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Ať sedíme v lavici, kanceláři či kabinetě, každý na chvíli zapomene na svou práci a zamyslí
se nad rychle blížícími se svátky. Malé děti se čím dál tím více těší na dárky, starší
odpočítávají dny do prázdnin a rodičům roste nervozita, aby všechno stihli a na vše se
dobře připravili. Přesto nám počasí, výzdoba a trhy připomínají onen očekávaný denVánoce. A s touto nádhernou atmosférou a náladou bychom chtěli vstoupit i do tohoto
čísla školního časopisu. Čeká na Vás mnoho zajímavých článků, které vám přinesou
ohlédnutí se za předešlým měsícem, důležité informace a zábavu. A proto neváhejte a
začtěte se do dalšího čísla Zeyeráčku.
Za celou redakci přeje krásné Vánoce
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Vánoce a naše přání

Ema 4.A - Po Vánocích pojedeme na chalupu, kde budeme lyžovat a relaxovat. Přeji si
tablet, jelikož mám doma jen vyrobený z papíru.
Maruška 1.D - Pojedeme na hory, ale i když lyžovat neumím, alespoň si zabobuju. Pod
stromečkem bych ráda viděla panenku a deníček na malování.
Kuba 9.A - Celé Vánoce budu asi slavit. Přeju si mnoho věcí, ale nejvíce bych uvítal
vstupenky do kina.
Kája 9.A - Budu péct perníčky a měla bych dostat notebook, jelikož nechci sdílet počítač
s rodiči.
Terka 9.B - Budu chodit ven s kamarády a trávit čas s rodinou (sedět u počítače). Od všech
jsem si poprosila peníze, za které si potom koupím, co se mi bude líbit.
Míša 7.B - Budu chodit ven s kamarády, jezdit za babičkami a pojedu s rodiči někam na
dovolenou. Přeji si sluchátka a fotoaparát Nikon.
Katka 8.A – Prázdniny budu trávit hlavně s rodinou, protože Vánoce jsou podle mě právě
k tomu, aby byli všichni pohromadě a dobře spolu vycházeli.
Vítek 8.A – Žádné velké plány nemám, asi většinu času strávím doma u televize nebo
počítače. Radost pod stromečkem by mi udělaly playstation 3 nebo sluchátka.
Iveta Krejčí, AJ a Z – Podle toho, zda nasněží, vyrazíme na lyže s celou rodinou. Čekají nás
návštěvy po rodině, přiletí bratranec z Austrálie, takže si budeme mít o čem povídat.
Lenka Zápařková, HV a TV - Těším se, že si konečně odpočinu. Samozřejmě se ráda podívám
na klasické pohádky, ale budu se snažit trávit volno i aktivně. Radost pod stromečkem mi
udělá každý dárek.

Učitelský rozhovor
Zlatá družina

Anežka, Natálka, Valentýna, 7.B
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Ve čtvrtek 5. prosince si našel cestu
k nám do školy i Mikuláš se dvěma
anděly a čerty. Hodní žáci byli po
zásluze odměněni, ti zlobiví slíbili
nápravu. Nakonec si každý odnesl
nějakou sladkost.

Zeyeráček

Na slovíčko s učiteli
Ivoš Lošťák

Jiří Hampl

X
Vaše oblíbené zvíře

Pes

Pes
Oblíbená barva

Modrá

Modrá
Oblíbený film

Osobní strážce

Gladiátor
Nejoblíbenější předmět na základní škole

Tělocvik

Tělocvik
Nejoblíbenější sport

Kopaná

Volejbal, ale mám rád i atletiku
Co vás nejvíce baví na vyučování tělocviku?
Když vidím, že děti umí to, co jsem je naučil.
Když to děti baví a je to pro ně záživné.
Oblíbená vánoční pohádka
Tři oříšky pro Popelku
Tři oříšky pro Popelku
Co si letos přejete na Vánoce?
Zdraví
Aby byli všichni zdraví
Pokrm, který míváte na štědrovečerním stole
Kapra s bramborovou kaší
Lososa s bramborovým salátem
Nejoblíbenější vánoční cukroví
Plněné ořechy
Linecké
Eliška a Anička

Co se u nás děje


Na konci listopadu se všichni deváťáci zúčastnili Scholarisu, na němž mohli získat informace o
studiu na všech středních školách v Olomouckém kraji.



Druhé třídy zhlédly divadelní představením v Moravském divadle Pidínci a modrý kocour.



Do třídírny odpadů ve Chválkovicích se podívali žáci 6. tříd.



