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Zeyeráček 
Slovo na úvod 

Milí čtenáři, 

jarní i velikonoční prázdniny nám utekly jako voda a před námi jsou 

poslední dva měsíce, během kterých bychom měli ještě zabrat. Před 

sebou máme období výletů a exkurzí, snad i hodně sluníčka a dobré 

nálady. Pro zpestření vám přinášíme v novém čísle Zeyeráčku opět 

spoustu zajímavostí. Novinkou je pak možnost zasílat vaše příspěvky, 

komentáře, nápady, zajímavé fotografie, ale i inzerci na domácí 

mazlíčky na nově zřízený e-mail zeyeracek@zs-zeyerova.cz 

Vaše redakce 

Obsah : 

Den učitelů  str. 2 
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Projektový den 4.C str. 5 
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Zábava na lyžáku str. 12 

 

Nový automat 

Na konci března nám přivezli 
nový nápojový automat. 
Můžeme si v něm koupit 
obilnou kávu, čokoládu, čaje a 
ovocné pití. Tyto nápoje jsou 
také doplněny vtipnými názvy.                                                                                                                    
Martin Dvořák 

 

 

Foto měsíce - coolinaření 
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Pestrý program na Den učitelů 

Slavné výročí narození Jana Ámose Komenského, Učitele národů, který spatřil světlo 

světa 28. března 1592, bývá vhodnou příležitostí k setkání se s kolegy současnými, ale i 

bývalými.  

Žáci naší školy připravili pro své učitele pestrý a zábavný program. Tradičně vysokou 

úroveň mají všechna vystoupení hudebního kroužku pod vedením paní vychovatelky Fialové, 

která se svými dětmi získala 

mnoho ocenění. I tentokrát 

nasadili vysokou laťku a 

všichni přítomní byli dojati 

zejména při písničce a tanci 

„O panu Zeyerovi“. Ti nejstarší 

pak potěšili krásně nacvičenou 

polonézou, se kterou slavili 

úspěch již na školním plese. O 

hudební doprovod se postarali 

malí hráči na flétničky a 

„třešňové“ písničky, které 

zazněly v podání žáků prvního 

i druhého stupně. 

„Na setkání se vždy těšíme, jsme rádi, že se na nás myslí. Na Zeyerku mám jen 

pozitivní vzpomínky a mám radost, když o ní slyším ze všech stran jen slova chvály,“ řekla 

bývalá paní učitelka Kloudová. Na její slova navázala paní učitelka Cetkovská, bývalá učitelka 

2. stupně, která zejména ocenila, jak se 

škola vyrovnává s inkluzí. „Často 

slýchávám od rodičů, že se zde učitelé 

plně věnují všem dětem, přestože máte 

školu naplněnou k prasknutí. Ukazuje 

se to zejména při zápisech, kdy se 

k vám hlásí mnoho dětí i mimo 

spádovou oblast,“ pochválila naši 

školu.  

„Jsem moc ráda, že náš kolektiv 

dokáže vždy připravit krásný Den 

učitelů. Je to pokaždé velice příjemné a 

přátelské setkání,“ shrnula na závěr 

ředitelka školy Alena Miková. 

Přestože Den učitelů poněkud upadá 

do zapomnění, chtěla bych nám, učitelům, popřát pevné nervy a dostatečné množství 

nadšení a elánu, který je pro tuto specifickou profesi zapotřebí.     Hana Kramářová 
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Soutěže 

Dějepisná olympiáda: 

Okresní kolo: 6. – 9. místo Samuel Samek (8.B) 

Krajské kolo (Přerov): 26. místo 

 

Pythagoriáda: 

Školní kolo – 8. ročník:  

1. Ondřej Kebis (8.B)  

2. Martin Kučík (8.B) 

Kateřina Svrchokrylová (8.B) 

3. Petr Losert (8.B) 

 

Školní kolo – 7. ročník:  

1. Barbora Sitková (7.B) 

2. Jan Hanák (7.A) 

Jakub Vlček (7.B) 

 

Školní kolo – 6. ročník: 

