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Slovo na úvod 

Milí žáci a učitelé, 

opět pro Vás chystáme další číslo Zeyeráčku. Tentokrát se k Vám vracíme 

po jarních prázdninách, které jsme si všichni určitě užili, a i vy už zajisté  

přemýšlíte, co podnikneme během dalšího volna. Opět doufáme, že 

v časopise najdete vše, co jste chtěli vědět. Budeme rádi, když Vás ve škole 

uvidíme, jak si rádi čtete náš časopis.  

   Příjemné počtení Vám za celou redakci přeje 

Matyáš Trpišovský 

 

číslo 17 

březen 2016 

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 

● ● ● 

 

 

 

 

Barevná mánie pokračuje 

Každý z vás si určitě všiml mezi žáky (i učiteli) zápalu pro barevné dny. 

Barvou 9. března (středa) bude ČERVENÁ. Na všechny Červené karkulky 

se těší Váš Zeyráček.   

 

 

1.B 
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Na slovíčko s Mgr. Hanou Bednaříkovou 

Chtěla jste být učitelkou už v dětství? 

Ano, ráda jsem si už jako malá hrála s panenkami na školu. Ale když jsem se musela v osmé 

třídě rozhodnout pro střední školu, bylo to těžké. Vylučovací metodou jsem si vybrala 

gymnázium, abych měla ještě další čtyři roky na rozmyšlenou. 

Baví vás práce učitele, nebo byste toto povolání opustila? 

Asi bych neměnila. Povolání je to pestré a ve škole se pořád něco děje. Jediné, co mě nebaví, 

je to papírování kolem dokola. Někdy to zabere více času než samotné učení. 

Jak vám to šlo ve škole? 

Samé jedničky jsem neměla, ale pořád jsem měla vyznamenání. Nejvíce mě bavily jazyky a 

zeměpis. 

Jaké jste navštěvovala v dětství kroužky? 

Na základní škole jsem hrála volejbal, na nic jiného nebyl čas, protože jsem měla tréninky 

čtyřikrát týdně a každý víkend zápasy.  Ale na střední škole jsem toho musela nechat, protože 

na gymplu byla spousta učení. Také jsem měla zdravotní problémy s kolenem. 

Co děláte teď ve svém volné čase? 

Ráda si čtu, plavu a chodím na procházky. Mám ráda přírodu, ta mi pomáhá dobíjet energii. 

Zkusila jste někdy nějaký adrenalinový sport? 

Ne, ani mě to neláká. Myslím, že adrenalinu je ve škole dost. 

Jaký máte názor na dnešní generaci? 

Nerada bych házela všechny do jednoho pytle, protože pořád tu jsou milí, hodní a slušní lidé a 

pak jsou tu horší, ale tak to bylo vždycky. Nemyslím si ale, že jste 

teď hloupější, spíše bych horší studijní výsledky přisuzovala lenosti 

a trávení volného času u počítačů a mobilů. Naopak vidím, že 

dnešní mládež je odvážnější a sebevědomější. 

Takže jste ráda, že jste vyrostla za jiné generace? 

Mohu říct, že ano. Byla jiná doba, měli jsme jiné příležitosti, méně 

svobody. Ale nemyslím si, že bych byla jiná než dnešní děti. 

 

Za rozhovor děkuje Natálka Zacharová, 9.B 

P. S. Paní učitelka oslavila minulý týden narozeniny, takže jí nejen za celou redakci přejeme všechno 

nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti! 

 

Vtipy za školních lavic 

 „Proč sis dal do domácího sešitu mou fotografii?" diví se otec. „Protože paní učitelka 
povídala, že by strašně ráda poznala toho chytráka, co mi pomáhá s úkoly.“ 

 Pepíček dostal ve škole pětku z matiky a jedničku z hudebky. Přišel domů a otec na 
něj spustí: „Tak ty dostaneš pětku z matiky a pak si ještě prozpěvuješ!?!“ 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigybuEhY7LAhUIVBQKHY1sCt0QjRwIBw&url=http://cz.depositphotos.com/61158517/stock-illustration-big-cartoon-birthday-cake.html&bvm=bv.114733917,d.bGs&psig=AFQjCNEGe4Ord81XN0RV3aCWyuPQdDTPtw&ust=1456322100147014
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Kroužek Zeyeráčku 

     V dnešním čísle školního časopisu jsem se zaměřil na další kroužek, a to Tvůrčí psaní, 

neboli časopis Zeyeráček. Scházíme se dvakrát do měsíce buď ráno, nebo odpoledne podle 

domluvy. Většinou však pracujeme doma. Na každé schůzce se domlouváme, co by chtěl 

každý z nás do příštího vydání Zeyeráčku připravit, zda má někdo nějaký nový návrh na 

zlepšení. Mezi poslední „zlepšováky“ například patří rubrika „Kroužky“ nebo barevné dny. 

