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Už jen pár dnů zbývá do Štědrého dne, na který se těší malí i velcí, a do rukou se Vám 

dostává vánoční číslo Zeyeráčku. My školáci se nemůžeme dočkat nejen dárků, ale 

také zaslouženého volna. U cukroví, pohádek a filmů budeme nabírat síly, abychom 

dohnali to, co jsme zatím zameškali, tedy dobré známky. Protože až se po vánočních 

prázdninách vrátíme do lavic, uteče čas jako voda a bude na nás čekat vysvědčení. 

Předvánoční čas si můžete zkrátit čtením našeho časopisu, který Vám nabízí tradiční 

anketu nebo rozhovor s učitelem, reportáž z vánočního Mnichova či úspěchy žáků 

v olympiádách.       -red- 

 

Jaké vánoční zvyky doma dodržujete? 

Mgr. Pavla Sedlářová 

U nás se dodržuje například věšení jmelí, rozkrajování jablek, ale také každoroční 

krmení zvířátek v lese a vánoční večeře, při které se nesmí odejít od stolu. 

Martin Crhonek -  3.A 

My doma slavíme Vánoce s rozkrajováním jablíček, dárečky pod stromečkem a 

kaprem. 

Marie Rašková - 6.A 

Dodržujeme základní zvyky, jako je zdobení stromečku a kapr s bramborovým 

salátem. Třeba rozkrajování jablek, nebo pouštění lodiček z ořechových skořápek 

doma vůbec  neděláme. 

Zuzana Sochorová - 7.C 

O vánočních svátcích jen zdobíme stromeček a na večeři máme vždy kapra. Ale 

například minulý rok jsme zkoušeli lít olovo. 

Vojtěch Frank - 8.A 

Máme vánoční stromeček, večeříme kapra, věšíme jmelí a také rozkrajujeme 

jablka. Moje mladší sestra zase čeká na zlaté prasátko. 

Anežka Rozsívalová 9.B 

My zachováváme pouze pečení cukroví, zdobení stromečku a dárky. Ostatní zvyky 

moc  nedodržujeme. 

 

Předvánoční atmosféra se vplížila i 

k nám na „Zeyerku“. Ve středu      

6. prosince dorazila známá trojice - 

spravedlivý Mikuláš, laskavý anděl 

a ďábelsky se šklebící čert. A 

protože se doslechli, že zlobivých 

dětí přibývá, dorazili čerti rovnou 

dva.  „Hříšníci“ jim odříkali 

básničky a slíbili nápravu. Všichni 

byli nakonec odměněni sladkostí a 

příjemně se nabudili na vánoční 

čas. 



Zeyeráček 

2 

 

Mgr. Iva Metelková

Jaké povolání byste ráda dělala, kdybyste nebyla učitelkou? 

Chtěla bych pracovat jako lékárnice a vystudovat farmakologii, protože se mi toto povolání vždy líbilo 

a líbí dodnes. 

 

Jaký předmět jste neměla ráda, když jste jako žákyně chodila na základní školu? 

Na základní škole jsem moc neměla ráda zeměpis, protože mi nešlo zakreslování do mapy. 

 

Jak ráda trávíte svůj volný čas v zimě? 

Nejraději jezdím na lyžích nebo chodím po horách. 

 

Dodržujete nějaké vánoční zvyky nebo tradice? Pokud ano, jaké? 

Na Štědrý den chodíme na hřbitov, dále míváme na stole krajíček chleba, aby ho bylo po celý rok 

dostatek. Pod talířem každý najde minci, aby se doma celoročně držely peníze. Nakonec si před 

štědrovečerní večeří zahrajeme koledy (housle, klavír, flétna). 

 

Co za pokrm podáváte na štědrovečerním stole? 

Podáváme rybu, ne kapra, ale lososa s bramborovým salátem a hrachovou polévkou. 

 

Jaká je vaše nejoblíbenější vánoční pohádka? 

Mou nejoblíbenější vánoční pohádkou jsou velmi populární Tři oříšky pro Popelku. 

