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Zeyeráček 

Milí čtenáři, 

nastala tolik očekáváná chvilka, kdy jsou před námi prázdniny. Na 

závěr školního roku jsme pro Vás připravili reportáž o zájezdu do 

Skotska a do automobilky v Kolíně. Červen je rovněž měsícem výletů, 

takže Vás seznámíme s místy, která navštívili žáci naší školy. Poslední 

školní akcí byl i tradiční olympijský den. Budova školy dostává 

konečnou podobu, po prázdninách nás čeká nejen její nový vzhled, ale 

především proměna hřiště, na které se těšíme asi nejvíce. Naše 

redakce přeje všem žákům krásné prožití prázdnin.                redakce 

Jak budeš/budete trávit prázdniny? 

Jan Matkulčík, 7. C 
Na prázdniny se těším, mám dvě soustředění s nohejbalem a rád 
chodím na bazény. 
Anežka Rozsívalová, 8. B 
Většinu času budu trávit s kamarádkami a chozením do města. 
Eliška Diasová, 9. B 
Budu jezdit na soutěže, ale nejvíce se těším, až nebudu muset každé 
ráno brzy vstávat. 
Brigita Ročňáková, 7.A 
Těším se na dovolenou v Bulharsku. Volný čas trávím 
ráda jízdou na kole nebo kolečkových bruslích. 
Petr Česnek, 8.C 
Budu chodit na koupaliště a asi pojedu na rafty. 
Iva  Metelková, uč. M - CH 
Těším se na chalupu na Slovensku a také na častější vyjížďky na kole. 
 
 

Nejatraktivnější disciplínou na sportovním 

dni byla štafeta. Více na str. 5. 
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    V polovině května konečně nadešel dlouho očekávaný den našeho odjezdu na zájezd do Velké Británie. Na tuto dlouhou 
cestu jsme se vydali z Olomouce okolo deváté hodiny večer. Cestovali jsme moderně zařízeným autobusem, do kterého se 
vešlo přes padesát lidí. V autobuse bylo WC a měli jsme také možnost koupě neperlivé nebo jemně perlivé vody od našich 
sympatických řidičů Michala a Ferdy. Přes noc jsme projeli Českou republikou a Německem, a když jsme se ráno probudili, 
byli jsme již v Belgii. Tam nás čekala odpolední prohlídka malebného městečka Bruggy, kde jsme viděli mnoho malých 
krásných domů a na každém rohu prodejnu s belgickými pralinkami. Bruggy jsou protkány velkým množstvím kanálů 

tvořených řekou Reie. Po prohlídce jsme se 
vydali do přístavu na pobřeží Severního 
moře Zeebrugge, kde jsme se nalodili na 
trajekt a vypluli na patnáctihodinovou cestu 
do Hullu.  
     Ráno okolo deváté hodiny jsme se 
vylodili a okamžitě vyjeli směr York. York je 
jedno z historicky nejvýznamnějších měst 
severní Anglie. Zde jsme navštívili perlu 
tohoto města, kterou je katedrála York 
Minster, a také úzkou středověkou uličku 
zvanou The Shambles (Masné krámy), 
kterou lemují obchody a čajovny. 
     Další zastávkou byl Edinburgh, hlavní 
město Skotska a sídlo skotského 
parlamentu. V tomto městě se nachází 
skotská Národní galerie a nad městem se na 

