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Milí čtenáři,
do rukou se Vám dostává další číslo školního časopisu Zeyeráček. Naše
redakce se v tomto školním roce obměnila, do práce redaktorů se zapojily
nové posily ze šestých tříd. Věřím, že Vás jejich články a fotografie zaujmou
a že nám přibudou noví čtenáři.
Příjemné čtení a krásné Vánoce Vám přeje celá redakce

Barevná mánie pokračuje
I v letošním školním roce bychom chtěli pokračovat v tradici barevných
dnů. Věříme, že se i letos najdou kreativní třídy (viz bývalá 9. B), které
zapojí svoji fantazii, a zpestří tak prostředí naší školy. Dalším netradičním
dnem bude pátek 16. prosince, a to DEN PRUHOVANÝ
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Ples ZŠ Zeyerova
se uskuteční
11. února 2017
ve Slovanském domě.
Rezervace vstupenek bude
zahájena
od 10. ledna 2017.
Těšíme se opět na hojnou
účast.

1

Zeyeráček

Rozhovor s paní učitelkou Ivou Malou
Na naší škole učíte letos prvním rokem zeměpis a tělesnou výchovu. Kde jste působila
předtím?
Učila jsem na Základní škole v Letohradě. Několik let jsme se zabývala vzděláváním
dospělých.
Jak se vám líbí na naší škole?
Zeyerka se mi velmi líbí, jsem nadšená z učitelského sboru. Jsou tady skvělí učitelé a žáci jsou
taky super, ale na můj vkus jsou moc ukecaní . Škola má pěkné zázemí na tělocvik a nejvíce
oceňuji úžasné venkovní hřiště, kde se mohou žáci vydovádět.
Jaká jste byla podle vás studentka a jaké jste vystudovala školy?
Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci, Fakultu tělesné kultury a sportu a
Přírodovědeckou fakultu, kde jsem se věnovala zeměpisu. Byla jsem dobrá studentka,
většinou jsem prospívala s vyznamenáním, ale v určitém období jsem trochu sklouzla k
rebelství.
Máte nějaké hobby nebo děláte nějaký sport?
Mým oblíbeným sportem je biatlon, hlavně jako fanoušek jezdím na většinu závodů. Biatlonu
jsem se dříve věnovala na vrcholové úrovni, je to moje srdcová záležitost, protože pocházím
z města, kde je jedno z nejlepších středisek biatlonu v České republice, Letohrad. Pocházejí
odtud například reprezentanti Moravec, Šlesingr nebo Dostál. V současné době jsem hlavně
věrný fanoušek české reprezentace.
Za rozhovor děkují Petr Škvor a Martin Dvořák, 8.A

Každý vršek pomůže Elence
Od začátku školního roku se naše škola zapojila do další sbírky plastových vršků. Tentokrát
naše pomoc bude směřovat
k malé Elence, která trpí
nejtěžší formou dětské
epilepsie.
Každá třída má možnost
alespoň tímto způsobem
projevit sociální cítění, aby
pomohla rodičům zakoupit
speciální
rehabilitační
kočárek.
Již po třech
měsících se vysbíraly čtyři
velké pytle s vršky, proto
věříme, že i nadále se bude
každý z nás snažit pomoci.
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Život legionářů na vlastní oči
Před podzimními prázdninami navštívili žáci 8. B. Legiovlak, který na několik dní zastavil na
olomouckém nádraží. Na nástupišti nás přivítal slovenský průvodce v legionářském
stejnokroji a v prvním vagónu nám promítl filmovou ukázku života lidí během 1. světové
války.
Po úvodním výkladu o historii následovala prohlídka dalších vozů vlaku. Zaujal nás druhý,
zvaný „tepluška“ podle kamen, ve kterých si legionáři topili. V následujícím vagónu legionáři
spali na palandách, vedle nich bylo místo pro ustájení koní. Čtvrtý vůz sloužil jako ošetřovna
a malý operační sál. Byla zde také umístěna výstava oděvů legionářů a model Legiovlaku.
Zaujalo nás, že na tomto modelu byla umístěna před lokomotivou plošina, která sloužila
k ochraně vlaku a také jako skladiště materiálu. Na pátém vagónu byl převážen obrněný vůz
připomínající tank. V předposledním vagónu byla klubovna a poštovní úřad. Poslední vagón
převážel polní kuchyni a materiál na opravu kolejí.
Prohlídka Legiovlaku byla zajímavá, zaujaly mě zejména
zbraně a dobové předměty. Věřím, že získané vědomosti
všichni využijeme v hodinách dějepisu. Čestmír Zoula, 8. B