 

Jaké dárky by vám udělaly největší radost? 

Nejspíš nějaký parfém, ale klidně by mě potěšila i pěkná knížka. 

-Eliška a Johča- 

1. prosince .....................................................................................................Světový den boje proti AIDS  

 

2. prosince ............................................................................................... Světový den boje proti otroctví  

 

3. prosince ................................................................................. Mezinárodní den zdravotně postižených 

 

5. prosince ......................................... Mezinárodní den dobrovolníků pro hospodářský a sociální rozvoj 

 

7. prosince ........................................................................................... Mezinárodní den civilního letectví 

 

10. prosince ....................................................... Den lidských práv + Slavnostní předání Nobelových cen 

 

11. prosince ........................ Mezinárodní den hor + Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky 

 

18. prosince .................................................................................................... Mezinárodní den migrantů 

                                                      - Klárka-  
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Sice byl poslední říjnový den a každý by čekal, že bude také chladný a zamračený, ale když jsme 

se všichni z 8.C vydali již podruhé na výlet do Prahy, bylo teplé a slunečné počasí (paní učitelka si to 

uměla naplánovat). Vlak nám jel ráno o 

čtvrt na osm a za dvě a půl hodiny jsme 

dorazili do hlavního města ČR. Paní 

průvodkyně nás čekala už na hlavním 

nádraží, takže jsme hned mohli vyrazit 

k prvním památkám. 

Jako první jsme si prohlédli 

Národní muzeum a sochu sv. Václava na 

Václavském náměstí, kterému se dříve 

říkalo Koňský trh. Paní průvodkyně se 

vždy u každé památky zastavila a řekla 

nám k ní pár zajímavostí. Setkali jsme se i 

se spoustou dříve používaných názvů pro 

všelijaké ulice a náměstí. Dále jsme 

postupovali kolem Karlovy univerzity, 

Prašné brány a viděli jsme i Národní 

banku a Staroměstský orloj, u kterého 

jsme si řekli i jeho historii. Seznámili jsme 

se s některými židovskými zvyky a mohli 

jsme nahlédnout i na židovský hřbitov. 

Když jsme se s paní průvodkyní rozloučili 

u Klementina, šli jsme podívat do obrovského domu hraček a hned poté jsme si dali rozchod na 

Václavském náměstí. Někteří šli hledat obchůdky se suvenýry nebo s různými dárky, aby potěšili 

rodiče, jiní si zase zašli něco dát do McDonaldu.  

Nakonec nám přijel i zpáteční vlak, kterého se někteří nemohli dočkat. Cesta domů byla spíše 

odpočinková, protože skoro všichni jsme byli unaveni z celodenního výletu, ale i přesto doufám, že 

pojedeme na výlet do Prahy znovu.       -Kamča- 

 Jako každý rok se i letošní podzim nesl v duchu sběrových akcí – sběru kaštanů a papíru. 

 Kaštany se vybíraly celý měsíc říjen a nasbíralo se rekordních 4 181 kg. Výtěžek z této akce se 

vyšplhal přes 6 200,- Kč. 

Pořadí Třída Kilogramy 

1. II.A 835,5 

2. II.B 644 

3. I.A 422 

4. III.B 366,6 

5. IV.B 363,6 

Pořadí Třída Jméno Kilogramy 

1. II.A Amálie Drahotuská 361 

2. II.A Václav Chlup 211 

3. I.A Radim Bíza 195 

4. II.B Anděla Kalužová 159 

5. II.B Ladislav Onofrej 147 
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Při sběru papíru nám přálo počasí, a i když ranní i odpolední teploty klesaly k bodu mrazu, nás hřála 

prospěšnost akce. Nasbíralo se 8255 kg a výtěžek z této akce, který se vyšplhal přes 18 000,- Kč, posílí 

stejně jako ze sběru kaštanů pokladnu SRPŠ a přinese další možnosti a výhody žákům školy.  

Nejlepších 15 sběračů v každé sběrové akci bylo odměněno poukázkami v hodnotách 500,-Kč, 300,-

Kč, 200,-Kč a 100,-Kč na nákup zboží v prodejně papírnictví Asopol U Bystřičky, Masarykova 24, 

Olomouc.  

