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Věrní a milí čtenáři, právě máte tu čest držet v rukou první číslo školního časopisu
Zeyeráčku v tomto školním roce. Může vás potěšit již známá anketa či rozhovor
s učitelem, ale zkoušíme náš časopis doplnit i novými nápady a postřehy. Jsme
velmi rádi, že se do naší redakce přidali i noví členové a zapojují se do tvorby. Jistě
vás budou zajímat články z výletu devátých tříd ve vodní elektrárně Dlouhé Stráně,
nebo jak probíhal na naší škole Evropský den jazyků. Také vás obeznámíme
s výsledky sběru papíru a mimoškolnímu úspěchy našich žáků, máte i možnost
prohlédnout si fotografie z akcí. Uvidíte, že i toto číslo Zeyeráčku bude stát za
přečtení a pokud máte chuť zapojit se s námi do tvorby, neváhejte a přijďte s
novými nápady.
Kamila
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Anketa : CoKamča
říkáte na nové obědy a čipy?
Alena Miková, ředitelka školy - Čipy jsou pro školu určitým přínosem. -JohanaPřekvapuje
mne, že děti čipy nezapomínají a neztrácejí tak často jako kartičky. Prvotním
problémem bylo odhlašování obědu e-mailem, ale předpokládám, že většina žáku
Vaše
redakce
se
naučila
jídla odhlašovat. Obědy mi chutnají s malými výjimkami, zato polévky
jsou výborné a velice hodnotné. Naopak mi nevyhovuje určitá nefunkčnost jídelny,
protože je zde velká pracovní plocha, vzdálené myčky a především malý počet
pracovnic. Proto se v jídelně tvoří fronty.
Tomáš 7.A - Obědy mi chutnají, ale vadí mi zdlouhavý výdej oběda. Navíc, i když
čip označím, pracovnice chtějí vědět, do jaké třídy chodím.
Michal 5.B - Myslím, že čip je snadněji použitelný. A protože ho mám na klíčích,
mám jistotu, že ho neztratím nebo nezlomím. Jídlo mi chutná mnohem lépe než
v mé bývalé škole.
Karel 6.A - Nejsem moc spokojený. Jídlo v jídelně mi nechutná, až na některé
polévky. Čipy mi také nevyhovují, jelikož jsou dlouhé fronty. S kartičkami byly
obědy rychlejší a k tomu je karta přehlednější.
Jitka 8.A - Obědy jsou velice dobré, lepší než nám vařili minulý rok. Nevyhovuje mi
zdlouhavé čekání ve frontě.
Tomáš 9.A -Se školní jídelnou jsem velice spokojený. Jídlo je velmi chutné, akorát
výdej je pomalý, a proto jsme na obědy někdy čekali i hodinu.
Bětka a Terka
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Evropský den jazyků plný
zábavy i ponaučení zaujal malé
i velké. Více na str. 3
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Na slovíčko s učitelem
Mgr. Martina Straková
Čím jste chtěla být jako malá?
Toužila jsem být učitelkou už od 1. třídy. Bavilo mě zapisovat si známky ostatních spolužáků a na gymnáziu jsem
dokonce předvídala otázky na písemku nebo kdo bude zkoušený.
Šla vám na základní škole čeština?
Ano, vždy jsem z ní měla jedničky.
Vyplňovala jste někdy internetovou seznamku?
Ano, podle mě by se mělo vše zkusit, ale hned druhý den jsem se odhlásila, protože mi přišlo hodně nabídek.
Stačil vás na této škole někdo rozčílit?
Jistě, některým žákům se to už podařilo. Jinak jsem však celkem klidný člověk.
Máte ráda adrenalin?
Ne, mám o sebe strach.
Nejlepší film, který jste viděla.
Slunce, seno… všechny díly. Můžu se na ně dívat pořád dokola a směji se u toho.
Chtěla byste na sobě něco změnit?
Chtěla bych více sportovat. Jsem moc líná. Vždy si říkám: „Zítra začnu…“
Chtěla byste učit i něco jiného než ČJ?
Dříve jsem učila i dějepis a občanskou výchovu. Ráda bych se k tomuto vrátila.
Jakou muziku (skupinu) jste poslouchala na střední škole?
Nejradši jsem měla KELLY FAMILY.
Jaké nejneobvyklejší jídlo jste jedla?
Chobotnici. Moc mi nechutnala, asi byla špatně udělaná.
Máte ráda výlety do přírody?
Ano, ale musí být krátké. Nejsem typ výletníka, který by chodil dlouhé tratě do kopce.
Čemu se ještě věnujete ve volném čase?
Relaxuji, plavu, věnuji se svému psovi a čas také trávím se svými kamarády.
Valča, Anežka a Natka