1. Jonáš Dvorský (6.A) 

Julie Růžičková (6.A) 

Adéla Skopalová (6.A) 

2. Jan Káfoněk (6.B) 

3. Adam Szabo (6.B) 

 

Zeměpisná olympiáda: 

Kategorie A – školní kolo: 

1. Jan Káfoněk (6.B)   Okresní kolo: 12. místo (5. ze ZŠ) 

2. Amálie Drahotuská (6.A)  Okresní kolo: 17. místo (9. ze ZŠ) 

3. Tomáš Makowski (6.B) 

4. Adéla Skopalová (6.A) 

5. Julie Růžičková (6.A) 

 

Kategorie B – školní kolo: 

1. Eliška Haraštová (7.A)   Okresní kolo: 17. místo (10. ze ZŠ) 

2. Vojtěch Kolomazník (7.A) 

Vratislav Kasal (7.C) 

3. Robert Novák (7.B) 

4. Kateřina Moničová (7.B) 

5. Matyáš Polzer 

Adam Přerovský 
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Kategorie C – školní kolo: 

1. Martin Dvořák (8.A)   Okresní kolo: 21. místo (12. ze ZŠ) 

2. Štěpán Řezníček (9.A) 

3. Lukáš Motáň (9.B) 

4. Petr Losert (8.B) 

5. Martin Rochovanský (9.A) 

Ondřej Krčka (9.B) 

 

Soutěž v anglickém jazyce 

Okresní kolo: 4. místo - Jan Kováčik (7.A) 

          10. místo - Michaela Rašková (8.B) 

 

Soutěž v německém jazyce 

 V únoru proběhlo okresní kolo soutěže v německém jazyce, naši školu reprezentovali 4 žáci. 

V kategorii žáků 7. ročníků se soutěže zúčastnili Adéla Šupáková  a Matyáš Polzer, oba ze 

třídy 7. B. V konkurenci škol z celého olomouckého kraje obsadila Adéla 5. místo. Kategorii 8. 

a 9. ročníků zastupovali Vendula Vysoudilová z 8.B a Štěpán Řezníček z 9.A, oba si vedli 

velmi dobře, ale bohužel na pomyslnou bednu to nestačilo. 

 Ve čtvrtek 23. března se ve Vlastivědném muzeu v Olomouci konala soutěž v předčítání 

německého textu, tento rok byla vybrána kniha od M. Endeho Momo. Naši školu zastupoval 

Jakub Skládal z 8. B, který porotu zaujal skvělou výslovností. V konečném součtu bodů Kuba 

obsadil v konkurenci 10 škol krásné 4. místo. 

 

Recitační soutěž 

1. stupeň (4. a 5. třída) 

1. Valérie Horáková (5.B) 

2. Kateřina Fajtová (4.A) 

Matyáš Sekanina (5.B) 

3. Jáchym Hájek  (4.B) 

Sára Nepožitková (4.C) 

Vojtěch Chundela (5.C) 

 

1. stupeň (2. a 3. třída) 

1. Ema Bulínová (3.A) 

2. Kristýna Vyroubalová (2.C) 

3. Marek Burian (3.C) 

Adam Mišo (2.A) 
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Ve znamení velikonočních tradic 

Milé překvapení čekalo před velikonočními prázdninami na prvňáčky z 1. C. Do 

poslední chvíle jim byla utajena skutečnost, že třetí vyučovací hodinu budou mít společnou 

s žáky 4. C, kteří pro ně připravili zajímavé projekty týkající se Velikonoc. Příchod jara je totiž 

neoddělitelně spojen s těmito svátky a my jsme je nemohli vynechat. 

 Vyzdobená třída, pomlázka a řehtačka připomínaly velikonoční tradice. Ke svátkům 

jara neodmyslitelně patří i spousta dobrot. Na velikonočním stole tak nechyběli beránci, 

perníčky, jidáše a 

další lahůdky, 

které upekli pro 

děti rodiče.   