V Zeyeráčku nás nečeká jenom dřina, ale taky odměna, třeba návštěva olomouckého 

rozhlasu, výlet do Prahy nebo návštěva skutečné redakce novin. Práce v redakci školního 

časopisu Zeyeráček mě hodně baví a určitě se naučím hodně nových věcí. 

Petr Škvor, 7.A 

Návštěva Olomouckého deníku 

     A zase jsme o něco chytřejší. Žáci 7. a 9. tříd, kteří chodí do Zeyeráčku, se zúčastnili 

v polovině prosince exkurze v redakci Olomouckého deníku, který sídlí na Aksamitově ulici 

v Olomouci.  Hned 

na začátku se nás 

ujal šéfredaktor 

olomoucké 

redakce Martin 

Dostál, jenž byl 

velmi laskavý a 

vstřícný.  Provedl 

nás všemi 

místnostmi, 

odpovídal na naše 

dotazy a snažil se 

nám přiblížit 

náročnou, ale 

zajímavou práci 

redaktorů.  

     Nejdříve jsme navštívili místnost korektorů. Pro ty, kteří nevědí, kdo to je, mám stručné 

vysvětlení. Jedná se o člověka, který opravuje pravopis textů, které napsali jiní autoři.  I zde 

jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí. Zaujala nás pracovní doba, která je často dlouho 

do pozdních hodin, aby noviny byly další den aktuální. V hlavní místnosti, kde se píšou články 

o kultuře a rubriky „ z regionu“, jsme viděli redaktorku přímo při práci. „ Návštěva redakce se 

mi velmi  líbila, protože jsem se mohl dozvědět něco nového o povolání žurnalisty,“ řekl Petr 

Škvor ze 7.A.                                Martin Dvořák, 7.A 
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Úspěchy ve sběru papíru 

     V krátkosti se ještě vrátíme k podzimnímu sběru papíru. V soutěži firmy Sita „Nejlepší 

škola Olomouckého a Moravskoslezského kraje“ v množství papíru za školu naše škola 

obsadila krásné 3. místo s finanční výhrou 2 000,- Kč. 

    V soutěži časopisu ABC „Kupa papíru“ jsme dosáhli na 8. místo z celkového počtu 150 

zapojených škol v České republice, což je velice pěkný výsledek. Proto věříme, že i při jarním 

sběru papíru nezůstaneme pozadu a opět potvrdíme, že patříme k nejlepším školám u nás. 

-red- 

 

Soutěže 

Zeměpisná olympiáda: 
 
Školní kolo:       
kategorie A      kategorie B  
1. Polzer Matyáš  6.B   1. Dvořák Martin  7.A  
2. Kolomazník Vojtěch  6.A   2. Vysoudilová Vendula  7.B  
    Novák Robert  6.B   3. Kučík Martin   7.B 
3. Cupáková Zuzana  6.B       Losert Petr   7.B 
4. Čapka Cyril   6.B   4. Samek Samuel  7.B 
    
kategorie C       
1. Motáň Lukáš   8.B    
2. Nedoma Ondřej  9.B  
3. Lýzner Tomáš  9.B  
4. Kořínková Lucie  8.A  
    Šumpík Ondřej  8.A  
 
Okresní kolo:  
kategorie A: 6. místo - Polzer Matyáš 6.B 
kategorie B: 8. místo - Dvořák Martin 7.A 
kategorie C: 21. místo - Motáň Lukáš 8.B 
 
 
Německá olympiáda:  
 
Školní kolo:      Okresní kolo:  
kategorie A      kategorie A   
1. Vysoudilová Vendula  7.B   4. místo Vysoudilová Vendula 7.B 
    Dvořák Martin  7.A   6. místo Dvořák Martin  7.A 
         
kategorie B      kategorie B   
1.Rýznarová Emma  9.A   5. místo Rýznarová Emma 9.A 
   Utíkalová Julie  9.A   9. místo Utíkalová Julie  9.A 
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Anglická olympiáda: 
Školní kolo:         
kategorie A      kategorie B   
1. Konštacký Petr  7.A   1. Zacharová Natálie  9.B  
2. Čapka Jaroslav  7.B   2. Bilíková Anežka  9.B  
    Kučík Martin   7.B   3. Smital Filip   9.A 
           Dostálová Vendula  9.B 
   
Okresní kolo se teprve uskuteční.  
 