Perličky ze školních lavic
 Kdo napsal román F. L. Věk? – Don Juan (8. třída, správně Alois Jirásek)
 Kdy začal a kdy skončil pravěk? – Začal po době ledové a trvá dodnes. V letech 1600 –
1800. (6. třída)
 Z čeho můžeme soudit, že člověk věřil v posmrtný život? Do hrobu mu dávali cennosti,
aby až se probudí, ať má něco, aby přežil (6. třída)
 Stavovské divadlo je klasicistní svatba (8. třída)
 Proč vzniklo řemeslo? – 1. Protože byla podvýživa. 2. Protože byla nadvýživa. (6. třída,
správně nadprodukce v zemědělství)
 Kdo napsal slova české hymny? – Josef Kaletný (6. třída, správně Josef Kajetán Tyl)
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Cizí jazyky nás baví
Jako ve včelím úlu to vypadalo na konci září v naší škole. Pilní žáci „poletovali“ po celé
škole a získávali nové vědomosti o cizích jazycích a zemích, protože se konal již tradiční
Evropský den jazyků.
Do oblíbeného projektového dne se zapojili všichni žáci, včetně těch nejmenších. Pro
prvňáky a druháky byl připraven atraktivní program v obou tělocvičnách, při kterém
pedagogům pomáhali žáci starších
ročníků. V malé tělocvičně probíhalo
nacvičování tance Makarena, ve
velké
pak
skupinky
žáků
navštěvovaly jednotlivé evropské
země formou hry. Postupně navštívili
bludiště ve Versailles, zkusili rybolov
v Norsku,
uvařit
švýcarskou
čokoládu, poznávat vůni anglického
čaje a vyzkoušeli si, zda mají „zlaté
české ručičky“.
Pro zbytek žáků se škola
proměnila v jedenadvacet stanovišť,
na nichž si procvičili, ti nejmenší se seznámili, s cizími jazyky, které se vyučují na naší škole.
Jedná se o angličtinu, němčinu a ruštinu. „Celý program se mi moc líbil. Nejvíc mě bavily hry
na počítači, ve kterých jsme procvičovali angličtinu. Nejtěžší pro mě ale byla ruština,“ řekla
Marie Šaňáková ze 4.C. Některá stanoviště seznamovala žáky s tradičními pokrmy
evropských zemí nebo významnými
pamětihodnostmi, jiné zase s hlavními
městy a vlajkami. Žáci si zopakovali v cizích
jazycích některé fráze, barvy, pozdravy, čísla
i zvířátka. „Moc mě bavilo běhat po škole a
plnit všechny úkoly. Někdy byly řady moc
dlouhé, ale dalo se to přežít. Stanoviště,
které mě nejvíce zaujalo, se týkalo
zeměpisu,“ dodala Tereza Sogelová ze 7.A,
kterou naopak nezaujala nám nejbližší
slovenština.
Volné chvíle si žáci zpestřili hraním
pexesa, ale i při něm došlo k procvičování slovní zásoby. Za svoji snahu získávali razítka, která
se na konci projektového dne sečetla a pilní žáci byli odměněni drobnými dárky z Oxford
Bookshopu.
Evropský den jazyků přinesl na naši školu spoustu výborné nálady, legrace i poučení –
přesně v duchu známého rčení „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“.
Hana Kramářová
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Spousta zábavy Pod Smrkem
Žáci 6. tříd měli možnost užít si tzv. adaptační (stmelovací) pobyt. Všichni jsme byli
ubytováni v krásném prostředí Jeseníků v pensionu Pod Smrkem. Během pobytu jsme si
vyzkoušeli mnoho aktivit. První večer se uskutečnila ,,Talentmanie“, kde žáci mohli předvést
svůj talent. Bylo zde taneční vystoupení, hraní na hudební nástroje, scénky, karate nebo
třeba ochutnávka domácí buchty. Druhý večer se konala diskotéka. Žáci podnikli také dva
výlety: do Lesního baru, kde se děti občerstvili sladkou trubičkou i špekáčkem. Druhý výlet
byl do Faunaparku, což je taková maličká ZOO. Mohli jsme zde vidět tygra, opici, klokany
nebo papoušky. Naší třídě 6.B se tady velice líbilo. Být v krásném penzionu, na čerstvém
vzduchu, se spoustou zábavy a se svou třídou by chtěl být každý, no ne?
Anna Chodurková, 6.B

