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Zeyeráček
Milí čtenáři,
máme za sebou jarní prázdniny, ve kterých jsme snad nabrali dostatek sil,
abychom vydrželi ještě tři zbývající měsíce. Snad vám to čekání na prázdniny
zkrátíme zajímavým čtením, které vám nabízíme v šestém čísle Zeyeráčku. Textem
i fotografiemi se vrátíme k letošnímu plesu, k besedě se spisovatelkou a
nezapomněli jsme ani na naše pravopisné okénko. Před sebou máme další volno
v podobě velikonočních prázdnin, tak si ho užijme. Deváťákům přejeme hodně
úspěchů při přijímacích zkouškách a všem ostatním stále dobrou náladu. -red-
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Agáta, 5.B
O prázdninách jsem jezdila na nákupy a připravovala jsem se na SCIO testy,
které mě čekají. Také jsem se chystala do školy a učila se.
Tereza, 8.A
O jarních prázdninách jsem byla u babičky. Na horách jsme sice s rodinou
nebyli, ale vynahradíme si to a pojedeme lyžovat ještě o víkendu.
Barča, 8.A
Já jsem ,,jarňáky“ strávila na chatě. Také jsem se občas domlouvala
s kamarádkami a jezdila k nim na návštěvy.
Vítek, 7.A
Zalyžoval jsem si v Tatrách, ve středisku Jasná. Přestože tam bylo docela
hodně lidí, sjezdovky přeplněny nebyly, protože je to velké středisko.
Adélka, 1.B
Jeli jsme na pár dní lyžovat do Krkonoš, když rodiče odjeli, zůstala jsem
ještě dva dny na horách s kamarádkou. Moc se mi tam líbilo.
Ilona Rohánková, p. učitelka ČJ - OV
Tři dny jsme strávili lyžováním na Červenohorském sedle, kde jsme si
užívali poloprázdných sjezdovek. Zbytek prázdnin jsem odpočívala, četla a
setkala se s přáteli a rodinou.
- Ptala se 8.C 1

O karnevalu, který zakončil
první pololetí, se více dočtete
na straně 3.
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Jaké povolání byste chtěla dělat, kdybyste nebyla učitelkou?
Pokud bych nepracovala jako učitelka, chtěla bych být lékařkou, protože i tato práce má nějaký smysl
a svoji důležitost.
Jaký předmět jste neměla ráda, když jste jako žákyně chodila na základní školu?
Nejméně ráda jsem měla chemii, protože jsem jí pořádně nerozuměla.
Máte nějaký oblíbený SKI areál a co vám na něm nejvíce vyhovuje?
Přestože lyžuji jen občas, je mým oblíbeným lyžařským areálem Ostružná, především proto, že není
daleko.
Jakou další aktivitou naplňujete svůj volný čas v zimě?
Ráda chodím do lesa na procházky a ráda sleduji romantické filmy, jako je například Dvě tváře lásky
nebo film Zamilovat se. Samozřejmě také ráda čtu knihy.
Jaký žánr knih čtete nejraději?
Oblíbené mám životopisné romány, v poslední době mě nejvíce zaujala kniha Lovec draků od autora
Hosseiniho.
Jakou máte nejraději kuchyni a jaké jídlo konkrétně?
Nejvíce mi chutná česká kuchyně, velmi ráda si pochutnám na tradiční svíčkové
– Ptaly se Eliška a Johča –

