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Milí čtenáři, 
i v novém školním roce Vám budeme ve školním časopise přinášet informace o 
dění na naší škole, ankety, rozhovory, fotoreportáže a další zajímavosti. Redakce 
našeho týmu se částečně pozměnila a i nadále přijímáme nové členy, kteří by měli 
chuť se na vedení Zeyeráčku podílet. Školní časopis si budete moci zakoupit v 
kabinetě ČJ nebo si ho přečíst na webových stránkách školy. Věříme, že i nadále se 
Vám bude líbit a vždy v něm najdete zajímavé čtení.  

-red- 

 

Jaký je tvůj nejlepší zážitek z prázdnin? 

Marťa, 9. C. 

Jela jsem do Prahy na Anime festival Advik, což je mezinárodní festival anime, mangy, 

japonské kultury a sci-fi & fantasy.  Bylo to super, proto tam jedu příští rok znovu.  

Filip, 4. B. 

S rodiči a sestrou jsem byl na chatě v Křenůvkách a tam se mi velice líbilo. Ve volném čase 

jsem se zabavil tím, žen jsme hráli různé hry se sourozenci. 

Verča, 8. B. 

Poprvé jsem navštívila tábor, kde jsem se učila jezdit na koni. Zpočátku to bylo pro mě 

těžké, ale později jsem si to užívala.  

Vítek, 5. B. 

Byl jsem s rodiči na dovolené v Chorvatsku, po cestě zpět jsme navštívili zábavní park pro 

děti v Rakousku. Rodiče z toho nebyli moc nadšení, ale já jsem skákal radostí.  

A. Krátká, uč. Z-M 

Navštívila jsem část Alp. Nejvíce se mi líbila jízda lanovkou. Zbytek prázdnin jsem strávila na 

výletech v přírodě se svými dětmi. 

I. Metelková, uč. M- CH 

Po několika letech jsem byla u moře v Černé Hoře, kde jsem zažila i velmi silnou bouři. 

Jezdila jsem také hodně na kole, protože mám cyklistiku velmi ráda. Ve volných chvílích 

jsem zvelebovala chalupu . 

-Terka a Bětka- 

 

O Evropském dni 

jazyků se více 

dočtete na straně 5 



Zeyeráček 

2 

 

 

Čtyři první třídy se v novém školním roce otevřely pro děti na Základní škole Zeyerova v 

Olomouci. První školní den tak zaplnilo prostranství před hlavním vchodem obrovské množství dětí, 

maminek, tatínků, babiček a dědečků, aby  

společně zahájili novou životní etapu. 

Devadesát prvňáčků si postupně našlo svoji 

novou paní učitelku, někteří si již odvážně 

vyhledávali kamarády do lavic. Všechny 

srdečně přivítala ředitelka školy Alena 

Miková, kterou potěšil obrovský zájem o 

školu. Ve svém projevu kladla důraz na 

vzájemnou spolupráci školy a rodiny, která 

je důležitým předpokladem úspěšného 

začlenění dítěte do školního prostředí. 

Všem dětem popřála hodně úspěchů a 

mnoho pěkných zážitků v novém 

prostředí. 

Paní učitelky si poté odvedly prvňáčky do 

vyzdobených tříd, kde na ně čekaly malé dárky a první učebnice. 

Většina z nich se teprve rozkoukávala a ti nejodvážnější absolvovali první vystoupení 

s básničkou před tabulí. Každá třída dostala velký keramický klíč a každý prvňáček svůj menší, aby měl 

na tento významný den památku. Výrobky pro ně připravili žáci družiny v keramickém kroužku. „Ve 

škole se mí líbí, největší radost jsem měla z keramického klíčku, který jsme dostali od paní učitelky,“ 

sdělila své první dojmy Adélka Haníková. Pěkné moderní prostředí školy oceňovali rodiče prvňáčka 

Erika Čecháčka, kterým se líbila nová fasáda školy a upořádání šatních skříněk. 

První školní den byl pro prvňáčky určitě výjimečný a jistě na něho budou rádi vzpomínat. 

-red- 

Hromádka srandy 

 

Američan kupuje od starého lorda jeho letní sídlo. 

„Víte," svěřuje se mu, „slyšel jsem, že prý tady straší." 

„Tomu nevěřím, jezdím do tohoto sídla už 300 let a 

žádné strašidlo jsem neviděl." 

Pan učitel se v hodině fyziky  zeptá žáků: 

„Víte děti, jak pomocí vody získáme světlo?" 

A Pepíček vykřikne: „Stačí umýt okna, pane učiteli!" 