Všem z 6. A se stmelovací pobyt moc líbil. Odvezli jsme si z něj plno úžasných zážitků, o
kterých se bude ještě dlouho povídat. Pokoje byly krásné, vlastně celý hotel byl moc pěkný.
Moc dobře tam vařili.
Program, který pro nás paní
učitelky připravily, na ten se
prostě nedá zapomenout! I
počasí nám vyšlo. Všechno
bylo prostě tak, jak má být.
Každý večer jsme zpívali
písničky s kytarou. Také jsme
si vyzkoušeli plnit úkoly s
vylosovaným společníkem.
Ti, kteří na stmelováku byli,
budou vzpomínat na krásné
chvíle se svými spolužáky.
Vy, které to teprve čeká, se máte určitě na co těšit.
Alžběta Hartmannová, 6.A

Už jsme čtenáři!
Ve čtvrtek 10. listopadu prožili naši prvňáčci svůj první opravdový úspěch. V tělocvičně
školy proběhla Slabikářová slavnost. Naši prvňáčci si připravili pásmo básniček proložené
písničkami i krátkým tanečkem. Svým programem chtěli přesvědčit náročné publikum
starších žáků ze 4.C, že zvládli obtížné období práce s Živou abecedou a zaslouží si konečně
dostat Slabikář, kde budou pokračovat v započaté cestě stát se skutečnými a náruživými
čtenáři. Nejen žáci 4. C se svou třídní učitelkou, ale i paní ředitelka s paní zástupkyní ocenili
5
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několikrát žáky potleskem. Po skončení vystoupení přišla chvíle velkého napětí, to když
prvňáčci čekali na zhodnocení své práce. Velká úleva i radost nastala, když paní ředitelka,
s paní zástupkyní i starší
kamarádi řekli, že si
Slabikář opravdu zaslouží.
Pak teprve vypukla ta
pravá oslava. Žáci od
svých starších spolužáků,
třídních učitelek, paní
ředitelky
a
paní
zástupkyně
dostali
perníkové
medaile
s velkou jedničkou a
Slabikář. A to je čekalo
ještě jedno velké sladké překvapení, které věnovala cukrárna Moser. Byl to krásný dort v
podobě Slabikáře.
Prvňáčci si dnes odnesli domů nejen novou učebnici, ale i velký zážitek. Velké poděkování
patří i paní ředitelce a paní zástupkyni, že se přišly podívat, a žákům 4. třídy, kteří vytvořili
prvňáčkům příjemnou atmosféru při jejich vystoupení a ukázali jim, že mohou mít kamarády
i mezi staršími spolužáky.
Alena Čermáková, TU 1.B

Zeleninový vláček
Říká se, že dostat do dětí zeleninu, je někdy nadlidský výkon. To však neplatilo o žácích
2.C, kteří na konci října měli možnost ochutnat zeleninu trochu jinak.
V rámci
pracovních
činností si nejdříve děti
vyrobily a poté také s chutí
snědly zeleninový vláček ze
všech dostupných druhů
zeleniny.
Do
vagónků
z různobarevných
paprik
naskládaly
mrkve,
minirajčátka,
okurky,
ředkvičky a bílou ředkev.
Lokomotiva měla co dělat,
aby celý dlouhý vlak uvezla.
Však se jí také kouřilo
z komína! A co dětem nejvíc chutnalo? Všechno! A doma prý takový vláček vyrobí pro
maminku a tatínka!
Petra Špoková, TU 2.C
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Po stopách 20. století
Exkurze do Prahy byla tematicky zaměřena na české dějiny 20. století. Nejdříve jsme si s
žáky 9. B prohlédli Petschkův palác, který byl za 2. světové války hlavním sídlem gestapa
v Čechách. Pak jsme navštívili Armádní muzeum Žižkov, které nabízí expozice věnující se 1.
světové válce, 1. odboji, meziválečnému období, 2. světové válce a Protektorátu Čechy a
Morava a 2. odboji. Prohlédli
jsme si desítky uniforem,
zbraní a artefaktů z naší
nedávné historie. Potom
jsme zamířili metrem na
Karlovo náměstí a odtud do
Resslovy ulice, kde jsme
absolvovali
prohlídku
kostela sv. Cyrila a Metoděje
a podzemní krypty, která je
spojena s obdobím tzv.
heydrichiády. Následně jsme
se vydali Masarykovým
nábřežím
směrem
k Národnímu
divadlu
a
k náměstí Václava Havla,
sdělili jsme si pár informací o Václavu Havlovi a pokračovali na Národní třídu, která souvisí
s událostmi 17. listopadu 1989.
Exkurzi jsme zakončili na Václavském náměstí. Poznatky získané během exkurze se snad
žákům budou hodit v hodinách dějepisu.
Milan Absolon, TU 9.B