Pod 

vedením paní 

zástupkyně si děti 

připomněly 

tradice, se kterými 

se setkáváme u 

nás na Hané, kluci 

si zopakovali 

básničky, jež si připravili na „pomlázku“. Prvňáčci projevili výborné znalosti o jednotlivých 

dnech pašijového týdne, dozvěděli se zajímavosti o malování kraslic a pletení pomlázek. 

Závěr zajímavé hodiny pak patřil ochutnávce dobrot, na kterou se všichni těšili. Projektová 

hodina utekla všem jako voda a děti na ni budou zajisté rády vzpomínat.    Hana Kramářová 

 

 

Inzerce – domácí mazlíčci 

Zřídili jsme pro vás novou rubriku 

INZERCE. Pokud byste chtěli darovat 

zvířátko, neváhejte a napište nám na náš 

nový e-mail: zeyeracek@zs-zeyerova.cz 

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

Věnuji zdravou a krásnou čtyřměsíční 

samičku morčete. V případě zájmu mne 

kontaktujte osobně v kabinetě českého 

jazyka pro 2. stupeň.         M. Běhalová  

mailto:zeyeracek@zs-zeyerova.cz
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Zábavná fyzika 

Výuka fyziky není žádná nuda, o tom svědčí fotografie žáků ze třídy 8.B. Vytvářeli 

,,těžišťáčka“, postavičku pohybující se po kladce, v rámci soutěže Pohár vědy Polaris. A jak 

samotná příprava a následná realizace fyzikálního úkolu probíhala? 

 V hodině nejprve zhlédli inspirativní video, kde byl vysvětlen pojem těžiště tělesa. 

Cílem jejich práce bylo navrhnout model figurky, který by se pohyboval po třídě po 

nataženém provázku. Chlapci se ujali 

řešení, společně vymysleli způsob, jak 

vyrobit panáčka. Skutečně se jim to 

podařilo a  třída měla možnost 

zhlédnout jejich výtvor, jehož hlavním 

tvůrcem byl Ondřej Kebis.  

„Nejtěžší bylo vymyslet, jak 

model postavit. Vlastní realizace mi 

trvala dva dny. K výrobě jsem použil 

materiál ze zateplení, který jsme měli 

doma ve sklepě. Při výrobě mi 

asistovali nejen spolužáci ze třídy, ale i 

táta. Pracovali jsme ve svém volném 

čase, přesto mě práce bavila,“ popsal 

průběh výroby Ondra Kebis. „Při 

zkoušce se nám model částečně 

rozpadl, museli jsme ho proto znovu slepit. Největší problém jsme měli s tím, že se nám 

figurka ze začátku nepohybovala. Vyřešili jsme to namazáním kolečka, čímž jsme snížili 

tření,“ doplnil Ondra.  

Kladka umožňuje pohyb na provázku a při jízdě dolní figurka, fungující jako závaží, 

vyrovnává těžiště soustavy. Žáci natočili video pohybu panáčka ,,těžišťáčka‘‘ po třídě. Všichni 

jsme rádi, že se jim pokus podařil a věříme, že uspějí i v dalších kolech soutěže. 

S. Schubertová, vyučující fyziky 

  

Školní ples se opět vydařil 

Slavnostní nálada, plesové šaty, krásné účesy a polonéza – to vše čekalo v sále 

Slovanského domu v Olomouci na návštěvníky tradičního školního plesu Základní školy 

Zeyerova. 

Větší, reprezentativnější prostory umožnily zúčastnit se polonézy 16 párům z řad žáků 

osmých a devátých tříd, kteří choreografii nacvičovali pod vedením Ivy Malé a Jany Kurtišové 

již od září. Nervozita z nich brzy opadla a pánové a slečny mohli vplout po zahájení plesu na 
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taneční parket. Dívky 

oslnily svými šaty, 

účesy i nalíčením, 

jejich partneři 

v tmavých oblecích 

s motýlkem je pevně 

vedli tanečními kroky. 

Bouřlivý potlesk jako 

odměna za hodiny 

tréninků a píli byl 

naprosto zasloužený. 