Pan učitel píše na tabuli vzorec HO2 a ptá se 

podřimujícího Petra, co je to za vzorec? 

Petr koktá: „Pane učiteli mám to na jazyku." 

Tak to honem vyplivni, protože to je kyselina. 

Co je největším přáním majitele Trabantu? 

Dostat pokutu za překročenou rychlost. 

Na hodině se ptá paní učitelka: „Pepíčku, jak bys 

dokázal, že je země kulatá?" 

„Nijak, já to nikdy netvrdil." 

Ptá se máma Pepíčka: „Proč krmíš slepice čokoládou?" 

On odpoví: „Aby mi snesly Kinder vejce." 
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Mgr. Petr Vašátko 

Jak rád trávíte svůj volný čas? 

Ve volném čase poslouchám hudbu a scházím se s přáteli, nebo si rád zahraji počítačové hry. 

Jaké počítačové hry máte nejraději? 

Často a rád hraji hru Starcraft, která je založená hlavně na strategii, nebo střílečku Quke. 

Jaký byl váš nejhorší zážitek v životě? 

Když po mně chtěli v 8.C, abych s nimi udělal rozhovor do Zeyeráčku. 

Jaký předmět jste neměl rád, když jste jako žák chodil na základní školu? 

Jako malý jsem měl ve škole nejméně rád asi matematiku. Nešla mi, a proto mě ani nebavila. Teď mi 

až tak moc nevadí, protože se ji nemusím učit. 

Jaké povolání byste rád dělal, kdybyste nebyl učitel? 

Kromě učitele bych rád pracoval jako překladatel. Umožnilo by mi to pracovat s cizím jazykem a 

přečíst nějakou zajímavou knihu. Spojila by se práce se zábavou. 

Kam rád jezdíte na dovolenou, výlety? 

Většinou nejezdím na stejné místo vícekrát, ale asi nejvíce se mi líbilo ve Skotsku.   

-Eliška a Johča- 

 

1.listopadu ............................................................................................................................... Svátek všech svatých 

 

2.listopadu .................................................................................................................................. Památka zesnulých 

 

11.listopadu ........................................................................................................................ Den válečných veteránů 

 

17. listopadu ...................................................................................................... Den boje za svobodu a demokracii 

 

20.listopadu ................................................................................... Den industrializace Afriky + Světový den dětí 

 

21.listopadu .............................................................................................................................. Světový den televize 

 

25.listopadu .............................................................................. Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách 

 

29.listopadu ................................................................................. Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem 

                                                      - Klárka-  
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Jistě jste si všimli, že v každé třídě máme krabici s nápisem Pomoc Lucince. Tyto krabice se den 
ode dne plní novými vršky od PET lahví. Od poloviny září tohoto roku totiž probíhá na naší škole 
charitativní akce, kterou pořádají její rodiče. 
Šestnáctiměsíční Lucinka z Hlušovic u Olomouce je vážně nemocná. Její zoufalí rodiče pro ni usilovně 
shánějí peníze na léčbu. Jedná se o statisícové částky.  

Život se s Lucinkou vůbec nemazlí. 
Kromě dětské mozkové obrny jí hned 
při porodu nadělil spasmus nožiček, 
epilepsii, postižené ledviny a plíce, 
špatný zrak a otok mozku.  
Malá velká bojovnice svojí chutí k 
životu postupně nakazila celou rodinu. 
Maminka s Lucinkou každý den cvičí. 
Více by ale pomohly kúry ve 
speciálních lázních. Jenže pojišťovna 
hradí jen ty klasické. Rodiče to ale 
nevzdali a peníze se snaží sehnat 

jinými prostředky. Vršky od PET lahví jsou velmi hodnotnou surovinou pro recyklaci. Mohou pomoci 
hned několika způsoby – podle barev je třídí např. lidé zdravotně postižení. Takto roztříděné vršky 
pak vykupují firmy, které je dál zpracovávají. Z této suroviny se vyrábí plastový zahradní nábytek, 
prvky pro stavebnictví apod. Výtěžek poté pomůže konkrétním lidem. Mohou z něj třeba zaplatit 
drahou operaci, nebo nakoupit pomůcky potřebné pro jejich život, na které by jinak neměli peníze. 

Naše škola se takto snaží pomoci malé Lucince. Přestože by se zdálo, že jsme sehnali veliké 

množství – zatím 4 obrovské pytle - potřebujeme sbírat dál. Abychom Lucince skutečně pomohli, 

musíme naplnit celý kamion (přibližně je to 28 tun). 