Pohár základních škol ve florbalu
Ve středu 30. listopadu se děvčata ZŠ Zeyerova zúčastnila okresního kola Poháru
základních škol ve florbale. Soutěž byla určená pro dívky 5. tříd, ale protože naše páťačky o ni
neměly velký zájem, museli jsme vzít do družstva i holky z třetí třídy. Naše družstvo tak bylo
na celém turnaji nejmladší. Přesto jsme se rozhodně neztratili, nic jsme soupeřkám nedali
zadarmo a nakonec nám postup do krajského kola unikl jen o vlásek. V prvním zápase jsme
porazili Dub nad Moravou 3:0, Dolany 5:0, ale s celkovým vítězem Lutínem už nám chyběly
síly a po vyrovnaném poločase jsme v závěru zápasu dostali několik gólů a nakonec prohráli
8:2. Obsadili jsme tak druhé místo ve skupině a do krajského kola nepostoupili. Škoda, že nás

7

Zeyeráček

nebylo trochu víc, stačily by možná dvě další spoluhráčky na vystřídání a mohli jsme celý
turnaj vyhrát.
I tak jsme ale rádi, že jsme si
mohli vyzkoušet, jak to na
takovém turnaji chodí. Za
odměnu nás přijala paní
ředitelka, která nás za
reprezentaci pochválila a my jí
předali diplom, který jsme
vyhráli. Příští rok se turnaje
určitě znovu zúčastníme a
pokusíme se vybojovat postup
do krajského kola a kdo ví,
třeba i na národní finále do
Prahy…
Reprezentantky ZŠ Zeyerova: Nikola Zezulová (brankářka), Kateřina Čočková, Marie
Bělohlávková, Marie Klosová, Elisa Dittrichová.
Ondřej Čoček

Ponaučení i zábava v Praze
Na konci října naše
třída 8. A navštívila
hlavní město Prahu.
Cílem exkurze bylo
navštívit nádherné a
zajímavé památky Prahy,
o kterých jsme se učili
v dějepise i českém
jazyce.
Viděli jsme například
Stavovské divadlo, o
kterém jsme se učili
v souvislosti s návštěvou
Mozarta. Zastavili jsme se na Karlově mostě a u Karolina, kde jsme si připomněli osobnost
Karla IV. Historii nedávnou jsme oživili u kostela sv. Cyrila a Metoděje, který je spojen
s atentátem na Heydricha. Památek bylo hodně, ale času málo.
Nakonec jsme měli rozchod na Václavském náměstí, kde jsme se mohli občerstvit, ale také
navštívit největší hračkářství ve střední Evropě. Výlet se mi velmi líbil, protože jsem se hodně
dozvěděl o historii.
Lukáš Spáčil, 8.A
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Zasloužené výhry
Naše škola se i v letošním roce účastní Školní ligy v basketbale. Naši druháci mají za sebou
už dva těžké soupeře, se ZŠ Heyrovského jsme první zápas vysoko prohráli, ale ve druhém už
jsme věděli, jak se to
vlastně hraje, a po
velkém boji o 2 body
zvítězili.
O
týden
později jsme se utkali
se ZŠ Rožňavská a už od
začátku
jsme
nepřipustili
jakékoliv
pochybnosti o našem
vítězství. Oba zápasy
jsme byli jasně lepší a
zaslouženě je vyhráli.
Teď se těšíme na další
utkání, do Vánoc nás čeká ještě ZŠ Stupkova a pak postupně všechny další olomoucké
základní školy.
Ondřej Čoček