Výchovný koncert s názvem „Smím prosit“ absolvovali žáci 5. a 6. tříd, sedmé třídy pak program
s názvem „Tanec národů“.



Děti z 1. a 2. tříd vyrazily do Vyškova, kde se potkaly s čerty, Mikulášem a andělem. Hodné děti
dostaly od anděla balíček s překvapením, a ty zlobivé si vzal do parády čert.



V úterý 17. prosince se rozjedou třeťáci a dle volných míst i zájemci z řad druháků do Rožnova, kde
nás čekají Vánoce na dědině. Uvidíme stará řemesla a měli bychom navštívit i místní svíčkárnu.



Na začátku prosince se uskutečnila zajímavá exkurze do Polska, a to do Krakowa a Wieliczky pro
žáky 2. stupně (více informací se dočtete v dalším čísle Zeyeráčku)



Na vánoční hrad Šternberk se vypravili žáci druhých tříd a 4.B. Při prohlídce hradu se dozvěděli
zajímavosti o vánočních zvycích a v tvůrčí dílničce si mohli vyrobit vánoční svícen.
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Družina opět zlatá
Obrovský úspěch zaznamenala družina Základní školy Zeyerova v Olomouci ve 3. ročníku soutěže O
pohár KPOZ. Děti pod vedením Jany Fialové tak navázaly na předloňské vítězství a loňské druhé
místo.
Ve čtvrtek 21. listopadu se sešlo
osm týmu olomouckých škol, které v
Redutě Moravského divadla předvedly
vystoupení na téma Vítání občánků
nebo Jubileum olomouckých seniorů.
Program ZŠ Zeyerova začala žákyně 1.
třídy krásným recitačním pásmem,
poté následovala pohybová skladba na
Smetanovu
Vltavu,
vystoupení
s panenkami a na závěr další pohybová
skladba. Děvčata měla i nádherné
taneční úbory, které skvěle doplňovaly
jejich vystoupení. Odměnou jim pak

bylo zasloužené vítězství, pohár a finanční
odměna ve výši 10 000 Kč. První místo bylo o
to cennější, že naše žačky patřily
k nejmladším účastníkům. „Všechny školy
předvedly krásná vystoupení. Když však přišly
na řadu žačky naší školy, měli jsme všichni
rodiče dojetím slzy na krajíčku, a to
především u pásma na Smetanovu Vltavu.
Zeyerka si vítězství opravdu zasloužila,“
shrnula pocity rodičů maminka Terezky
Hnilicové.

Sponzorujeme zvířátka
I tento rok se nám naskytla možnost
sponzorovat zvířátko ze ZOO na Svatém
Kopečku. Minulý školní rok si žáci v anketě
vybrali ke sponzorování surikaty a i tentokrát
si můžete vybrat z 10 dalších zvířat.
Odměnou by měly být pro všechny žáky naší
školy opět volné vstupenky do ZOO.
Hlas můžete dát: lemur tmavý, lvíček zlatý,
hrošík liberijský, surikaty, rys karpatský, klokan rudý, tygr ussurijský, medvěd malajský, vlk arktický,
orel stepní.
Natálka, 7.B
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Exkurze do Honeywellu
Ve středu 20. listopadu se hoši sedmých až devátých tříd zúčastnili exkurze v Honeywellu Aerospace
v Hlubočkách. Tato firma se zabývá výrobou a opravou plechových a žárových dílů leteckých
turbínových motorů z nerezavějících ocelí a
speciálních slitin, které jsou dodávány pro
většinu motorů a energetických jednotek
společnosti Honeywell. Komponenty společnosti
tak nalezneme v mnoha dopravních letadlech
typu Boeing a Airbus, v helikoptérách,
v obchodních letadlech typu Dassault Falkon
nebo Cessna Citation.
Prohlídka začala prezentací a několika
krátkými filmy o celé společnosti. Dozvěděli
jsme se například, že Honeywell je americká
firma a že má pobočky po celém světě. Žáky
zajímaly veškeré technické vymoženosti především lasery nebo technika řezání vodou. Průvodci byli
velice příjemní a provedli nás celým areálem, přes kancelářskou sekci až do výroby.
Exkurze se velice zdařila a byla velice poučná. Kluci, kteří znali odpovědi na otázky, si odnesli i
drobné dárky. Možná, že se někteří sem vrátí za pár let buď na praxi, nebo na nějakou zajímavou
pracovní pozici.
Pavel, 9.B