1. dubna - Den ptactva
7. dubna - Světový den zdraví
18. dubna - Mezinárodní den památek a sídel
22. dubna - Den Země
23. dubna - Světový den knihy a autorských práv
24. dubna - Světový den laboratorních zvířat
27. dubna - Světový den grafiky
28. dubna - Mezinárodní den pro bezpečnost a zdraví při práci
29. dubna - Mezinárodní den letectví a kosmonautiky
- Klárka -
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Dříve než žáci obdrželi svá pololetní vysvědčení,
sešli se v nádherně vyzdobené tělocvičně na
tradičním karnevalu. Učitelé za pomoci žáků 9.
ročníku připravili pro děti zábavný program. Ten
byl složen z tanečního vystoupení školní
družiny s názvem „Hej baby“, z vystoupení
žáků navštěvujících kroužek aerobiku a
vrcholem byla samozřejmě přehlídka
nejhezčích masek. Nádherných masek byla
spousta, fantazii se meze nekladly, proto
nebylo možné ani vybrat tu nejhezčí. Celým
programem se prolínaly soutěže, jichž se
školáci s radostí účastnili. Kdo si zasoutěžil, měl
možnost
své úchvatné kostýmy předvést i na tanečním parketu. Celé dopoledne bylo
rozděleno na dvě části, nejdříve si zábavu užili ti nejmladší, poté je vystřídali již „ostřílení“ hasiči,
policisté, kostlivci, piráti nebo princezny a víly z 3. až 5. tříd.
„Na karneval jsem se moc těšila, vystupovala jsem s družinou a pak jsem si to užila se spolužáky
během volné zábavy,“ podělila se o své dojmy Terezka Hnilicová, která se představila jako „upírka“.
Poslední lednový den zpestřený tradičním karnevalem opět vykouzlil na dětských tvářích úsměv,
dobrá nálada z nich jen vyzařovala, a tak to má ve škole být.

 Špatně : U cihelny
 Správně : U Cihelny

 Špatně : U sušírny
 Správně : U Sušírny
Autoři fotografií: Pavel Kraina, Johana Jeřábková
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Sbíráme víčka od PET lahví pro postiženého Lukáška, který má
mozkovou obrnu a potřebuje elektrický invalidní vozíček a speciálně
upravené auto. Společně mu můžeme pomoci k lepšímu životu.
Vršky musí být čisté!
Sbírejte je do krabice ve třídě a žáci 5.A je budou pravidelně vybírat.

V polovině dubna 2013 se uskuteční pravidelný jarní sběr papíru. Podrobné informace
dostanou žáci od třídních učitelů, ale již nyní mohou starý papír, noviny, knihy a kartony
shromažďovat. Nejlepší sběrači budou jako vždy oceněni.
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Na konci prosince se naše třída, 8.C, vydala s vyučujícím fyziky
na program „DSF“ připravený studenty Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého. Tento den byl zaměřen především na téma
fyzika v kriminalistice. Nejprve jsme si vyslechli úvodní prezentaci,
abychom se seznámili s pojmem kriminalistika. Naučili jsme se snímat
otisky prstů, kontrolovat pravost bankovek nebo zjistit výšku těla
podle délky kroků.
Po krátké přestávce jsme
se rozdělili do dvou skupin
a navštívili jsme jednotlivé
učebny. V první laboratoři jsme například nahrávali různé
zvuky a zjišťovali látky podle hustoty. Následně jsme se
přesunuli do druhé laboratoře, ve které nás čekaly spíše
zábavné úkoly s jednoduchými pomůckami, jež najdeme i
u nás doma. Vyzkoušeli jsme si rozeznávat syrové od
uvařeného vejce, usmažit vejce v papírové krabičce nebo vyrobit čočku ze želatiny. Nakonec jsme si
vysloužili sladkou odměnu.
Den s fyzikou se nám velice líbil a odnesli jsme si z něj mnoho užitečných informací.
- kolektiv třídy 8.C –