Česká televize na naší škole
V průběhu září navštívila naší školu Česká televize s cílem zeptat se, zda nemají žáci
problémy se zády
kvůli taškám, které
nosíme každý den.
Televize odchytla
paní učitelku
Metelkovou, která
zrovna vyučovala
v naší třídě 8.A.
,,Jsme si vědomi
toho, že aktovky jsou
těžké, proto se
snažíme žákům
ulehčit lehčími
učebnicemi, například sešitovými atlasy,“ řekla paní učitelka Metelková.
Můj osobní názor na toto téma je, že bychom nenosili žádné batohy s učebnicemi. Škola by
nám mohla pořídit tablety, protože ty jsou mnohem lehčí.
Martin Dvořák, 8.A
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Soutěže
Dějepisná olympiáda:
1.
2.
3.
4.
5.

Samuel Samek
Sofie Zuščíková
Petr Losert
Štěpán Řezníček
Martin Rochovanský

Přírodovědný klokan:
8.B
8.A
8.B
9.A
9.A

1. Štěpán Řezníček
2. Samuel Samek
3. Michal Lavrinčík
4. Petr Losert
5. Kat. Svrchokrylová

9.A
8.B
8.B
8.B
8.B

Olympiáda v českém jazyce:
1.
2.
3.
4.
5.

Štěpán Řezníček
Alexandra Balharová
Martin Dvořák
Samuel Samek
Ondřej Hejtmánek

9.A
9.A
8.A
8.B
9.A

Děti si užívaly Halloween
V pondělí 31. října jste mohli v ulicích Olomouce potkat děti z 2. C v čarodějnických
kloboucích. Mířili jsme do městské knihovny, která pořádala halloweenské odpoledne. Paní
knihovnice, stylově také
v kostýmu, nás provedla
knihovnou vyzdobenou
dýněmi.
Atmosféru
dokreslovaly „poletující“
strašidýlka a tak děti
s napětím a zatajeným
dechem čekaly, co se
bude dít. Nejdřív si samy
přečetly
strašidelnou
pohádku a za odměnu si
pak vyrobily záložku do
knížky,
netopýra
a
strašidýlko. Na tuto
hodinu čtení budou dlouho vzpomínat.
Petra Špoková, TU 2.C
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Krátce ze školy
 Žáci 9. tříd se zúčastnili burzy práce a vzdělání, která se konala na Výstavišti Flora. Měli
možnost seznámit se s firmami Olomouckého kraje a s jejich požadavky na zaměstnání.
 Velký kulturní zážitek mají za sebou osmáci a deváťáci, kteří navštívili Moravské divadlo
Olomouc a zhlédli komedii Sluha dvou pánů. Podle jejich ohlasů se divadelní představení
všem velmi líbilo.
 K oživení výuky cizích jazyků posloužilo žákům 4. až 9. ročníků divadelní představení
v kině Metropol Peter Black a Little Red Reding Hood.
 Seznámení s dobrem a zlem v dílech známých hudebních skladatelů čekalo na žáky 7. a 8.
ročníků. Ti se mohli zaposlouchat do děl Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany nebo
Musergského.
 Dne 23. 11. se všechny 6. a 7. třídy vydaly do kina Metropol, kde poznaly život v Brazílii.
Prezentaci pro nás měli připravenou manželé Motani, kteří Brazílii viděli na vlastí oči. I
když jsme pouze seděli v kině, postupem času jsme se přesunuli do toho krásného, ale i
zvláštního státu. Prohlédli jsme si pestrobarevné papoušky, dále aligátory, kapybary a
mnoho dalších atraktivních věcí. Někteří si domů odnesly drobnosti, které vyhráli nebo si
koupili.
-Bur-, 6.A
 „Jak se nestát obětí sociálních sítí“ bylo téma přednášky, které se zúčastnili žáci 6. tříd.
Dozvěděli jsme se zejména informace o facebooku, což nás zaujalo. I když se jednalo o
klasickou přednášku, odnesli jsme si mnoho užitečných rad, jak se pohybovat na
sociálních sítích.
-Křik-, 6.A
 Programu s názvem „Obezita není náhoda“ se zúčastnili všichni žáci 6. tříd. Dozvěděli se
informace o zdravém
životním stylu,
seznámili se se
stravovacími i
pohybovými návyky
a na závěr dostali
papírovou tašku
s informačními
materiály a kolečkem
na výpočet BMI.
 O energii,
budoucnosti lidstva
se dozvěděli osmáci
od odborníka
z jaderné elektrárny Dukovany. Seznámil je se všemi energetickými zdroji, s typy
elektráren, s alternativními a obnovitelnými zdroji.
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Sběr papíru a kaštanů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Třída
III.A
V.A
II.A
V.C
V.B
IV.A
II.B
VII.B
VIII.A
IV.B
VI.C
IV.C
VII.A
III.C
III.B
VI.A
VIII.B
I.B
II.C
I.A
I.C
VII.C
VI.B
IX.A
IX.B
CELKEM

