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Slovo na úvod 

Milí čtenáři, 

do vysněných prázdnin nám zbývají poslední dny. Máme za sebou báječné 

školní výlety, exkurze a zajímavé akce. Během celého školního roku jsme 

Vás provázeli zajímavostmi, perličkami, rozhovory, fotografiemi nejenom 

z barevných dnů. Věříme, že Zeyeráček Vás nejen pobavil, ale občas i 

poučil, a budeme rádi, když se k němu vrátíte i po prázdninách.          

Příjemné počtení a nádherné prožití prázdnin Vám přeje celá redakce 

 

číslo 19 

červen 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 

Posledním z barevných dnů v tomto školním roce byl ZELENÝ DEN. 

Zeyerka se v tomto dni ponořila dozelena, našli se opět třídy, či 

jednotlivci, kteří byli velice kreativní. Více fotek na str. 4 a 5 
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Perličky ze Zeyerky 
 Základním znakem gotické architektury je ŽÁBROVITÁ KLENBA (správně žebrová klenba) 

– 7. třída 
 Co je to FAKULTA? – nemocnice pro chudé, nebo také dům pro lidi bez domova (správně 

část univerzity, např. filozofická, právnická, teologická, v čele stojí děkan) – 7. třída 
 Kdo jsou to PATRICIJOVÉ a PLEBEJOVÉ?  - urostlí, bohatí, nezávazní lidé x neurostlí, chudí 

a závazní (správně urození vers. neurození) – 6. třída 
 
 

Veletrh vědy a výzkumu 

V pátek 17. června 2016 se 

žáci naší školy zúčastnili Veletrhu 

vědy a výzkumu na Přírodovědecké 

fakultě v Olomouci. Náš tým 

deváťáků pod názvem Zeyeráčci 

předváděl jednoduché fyzikální 

pokusy, které si každý mohl 

vyzkoušet. Petr vyrobil vznášedlo 

z balónku a CD, Martin ukazoval 

elektrický článek z brambor, 

Ondrovi se vznášely olejové 

bubliny ve vodě a  Štěpán 

vysvětloval pokusy s magnetickými 

pilinami dokazující působení 

magnetického pole. Julie pracovala s mlékem, potravinářským barvivem a jarem za účelem 

vysvětlit povrchové napětí kapalin. Další doprovodnou aktivitou byla osmisměrka. Ti 

nejmenší mohli skládat obrázek. Návštěvníci 

si vyzkoušeli také práci na interaktivní tabuli 

se zajímavými úkoly se zaměřením na vesmír. 

Všechny pokusy se vydařily, o stánek byl 

zájem a zapojení žáci si odnesli zajímavou 

zkušenost. Do předvádění pokusů se pustili 

dokonce i žáci ZŠ Zeyerova v Olomouci. 

„Pokusy, které tady předvádíme, znám ze 

školy. Baví mě hlavně chemie a fyzika. Na 

Veletrhu vědy a výzkumu jsem byl několikrát 

se podívat, nyní poprvé sám pokusy 

předvádím. Myslím si, že se tak ostatní poučí 

a můžu se s nimi o tom pobavit,“ řekl deváťák Martin Kešelák.    RNDr. S. Schubertová 
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Báječná atmosféra při projektovém dni  
 

     Netradiční, ale velmi atraktivní 

projektový den zažili žáci Základní 

školy Zeyerova v Olomouci. Ve 

čtvrtek 12. května se stali součástí 

preventivního programu Exit Tour. 

     Zahájení se uskutečnilo 

v tělocvičně, která se během 

hodinové přípravy změnila na 

koncertní sál.  Americká rocková 

skupina Divine Attraction vytvořila 

báječnou atmosféru, která strhla 

téměř všechny žáky. Po sérii písniček 

se žáci druhého stupně zúčastnili 

přednášek na téma nebezpečí 

internetu, šikana, závislosti nebo 

AIDS. Osmáci a deváťáci zůstali 

s kapelou a dobrovolníky z Exit 

Tour v tělocvičně, kde bylo 

nachystané zábavné dopoledne 

plné her a interaktivního 

semináře s kapelou v angličtině.  

     Ke konci vyučování byl 

připraven závěrečný společný 

program, kde jsme si mohli 

poslechnout ještě několik 

písniček a prohloubit znalosti 

angličtiny. Kapela však 

v Olomouci zůstala ještě i další dny a ten, komu se líbil program ve škole, se mohl zúčastnit večerního 

koncertu s kapelou v U-klubu 

a zazpívat si s nimi na pódiu. 

     „Celý projektový den byl 

bezchybně zorganizován, 

všichni byli nadšeni především 

americkou kapelou. Ale i 

samotné přednášky nás 

zaujaly, určitě si z nich 

odneseme mnoho zajímavých 

věcí. Výborná byla rovněž 

možnost zdokonalit se v 

angličtině,“ zhodnotily 

netradiční den žákyně 9. A.   