Arcibiskupský palác
Hodina strávená v Arcibiskupském paláci byla pro
všechny naučná. Nejprve nás paní průvodkyně
provedla napříč palácem do největšího sálu, kde se
konaly různé důležité události, jako třeba večeře
s bývalým papežem Janem Pavlem II. Když jsme se
posadili na staré pohodlné židle, na kterých seděly
různé významné osobnosti, byli jsme seznámeni
s obdobím baroka a rokoka. Během následující
prohlídky jsme rozpoznávali podle obrazů dcery
Marie Terezie nebo hledali v jednotlivých sálech
ozdobné rokaje a doplňky.
Anička, 9.C

Kurz sebeobrany pro dívky
V pondělí 18. listopadu se uskutečnil první kurz sebeobrany pro dívky druhého stupně. Tento
speciální kurz nabízí škola evropských bojových umění Arma Ferre z Jeseníku, která si klade za cíl
předcházet možným rizikům, kterým jsou ohroženy především dívky.
Žákyně 6. až 9. tříd mají za sebou první lekci, která jim nabídla spoustu zajímavých rad, aby se mohly
bránit případnému nebezpečí.
Eliška, 6.B
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Výlet do Prahy
Na konci listopadu se konal již čtvrtý a zároveň i poslední výlet naší třídy do Prahy a neodradilo nás
ani sychravé podzimní počasí. Tentokrát jsme se nevydali po památkách, ale spíše jsme měli v plánu
si tento výlet užít. Jakmile jsme dorazili do hlavního města České republiky, vydali jsme se k
Planetáriu. Po jízdě tramvají nám sice dělalo menší problém najít správnou cestu, ale nakonec se nám
to povedlo. V planetáriu nás čekalo plno různých informací a zajímavostí z oblasti astronomie. Mohli
jsme si vyzkoušet celou řadu interaktivních exponátů, například model černé díry, planetární váhu,
optiku oka nebo jaké to je jet po povrchu Marsu nebo Měsíce, a to díky novým simulátorům. Díky
projektoru v hlavním sále s kopulí jsme dokonce měli možnost vidět oblohu tak, jako bychom stáli
pod večerní oblohou.
Poté jsme si to namířili do Barrandovských ateliérů. Vybrali jsme si kratší okružní prohlídku, která
zahrnovala výstavu kostýmu z různých, ať už méně nebo více známých filmů. Paní průvodkyně nám
poodhalovala tajemství všelijakých šatů z baroka, renesance a třeba i dnešní doby. Mohli jsme si i
vyzkoušet, jaký kostým si zahrál v pohádce Arabela, nebo Ať žijí duchové. Naší poslední zastávkou se
stalo nákupní centrum Palladium. Někdo si zašel na něco dobrého a někdo si zase prohlédl obchůdky,
kterých je v tomto obchodním centru opravdu mnoho. Nakonec jsme nasedli na vlak a zpáteční cestu
jsme doplňovali povídáním o našich zážitcích či o blížících se Vánocích.
Kamča, 9.C

Olympiády – školní kola
Přírodovědný klokan 2013
1. Paseka Jakub (9.A)
89 b.
2. Sedlák Otakar (8.C)
74 b.
3. Přenosilová Jana (9.B)
4. Vykoukal Jiří (9.B)
5. Macharáčková Michaela (8.B)

Dějepisná olympiáda (úspěšní řešitelé):
1. Sedlák Otakar (8.C)
46 b.
2. Jeřábková Kamila (9.C)
43 b.
3. Jeřábková Johana (9.C)
42 b.
4. Paseka Jakub (9.A)
41 b.
5.Čápek Petr (9.C)
38 b.
6. Kodytková Zdenka (8.A)
37 b.
7. Mlynaričová Kateřina (8.A)
36 b.

Olympiáda v českém jazyce
1. Paseka Jakub (9.A)
24b
2. Jeřábková K. (9.C)
23
3. Jeřábková J. (9.C)
23
4. Zdařilová Iveta (9.B) 21