kg papíru
3 679,0
2 072,0
1 936,0
1 642,0
1 269,5
1 248,0
1 097,0
1 096,0
1 030,0
1 023,0
993,5
948,5
787,0
708,0
667,5
604,0
593,0
509,5
467,0
426,5
420,0
362,0
243,5
45,0
9,0
23 876,5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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III.A
V.A
VI.C
V.B
V.C
IV.A
II.A
IV.C
II.B
II.A
III.A
II.A
V.A
V.A
III.A

VI.A
II.A
II.A
IV.C
III.B
II.C
VI.B
IX.A
V.B
II.A

Kaštany
Drahotuská Amálie
Hodinář Jakub
Staňková Jana
Nečasová Nikita
Šafářová Rozárie
Faltejsek Adam
Onofrej L. Pavel
Kadlec Tadeáš
Bíza Radim
Hrazdíra Matěj

Papír
Koštiál Róbert
Čočková Kateřina
Pačanský Martin
Dzurilová Ema
Peřinová Anna
Gern Tadeáš
Hebelka Edward
Seichter Josef
Koutný Jan
Hodinář Jakub
Drahotuský Matouš
Prstek Daniel
Barnetová Kateřina
Vybíhalová Barbora
Králová Adina

303,0
300,0
260,0
207,0
172,0
167,0
161,0
160,0
148,0
146,0

1850,0
659,0
620,0
461,0
431,0
353,0
343,5
303,0
286,0
259,0
247,5
240,0
234,0
233,0
214,0

Zeyeráček

Krátce z družiny
Setkání se seniory - jubilanty
V září přišly děti naší ŠD svým hudebním, tanečním a recitačním vystoupením popřát
olomouckým seniorům k jejich životnímu jubileu. Setkání proběhlo velmi přátelsky a srdečně.
Holčičky provázely jubilanty
i k představitelům města
Olomouce.
M.H.U.- muzicírování
V listopadu nás v tělocvičně
navštívili páni muzikanti,
kteří nás rozveselili a
roztancovali
písničkami
z pohádek, které všichni
dobře známe.

Bramboriáda
V pátek 25. 11. jsme s dětmi z 5. oddělení uspořádali bramboriádu. Děti musely zdolat tři
netradiční disciplíny: hod bramborou do pytle, bramborový bowling a vysbírat v daném čase
co nejvíce mandelinek na pomyslném bramborovém poli. Ve volném čase pak měly vyluštit v
tajence motto letošní bramboriády.