Od kterého základového slova je odvozeno slovo NETVOR? – obluda (správně tvor, 9. ročník)
Co je to odysea? – Odysseus ve 4. p. (správně dlouhá, strastiplná cesta, 8. ročník)
Kdo byl zakladatelem fašismu? – Baccaccio (správně Benito Mussolini, 9. ročník)
Které země jsou znázorněny na středním znaku ČSR? – Srbsko (9. ročník)
Kde sídlil papež při schizmatu? – na Kavkaze (správně Avignon, 7. ročník)
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Den plný očekávání nastal. Školní ples. Ples
a především polonéza se poslední dny skloňovaly
snad ve všech pádech. Všichni byli zvědavi, jak se
s touto první zkouškou dospělosti žáci vypořádají.
V sobotu 16. února ve vyzdobené sokolovně
v Chválkovicích bylo vše připraveno. Po zaplnění
sálu mohl ples Základní školy Zeyerova začít.
Bílé šaty doplněné černou květinou, vysoké
podpatky, krásné účesy – tak vpluly dívky na
taneční parket a okouzlily všechny přítomné. Jejich
partneři v tmavých oblecích s motýlkem je vedli tanečními
kroky. Píle a nadšení byly oceněny velkým potleskem a slovy chvály. „Na
polonézu jsme se připravovali poctivě dva měsíce. Trochu nás znervóznělo vypadnutí několika žáků
kvůli nemoci, ale nakonec jsme všechno s pozměněnou choreografií dohnali. Večer jsme si opravdu
užili,“ shrnula nejen za sebe Tereza Melecká. Taneční program ještě doplnila žákyně 4.B Kateřina
Svrchokrylová, přebornice Moravy v sólovém tanci, která
předvedla styl disco dance.
Pohodovým večerem provázela hudební skupina Charm
Muzik, která nenechala nikoho v klidu sedět, neboť
parket byl neustále zaplněný. K vydařenému plesu nesmí
samozřejmě chybět bohatá tombola, která i letos
potěšila snad všechny návštěvníky. O skvělé náladě
svědčí skutečnost, že zábava trvala dlouho do ranních
hodin. A i to je jistě důvod, proč se již nyní těšíme na
ples „Zeyerky“ v roce 2014. Všem, kteří se podíleli jakýmkoliv
dílem na organizaci školního plesu, vyslovila poděkování ředitelka školy Alena
Miková: „Jsem velice ráda, že tradici školních plesů u nás stále zachováváme, přestože vím, kolik
práce a času organizace zabírá. Poděkování patří samozřejmě i žákům za předvedenou polonézu,
věnovali jí hodně ze svého volného času a letos byla obzvláště nádherná,“ dodala ředitelka školy.

Více jak sto budoucích prvňáčků si prožilo svůj
velký den na naší škole. Předškoláci nejen z Olomouce, ale i
z blízkého okolí si během zápisu vyzkoušeli, jaká denní
náplň je bude od září čekat.
Ve třech třídách je přivítaly usměvavé paní
učitelky, kterým předškoláci předvedli svoje dovednosti.
Někteří se projevovali bez ostychu,
některým chvíli trvalo, než se rozkoukali.
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Třídami zněly písničky, říkanky, pohádky vyprávěné podle obrázků,
počty nebo dokonce i angličtina. V jedné ze tříd si mohly děti
vyzkoušet i práci s interaktivní tabulí. Paní učitelky si s dětmi povídaly,
aby zjistily i dostatečnou slovní zásobu.
Většina budoucích prvňáčků splňovala
podmínky pro přijetí, učitelé se
společně se školní psycholožkou
zaměřili také na výslovnost, někde
pak doporučili rodičům návštěvu
logopeda.
„Škola se nám velice líbí, je moderní a
zaujala nás také výstavba sportovního
areálu. Rovněž nás oslovila bohatá
nabídka kroužků,“ shrnuli svoje dojmy
rodiče Adama Sklenáře.
„Letos jsme zapsali 112 předškoláků
z toho budeme řešit 16 odkladů.
Z kapacitních
důvodů
by
nám
vyhovovalo otevřít pouze tři třídy. Abychom vyhověli všem zájemcům
uvažujeme o čtvrté třídě, která bude umístěna v prostorách ŠD. Jinak
by nám nezbyla žádná odborná učebna,“ objasnila ředitelka školy
Alena Miková.
Důvodem takového zájmu o ZŠ Zeyerova není podle ředitelky školy pouze výhodná poloha
školy, ale především kvalitní výuka a snaha žáky také vychovávat. „Nabízíme žákům řadu zájmových
kroužků, pro rodiče je pak prioritní vytváření bezpečného prostředí školy, na kterém mají zásluhu
všichni pedagogové i pracovníci školy,“ dodala paní ředitelka.