Vršky pro Simonku
Milí žáci, určitě jste si všimli, že ve vaší třídě leží krabice, do které se sbírají víčka. Letošní sbírka bude sloužit
Simonce.
Simonka se narodila jako zdravá holčička. V šestém týdnu života
onemocněla neznámým virem pneumokoka. Po těžké a
komplikované léčbě se podařilo Simonce zachránit život, ale
následkem užívání silných medikamentů a antibiotik Simonka
utrpěla vážnou poruchou mozku. Simonce může pomoci jen
speciální terapie, která je prováděna v sanatoriu Klímkovice.
Tato terapie však stojí 50 tisíc korun a není hrazena zdravotní
pojišťovnou.
Rodiče Simonky prosí všechny dobré lidi, aby sběrem víček
od PET lahví přispěli k úhradě terapie. Proto až příště dopijete
svůj oblíbený nápoj, vzpomeňte si na Simonku a věnujte jí svůj vršek.
Zuzka

Za pomoc při akci děkuje třída 6.A.
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Evropský den jazyků
Nejen razítka po celém obličeji a rukou, ale i nové poznatky o Evropě jsme si odnesli z tradičního Evropského
dne jazyků na naší škole, který se uskutečnil 27. září. Mladší žáci se těšili na zajímavé úkoly a ti nejstarší zase na
to, až si vyzkouší podílet se s učiteli na celé přípravě.
V osm hodin se všichni rozeběhli na různá stanoviště a začali plnit
disciplíny. Zkusili si zatančit valčík, složit anglické pexeso, udělat si obtisk
ruky nebo si vyzkoušeli znakovou řeč. Z těch složitějších zaujalo soutěžící
přiřazování vlajek a hlavních měst k evropským zemím, procvičili si
základní slovíčka v ruském i německém jazyce. Dvojice z devátých tříd a
učitel se na stanovišti snažili správně vysvětlit zadaný úkol, případně
nejmladším pomohli, a po splnění udělili razítko. Těchto disciplín se
zúčastnili žáci 3. až 8. tříd. „Nás nejvíce bavila aktivita v angličtině, kterou
jsme dělali na počítačích. Zábavné bylo také zvířecí pexeso na interaktivní
tabuli,“ svěřily se Katka a Terezka ze 3.A.
Pro
nejmladší
byly
připraveny
aktivity
v tělocvičně, kde se svým
spolužákům opět věnovali zkušení deváťáci. „Bylo hodně náročné
plnit roli učitele, ale na dětech bylo vidět, že je angličtina hrou
baví,“ řekla žákyně 9.C Klára Vítková.
Během projektového dne se také konala premiérově zvláštní
soutěž o nejevropštější palačinku. Zástupci jednotlivých tříd měli
co nejlépe nazdobit připravenou palačinku tak, aby se pojila
s Evropou. Po těžkém vyhodnocení se na první místo dostala
,,cukrová Eifelovka“ třídy 9. C.
Po ukončení tohoto dne jsme byli my, žáci devátého ročníku,
rádi, že je všechna příprava, které věnovali učitelé mnoho času a
energie, i zdárný průběh Evropského dne jazyků za námi. Nemohli
jsme však popřít, že se tento den opravdu povedl. Škoda jen, že
ten náš byl na této škole již poslední.