 Za uskutečnění podzimní sběrové akce patří poděkování především zaměstnancům Základní 

umělecké školy Žerotín, kteří nám umožnili uskutečnit sběr na svém pozemku. Významnou roli letos 

hrála také dopolední výpomoc rodičů žáků naší školy. Poděkování proto náleží paní Pospíšilové, 

Pačanské a Svákové. Velký dík patří paní Alexové, panu školníkovi a také žákům Dominiku Andrýskovi, 

Zbyňku Bartkovi, Josefu Fuňkovi, Vilému Cao, Ondrovi Černobilovi a Filipu Pišťákovi z 9. A, dále Marku 

Chovancovi, Jakubu Kolomazníkovi, Ondrovi Pyšnému, Janu Kešelákovi, Petru Polákovi a Lukáši 

Ďurinovi z 9. B a Marku Galovskému s Martinem Mólerem z 9. C za ochotu a pomoc při sběrové akci. 

Děkujeme všem žákům a především rodičům, kteří se aktivně zapojili do sběrové akce a 

pomohli škole si jedním z mála způsobů vylepšit a rozšířit finanční možnosti. 

-Mgr. Petra Příhodová- 

 

 

 

 

  

Úkol pro všechny: hledejte i vy chybně napsané cedule, popisky, 

informační tabule a další. Své tipy můžete předat redakci Zeyeráčku, rádi 

je zveřejníme. Předem děkujeme za spolupráci. 

Pořadí Třída Jméno Kilogramy 

1. IV. A Chrapková Anna 500 

2. II. C Račanský Martin 436 

3. IX. B Pyšný Ondřej 253 

4. VIII. C Chrapková Johana 200 

5. V. B Kroček Matěj 199 

6. III. A Sogelová Tereza 191 

6. IV. A Trpišovský M. Josef 191 

7. III. A Jurečková Veronika 185 

8. II. A Čepková Tereza 181 

9. I. A Čočková Kateřina 158 

Pořadí Třída Kilogramy 

1. IV.A 835,5 

2. III.A 644 

3. II.C 422 

4. I.A 366,6 

5. II.A 363,6 

6. VIII. C 397 

7. IX. B 391 

8. III. B 365,5 

9. VIII. A 333,5 

10. VII. B 317 

 Špatně : Za čistírnou 

 Správně : Za Čistírnou 

Foto Pavel Kraina 
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Pořadí Přírodovědný klokan Dělepisná olympiáda Olympiáda ČJ 

1. Burianová A. 9.A Jeřábková J. 8.C Paseka J. 8.A 

2. Funěk J. 9.A Zedníková A. 9.C Kubrická K. 9.B 

3. 
Bartek Z. 8.A 

Kolomazník J. 9.B 
Kubelka D. 9.B 

Jeřábková J. 8.C 

Jeřábková K. 8.C 

Zdařilová I. 8.B 

4. 
Paseka J. 8.A 

Přenosilová J. 8.B 
Jeřábková K. 8.C 

Vítková K. 8.C 

Mánková A. 9.C 

5. Bobková M. 9.C Velenová T. 9.C 

Cao V. 9.A 

Fuňek J. 9.A 

Knoppová A. 8.A 

Svobodová M. 9.C 

6. Jeřábková K. 8.C Vodák J. 9.C Buriánová A. 9.A 

7. Ullmanová H. 8.A Čapková A. 8.C Dvořáková N. 9.A 

8. 
Bureš Š. 8.A 

Dočkal D. 8.A 
Arbeit V. 9.B 

Kubelka D. 9.B 

Zedníková A. 9.C 

9. 
Kašpar R. 9.B 

Svobodová M. 9.C 

Burianová A. 9.A 

Vorlíčková K. 9.C 

Lehmanová B. 8.B 

Švestková T. 8.A 

10. Andrýsek D. 9.A Hegerová L. 7.A - 

 

 

-  

 

V soutěži „O nejhezčí vánoční stromek“ děti ze ŠD 

vyrobily baňky, kterými v areálu radnice ozdobily 

soutěžní vánoční stromek, 7. 12. pak byl na Horním 

náměstí jejich stromeček vyhodnocen jako 2. nejhezčí.  