    H. Mánková,M. Filipcová, 9. A 
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            Zelený den  
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Hra ElektroCity před obecenstvem 

Ve středu 18. 5. 2016 žáci naší školy 

prezentovali na konferenci Inovace ve 

vzdělávání svoji hru „Elektrocity“. Tým ve 

složení Ondřej Hejtmánek, Jakub Chlup, 

Vítězslav Sedláček (všichni z 8.A)  představili  

svoji hru a  obecenstvu vysvětlili její pravidla. 

Pro lepší pochopení následně proběhla 

praktická ukázka. Žáci také odpověděli na 

otázky z publika ohledně výroby hry. 

Vystoupení se setkalo s příznivým ohlasem.

     

             RNDr. S. Schubertová 

 

Škola v přírodě se vydařila 

     Na přelomu května a června absolvovali žáci 4. tříd školu v přírodě v krásném prostředí Jeseníků 

v hotelu BRANS v Malé Morávce. Až na jedno odpoledne (poslední den) nám přálo krásné počasí.  

79 dětí si pod vedením 5 dospělých celý týden náramně užilo. Ať už to byly krásné vycházky do okolí, 

spousta závodů (orientační závod, závody v plavání aj.), nechyběly turnaje v kopané a vybíjené nebo 

vědomostní soutěže. Našla se také chvilka na rozhovor se školní psycholožkou o nebezpečí internetu 

a prevenci šikany na základní škole. Během týdne soutěžily děti o nejlepší pořádek na pokoji, každý 

pokoj si vyrobil svůj erb a nakonec si každá třída (hoši a dívky zvlášť) udělala kroniku. Samozřejmostí 

byl velký táborák s kytarou a na závěr diskotéka.  Na památku dostal každý žák pamětní list se svým 

jménem a spoustu diplomů (např. za nejkrkolomnější pád, kamarád do nepohody, za největšího 

mlsouna aj.). Všem se pobyt tak líbil (skvělé ubytování, výborná strava), že se mnohým nechtělo jet 

domů.            Mgr. Ivo Lošťák 

 

Poznáváme Brno 

     Ve středu 11. 5. 2016 žáci 7.B navštívili centrum vědy v Brně. Žáci se pustili do objevování nových 

poznatků, jak funguje srdeční pumpa, jaké známe vady zraku, či jiné zajímavosti o lidském těle. 

V expozici soutěžili, kdo vyhraje bublinový závod. Mnohým dívkám se splnil sen, když si mohly 

vyzkoušet, jaké to je být hlasatelkou počasí. 

     Zjistit pachatele, zajistit stopy na místě činu bylo pro žáky této třídy snadné. Seznámili se s místem 

činu, provedli předběžné slyšení podezřelých, zkoumali tělo oběti, provedli genetickou expertízu. 

Nejvíce je však zaujalo sejmutí otisků z láhve. Jistě Vás nyní zajímá, jak uspěli ve vyšetřování. Všechny 
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týmy uhádly na základě zjištěných indicií jméno pachatele. Celé vyšetřování bylo od začátku až do 

konce velice napínavé.  

      A jak se bavili v Divadle 

vědy? Už ví, co je houpání 

„na nic“. Znají odpověď, 

jak se vaří voda za 

sníženého tlaku, jak se 

dělá vodní fontána a další 

zajímavosti na téma tlak. 

     Následně jsme se 

přesunuli do centra 

města. V odpoledních 

hodinách měli možnost 

prohlédnout si Labyrint 

pod Zelným trhem. Procházka brněnským podzemím byla úžasným zážitkem. Vinný sklep, historická 

krčma, alchymistická laboratoř, to vše objevili v průběhu prohlídky. Exkurze se podařila, plní dojmů a 

nových zážitků se vrátili domů.                                 RNDr. S. Schubertová 

 

           

Sedmáci vyřešili „vraždu“ 

     Konečně se přiblížil den, kdy žáci 7.A jeli na exkurzi do Brna. Slyšeli tolik zajímavých informací od 

svých spolužáků, kteří již měli možnost navštívit science centrum, že se nemohli dočkat. Prožít 

dopoledne v zábavním vědeckém centru to je však něco jiného.  

     Ráno jsme se vydali na cestu autobusem. Rychle jsme se přepravili do vědeckého centra VIDA! Už 

samotný vstup všechny zaujal, a tak se rozběhli vzhůru za dobrodružstvím. Měli možnost samostatné 

prohlídky jednotlivých exponátů, protože každého zajímalo něco jiného. Vyřešili různé matematické 

skládačky, pohráli  si s kostkou Soma, poskládali pentomino. Otestovali si svůj důvtip při řešení šifer. 