„Po počátečním 

stresu, zda všechno 

zvládneme, jsme si 

tanec úžasně užili,“ 

sdělil své dojmy Martin Kučík z 8. B. Jeho slova potvrdila i spolužačka Monika Kučerová. 

„Parádní atmosféra, byla to pro nás nová zkušenost, která se jen tak nezapomene.“   

Poté už patřil parket tancechtivým párům, kterým hrála kapela Charm musik až do 

brzkých ranních hodin. Taneční program ještě doplnila žákyně 8. B Katka Svrchokrylová, 

přebornice Moravy v sólovém tanci, která předvedla styl disco dance. Vystoupení břišního 

tance žákyně 9. A 

Nikoly Jančí se 

skupinou Ailen Group 

potěšilo oko každého 

návštěvníka plesu.   

Skvělou 

náladu dotváří na 

plese Zeyerky 

tradičně i bohatá 

tombola, jež ani 

tentokrát nechyběla. 

Téměř každý 

návštěvník si nakonec 

domů odnesl nějakou 

cenu. „Ples se nám 

opět vydařil, rodiče tanečníků i přátelé školy byli vystoupením nadšeni. Jsem moc ráda, že se 

předtančení zúčastnilo tolik párů. Účast pedagogického sboru se každým rokem zvyšuje, a 

tak se můžeme s rodiči potkat i mimo školu a lépe se poznat. Velkou zásluhu na pořádání 

plesu mají manželé Lošťákovi a velké poděkování patří paní učitelkám Malé a Kurtišové za 

nácvik polonézy,“ zhodnotila letošní školní ples ředitelka školy Alena Miková. 

Hana Kramářová 



Zeyeráček 

8 

 

První výlet turisťáku do Grygova 

 

Na „apríla“ se uskutečnil první jarní výlet turistického kroužku pod vedením paní učitelek 

Sedlářové a Šafaříkové. Sluníčko se na nás celý den usmívalo. Naše kroky vedly do 

nedalekého Grygova, kde jsme viděli chráněné květy koniklece. Výprava skončila v malé 

vesničce Bolelouc, odkud nás autobus dopravil zpět do Olomouce. Výlet si všichni maximálně 

užili a už teď se těšíme na další.     Vendula Vysoudilová, 8.B  

 

Vyrobili jsme periskop 

Periskop je zařízení, které využívá odrazu světelných paprsků na rovinných zrcadlech. 

„Tělo periskopu jsme vytvořili z kartonové krabice,“ vysvětluje Samuel Samek. „Narýsovali 

jsme plášť kvádru, vystřihli jsme ho, v horní a dolní části 

protějších stran jsme vyřízli otvory.“ Za těmito otvory jsme 

umístili zrcátka pod úhlem 45°. Díky tomu se paprsek láme 

a odráží od prvního zrcátka ke druhému a od něj pak k oku 

pozorovatele.  

 K čemu periskop slouží? „Používají ho ponorky pro 

pozorování dění nad hladinou vody. Obraz se stranově 

nepřevrátí, protože dvojí odraz přes zrcadla ho znovu 

narovná, neboli vzájemným působením dvou zrcadel se 

převracení obrazu vyruší,“ vysvětlil Martin Kučík.  

 Samuel Samek, Martin Kučík, Tom Hanák, Čestmír 

Zoula, Ota Riedl (8.B) 
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Krátce ze Zeyerky 

 O právním vědomí dospívajících se dozvěděli všichni deváťáci z besedy Mgr. Tomáše 

Kocmana. Informace se týkaly pojmů mladiství a nezletilý, důsledků protiprávního 

jednání a trestní zodpovědnosti. 

 Besedy Petra Ludwiga, autora několika knih, se zúčastnili žáci 8. tříd. V BEA Campusu 

se dozvěděli nejaktuálnější 

informace o chorobném 

odkládání úkolů a povinností 

(prokrastinace) a získali 

návod, jak se s touto 

nepříjemností vypořádat.  

 Kulturní zážitek 

z představení Robin Hood si 

odnesli žáci 6. a 7. tříd (i 

zájemci z řad osmáků). 

