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SLOVO NA ÚVOD 

Milí čtenáři,  
po delší pauze se Vám do rukou dostává další číslo školního 
časopisu Zeyeráček. Obnovila se nám redakce, ale náplň 
zůstává stejná. Můžete se tedy těšit na pravidelné rozhovory 
s učiteli, na aktuální informace ze školy, na zajímavosti nebo 
úspěchy našich žáků. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu, 
či dokonce rozšíření naší redakce. Přejeme krásné Vánoce, 
všem pevné zdraví a mnoho štěstí v novém roce! 

Vaše redakce 
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Školní parlament zorganizoval 
netradiční mikulášský den, během 
něhož se ve všech třídách objevil 
velký počet čertů a čertic, ale i 
několik andílků.  
Více se dočtete na str. 9 
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Na slovíčko s učitelem - Mgr. Aneta Číhalová 

 

Jak ráda trávíte svůj volný čas? 

Ráda chodím do přírody a na hory.  

Jaký byl Váš nejhorší zážitek? 

Když jsem poprvé jela na lyžích a pak jsem zjistila, že jedu po černé sjezdovce. 

Jaké povolání byste ráda dělala, kdybyste nebyla učitelkou? 

Chtěla jsem být doktorka, vždycky jsem si to přála. 

Byla jste někdy za školou? 

Ne, byla jsem vzorná studentka. 

Který předmět jste neměla ráda, když jste chodila na základní školu? 

Nejvíc matematiku a fyziku. Musela jsem se pořád učit a nerada počítám. 

Vaříte ráda? Jakou kuchyni a jídlo máte nejraději? 

Ano, vařím. Nejraději mám českou kuchyni a moje nejoblíbenější jídlo je rajská a koprová 

omáčka, mám totiž ráda omáčky. 

Které je Vaše nejoblíbenější roční období? 

Mám ráda podzim, ale takový ten pěkný a barevný, když svítí sluníčko. 

 

Jakub Radič, VII. A 

 
 

 

 

 

 

VÝZNAMNÉ DNY PROSINCI 

1. 12. - Světový den boje proti AIDS 

2. 12. - Světový den počítačové gramotnosti 

3. 12. - Mezinárodní den zdravotně postižených 

5. 12. - 2. adventní neděle (bronzová neděle) 

7. 12. - Mezinárodní den civilního letectví  

10. 12. - Mezinárodní den lidských práv 

11. 12. - Mezinárodní den hor 

12. 12. - 3. adventní neděle (stříbrná neděle) 

18. 12. - Mezinárodní den migrantů 

19. 12. - 4. adventní neděle (zlatá neděle) 

20. 12. - Mezinárodní den lidské solidarity 

21. 12. - První zimní den (zimní slunovrat) 

29. 12. - Mezinárodní den biologické rozmanitosti 

Zpracoval Jakub Radič 
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Neobvyklé seznámení se s evropskými státy 
Na konci září jsme již tradičně připravili projektový den k Evropskému dni jazyků. Aktivně 

se zapojili všichni žáci 3. – 9. ročníků.  

Každá třída si předem vylosovala 1 evropský stát, ke kterému v průběhu měsíce sbírala 

informace, obrázky a jiné nápady. Zaměřili se na obecně zeměpisné informace, turistické 

zajímavosti, typické jídlo a osobnosti 

dané země. Ve skupinách pracovali na 

projektech a poté si své informace 

vyměnili.  Každá třída vylepila své 

projekty na dveře, aby je spolužáci 

z ostatních tříd mohli obdivovat. 

Postupně se tak v prostorách školy 

objevily kromě originálních výtvarných 

prací také model Atomia a hranolky v 3D 

(8.B, Belgie), mlýn a jízdní kolo ze špejlí 

(8.C, Holandsko), 3D model rakouských 

Alp a k ochutnání voňavý Wiener 

Schnitzel (7.C, Rakousko), nebo 

„skleničkový“ dezert (9.A, Norsko). 

„Bylo to příjemné zpestření vyučování. 

Všichni jsme dokázali spolupracovat, dokonce jsme ochutnali i norský dezert,“ zhodnotila 

Evropský den jazyku žákyně 9.A.   Hana Bednaříková, vyučující cizích jazyků 

 

 

Knihy nás baví 
Seznámit se se zajímavými knihami 

a poznat nové autory dětské 

literatury bylo cílem návštěvy 

Knihovny města Olomouce 

v Neředíně. 

Žáci VI. A se v rámci rozvoje 
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čtenářské gramotnosti dozvěděli zajímavosti ze života Roalda Dahla a Davida Walliamse. 

Co mají tito dva autoři společného a v čem se jejich tvorba liší? Na to hledali žáci během 

lekce odpovědi. A nejen to. Poslechli si audioukázky, krátká videa, hledali názvy knih a 

samozřejmě i sami tvořili krátké příběhy. O tom, že byli velice úspěšní, svědčí i fakt, že 

nejlepší práci si paní knihovnice „vypůjčila“ pro ostatní návštěvníky vzdělávacího 

programu. 