Kamča a Johča

Záchranářská akademie
Možná by někomu mohlo přijít trochu zvláštní, že si s sebou žáci 9.C brali 30. října místo učebnic plavky a
ručníky. Doopravdy to ale není zvláštní ani trochu. Deváťáci (jako již mnoho tříd
před nimi) se totiž zúčastnili akce olomouckého aquaparku Záchranná
akademie. Všichni byli zábavnou formou poučeni o první pomoci, úžehu, či
úpalu nebo i o všech možnostech krvácení a jeho zastavení. Také si každý mohl
na pomocné figuríně vyzkoušet, zda by vůbec zvládl masáž srdce, nebo umělé
dýchání. Nakonec si žáci napsali ve dvojicích krátký test, ve kterém bylo shrnuto
vše, co se v uplynulém čase dozvěděli, nebo si připomenuli. Za odměnu
dostávali ti nejbystřejší a nejrychlejší poukázku na volný vstup právě do olomouckého aquaparku. A na úplný
závěr si ti, co měli chuť, mohli jít naplno užívat všeho, co aquapark nabízel.
Po skončení akce byli všichni o něco moudřejší a určitě si každý, z tohoto zábavně prožitého dopoledne něco
odnesl.
Johča
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Exkurze Dlouhé Stráně
Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak jsme se na exkurzi do elektrárny Dlouhé Stráně dozvěděli mnoho
zajímavých poznatků. Hned, když jsme ráno vyjeli autobusem směrem Jeseníky, bylo jasné, že nám počasí bude
bránit v prohlídce elektrárny. Jakmile jsme dorazili na místo, ujala se nás paní průvodkyně a začala nám
popisovat, jak vlastně celá elektrárna funguje, kdy byla založena a proč stojí právě v této lokalitě. Dozvěděli
jsme se, že přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně je nejlepší ve střední Evropě a patří mezi jedny z
nejlepší na celém světě. Poté jsme mohli
zhlédnout naučný film a dále jsme
pokračovali tunelem pro chodce do
samotného středu kopce, nad kterým je
elektrárna vystavěna. Tam jsme měli
možnost prohlédnout si turbínu a dolní patro
podzemí. Bohužel kvůli už zmiňovanému
počasí jsme se nedostali na prohlídku dolní a
horní nádrže, takže jsme si tu dolní alespoň
prohlédli z pohodlí autobusu. Ještě nás
čekala prohlídka ruční papírny Velké Losiny,
takže jsme se v autobuse nezdrželi dlouho.
Poznali jsme, jak se takový papír vůbec
vyrábí, a jak těžká a náročná je to práce.
Také jsme dostali malý rozchod, takže jsme
mohli nahlédnout do obchůdku se suvenýry a nějaký ten vlastnoručně vyrobený papír si i koupit.
Cesta zpět probíhala s vyprávěním zážitků a samozřejmě i toho, co se nám na tomto výletu líbilo. Kamča

Výuka na „strojárně“
Naše škola se v letošním roce zapojila do projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
v Olomouckém kraji. V rámci tohoto projektu navštívila ve středu 9. října třída 9.A Střední průmyslovou školu
strojnickou na tř. 17. listopadu v Olomouci.
Po příchodu nás uvítal vyučující
elektrotechniky Mgr. Karel Neumann, který
nám představil průběh středoškolského
vyučování. Dozvěděli jsme se spoustu
informací např. o tom, jak fungují solární
panely nebo termistory. Vyučující nás
provedl školou, která má kromě tříd také
mnoho zajímavějších prostor, např. nově
vybudované
laboratoře,
dílny
nebo
posilovnu. Viděli jsme také studenty, kteří v
rámci praxe pracovali u strojírenských
zařízení, což pro nás bylo velmi zajímavé a
poučné. Další pro nás velmi přínosnou činností byla práce s počítačovým programem zabývajícím se 3D
modelováním jednotlivých součástek ze strojnického průmyslu.
Možná právě tato návštěva utvrdila některé z nás v rozhodnutí přihlásit se ke studiu na této střední škole.
Této akce se během školního roku zúčastní i další 9. třídy naší školy. V rámci spolupráce nabízí SPŠS zdarma také
kroužek počítačové grafiky a konstruování, do kterého se přihlásilo 11 žáků naší školy. Jakub Paseka, 9.A
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Stmelovák 6.B
Je po prázdninách a hurá do školy. Každý rok se těším na své spolužáky, letos nastupuji do nové školy a do
nového třídního kolektivu. Napadají mě různé otázky, na které neznám odpověď - jak mě přijmou, jak se mi tam
bude líbit. Hned první týden nám nová paní
učitelka navrhla – pojedeme na výlet do
Horní Lipové.
Stmelovací adaptační pobyt se uskutečnil
v termínu 18. - 20. 9. a zúčastnila se ho celá
třída. Všichni jsme se na něj těšili. Byli jsme
ubytování v penzionu Pod Smrkem. K
dispozici jsme měli vlastní zahradu,
víceúčelové hřiště, zastřešené venkovní
posezení s grilem, houpačky a prolézačky,
hernu, učebnu a jídelnu. Měli jsme dostatek
prostoru pro sportování i zábavu. První den
jsme se seznámili s místem pobytu a jeho
s okolím, večer jsme zakončili společnými
aktivitami u táboráku. Druhý den jsme si prohlédli Jeskyně Na Pomezí, poznávali jsme turistické značky,
zajímavá byla jízda i motorovým vlakem. Večer nás čekala Talentmánie i noční stezka odvahy. Třetí den jsme
vyjeli do Jeseníku, kde jsme si navštívili Vodní tvrz, pohráli jsme si v IQ herně a zaujala nás výstava Fauna a flóra
Jesenicka. Na nádraží v Jeseníku jsme zjistili, že tatínek jednoho žáka je strojvedoucí a bude řídit náš vlak do
Olomouce, který již stál na nástupišti. Všichni jsme tedy díky němu měli možnost podívat se do kabiny
strojvedoucího vlaku v mašině, což byl krásný zážitek na úplný závěr pobytu.
A jak hodnotili výlet spolužáci?
„Líbilo se mi ubytování a na snídani výběr jídla a pití. Bavil mě výlet do jeskyní a do IQ parku. Moc se mi
stmelovák líbil. Chtěl bych jet zas.“ Ondřej Krčka
„Dobrá byla noční stezka odvahy, hry s paní psycholožkou, práce ve skupinách, dobré jídlo a velké pokoje.
Nevyskytly se žádné hádky a byla jen zábava.“ Nikča Skládalová
Magda Kameníková, 6.B