ostré skále tyčí nádherný hrad. Další den ráno nás čekala exkurze v nejstarší skotské destilerii na whisky, kterou vlastní 
firma The Famous Grouse. Znakem této firmy je tetřev. Následovala cesta pohořím Trosachs k nejfotografovanějšímu 
místu ve Skotsku – Queen' s view. Byl to opravdu nádherný pohled. Poté nás očekávala prohlídka skotského zámku Blair 
castle, který ale některé z nás zklamal svou jednoduchostí. V tomto zámku je celkem 32 místností, např. pokoj Stuartovců 
nebo pokoj gardy, kde se nachází sbírka 
mučících nástrojů.  
     Pátý den naší cesty nás zavedl na ostrov 
Skye, na kterém byla stejně jako v jiných 
částech Skotska nádherná krajina. Je to také 
nejdeštivější místo v Evropě a mnohdy se 
nazývá "ostrov oblaků". Poté jsme se zastavili u 
malebného hradu Eylean Donan Castle. 
Následně jsme pohořím Highlands zamířili k 
tajemnému jezeru Loch Ness, kde údajně žije 
dvacetimetrová příšera jménem Nessie. Říká 
se, že má dvanáctimetrovou sestru Lizzie. Ani 
jednu z příšer jsme však nezahlédli. 
     Po ubytování jsme se všichni včetně učitelů 
vydali do nedalekého sálu, kde nás čekal "Kurz 
skotských tanců", které byly rychlé a únavné. 
Asi za dvě hodiny nás naši lektoři naučili 6 
skotských tanců. 
Následující den nás čekala cesta zpět k jezeru 
Loch Ness, konkrétně na Urquart Castle a dále k 
Neptunovu schodišti, jež je součástí 
Kaledonského kanálu. Cestou k Loch Lomond, největšímu jezeru ve Skotsku, jsme projížděli nádherným Údolím smrti. 
Další, v pořadí již sedmý den, nás zavedl např. na Falkirk Wheel, který umožňuje lodím překonat převýšení terénu. Další 
zastávkou byla kovárna Gretna Green, kde byly oddávány mladé páry od šestnácti let proti vůli svých rodičů. Zlatým 
hřebem tohoto dne byla návštěva města Stirling, kde se nacházel středověký hrad.   Oproti jiným skotským hradům vypadal 
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velkolepě. Další památkou tohoto města 
byl monument Williama Wallace, což byl 
skotský hrdina a bojovník za lidská práva. 
K monumentu jsme šli asi kilometr do 
kopce. Po tomto výšlapu následovalo 250 
schodů na samotný vrchol. 
     Následující den jsme se museli se 
Skotskem rozloučit a vydat se zpátky do 
Anglie. Jako první jsme si prohlédli město 
Liverpool. Zastavili jsme se např. u 
stadionu fotbalového klubu FC Liverpool 
nebo u moderní katedrály, která ani 
zdaleka nevypadala jako katedrála. 
Nachází se v ní největší varhany na světě. 
Navštívili jsme také muzeum známé 
hudební skupiny "The Beatles", kde byly 
vystaveny např. kytary a bundy členů 
skupiny a seznámili jsme se tam s celou 
historií jejího vzniku až po tragickou smrt 
Johna Lennona. Když jsme opouštěli Liverpool, byli jsme informováni, že máme mnoho času a navštívíme jedno z 
nejzachovalejších historických měst severozápadní  Anglie Chester. V tomto městě jsme viděli zbytky římské hradby a 
archeologické vykopávky. 
     Předposlední den nás čekala prohlídka hlavního města Velké Británie Londýna, ve kterém jsme viděli mnohé 
pamětihodnosti, ale také slavné londýnské dvoupatrové autobusy "double deckery". Londýn má 7 milionů obyvatel a 
hovoří se zde asi 150 jazyky.  
     Mezi nejznámější památky, které jsme navštívili, patří Westminsterské opatství, ve kterém probíhá korunovace 
anglických králů, dále budovy Parlamentu s hodinovou věží a zvonem Big Ben, který má obrovské ciferníky s průměrem 7 
metrů a oznamuje přesný čas,  pak následoval rozchod na Trafalgar Square, kde se nachází Národní galerie a socha 
admirála Nelsona, který porazil Napoleona v bitvě u Trafalgaru. Po krátké cestě jsme došli na Piccadily Circus, což je jedno 
z nejznámějších londýnských náměstí, uprostřed kterého stojí socha Erose, mytologického řeckého boha lásky. Zde jsme za 
suvenýry utratili poslední libry. Po této půlhodince na utrácení bylo v plánu navštívit nultý polední, kam jsme se dostali 
metrem. Pak už nás čekala dlouhá cesta Evropou. Narozdíl od počátku zájezdu jsme se zpět na kontinent dostali pomocí 
Eurotunelu.  
     Po průjezdu Francií, Belgií, Německem a částí České republiky jsme v 17.15 hod. dorazili do Olomouce, kde nás čekali 
rodiče. Byli jsme unavení, ale zároveň nadšení z úžasné "Grantour Velkou Británií", na kterou budeme vzpomínat celý 
život.              

      Jakub Paseka, 7.A 

 

Žáci naší školy se ukázali jako praví sponzoři, když na 
vybrané zvířátko z olomoucké zoologické zahrady 
surikatu přispěli formou dobrovolné sbírky 
neuvěřitelnou částkou 19 755 Kč. Všechny třídy tak 
obdrží poukaz na volné vstupy do ZOO jako dárek od 
Zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Některé třídy 
toho využily již na konci školního roku, a zpestřily si tak 
čekání na prázdniny.                           red 
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     V pondělí 4. června nás ve škole navštívili římští legionáři. Komickou formou nám předvedli ukázky příběhů o známých 

Římanech z jejich doby, seznámili nás například s Nerem, Tiberiem, Claudiem, Augustem, Juliem Caesarem a dalšími.  