Rozloučení s hudebním kroužkem
V pátek 7. 10. ukončil
Hudební kroužek, neboli
„tancák“
svou
několikaletou činnost. Za
dobu 8 let se podařilo
kroužku získat za svá
kulturní
vystoupení
několik
vítězství
na
soutěžích
mezi
olomouckými
školami,
přivítat stovky miminek
mezi olomoucké občany,
potěšit
stovky
olomouckých
seniorů-
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jubilantů na olomoucké radnici či v Moravském divadle. Konec působení kroužku absolvovaly
děti na Ololodi Kordulka na řece Moravě písničkami a tancem. K tomu jim krásně svítilo
sluníčko a mávali ze břehu kolemjdoucí lidé. Rozloučení bylo veselé, ale i malinko smutné.
Vítání občánků
Jako každý rok i v tomto školním roce byly holčičky naší ŠD přivítat na olomoucké radnici
nově narozené děti mezi olomoucké občany. Svým pásmem písniček a básniček zaujaly nejen
rodiče a příbuzné dětí, ale také představitele města. Holky své vystoupení předvedly celkem
třikrát, a přivítaly tak téměř 40 dětí.
Výlet do Bonga
Hned po obědě nás odvezl dvoupatrový autobus do Brna do Bonga, kde jsme si s dětmi užili
parádní odpoledne. Děti vyzkoušely
spoustu skluzavek, nafukovací,
kovové, prudké i vlnité, dále mohly
vyzkoušet své řidičské dovednosti
na autíčkách nebo se vydat pokořit
vysokou lezeckou stěnu, kde byly
samozřejmě jištěné na laně. 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. Kdo zrovna
potřeboval pauzu, mohl využít občerstvení nebo utratit penízky za suvenýry. Tak jako každý
rok jsme si návštěvu zábavního centra užili a těšíme se, až si to na jaře zopakujeme.
Helloween
V pondělí 31.10. jsme s 5. oddělením vyrazili do městské knihovny, kde bylo pro nás
připravené helloweenské odpoledne. Nejprve jsme si přečetli strašidelnou pohádku, poté
jsme si vytvořili netopýry a helloweenské záložky v dílničkách a nakonec jsme si prohlédli
prostory dětského oddělení knihovny a také pohádkové i strašidelné knížky.
Vánoční maličkosti
V pátek 25. 11. děti ze všech oddělení družiny obohatily výtvarnou soutěž pořádanou ve
Slovanském gymnáziu Olomouc svými výtvory, i když se naše družina neumístila, děti si
tvorbu ozdob velice užily a jejich krásné výrobky nyní zdobí chodbu školy.
Soutěž zdobení vánočního stromečku
Na konci listopadu se děti z keramického kroužku vydaly ozdobit vánoční stromeček na
nádvoří radnice, pro náš stromeček můžete i na nádvoří radnice hlasovat, a podpořit nás tak
v našem úsilí.
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Exkurze do Moravského divadla
Osmé a druhé oddělení si užilo exkurzi v Moravském divadle v Olomouci. Byli jsme se podívat
do zákulisí, viděli jsme jeviště, orchestřiště, zkušebny. Podívali jsme se do maskérny, kde se
herci i češou. Nakonec jsme se šli ještě podívat, kde se uskladňují kulisy a kde kostýmy, a
mohli jsme si i jeden kostým osahat. Celá exkurze trvala asi hodinu.
Vánoce v Dánsku
V prosinci navštívily děti z 6. odd. výstavu a zároveň výtvarnou dílničku v muzeu na téma
Vánoce v Dánsku, kde byly odměněny sladkostí a prožily krásné odpoledne plné vánoční
atmosféry.

Výtvarné práce dětí
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Mikuláš mezi námi
Pátý prosinec je dnem, na který
se většina dětí velice těší, ale
někteří z něho mají trochu obavy.
A jak to vypadalo na naší Zeyerce?
Uskutečnila se zde tradiční
mikulášská nadílka, při které český
světec Mikuláš v doprovodu dvou
andělů obdaroval hodné děti, a
čtyři čertíci postrašili zlobivé
hříšníky. Těm ovšem po odříkání
kajícné básničky a slibu, že se
polepší, bylo odpuštěno a odnesli
si také něco malého i velkého na
zub.
A co na to říkal samotný Mikuláš? „Přestože jsem objevil několik nezbedníků, jsem
spokojen, že se čerti drželi řetězu a díky tomu nedošlo k odchytu vybraných hříšníků. Viděl
jsem, že na Zeyerku chodí zejména hodné děti, které mi pěkně zazpívaly nebo recitovaly.
Z celé akce jsem byl stejně jako andělé nadšen.“
Oslava svatého Mikuláše přinesla dobrou náladu do celé školy a všem připomněla, že
pomalu nastává vánoční čas, pro mnoho jedno z nejhezčích období kalendářního roku. Další
předvánoční akcí, která se uskuteční na Zeyerce, bude tradiční vánoční jarmark ve čtvrtek 15.
prosince od 15 do 18 hodin.
Štěpán Řezníček, 9.A
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