Reportéři Zeyeráčku v akci
Rozhovor s Martinem Novotným, primátorem města Olomouce
Jak dlouho už jste primátorem města Olomouce?
Už téměř sedm let.
Jak se vám líbí být primátorem, je to lehká, nebo těžká práce?
Moje práce mě baví, přestože je to časově náročné od nevidím
do nevidím. Na druhou stranu člověk za pár let vidí nějaké
výsledky. Třeba, že je spravené Dolní náměstí nebo že se
vybudovala nová tramvajová trať. Právě to je důvod mé
spokojenosti s působením na postu primátora.
Na jakou školu jste chodil jako malý kluk?
Na základku jsem chodil stejně jako vy, tedy na Zeyerku. Často
na ni vzpomínám, byl jsem tam i na zahájení nového školního roku. Pak jsem studoval na Slovanském gymnáziu.
Jaká je vaše oblíbená barva? Samozřejmě modrá.
Eliška Podhorná a Kristýna Benešová, 6. A
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První školní den s primátorem
Začátek nového školního roku 2013/2014 se tradičně nesl v duchu slavnostní atmosféry. Starší žáci se těšili
první školní den především na svoje spolužáky, pro prvňáčky to byl den plný očekávání, jaké to vlastně v té
jejich škole bude.
Učitelé jim připravili krásné a milé prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně. První chvíle ve škole
prožívali všichni prvňáčci v doprovodu rodičů, někdy i sourozenců a prarodičů. Škola tedy byla zcela naplněná,
neboť letos se otevřely čtyři třídy pro 88 prvňáčků. Přivítat je přišel také primátor města Martin Novotný,
absolvent této školy, a náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Ředitelka školy Alena Miková vyjádřila radost
z takového zájmu o školu. „Jsme všichni rádi, že
se k nám hlásí čím dál více dětí. Můžeme jim
nabídnout krásné a bezpečné prostředí školy,
milý pedagogický sbor, bohatou nabídku
zájmových kroužků. Na konci loňského školního
roku jsme otevřeli zrekonstruovaný sportovní
areál a letos čeká žáky nová výdejna stravy,“
shrnula novinky ředitelka školy. Primátor města
přiznal, že při návštěvě školy si zejména
zavzpomínal na svá školní léta. „Škola je
především o kamarádství, o prvních láskách a
na to se vzpomíná celý život,“ dodal Novotný,
který spolu s učiteli předal každému prvňáčkovi
„kouzelný“ klíček Zeyeráček. Spolu s velkým
klíčem potom žáci společně s paní učitelkou
odemkli svoji novou třídu, kde na ně čekaly i malé dárečky.
O zpestření programu se postarali žáci krátkým recitačním vystoupení doplněným o hru na flétnu. Na závěr
zazněly písničky velmi úspěšného pěveckého kroužku školní družiny pod vedením Jany Fialové.

-red-

A jak se líbí prvňáčkům ve škole?
Jáchym Hájek, 1.B – Trošku mi dělá potíže matematika, ale paní učitelka i spolužáci jsou hodní.
Alexie Vargová, 1.B – Musím se víc snažit ve psaní, nejdou mi některá čísla tak, jak to chce paní učitelka. Mám
ve třídě docela dost kamarádů, nejsem ale ráda, když někdo zlobí.
Antonín Gajdoš, 1.D – Chutná mi moc jídlo v jídelně. Paní učitelka je hodná, i když někdy přísná.
Ptala se Adéla

Postup atletů do krajského finále
Na konci záři se zúčastnili zástupci naší školy atletického čtyřboje. Mladší dívky ve složení M. Zbořilová, V.
Kouřilová (7.A), A. Podlahová, V. Pišťáková, N. Musilová (7.B) a mladší chlapci ve složení R. Zubal, T. Lízner
(7.B), M. Soušek, D. Mandát, J. Krumpolc (7.A) obsadili shodně 2. místo. Obě družstva postoupila do krajského
finále. V jednotlivcích zvítězila Valentýna Kouřilová, Tomáš Lízner obsadil 3. místo. Gratulujeme!