Žáci si lekci opravdu užili a odcházeli z ní s předsevzetím, že si alespoň jednu knihu od 

těchto významných autorů přečtou. Získané dovednosti budeme i nadále rozvíjet v dílnách 

čtení, které jsou součástí výuky českého jazyka. 

Hana Kramářová, vyučující ČJ 

 

Inspirace pro volbu povolání 

Žáci devátého ročníku budou za pár měsíců vyplňovat přihlášku na střední školu, a budou 

tak rozhodovat o svém budoucím povolání. Naše škola v rámci volby povolání pro ně 

uspořádala několik exkurzí, abychom jim rozhodování usnadnili. 

V Prostějově navštívili 

firmu Toray. Prohlédli si 

výrobu tkaniny pro 

podšívky, pro výrobu 

airbagů, tiskové desky 

pro bezvodý ofset. Poté 

navštívili rodinnou firmu 

Koutný, kde se vyrábí 

pánská móda i uniformy 

pro státní zakázky. 

Seznámili se i s historií 

podniku. Prošli si 

provoz, viděli, jak vzniká návrh oděvu až po konečnou finální úpravu. Ve firmě Maier, 

výrobci plastových komponentů pro automobilový průmysl, zjistili, že jejich výrobky najdou 
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 Reprezentantky (spodní řada zleva): Kristina Radičová, Eliška Širučková 
(brankářka), Elena Spurná, (horní řada zleva) Karolína Konečná , Sára Švarcová, 
Valerie Síkorová, Bára Skácelová, Tereza Šestáková a Marie Černá 

uplatnění v různých typech automobilů.  Při další exkurzi navštívili závod HTM Sport v 

Litovli, kde se vyrábějí lyžařské boty značky Head, poté navštívili největšího a 

nejmodernějšího výrobce těstovin v České republice, a to firmu ve Třech Dvorech. Poslední 

zastávkou byla strojírensko-metalurgická skupina UNEX Uničov.  

Třídu 9.C čekalo v Hranicích, konkrétně ve firmě Schäfer, seznámení se s logistikou a 

stavbou objektů na skladování.  Z Hranic se přesunuli do Nošovic, kde sídlí známá 

automobilka Hyundai. Poslední navštívenou firmou v rámci exkurze byla Marlenka, která 

se nachází ve Frýdku-Místku. Všechny zaujala příprava kuliček, pečení plátů těsta pro 

výrobu Marlenky a také kontrola kvality.  

Díky možnosti nahlédnout pod ruce pracovníků ve všech závodech a firmách doufáme, že 

žáci mají větší představu, kterému povolání se chtějí v budoucnu věnovat.  

 Slavomíra Schubertová, vyučující fyziky 

 

 

Florbalistky se neztratily 

Dne 5. listopadu se děvčata 

ZŠ Zeyerova zúčastnila 

okresního kola ve florbalu. 

Soutěž byla určena pro dívky 

8. tříd. Holky se rozhodně 

neztratily a nic nedaly 

soupeřkám zadarmo. Zápasu 

se celkem zúčastnily tři 

týmy. V prvním kole porazily 

Gymnázium Hejčín 4:2, ale 

druhý zápas bohužel 

prohrály s Lutínem 2:11. 

Čtvrtý tým nedorazil. Po 

celou dobu holkám fandila a povzbuzovala je jejich trenérka, paní učitelka Martincová. 

Hráčky byly rády, že si mohly vyzkoušet, jak to na takovém turnaji chodí. Příští rok se dívky 

turnaje určitě zúčastní znovu.                                Jakub Radič, VII. A 
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Přespolní běžci na bedně 

Na konci září se vybraní žáci 7. tříd zúčastnili okresního kola v přespolním běhu 

pořádaného DDM Olomouc a AK Olomouc.  

Naši školu reprezentovalo 6 dívek a 6 chlapců a v konečného pořadí týmů chlapci obsadili 

skvělé 2. místo a dívky krásné 

3. místo.  

Nejrychlejším závodníkem ve 

své kategorii se stal Jakub 

Sadílek ze 7.C. Všem 

účastníkům moc děkujeme za 

skvělou reprezentaci školy. 

                  Iva Malá, vyučující TV 

 

 

Ze školní družiny 

➢ Na začátku října žáci 6. oddělení školní družiny v doprovodu paní vychovatelky 

Šobrové a paní asistentky Cenkerové navštívili LaserArenu v Olomouci. Děti byly 

rozděleny do skupin po sedmi a utkaly se celkem ve čtyřech soubojích. Všichni 

zúčastnění si odpoledne moc užili a těší se na další zábavný program v družině. 

➢ V listopadu proběhl v rámci 6. oddělení školní družiny „Den šílených účesů“. Žáci 3. A 

a 3. B s pomocí rodičů vytvořili opravdu bláznivé kreace. Z vlasů byly ztvárněny kávové 

hrníčky, muffiny, dort, váza s květinami, šachové pole, chameleon nebo louka 

s brouky. Akce měla velký úspěch u všech. 