Pochopili, co je to 

aerodynamický tvar, 

proudění vzduchu či 

vztlak na křídlech. 

Vyřešili záhadu 

Bermudského 

trojúhelníku.  Někteří 

si vyzkoušeli rotující 

lavičku. Další aktivitou 

bylo vyšetřování 

vraždy. Rozdělili se na 

čtyři týmy. Všichni se 

podíleli na hledání 

různých důkazů vedoucích k obvinění pachatele. Důležité bylo pokládání vhodných a správně 

formulovaných otázek. Už ví, co je to daktyloskopie, trasologie, analýza DNA, papilární linie. Týmová 



Zeyeráček 

8 

 

spolupráce, rozdělení úkolů v týmu, napínavý příběh, překvapivé rozuzlení případu nás udržovalo 

v pozornosti po celou dobu této činnosti. V Divadle vědy byl pro nás přichystán pořad pod názvem 

Elektromagion. Dozvěděli jsme se mnoho nového a zajímavého, jak vzniká blesk, co je to Faradayova 

klec, co jsou to neodymové magnety. 

    V centru města jsme si prohlédli Labyrint pod Zelným trhem. Zde jsme  navštívili  historickou krčmu 

U Zlatého stolu, přečetli jsme si dobový recept na veverky se třemi omáčkami. Už víme, co je to 

skřipec, pranýř, biřic i cejch. Žákům se líbila návštěva trestnice, kde je k vidění sedadlo čarodějnic, 

španělská botička, housličky i masky hanby. Exkurze se podařila. Domů jsme si přivezli spoustu 

nových zážitků.                                      RNDr. S. Schubertová 

 

                                      

Krátce ze školních lavic 

 Besedy s Městskou policií byly uspořádány pro žáky 1. stupně, a to pro 1., 2. 3. a 5. třídy. Ti 
nejmenší byli seznámeni s bezpečností v dopravě, dalšími tématy jsou šikana, násilí, 
nebezpečný nález atd. Besedy jsou doplněny promítáním krátkých příběhů. Čtvrté třídy pak 
absolvují program na dopravním hřišti Semafor, na kterém probíhá teoretická i praktická 
dopravní výchova zakončená krátkým testem. 

 Poučnou přednášku s názvem „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“ zažili všichni sedmáci. 
Poučili se, jaká úskalí přináší nadměrné užívání alkoholu. 

 Třeťáci zhlédli v kině Metropol muzikálové zpracování českých pověstí Pohádky pod Řípem z 
dílny renomovaných autorů Zdeňka Bartáka a Jiřího Chalupy. Pro hereckou dvojici Hrušková– 
Přeučil představení zpracoval dramaturg České televize Jiří Chalupa. Tvůrčí tým divadla 
vytvořil poutavé a nezapomenutelné představení. Na jevišti se odvíjely příběhy praotce 
Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje, ale i drama Ctirada a Šárky. Poutavé písničky Zdeňka 
Bartáka, které vtipně dokreslovaly situaci jednotlivých scének, si děti zpívaly spolu s herci.  

  Do klášteru dominikánů zavítali třídy 1. A, B, C a 2.A na program o velikonočních svátcích a 
zvycích. 

 Přírodovědná exkurze 6.C a 6.A do Litovelského Pomoraví nabídla žákům mnoho informací 
z botaniky i zoologie. 

 Katedrálu sv. Václava měli možnost detailně poznat žáci 7.A a 7.B. Seznámili se s románskými, 
gotickými i barokními znaky, prohlédli si presbytář i kryptu a zaposlouchali se do tonů varhan. 

 Příběh Anny Frankové si přiblížili osmé a devátém třídy na besedy v Okresní knihovně 
Olomouc. Dozvěděli se mnoho zajímavostí ze života této statečné dívky židovského původu. 
Někteří se možná na základě získaných informací začtou i do jejího deníku, jenž si psala 
během druhé světové války. 

 Na baletní vystoupení do Moravského divadla Olomouc si zašla 6.A a 6.B, aby se mohla 
pokochat skvělým tancem a nádhernou hudbou v představení Tarzan. 

 Program „Dům plný příběhů“ absolvovala v Arcibiskupském paláci třída 5.A.  Žáci se vydali po 
stopách skutečných příběhů, které se tady udály, například uvedení císaře Františka Josefa II. 
na trůn, návštěvy císařovny Marie Terezie, Mozarta nebo Václav Havla. Program byl 
obohacen o zajímavé soutěže a hry.  

 Procházku historickou Olomoucí doplněnou odborným výkladem o zajímavých stavbách 
gotických, renesančních i barokních zažili žáci 8. tříd na závěr školního roku. 
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