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Zeyeráček 

Milí a věrní čtenáři,  

do rukou se Vám dostává druhé číslo Zeyeráčku. V něm bychom Vás rádi 

seznámili s výsledky jarního sběru, přinášíme Vám rozhovor s našimi 

nejlepšími účastníky okresních kol olympiád a fotografiemi se vracíme 

k zateplování budovy. V dalších číslech budeme sledovat proměnu 

vzhledu naší školy a i my se těšíme na totální přestavbu školního hřiště na 

moderní sportovní areál. Pokud by se našel mezi Vámi zájemce i místo 

reportéra nebo grafika našich školních novin, hlaste se prosím u kohokoliv 

z naší redakce. Každá ruka, resp. hlava se nám bude hodit.   redakce 

        

Jak si představujete nové školní hřiště? 

P. Vašátko, učitel AJ, IKT – Líbilo by se mi hlavně hřiště na malou kopanou a 

dále na basketbal a další míčové sporty.  

Eliška, 9.B - Mohl by tam být bazén, aby se mohlo vyučovat i plavání. Ale já si 

hřiště neužiji, protože příští rok už budu na střední škole.  

Nikola, 7.C - Chtěla bych tam hřiště na volejbal, basketbalové koše a 

především, aby bylo větší než doposud.  

Anička, 7.C - Byla bych ráda, kdyby tam nebyla běžecká dráha a nemuseli 

bychom běhat. Místo toho bych si přála hřiště na různé sporty, např. na 

softbal nebo volejbal.  

Oliver,  6.C - Chci, aby byla okolo hřiště atletická tartanová dráha  a radost 

by mi udělalo hřiště na fotbal.  

 



Zeyeráček 

 

2 

O co usilovali studenti v Německu? 
O klid a mír. 

Čím dýcháme? 

Varlaty. 

Přemysl Oráč je traktorista. 
Epicentrum je místo, kde si vědci 

povídají o zemětřesení. 

Jednou z disciplín pětiboje na 

olympijských hrách ve starověkém 

Řecku byl diskoboj. 

Na otázku, co je hlavním 

významem včely, žák napsal, že 

obdělává půdu. 

 

 Přijde paní učitelka do třídy a povídá: „Tak děti, každé pondělí vám položím otázku a kdo ji 

uhodne, nemusí celý týden chodit do školy. V pondělí zadá paní učitelka otázku: „Tak děti, kdo ví, kolik kilo 

písku je na Sahaře?“ Ve třídě je ticho, nikdo neví. Další pondělí přijde paní učitelka do třídy, sedne si za 

katedru a zaječí: ,,Kdo sem dal tu chcíplou myš?“ Ládíček se přihlásí a povídá: „Já, tak na shledanou za týden!" 

 

 Pan učitel zadává ve škole slohovou úlohu na téma: Co bych dělal, kdybych byl majitel velké firmy. Všichni se 

pustí do práce, jenom Pepíček nic. Pan učitel k němu přijde s otázkou, proč nic nepíše. Pepíček odpoví: 

„Čekám na sekretářku!" 

 

 Ptá se paní učitelka Pepíčka: „On už ti otec nepomáhá úkoly?" “Ne, po poslední pětce se zhroutil!" 

 

 

Surikata je denní pospolitě žijící promykovitá šelma. Obývá skalnaté i 

písčité oblasti jihozápadní Afriky. Její váha se pohybuje od 600 do 975 g. Na 

obličeji a na spodu těla jsou surikaty hnědé, svrchu stříbrnohnědé, na 

hřbetě mají osm tmavších pruhů, tmavé kroužky kolem očí a tmavou špičku 

štíhlého ocasu. 

Potrava surikaty sestává z hmyzu, z pavouků a ze štírů; z menších 

obratlovců také však z kořenů nebo z cibulek rostlin. Surikaty tvoří kolonie 

až o třiceti členech, které žijí v podzemní soustavě nor, které dříve 

vyhrabaly zemní veverky. V době, kdy většina členů kolonie hledá potravu, 

někteří jedinci z kolonie jsou pověřeni hlídkováním proti jejich predátorům. 

Surikata dobře vidí do dálky, hůře už nablízko.
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1/ Na jaké školy ses hlásil/a? 

2/ Považoval/a jsi zkoušky za obtížné? 

3/ Byl/a jsi při přijímacích zkouškách úspěšný/á? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dorota, 9.C 

1/ Hlásila jsem se na Slovanské gymnázium a 
Církevní gymnázium řádu německých rytířů. 
2/ Nejtěžší bylo přemoci strach a podat nejlepším 
výkon. Bohužel se mi to nepodařilo, i když jsem se 
každý den připravovala pomocí Scio testů. 
3/ Nakonec jsem byla přijata na Církevní 
gymnázium. 
 Bětka, 9.A 

1/ Přihlášku jsem podala na zdravotní školu a 
Střední školu logistiky a chemie. 
2/ Na zdravce jsme měla pohovor a na logistice 
jen motivační dotazník, takže to těžké nebylo. 
3/ Byla jsem přijata na logistiku a chemii. 
 

Jana, 9.A 

1/ Hlásila jsem se na zdravotní školu a obchodní 
akademii. 
2/ Na přijímačky jsem se nijak zvlášť nepřipravovala, 
nezdály se mi obtížné. 
3/ Původně jsem nebyla přijata ani na jednu, ale po 
odvolání jsem si vybrala zdravku. 
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Jak si se připravoval/a na olympiádu?

Jana (olympiáda v ČJ): Půjčila jsem si od paní učitelky Kopnické olympiády z předešlých ročníků. 
Pročítala jsem je a zkoušela si na otázky odpovídat. 