Poutavý příběh je vtáhl do 

děje, za což byli herci 

odměněni bouřlivým potleskem. 

 Zajímavosti o Vietnamu a Indočíně se dozvěděli žáci 6. a 7. tříd v rámci zeměpisného 

pořadu v kině Metropol. 

 Poučení i zábava čekaly na žáky 7. a 8. tříd při besedě s vrchním komisařem služby 

kriminální policie a s vedoucím protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie 

hl. města Prahy mjr. Jaromírem Badinkou. Mnoho zajímavých případů a poučení 

zejména ohledně otázky šikany a kyberšikany nabídl z vlastní vyšetřovací praxe. 

 Filmové představení Zlodějka knih zhlédli žáci 9. A a 9. B v rámci akce, která 

připomíná období německé okupace Čech a Moravy roku 1939. 

 Malí sporťáci nezahálí, a tak si na konci března dali turnaj v bowlingu. Za nejlepšího 

„bowlaře“ byla Terezka Šestáková, která naházela 128 bodů! 

 V rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou jsme se přihlásili do 

literární soutěže Jak vyrůstám s knihou. Za naši školu napsala velmi pěkný text na 

toto téma Aneta Milatová ze 6. C. Snad bude ve velké konkurenci literárních dílek 

žáků základních i středních škol Aneta úspěšná. 

 Tonda Obal na cestách -  je ekologický program, kterého se letos zúčastnily třídy 1. A, 

B, C, 2. A a 3. A.  Na akci si žáci prohloubily základní vědomosti i praktické dovednosti 

o tom, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli také možnost se 

podívat na vzorky recyklovaných materiálů. 

 Beseda Městské Policie - cílem besedy bylo upozornit děti na dopravní situace ve 

městě, informovat o nebezpečných místech a posílit znalosti o dodržování pravidel 

silničního provozu. Pro žáky 1. - 3. tříd je výuka zaměřena na chodce, pro žáky 4. a 5. 

tříd na cyklisty. 
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První zkušenost se Soubojem čtenářů 

Nejdříve zklamání, ale pak se na tvářích žáků 6.A objevily úsměvy a spokojenost. 

V konkurenci 90 škol včetně 

gymnázií se při své premiéře 

umístili v soutěži Souboj 

čtenářů na krásném 21. 

místě.  

V rámci třídního 

kolektivu každý žák přečetl 

alespoň jednu ze zadaných 

knih. Poté vytvořili 

čtenářskou skupinu, ve které 

v rámci hodin literatury 

diskutovali o obsahu, 

tématu, postavách, autorovi a dalších oblastech týkajících se daných knih. V pondělí 10. 

dubna soutěž přesně v 10.00 vypukla. Na monitorech počítačů se žákům objevilo 25 otázek, 

na které museli odpovědět v limitu 30 minut. Všichni perfektně spolupracovali, postupně pak 

přibíhali k zapisovateli, kterému diktovali správné odpovědi. Vše pak stihli během dvaceti 

minut.  

O umístění v celé soutěži rozhodoval nejen čas, ale zejména správnost odpovědí. 

Zkušenosti z první účasti v populární soutěži nám jistě budou užitečné i v příštím ročníku. 

Všichni žáci 6.A, kteří se zapojili do Souboje čtenářů, si zaslouží veliký obdiv, s jakým 

nadšením a odpovědností k soutěži přistoupili.          Hana Kramářová 

 

Tvořivost žáků  

 

V rámci pracovních činností se žáci 8.A zaměřili na práci se 

stavebnicí Merkur, které se pořídily díky financím ze SRPŠ. 

Žáci tak měli 

možnost 

postavit 

letadla, 

nákladní auta, 

tank nebo 

pracovali 

zcela podle 

své fantazie. 
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Foto Jan Andreáš 

Krátce z družiny 

 Na začátku dubna se děti 6. a 7. odd. vydaly do 

Amazonie. Užily si zde různé atrakce, asi 

nejobsazovanější se stal kolotoč, fotbalové 

hřiště, skluzavky, bazének s balónky, skákací 

hrad a trampolína. 