Proto až příště dopijete svůj oblíbený nápoj, vzpomeňte si na Lucinku a věnujte jí svůj vršek. Sběr 

pokračuje až do konce roku.       -Míša a Iveta- 

Byl první říjnový den a učitelé si pro žáky  

Základní školy Zeyerova připravili Evropský den jazyků,  

který se letos slavil již podesáté. Den jazyků připadá 

na 26. září a slaví se každoročně po celé Evropě. 

Snad každý žák se musel na tento den těšit, 

protože obvyklé sezení v lavicích, vystřídalo 

dopoledne plné soutěží, které byly zaměřeny na 

jazyky, jež se na naší škole vyučují, a to na 

angličtinu, němčinu a dokonce i ruštinu. A proto 

se žáci čtvrtého až osmého ročníku rozdělili do 

dvojic a plnili dvacet připravených aktivit. Nejzajímavější 

ovšem bylo, že každý úkol byl něčím jedinečný. 
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 Soutěžilo se na interaktivní tabuli, dokonce se i malovalo. Oblíbené byly rovněž hry na  

 počítačích. Do Dne evropských jazyků se také zapojili               

žáci devátých tříd, kteří ochotně pomáhali učitelům u 

stanovišť. „Nejvíce se mi líbilo pexeso na interaktivní 

tabuli. To mi celkem šlo,“ zhodnotil své úsilí Ondra 

Hejtmánek z 5.B. Jeho spolužák si zase pochvaloval 

přiřazování vlajek k evropským státům. 

Žáci prvních až třetích ročníků plnili aktivity, 

které byly nazvány: „Co už umím“. Šlo o to, že si žáci 

zopakovali číslice, barvy a zvířátka hravou formou. 

Namalovali duhový obrázek a v tělocvičnách plnili  

úkoly v podobě pexesa, domina, rozlišovali barvy, 

zacvičili si v rytmu aerobiku, naučili se anglickou písničku a 

spoustu dalších aktivit, které plnili s nadšením.  

Žáci za odměnu dostávali razítka do soutěžních karet a sladkou odměnu, která 

nebyla až tak důležitá jako význam celého dne. Nejdůležitější totiž bylo, abychom si připomněli 

důležitost jazyků a užili si zábavný den ve škole. Bylo totiž velice zajímavé sledovat speciální výuku, 

která pro mnohé byla oddechová. A i když tohle byl můj poslední Den evropských jazyků na základní 

škole, věřím, že mladší žáky podnítil k zájmu o cizí jazyky, které jsou pro každého v dnešní době velmi 

důležité.          -Anička- 

 

 

V pondělí 22. října proběhla v tělocvičně „Slabikářová slavnost“ s připraveným programem pro 

nejmenší. Již několik týdnů se prvňáčci na tento významný den těšili a pilně se připravovali. 

Slabikářovou slavnost zahájily úvodním slovem žákyně 9. C třídy Berenika Soušková a Monika 

Svobodová.  Poté dostali slovo prvňáčci. Přítomným divákům v zastoupení žáků čtvrtých a pátých tříd 

pyšně předvedli, kolik písmenek už znají. Na 

každé písmenko měli připravenou říkanku, kterou 

bezchybně zarecitovali. Následovala hudební část 

programu, v níž každá třída zazpívala připravenou 

písničku za vlastního doprovodu hudebních 

nástrojů nebo s pohybovým doprovodem. Za 

připravené vystoupení sklidili prvňáčci od diváků 

velký potlesk. Posléze byl žákům 1. tříd 

slavnostně předán Slabikář a děti byly odměněny 

čokoládovou podkovou pro štěstí za úspěšné 

zvládnutí předčtenářského období. 

Celou slavnost ukončila paní ředitelka s paní zástupkyní projevem a přáním, aby se prvňáčkům 

ve škole líbilo a aby pro ně čtení bylo opravdovou zábavou. Připravený program si děti užily a pyšně si 

ze slavnostního programu odnášely svoji první opravdovou knihu – Andreou Schindlerovou krásně 

ilustrovaný Slabikář z nakladatelství Nová škola. Zbytek vyučovacího dne se ještě nesl v povznesené 

náladě z prožité události. 

-Mgr. Petra Příhodová, uč. 1.C-  
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Ano Spíše Ano Spíše Ne Ne

škola : 

 

 

hřiště: 

 

 

                          

 

 

 

 

 
Ano 37% 

Spíše Ano 11% 

Spíše Ne 21% 

Ne 31% 

Jak se nám líbí nová 

fasáda? 
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