 
Matematická olympiáda:    Pythagoriáda:  
Školní kolo:      Školní kolo:    
kategorie A      kategorie A     
1. Blecha Jan   5.A   1. Blecha Jan   5.A 
2. Káfoněk Jan   5.B   2. Szabo Adam   5.B  
3. Onofrej Ladislav  5.B   3. Skopalová Adéla  5.A  
4. Šimková Emilie  5.C   4. Burianová Ivana  5.A  
5. Hnáthová Johana  5.A   5. Šimková Emílie  5.C 
       
Okresní kolo: kategorie A: Jan Blecha skončil na úžasném 3. místě. Blahopřejeme všem!!! 

Zpracoval Martin Dvořák, 7.A  

 

Krátce 
 Tradiční maškarní karneval s bohatým programem na závěr 

1. pololetí zpestřil program žákům 1. stupně.  

 Do 9. století se vrátila 7. A, když se zúčastnila programu 

„Život a poselství Cyrila a Metoděje“ v Arcibiskupském 

paláci. Žáci si odnesli zajímavosti ze života věrozvěstů a 

zhlédli i reprezentační prostory této významné barokní 

stavby. 

 Za stejným tématem, tedy Cyrilem a Metodějem, se vypravili 

i žáci 9. tříd. Tentokrát však zhlédli film v kině Metropol, 

který byl vhodným doplněním učiva dějepisu, českého jazyka 

i občanské výchovy. Zpestřením filmové projekce byla účast 

olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. 

 Zeměpisnou projekci Peru – čtyři strany světa absolvovali 

žáci 6. a 7. tříd. Vzdělávací program o jihoamerickém 

kontinentu, zemi plné hor a tajemných měst, zemi starých 

Inků a nevysvětlitelných záhad.  

 Zájemci z řad žáků 9. tříd se zúčastnili exkurze na SŠ 

strojírenské v Lutíně, zájemci o studium na Slovanském 

gymnáziu se zúčastnili Dne otevřených laboratoří. 

 Osmáci se seznámili v kině Metropol s písničkami Osvobozeného divadla a divadla Semafor. 
-red- 
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Zprávy z družiny 

 Na začátku roku probíhala v naší družince soutěž ve foukání vatového míčku do brány 

soupeře. Soutěže se zúčastnilo 24 dětí. Při hře jsme si pořádně procvičili kapacitu plic, 

nechyběla ani legrace. 

 Také jsme se vydali do muzea podívat se na kopii korunovačních klenotů. Hned na úvod 

nás čekal důležitý úkol, a to postavit opevnění hradu Karlštejn, kde žil Karel IV. Mohli 

jsme si tak vyzkoušet, jak lidé ve středověku budovali hradby, a že to nebylo nic 

jednoduchého! Společnými silami jsme to ale hravě zvládli, asi taky proto, že to bylo 

opevnění z cihel, které byly vyrobené z kartonu :) Na výstavě jsme se ocitli i v 

korunovační síni, kde jsme se mohli podívat a i vyzkoušet, jak vypadaly tehdejší trůny pro 

krále a královnu. Snad nejvíce na výstavě děti zaujal obrovský popravčí meč, který 

sliboval všem, kteří ho pohladí, že vyplní tajná přání. Neméně zajímavá byla ražba 

dukátů, kterými se ve 14. století za Karla IV. platilo. Tyto dukáty jsme si mohli odnést 

domů jako suvenýr.  

 Turnaje v piškvorkách se 

zúčastnilo 21 dětí  1. tříd. 

Nejvíc se zadařilo Peťovi 

Fialovi, který obsadil 1. místo. 

Na 2. místě se umístil Vojta 

Štelzig a na 3. příčce skončil 

Honzík Huptych. První pozici z 

děvčat obsadila Sofinka 

Srovnalíková, které patří 

celkově 7. místo.  

 Jednou za čas si s dětmi 

procvičíme své hudební dovednosti se speciálními nástroji, které se jmenují 

boomwheackers. My jim jednoduše říkáme hudební trubky. Hraje se na ně tak, že s nimi 

lehce udeříme např. o zem. Každá trubka má jinou délku a tím pádem vydává jiný tón. 