Sára, 8.B

Bronz z aquaparku
V rámci Záchranářské akademie, kterou absolvovaly všechny třídy druhého stupně, se na
konci listopadu uskutečnilo i finále. V olomouckém aquaparku bojovalo celkem 8 čtyřčlenných
smíšených týmů ze čtyř základních škole Olomoucka. Naši Zeyerku reprezentovaly dva týmy.
Soutěže byly zahájeny ,,šlapáním vody“, kdy musel soutěžit každý člen týmu zvlášť. Poté jsme
lovili umělohmotné ,,rybičky“. I tuto soutěž absolvoval každý člen týmu. Abychom si trošku
odpočinuli a užili aquaparku, měli jsme chvíli volnou zábavu. Jako další disciplínu jsme museli co
5
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nejrychleji vyběhnout po schodech a
sklouznout se tobogánem dolů. Na zopakování
zásad první pomoci nám organizátoři připravili
situaci, kdy upadl důchodce na přechodu a
částečně ležel na silnici. My jsme měli ukázat,
co už umíme. Na závěr jsme měli štafetu. První
z týmu musel doplavat od mostu na konec
bazénu a předal kolík dalšímu, který si vzal
kolem pasu kruh a musel překonat divokou
řeku a to proti proudu. Třetí sklouzl po
skluzavce, podplaval most a poslední člen týmu
vyběhl po schodek a sklouzl po tobogánu.
Naše týmy se umístily na 3. a 5. místě. Každý tým dostal 2 poukazy na 180min do aquaparku a
družstvo umístěné na 1. až 3. místě obdrželo medaile. První místo dostalo navíc putovní pohár a ještě
další pohár, který jim zůstane.
1. družstvo – 5.místo: Anežka Bilíková, Radek Zubal, Emma Rýznarová, Jakub Krumpolc
2. družstvo – 3. místo: Johana Chrapková, Michaela Hirnerová, Oliver M. Liščák, Otakar Sedlák
Míša, 9.C

Anketa: Já a Scio testy
Míša 9. C.
Nejvíce se mi nevydařila anglická část, jelikož poslech i test byl velice těžký.
Kája 9. A.
Pro mě osobně byl nejjednodušší test z českého jazyka. Naopak matematika se mi nezdařila. Na testy
jsem se nepřipravovala, protože na školu, na kterou chci jít, nejsou potřebné.
Tom 9. A.
SCIO testy nedopadly vůbec podle mých představ. Sice jsem měl vysoký percentil v anglickém jazyce,
to díky našemu panu učiteli Vašátkovi, ale poslech byl složitý. Matematické úlohy se mi také moc
nezdařily. Celkově mě nezajímalo, jak testy dopadly, protože je nepotřebuji k přijetí na školu.
Verča 9. B.
Jsem s testy celkově spokojená, jsem ráda, že mám všechen percentil nad 50. Myslím, že dopadly
dobře a byly lehké, hlavně matematická část. I když jsem se nepřipravovala, byla jsem příjemně
překvapená.
Kuba 9. A.
Podle mého názoru byl jednoduchý test z OSP, u anglického jazyka mi dělal trochu problém poslech.
U většiny jsem měl veškeré odpovědi, ale v obecně studijních předpokladech mi chybělo nejvíce,
jelikož jsem měl hlad.
Iveta 9. B.
Testy pro mne byly snadné, zvláště testy z anglického jazyka, který ve škole zvládám jednoduše.
Percentil jsem měla nadprůměrný, tudíž jsem se svými výsledky spokojená.
Vojta 9.A
S výsledky jsem nebyl spokojený, čekal jsem to lepší, především v češtině. Ten den mi testy nesedly,
doufám, že naostro to bude mnohem lepší.
Sandra 9.A
Až na angličtinu se mi testy povedly, projevila se u mě značná nervozita. I nadále budu Scio testy
doma zkoušet.
Terka, Bětka, 9.A
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Tonda obal na cestách
Ve středu 27. 11. se na prvním stupni uskutečnila beseda „Tonda Obal na cestách“. Organizátoři
akce žáky zábavnou formou seznamovali s tříděním odpadu. Na začátku besedy byly dětem rozdány
karty s názvy a obrázky odpadu. Úkolem žáků bylo přiřadit na kontejnery správné názvy. Poté
následoval výklad s ukázkami o důležitosti třídění odpadu. Program byl obohacen video ukázkami se
skládkou a dalším zpracováním vytříděného odpadu. Pracovalo se i ve skupinách. Žáci aktivně
roztřiďovali obrázky plastu, skla, bioodpadu, papíru atd. Děti byly netradiční výukou nadšené, bavily
se a při tom získaly další potřebné informace. Na závěr jim byly rozdány odměny a pochvala za
aktivitu a pozornost.
Mgr. Petra Životková

