužky“ vás budeme pravidelně seznamovat s volnočasovými aktivitami, 

které nabízí naše škola. Pro toto číslo Zeyeráčku jsme si vybrali fyzikálně-chemický kroužek, 

který se koná 

každé úterý od 14:00 do 

14:45. V kroužku jsme už 

například oddělovali 

vlákninu od džusu 

s použitím aktivního uhlí, 

malovali ohněm a další 

super věci!!! Kroužek 

vedou paní učitelky Iva 

Metelková a Slavomíra 

Schubertová. „Máme 

radost z toho, že se 

všichni do kroužku těší a že žáci mohou spojit příjemné s užitečným,“ shodly se obě paní 

učitelky.                    -škp, dvm- 

 

Anketa 

 

      

Zpracovaly Adéla a Verča 
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