Jako první písničku jsme se naučili anglickou verzi abecedy - ABC's.       Sandra Smékalová 

 

 

Hra s elektromotory 

     Žáci osmých tříd se pod vedením paní učitelky Schubertové zúčastnili netradiční soutěže 

„Hra s elektromotory“. Akce pod záštitou firmy Siemens začala v listopadu, kdy jsme se 

dozvěděli o skvělé výzvě, a to vymyslet vlastní hru, kterou předvedeme porotě a budeme mít 

šanci vyhrát třicet tisíc korun. 
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     Naším nejúspěšnějším týmem byli NERDI - ve složení Ondřej Hejtmánek, Jakub Chlup a Vít 

Sedláček, ke kterému se později připojila i Alexandra Balharová. Při práci na hře nás 

nesvazoval jen čas, ale i další etapy, jimiž jsme museli projít, abychom se dostali do finále. 

První etapa se nazývala ,,Test“ a 

prověřila naše znalosti 

z elektrotechniky. Ve druhé etapě 

musely týmy pořídit několik fotek 

strojů s elektromotory a napsat k 

nim krátký popisek. Než jsme se 

pustili do třetí finálové etapy, 

museli jsme poslat pravidla naší hry 

,,Elektrocity". V rámci prezentace 

jsme navštívili firmu Siemens a 

mohli si prohlédnout výrobu 

elektromotorů, která byla velice 

zajímavá. 

     Vyhlášení vítězů se konalo 

v kongresovém sále Krajského úřadu v Olomouci. Kupodivu jsme se z dvacátého druhého 

místa dostali na čtvrtou příčku, kterou jsme ve finále vylepšili na druhé místo. I přes to, že 

jsme nevyhráli, máme šanci, aby naše hra dosáhla zasloužené odměny, tedy prodeje 

v obchodní síti.                            Alexandra Balharová, 8.A 

 

Zápis do prvních tříd 

        Zápis do 1. tříd pro školní rok 
2016/2017 se konal ve dnech 18. a 19. 
ledna 2016. Podobně jako v minulých 
letech se k zápisu dostavilo více dětí 
(142), než které může škola přijmout do 
3 otevíraných 1. tříd. Několik dětí 
neprokázalo u zápisu dostatečnou 
připravenost k nástupu do školy, proto 
bylo rodičům doporučeno vyšetření 
školní zralosti v odborných 
poradenských zařízeních školy, která 
posoudí vhodnost nástupu do 1. třídy, 
popř. doporučí odklad školní docházky.  
Rodiče, kteří přicházeli se svými 

ratolestmi, si naši školu vybírali nejvíce podle dobrých referencí nebo bohaté nabídky 
volnočasových aktivit.                                  B. Schneiderová, ZŘŠ pro 1. st. 
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Nahatý Shakespeare 

     Na začátku února se zájemci z 9. tříd vydali s učiteli českého jazyka večer do Divadla 

Tramtárie v Olomouci. Už název představení Kabaret nahatý Shakespeare sliboval zpestření 

výuky o známém anglickém dramatikovi. Postupně jsme zhlédli 5 divadelních her Williama 

Shakespearea, a přestože se jedná o tragédie, herci je pojali formou komedie. Pětičlenný 

herecký sbor ztvárnil hry: Romeo a Julie, Hamlet, Othello, Macbeth a Král Lear.  

    Podle názvu by leckdo očekával, že uvidí nahatého Shakespearea, ale pochopitelně tam 

nebyl Shakespeare, ale nahatý herec (a moc pěkný). Přestože divadlo skončilo v pozdních 

hodinách, myslím, že většina žáků by si tento kulturní zážitek ráda zopakovala. Mně se 

divadelní představení líbilo a ráda bych se podívala na jiná. „Moc se mi to líbilo. Bylo to 

zábavné a snad nejlepší představení, na kterém jsem kdy byla. Rozhodně bych si něco 

podobného zopakovala," doplnila zhodnocení Marie Rašková z 9.A. 

                                     Lucie Schlosserová, Julie Utíkalová 9.A 

 

Malí lyžaři v Hlubočkách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I v letošním roce vyrazili malí sporťáčci lyžovat do „olomouckých Alp“, ale  azurovou oblohu a 
upravený svah si užívali tuto zimu pouze čtyřikrát. Pod vedením instruktorek Jany Radičové a Moniky 
Richtárové vyráželi každý pátek, pokud to sněhové podmínky dovolily, a lyžovali od 13 do 15 hodin. 
Kroužek lyžování navštěvují děti z 1. a 2. tříd. 

Redakce: A. Bilíková, M. Dvořák, R. Filipec, A. Fojtíková, M. Karasová, J. Krumpolc, H. Mánková,         

B. Milatová, V. Skálová, M. Rašková, A. Soldánová, P. Škvor, N. Zacharová, S. Windsorová.  

Vedoucí redakce: Hana Kramářová. Vydává: ZŠ Olomouc, Zeyerova 28, přísp. organizace 