 Že fantazie a tvořivost nemá hranice, dokázali 

kluci z  5. oddělení. Jsou velice  šikovní, 

což ukázali při práci se stavebnicí Seva. 

Modely a stavby tvoří bez návodů, a 

dokonce i s funkčními prvky - letadlům a 

vrtulníkům se točí vrtule, tanky mají 

otáčecí hlavně, jeřáb přemístí i malý 

náklad.  

 

 

Jasné vítězství štafety v parku 

 

Žákům druhého stupně základních škol byl určený štafetový běh, který pořádala 

olomoucká radnice. Každá šestičlenná štafeta absolvovala celkovou trasu závodu 5040 metrů, 

vždy po úsecích 840 metrů. 

Každý třetí a šestý úsek běžely 

dívky. V konkurenci deseti 

družstev zvítězila ZŠ Zeyerova 

před týmem Medvědi z Nedvědy 

a Fakultní ZŠ Tererovo náměstí. 

„V našem táboře panovala 

výborná nálada a měli jsme hlad 

po vítězství. Věřili jsme si, že 

budeme na bedně, a nakonec 

z toho bylo jasné vítězství,“ těšil 

se z úspěchu Tomáš Hanák z 8.B 

Tři první štafety dostaly od pořadatelů pohár, každý člen zlaté štafety navíc získal dva 

vouchery na DM rodinný běh a budou hosty besedy s elitními běžci Olomouckého 1/2 maratonu, 

ze které si odnesou trička a drobné dárky.  

Složení týmu: Tomáš Hanák, Samuel Samek (8.B), Matěj Kroček, Ivan Novák (9.B), Adéla 

Bučková, Daniela Suchánková (7.C) 
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Lyžování i zábava 

Žáci 6. tříd měli možnost užít si lyžařský kurz v Malé Morávce. Ten se konal od 13. do 

17. března. Děti si zde mohly zlepšit techniku lyžování a nelyžaři se zde mohli naučit lyžovat 

úplně od začátku. 

Kromě lyžování si 

děti mohly užít i 

spoustu jiných 

zábavných aktivit, 

třeba diskotéku 

nebo soutěž 

talentů. Na tomto 

pobytu proběhlo i 

večerní lyžování, na 

které však mohli 

jen zkušení lyžaři.  

Sice se 

tento kurz konal 

těsně před koncem lyžařské sezony, ale díky umělému zasněžování si děti užily ještě dost 

sněhu. Tento pobyt se všem žákům líbil a přáli by si jet znovu.         Anna Chodurková, 6.B 
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Na lyžáku se z nás stal ještě lepší kolektiv, než jsme 

byli dříve. Lyžovat s ostatními je mnohem lepší než 

lyžovat sám. Navíc tady moc dobře vařili. Nechápeme 

ty, kteří sem jet nechtěli, protože to tady bylo moc 

fajn a chtěli bychom jet někam na lyžák znovu! 

6.A 

 

Lyžák byl celkově perfektní. 

Líbilo se nám místo pobytu, 

nachystaný program a 

samozřejmě lyžování. 

Nejlépe se lyžovalo ráno. Ale 

když šlo více skupin lyžovat 

ve stejnou dobu, bylo 

v lyžárně opravdu málo 

místa. Jídlo tady bylo moc 

dobré. Líbila se nám i 

Talentmánie, ale nejlepší 

byla diskotéka. Každopádně 

jsme si náš lyžařský pobyt 

moc užili.                       6.C 

 

Moc se nám tady líbilo. Bylo vybrané velmi příjemné 

místo k uskutečnění lyžařského pobytu. Nejlepší bylo 

lyžování. Učitelé byli dobří trenéři a svah byl také 

dobrý. Taky se nám moc líbil nachystaný program: 

hrát kolektivní hry bylo zábavné, Talentmánie byla 

moc vtipná, ale nejlepší z programu byla diskotéka. 

Moc jsme si ji užili, i když v místnosti hrály dvě 

písničky dohromady. Škoda, že někdo nejel, protože to 

tady bylo vážně super.              6.B 

6.A 

 