Významné dny v listopadu
1. listopadu – Svátek všech svatých
2. listopadu – Památka zesnulých
11. listopadu – Den válečných veteránů
17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
Mezinárodní den studentů
18. listopadu - Mezinárodní nekuřácký den

20. listopadu – Světový den dětí
21. listopadu – Světový den televize
Světový den pozdravů
25. listopadu – Mezinárodní den bez nákupů
28. listopadu – Mezinár. den nekupování ničeho
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Do přírody s turisťákem
Dne 21.9. 2013 vyrazil náš turistický kroužek na první výlet,
který směřoval na Velký Kosíř. Sraz byl v 8:40 na Hlavním
nádraží. Nasedli jsme do vlaku a jeli do Čelechovic, kde
začala naše túra. Každý si šel vlastním tempem a ve
skupinkách. Když jsme vylezli na nově postavenou
rozhlednu, všichni se kochali krajinou. Cestou do Slatinic
jsme přelézali velký spadený strom, abychom viděli pomník
letecké havárie vrtulníku. Sice to bylo náročné, ale brali jsme
to s humorem. Ve Slatinicích jsme měli chvilku volna a
potom jsme už jeli autobusem do Olomouce. Výlet se i přes
sychravé počasí vydařil a těšíme se na další nové zážitky.
V sobotu 5.10. jsme jeli na náš druhý výlet do Bruntálu na
Lávové proudy u Meziny, Venušinu sopku a Uhlířský vrch.
Vlakem jsme jeli do Bruntálu, tam jsme nasedli na autobus,
který nás odvezl do Meziny. Pěšky jsme šli na Lávové proudy,
kde jsme si dali první svačinku a udělali společnou fotku.
Pokračovali přes louku, kde nás zastihla zmije, která se tam
nahřívala. Došli přes vesnici a polní cestu k Venušině sopce,
kde jsme obdivovali ztuhlou lávu. Po svačině a odpočinutí
jsme vyšli na Uhlířský vrch. Pozorovali pěkný výhled do okolí
a obešli si kapli. Cestou zpátky do Bruntálu jsme šli Křížovou
cestou. Na nádraží už jsme jen čekali na vlak. Výlet se
povedl, viděli jsme spoustu zajímavých věcí.
Gabriela Šafářová a Alena Šímová, 8.C

Podzimní sběr papíru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Třída
VII. B
III. B
III. C
II. B
II. A
II. C
IX. C
VIII. A
II. A
V. B
II. A
VIII. B
I.C
II. A
I.D

Jméno
Dostálová Vendula
Bouchalová Natali
Srovnalíková Sára
Bíza Radim
Čočková Kateřina
Peřinová Anna
Hirnerová Michaela
Vaverka Jakub
Tisoň Jakub
Hanák Tomáš
Barnetová Kateřina
Kadlecová Eva
Seichter Josef
Zatloukal Vojtěch
Šesták Jakub

kg
1091
1037
1000
941
678,5
582
360
306
303
300
287,5
273
250
247
213

Nasbíralo se 20 987 kg a výtěžek z této akce, který se
vyšplhal k částce 42 000,- Kč, výrazně posílí pokladnu SRPŠ a
přinese další možnosti a výhody žákům školy. Nejlepší sběrači byli odměněni poukázkami v hodnotách 500,-Kč, 300,-Kč, 200,Kč a 100,-Kč na nákup zboží v prodejně papírnictví Asopol U Bystřičky, Masarykova 24, Olomouc.
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Zeyeráček

Perličky ze Zeyerky
Píšeme Boccaccio, čteme [pikaču] - správně [bokáčo], 9. třída
Patří mezi psovité šelmy, má velké ušní boltce a žije na poušti? – klokan (správně fenek, 8. třída)

Mimoškolní úspěchy našich žáků
Stromy
Anna Chrapková
Na podzim jdou k holiči, jsou bez vlasů hned.
Na zimu se paruky nasadí.
Na jaře se nabarví narůžovo, nabílo a nazeleno.
V létě mají obchod s žaludy, jablky a třešněmi.

TROCHA PŘÍRODOPISU A ANGLIČTINY NEUŠKODÍ
1.
2

2.
3.

4

4.

6

5.
6.

5

3

1
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