Velice živo bylo po celou středu 12. prosince na naší škole. Uskutečnil
se zde totiž Den otevřených dveří spojený s premiérovým Vánočním
jarmarkem. Jak se stalo již zvykem, zájem byl především o zhlédnutí
výuky na prvním stupni, kde zejména první a druhé třídy praskaly ve
švech. Rodiče, někdy i prarodiče pozorně sledovali, jak jejich ratolesti
zvládají školní povinnosti a s
jakým
zájmem
předvádějí
získané dovednosti a znalosti.
Zájemci
si
také
mohli
prohlédnout třídy, odborné
učebny, školní družinu nebo
navštívit zájmové kroužky. Akci
ocenili rovněž rodiče budoucích
předškoláků, kteří ještě nejsou rozhodnuti, na kterou školu
své dítě umístí.
pokračování na str. 8
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„Přišla jsem se podívat na výuku matematiky a moc se mi líbila. Děti pracovaly aktivně, bylo
na nich vidět, že se ve třídě cítí spokojeny. Musím také ocenit výzdobu nejen třídy, ale celé školy,
velice se mi líbí“ shrnula své dojmy maminka prvňáčka
Erika Čecháčka. Na Den otevřených dveří plynule navázal
Vánoční jarmark, který nabízel návštěvníkům možnost
zakoupit si drobné dárky a přáníčka, které vyrobily děti se
svými učiteli v pracovních činnostech nebo keramickém
kroužku. O tom, jak se výrobky líbily, svědčí skutečnost, že
se téměř všechny prodaly. Ve druhém patře školy byly
připraveny vánoční dílny, kde si mohl kdokoliv za drobný
peníz vyrobit malý dáreček pro své blízké – svíčku z včelího
vosku, originální předměty z korálků, vánoční přání, ozdobený skleněný svícen, keramiku či perníček.
Vánoční atmosféru zpříjemňovaly koledy, které zpívaly děti za hudebního doprovodu paní učitelky,
voňavý čaj a občerstvení, u něhož se všichni scházeli a živě diskutovali. Na závěr zazněla především
slova chvály a poděkování za příjemně strávené odpoledne bez shonu. Vánoční jarmark se podle
ohlasu vydařil a mohl by se stát příjemnou předvánoční tradicí školy.

Spoustu informací a poučení jsme si odnesly ze setkání se známou brněnskou spisovatelkou Věrou
Řeháčkovou. Vyučila se prodavačkou a vůbec ji nenapadlo živit se jako spisovatelka. Paní Věra nám
vyprávěla zajímavé příhody nejen o tom, jak se ke psaní dostala, ale například teď už víme i to, že
stránka v knize by měla být napsaná dle určitých pravidel a ty se musí dodržovat. Vzhledem k tomu,
že to zpočátku nevěděla, nechtěl jí žádný nakladatel knihy vydat. Zjistily jsme, že být spisovatelem
není vůbec jednoduché. Napsat jednu knihu trvá spisovatelce asi tři týdny a jeden týden zabere
úprava. Do poslední chvíle neví, jak bude vypadat obálka ani celkový vzhled knihy. Paní Věra psala
odmalička ženské romány, a proto pro ni byl
nezvyk začít s knihami pro dívky a později i pro
děti. Z toho důvodu často chodila a pobývala na
místech, o kterých chtěla napsat knihu. Když jí
tedy nakladatel poradil, ať napíše o koních,
zděsila se. Z koní měla celý život hrůzu, ale i
přesto s nimi strávila nějaký čas na ranči.
Následující kniha Jsi jednička, Zuzko sklidila
obrovský úspěch a čtenáři zatoužili po dalších
příhodách o koních. Věra Řeháčková zatím
napsala 126 knížek. Prozradila nám i své místo,
kde sepisuje svá díla. Podotkla, že se jí nejlépe
píše ve svém pokoji a nikde jinde by knihu stvořit nedokázala. Po celou dobu besedy byla paní
spisovatelka velmi milá a zodpovídala naše otázky. Poradila nám, abychom si všechny své prvotní
knižní pokusy schovávali a nevyhazovali je. Na závěr jsme si mohly přijít pro autogram, anebo si
koupit knížku s věnováním. Po rozloučení s paní Věrou Řeháčkovou jsme mohly přemýšlet o tom, jak
nás beseda zaujala a jestli bychom se nechtěly stát právě spisovatelkami.
- Kamča-
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