Vítek (chemická olympiáda): Věnoval jsem se přípravě každou hodinu ze svého volného času. 

Očekával/a jsi takový výsledek?  

Jana: Vůbec ne! Jelikož bojuji s češtinou, čekala jsem, že budu někde na konci. Nečekala jsem ani, že 
postoupím ze školního kola.  

Vítek: Musím říct, že jsem si věřil, protože jsem se na olympiádu pečlivě připravoval. 

Byla tam otázka, se kterou sis nevěděl/a rady? 

Jana: Ze začátku se mi zdály těžké všechny. Ale jak jsem si je postupně pročítala, kromě jedné jsem 
dokázala zodpovědět všechny. 

Vítek: Ano, výpočtová úloha. Rovnice nebyla moc jednoduchá. Nejtěžší však byla praktická část. 
Protože nám ve škole chybí laboratoř, musel jsem něco i tipovat.  

Jaká byla při soutěži atmosféra a jak jsi se cítil/a? 

Jana: Byla jsem vystresovaná tím, že se olympiáda odehrávala v Domě dětí a mládeže ve velkém sále. 
Kolem bylo velmi mnoho stolů, takže atmosféra na mě působila depresivně. Ale pak jsem si sedla 
naproti oknu, dívala se ven a hned se mi lépe pracovalo. 

Vítek: Byl jsem nervózní, obzvlášť když jsem viděl vítězné pohledy ostatních studentů. 

Chtěl/a by ses věnovat tomuto předmětu i do budoucna a proč? 

 Jana: Ne, čeština mi nikdy moc nešla, a kdybych měla být učitelkou, tak ty děti asi přizabiju.  

Vítek: Ano, určitě by mne bavilo povolání chemika. Rád dělám pokusy.  Ptaly se Klára a Bětka 

 

1. 6. - Mezinárodní den dětí 

4. 6. - Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese 

5. 6. - Světový den životního prostředí 

12. 6. - Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí 

15. 6. - Světový den proti násilí na seniorech 

16. 6. - Den afrického dítěte 

19. 6. - Den rovnosti žen a mužů 

20. 6. - Světový den uprchlíků 

21. 6. - Evropský den hudby 

21. 6. - Mezinárodní den trpaslíků 

26. 6. - Světový den boje proti drogám 

27. 6. - Den politických vězňů České republiky 

27. 6. - Světový den rybářství 
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Pořadí Třída Příjmení a jméno Počet kg 

1. IV. A Jančí Nikola 624 

2. I. B Bouchalová Natali 550 

3. I. A Kořínková Natali 536 

4. II. B Mazura Patrik 431,5 

5. III. A Skladaný Jan 371 

6. II. A Jurečková Veronika 362 

7. III. B Hanák Tomáš 347 

8. IV. B Ignačáková Ester 325 

9.  II. A Jeřábek Šimon 319 

10.  I. A Bednařík Michal 299 

1.  VII. C Jeřábková Johana 474 

2.  VI. B Kadlecová Eva 380 

3. VII. C Glauder  Adam 288 

4.  VI. B Kubiridžáková Kar. 228 

5.  VII. C Pobijecký Michal 215 

6. IX. A Malenková Nikola 214 

7. VI. A Vaverka Jakub 211 

8. VIII. B Pyšný Ondřej 204 

9. VI. A Kolovrátník Dominik 200 

10. VII. C Chrapková Johana 165,5  

Pořadí Třída Počet kg 

1. II. A 2124,7 

2. I. A 1790,7 

3. II. B 1719 

4. III. A 1517 

5. VII. C 1396 

6. I. B 1296,9 

7. IV. A 1259 

8. III. B 1081,1 

9. VI. B 998,5 

10. IV. B 841 

11. VI. A 786,2 

12. V. B 742,6 

13. VII. A 712,5 

14. IX. C 654 

15. VIII. B 608,5 

16. VII. B 569 

17. V. A 566,6 

18. IX. A 499,5 

19. I. C 433,1 

20. VIII. C 282,5 

21. VIII. A 249,5 

22. IX. B 236 

23. VI. C 44,5 

Celkem 
 

20408,4 
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Vzhled školy se mění 

Od konce dubna zahalilo naši školu lešení, neboť 

se zahájilo zateplování budovy.  Práce začaly u 

jídelny a z vnitřní strany budovy (od hřiště). Konec 

zateplování se má stihnout do začátku školního 

roku. O barvě fasády je již rozhodnuto. Paní 

ředitelka preferovala teplé a pozitivní barvy, ale 

stavební firma vybrala kombinaci tří 

barev, a to šedé, žluté a cihlové. K 

obrovské změně dojde i na školním 

hřišti, kde se zahájí proměna na začátku 

letních prázdnin. Přestavba potrvá i po 

prázdninách, pracovat by se na ní mělo 

přibližně tři měsíce. Na novém školním 

hřišti se objeví: volejbalové a tenisové 

hřiště, basketbalové koše, stoly na ping 

pong, dráhy na skok do dálky a další. 

Všechno to bude na umělém povrchu a 

oplocené kolem dokola sítí. Věřím, že se 

nám moderní sportovní areál bude moc líbit a že si na něm v hodinách tělocviku užijeme spoustu zábavy.  Terka 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pomož 

Editorka a grafická úprava: Karolína Vorlíčková. Redakce: Eliška Navrátilová, Klára Vítková, Michaela Hirnerová, 

Karolína Janáčková, Alžběta Knoppová, Tereza Švestková. Odborné vedení: Hana Kramářová 

 Pomozte opuštěným  

kočičkám najít nový domov.  

http://pomocne-ruce.cz/ 

Jungmannova 193/1 Olomouc  77900 ( u Regionálního centra) 

 