Mimoškolní úspěchy žáků

Beseda s pamětníkem
V úterý 3.12. byl devátý ročník naší školy poctěn návštěvou pamětníka 2. sv. války, pana Luďka
Eliáše, který k nám přijel až z Ostravy. Očekávali jsme staršího pána, který bude mít potíže s pamětí,
pohybem a řečí. Proto nás velmi překvapilo, když jsme spatřili usměvavého milého člověka, který i
přes svůj úctyhodný věk 90 let sršel humorem, vyprávěl
zajímavé příběhy i děsivé zážitky z koncentračních
táborů.
Pan Eliáš byl deportován do ghetta v Terezíně a později
byl převezen do polské Osvětimi. Jeden z mnoha
zajímavých životních příběhů, které nám vyprávěl, byl o
dívce, kterou poznal v Terezíně a po 2. s. válce se s ní
oženil a prožil s ní 60 let života ve šťastném manželství. O
tomto člověku plném překvapení jsme se také dozvěděli,
že jeho životní lkáskou bylo také divadlo a že hrál v
několika celovečerních filmech např. Kletba bratří
Grimmů.
Ve druhé části této besedy dostal každý žák prostor na to, aby napsal svůj dotaz pro pamětníka.
Nejčastěji se žáci ptali, jestli viděl vůdce nacistů Adolfa Hitlera. Dozvěděli jsme se také, že velmi
dlouhou dobu o svém pobytu v koncentračním táboře nikomu nevyprávěl, na vzpomínky došlo až

7

Zeyeráček
době, kdy jeho děti „povyrostly“. Především hochy zajímalo také vytetované číslo
koncentračního tábora na jeho levém předloktí.
Všechny přítomné naprosto dojalo, když pan Eliáš procítěně recitoval báseň Jana Nerudy
Balady a romance. Byl to opravdu umělecký zážitek. Všichni bychom mu mohli jeho
optimismus a vitalitu závidět!
Kuba,

vězně
z knihy
životní
9.A

Turisťák na cestách
V říjnu jsme s turisťákem vyrazili na Bradlo. Jeli jsme vlakem do Hrabišína a potom pěšky přes
Benkov a Nedvězí na Bradlo. Počasí nebylo úplně nejlepší, z vyhlídkové plošiny na Bradle byl jen
omezený výhled, ale podzimem zbarvené stromy nám to
bohatě vynahradily. Z Bradla jsme pokračovali docela
příkrým sestupem do Nové Hradečné na vlak.
Zatím poslední výlet se konal v sobotu 23.11. Jeli jsme
do Velkého Týnce – Komárova, vystoupali jsme na
Hradisko a pokračovali po turistické značce přes Přestavlky
do Krčmaně. Tam se chvíli zdálo, že nám další cestu
zkomplikuje probíhající hon, ale naštěstí právě končil, a
tak jsme bez problémů došli do Grygova. Cestou jsme ještě trochu prolezli docela členitý terén
„Cikánských zmol“, prohlédli si pěkně upravenou náves v Grygově a došli na nádraží, kde nás čekalo
milé překvapení – v čekárně byl automat na teplé nápoje, a to jsme fakt potřebovali.

Slabikářová slavnost
Dne 22. 11. 2013 se uskutečnila, stejně jako v minulých letech, na naší škole v malé tělocvičně „Slabikářová
slavnost“.
Děti ze všech čtyř letošních prvních tříd předvedly pod vedením svých třídních učitelek prostřednictvím
veselých říkanek písmenka, která se v minulém období naučily. V úvodu vystoupení všichni prvňáčci zarecitovali
básničku „Abeceda“ od Jiřího Žáčka a dále již následovaly
jednotlivé básničky k písmenkům. Obecenstvo, které
představovalo vedení školy a žáci druhých a čtvrtých tříd,
odměnilo prvňáčky za pěkný výkon zaslouženým
potleskem.
Starší spolužáci ze čtvrté třídy obohatili slavnost
předvedením písničky „Abeceda“ a spolužáci z druhé třídy
zazpívali písničku „Na tý louce zelený“ s vtipným
pohybovým doprovodem. Tímto způsobem vyjádřili
prvňáčkům poděkování za jejich vystoupení. Žákyně
pátých tříd předaly každé první třídě soubor „Malovaná abeceda“, který obsahuje obrázky k vymalování k
jednotlivým písmenkům, které se žáci prvních tříd učí. Soubor „Malovaná abeceda“ vytvořili žáci pátých tříd
v hodinách IKT pod vedením svých vyučujících. Následovala slavnostní chvíle s předáváním Slabikářů a
pamětních perníkových medailí s velkou jedničkou za zvládnutí písmenek v Živé abecedě.
Žáci prvních tříd dobře zvládli předslabikářové období s Živou abecedou a za první tři měsíce školní
docházky udělali velké pokroky. A nyní jim nastane již nové období se Slabikářem a v paměti zůstane už jen milá
vzpomínka na vydařenou slavnost.
Mgr. Š. Kulhánková, Mgr. A. Čermáková
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