Za odměnu mohou jít zdarma do aquaparku a do kina. 

Děti z hudebního kroužku předvedly v soutěži            

„O velký pohár SPOZ“ na dané téma pásmo tanců, 

báseň a písně. Z 11 olomouckých škol se "Zeyerka " 

umístila na 2. místě. Navázala tak na loňské prvenství. 

Děti získaly pohár, diplom a finanční ohodnocení. 
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Naše škola zorganizovala v letošním školním roce opět další ze skvělých zájezdů - tentokrát 
do hlavního města Bavorska - Mnichova a do druhého největšího města Bavorska - Norimberku. 
 Odjezd byl naplánován na čtvrtek 6.12.20012 na 2 hodiny ráno. Nikomu se nechtělo vstávat, 
ale protože jsme se všichni do Německa těšili, překonali jsme to. Cestovali jsme luxusním autobusem 
s klimatizací, WC a také DVD, na kterém 
jsme měli možnost sledovat české i 
zahraniční filmy. Po nástupu do autobusu 
jsme se rozjeli směr Německo a ráno 
jsme dorazili do Mnichova. Jedná se o 
krásné město plné zajímavých míst, 
kterých jsme zhlédli mnoho. Mezi ně 
patří zejména mnichovské vánoční trhy, 
kde jsme ochutnali bratwurst,typické bílé 
klobásy. 
 Nezapomenutelným zážitkem 
zájezdu byla návštěva Alianz Areny - 
fotbalového stadionu na severu 
Mnichova, který otevřeli v dubnu roku 
2005. Jedná se o fotbalový stánek pro 
mnichovské kluby Bayern Mnichov a 
Mnichov 1860. Tato stavba přišla na 360 
milionů eur. Arena svítí vždy v barvách 
domácího týmu -  při zápasech Bayernu svítí celá Arena červeně a při zápasech týmu Mnichov 1860 
svítí modře. Kapacita činí 69 901 fotbalových fanoušků! Součástí prohlídky byla také návštěva kabin a 
šaten velkých hvězd FC Bayern Mnichov. Při návštěvě tohoto stadionu jsme nezapomněli navštívit 
fan-shop Bayernu Mnichov a nakoupit si suvenýry. 
 Zaujala nás také návštěva Olympiaparku - centra olympijských her z roku 1972, ve kterém se 
tyčí Olympijská věž vysoká 200m. V její vyšší části se nachází otáčející se restaurace, díky které mohou 

návštěvníci vidět Mnichov ze všech 
stran. 
 Následující den ráno nás po 
noci v hostelu čekala návštěva BMW 
parku. Zde jsme viděli spoustu BMW 
aut jak na elektrický pohon, tak na 
typické pohonné hmoty. Po prohlídce 
nás čekala dvouhodinová cesta 
autobusem do Norimberka. Vystoupili 
jsme z autobusu a zamířili na místní 
císařský hrad s výhledem na město. Z 
hradu jsme se přesunuli do gotického 
kostela Panny Marie, který nechal ve 
14. století postavit císař Karel IV. Na 
Hauptmarktu konečně nastal rozchod a 
nákupy na adventních trzích. Jakmile 

nákupy skončily, vydali jsme se k autobusu a čekala na nás dlouhá cesta do České republiky. Ve 22:45 
jsme dorazili do Olomouce, unavení, ale spokojení. Zájezd se opět vydařil!   

Jakub Paseka, 8.A 

 

Redakce: Michaela Hirnerová, Johana Jeřábková, Kamila Jeřábková,  Alžběta Knoppová, Eliška Navrátilová, Klára 

Vítková, Tereza Švestková. Grafická úprava: Štěpán Bureš. Foto: Tomáš Bečica. Odborné vedení: Hana Kramářová 