Dozvěděli jsme se, jak vznikl název měsíce August (srpen). No přece podle římského císaře Augusta. Ukázali nám, jak 

správně držet těžký štít nebo jsme si  mohli vyzkoušet formaci zvanou želva, kterou nás naučili. Vůbec jsem netušila, že i 

dějepis může být taková legrace. Myslím, že se to žákům určitě líbilo a doufám, že si z toho aspoň něco zapamatovali a 

využijí to v hodinách dějepisu.            Terka 

     Odbylo půl osmé a celá skupina se shromáždila ve vestibulu hlavního nádraží a očekávala příjezd vlaku. Po chvíli už jsme 
všichni seděli v luxusním dopravním prostředku s ochotným personálem a multifunkčními toaletami. Po velice zábavné 
dvouhodinové cestě jsme dorazili na místo. Kolínským autobusem jsme byli dovezeni až přímo k automobilce, kde nás mile 
přivítali. Byl nám puštěn poučný 
půlhodinový film o celém průběhu 
zdejšího provozu. Po odvysílání jsme si 
povinně nasadili slušivé helmy i brýle, a 
taky nám byl přidělen přístroj, abychom 
slyšeli veškerý výklad našeho průvodce. 
Teď už následoval hřeb exkurze, na který 
se každý asi nejvíce těšil. Posadili jsme 
se všichni do vláčků a už jen sledovali, co 
se kolem nás odehrává. Pohled na 
všechny pracovníky v barevných 
helmách a všemožné díly od aut mě 
vážně upoutal, i když se o auta vůbec 
nezajímám. Projeli jsme celým areálem a 
o všem dostali podrobné informace. Pak 
už pouze následovala hodinová pauza na 
oběd v kolínském obchodním centru a 
mohli jsme zase frčet do Olomouce.      
Zpáteční cestu ve vlaku jsme si také užili 
a s dobrou náladou jsme se vrátili i 
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navzdory deštivému dni. To bychom přece nebyli deváťáci.               Verča, 9.C 

     Ve čtvrtek 21. 6. 2012 se uskutečnil Olympijský den žáků 1. 
stupně ZŠ Zeyerova v Olomouci, který kvůli úpravám školy a 
školního hřiště probíhal tentokrát na atletickém stadionu TJ 
Lokomotiva Olomouc. Změnu prostředí uvítali žáci i učitelé. 
     Pro všechny soutěžící bylo ve spolupráci s Atletickým klubem 
připraveno osm disciplín, ve kterých se každý snažil dosáhnout 
co nejlepších výsledků. Soutěžilo se v běhu na 50 metrů, ve 
skoku do dálky, v hodu gumovým oštěpem, v běhu přes 
překážky, v hodu medicinbalem, ve skoku z místa na místo a 
nechyběl ani běžecký slalom. 
     Všichni účastníci dostali sladkou odměnu a ti nejlepší 
z každého ročníku stanuli za potlesku ostatních na stupních 
vítězů. Díky dobrému počasí, spolupráci všech vyučujících 1. 
stupně a zástupců z Atletického klubu se Olympijský den opět 
vydařil.         Mgr. Klára Pelešková 

 

 

     Dva dny před ukončením školního roku se za trochu ztížených podmínek sešli žáci druhého stupně, aby změřili síly 

v rámci sportovního dne. Jelikož probíhá zateplování budovy, počet disciplín se snížil, ale odhodlání sportovců 

bojovat a zvítězit nikoliv. Na programu byla tradiční štafeta na 4 x 200 metrů a přetahování lanem. Šesté a sedmé 

třídy pak bojovaly ve vybíjené a přehazce, osmé a deváté soutěžily ve volejbalu a softbalu. Týmové soutěže pak byly 

doplněny dobrovolnými disciplínami za sladké odměny, zájemci si mohli vyzkoušet skákání přes švihadlo, přes lano, 

páku, sudoku anebo pexeso. Všichni zúčastnění vydali ze sebe své maximum a především měli možnost utužit svůj 

třídní kolektiv. Mnohdy se ukázalo, kdo je tahounem třídy a kdo by se měl naopak více zapojovat. Na závěr byly 

vyhodnoceny nejlepší třídy, kuriózní situace nastala mezi osmými třídami, kde došlo k bodové shodě, takže všichni se 

stali vítězi (nebo poraženými?).  

Další ročník sportovního dne už bude probíhat na zrekonstruovaném hřišti, na což se všichni velice těší.            red
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Redakce: Eliška Navrátilová, Klára Vítková, Michaela Hirnerová, Karolína Janáčková, Alžběta Knoppová, Tereza 

Švestková, Iveta Zdařilová. Odborné vedení: Hana Kramářová 

7.C - Helfštýn 

9.A, 8.C - Buchlovice 

8.B - Českolipsko 

7.B - Stará Ves

9.C – Rešovské vodopády  

6.C, 7.B – Bílá Opava 

7.B, 6.C – Stará Ves 

3. A,B – Westernové městečko  