 

Spodní řada zleva: K. Koudeláková, S. Churavá, N. Navrátilová,  E. Štajncová, 
T. Marousková, B. Hadačová, Vrchní řada zleva:  S. Mišák, J. Matal, Jakub 
Sadílek, J. Hájek, A. Šroubek, J. Křížek, V. Štelzig 
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Krátce 

➢ Státní svátek Den boje za svobodu 

a demokracii byl žákům 

připomenut v podobě milníků 17. 

listopadu, kterém přispěly k pádu 

komunismu. Na schodech a dalších 

místech školní budovy na ně čekaly 

stručné informace toho důležitého období československých dějin. 

➢ V rámci hodin přírodopisu se žáci osmých tříd zúčastnili exkurze po olomoucké ZOO. V 

hodinách probírali jednotlivé řády třídy savců, takže návštěvou zoologické zahrady měli 

jedinečnou možnost doplnit si vědomosti i o praktické poznávání živočichů.. 

➢ V rámci hodin českého jazyka se žáci 6. tříd učí psát dopisy. Letos našli vyučující 

partnery ze ZŠ Vítězná v Litovli 

a ZŠ Borovského v Karviné-Ráji 

a domluvili se, že si dopisy žáci 

vzájemně vymění.  Holky a kluci 

psali např. o tom, co je baví, jak 

se těší na Vánoce nebo zda se 

jim více líbila distanční výuka, či 

je lepší učení ve škole. 

➢ Pro děti v klubu Pohoda si paní 

psycholožka Andrea Krejčí 

nachystala pečení pizzy. Ve dvou skupinách se děti pomocí drobných pracovních úkonů 

učily spolupracovat. Společně si pak pochutnaly na svých výtvorech. 

➢ Na konci listopadu se vydala 15členná skupina dětí spolu s paní psycholožkou Andreou 

Krejčí a asistentkou pedagoga Darjou Cenkerovou do multismyslového centra 

Snoezelen v centru Olomouce. Děti si užily hodinu poznáváním hmatových, sluchových 

i čichových vjemů. Největší úspěch měla vodní postel a bazének s míčky. Atmosféra 

v centru navozovala klid a pohodu, kterou si většina z účastníků odnesla sebou domů. 
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Perličky ze školních lavic 

➢ 1. Svatý Václav byl Karel IV. 2. Slované se dělí na vegeteriány a všezravce. 

3. Hus kritizoval propustky = správně ODPUSTKY. 4. Pragmatická sankce – zaručuje 

neviditelnost habsburské monarchie = správně NEDĚLITELNOST. 5. Homo habilis – 

člověk stručný = správně ZRUČNÝ, Homo sapiens sapiens – vyráběl okna = správně 

ČLOVĚK DNEŠNÍHO TYPU  (hodina dějepisu) 

➢ 1.  Před záchodem jsou si všichni rovni. 2. Vlastenectví je, když se o něco dobře 

starám, dobře si to zasadím, zalévám to a až to vyroste, tak to sklidím = správně 

ODDANOST SVÉ VLASTI. 3. Nacionalismus je, když se nechováme ke své zemi hezky a 

házíme na zem odpadky = správně: MYŠLENÍ ZDŮRAZŇUJÍCÍ VÝZNAM NÁRODA 

(hodina občanské výchovy) 

➢ Jak se dorozumívají včely? Bzzzzzzzzzzzzzzzzz bzzzzzzzzzzz (hodina přirodopisu) 

➢ Uveď souhvězdí – Androméďa (hodina zeměpisu)  

➢ 1. Slovo během – jsou to příslovky = správně PŘÍSLOVCE. 2. Obyvatel Švédska – 

Švéďan = správně Švéd 

 

Po Zeyerce se proháněla strašidla 

Členové Žákovského parlamentu se rozhodli v tradičním dušičkovém čase potěšit mladší 

žáčky oslavou Halloweenu.  

Nachystali si pro ně v tělocvičně, která 

byla na tuto příležitost strašidelně 

vyzdobena, třináct stanovišť s úkoly, z 

nichž některým mohla „tuhnout krev 

v žilách“. Po absolvování této části se 

mohli ti odvážnější vydat do 

tajuplného sklepa, kde řádili duchové 

a kostlivec. Kdo se nebál a prošel 

úspěšně všechny zkoušky, byl odměněn. Všichni si dopoledne užili a strašidla mohou znovu 

v klidu na rok usnout.                          Milan Absolon, vyučující ČJ a D 
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Green eTwin Radio 

V letošním školním 

roce se třída 7.A 

v hodinách angličtiny 

zapojila do programu 

evropských škol 

eTwinning. 

S partnerskými 

školami z Francie, 

Itálie, Španělska, 

Polska a Německa 

jsme vytvořili projekt Green eTwin Radio. V první části projektu se navzájem seznamujeme 

se zajímavostmi našich zemí. V další části se těšíme na online setkávání se žáky 

zahraničních škol a nahrávání podcastů. Společným tématem projektu je ochrana přírody a 

environmentální problémy. Tyto aktivity nám pomůžou zajímavou a zábavnou formou 

zlepšit komunikaci v angličtině a nahlédnout do tříd v jiných zemích.   

                                   Pavlína Doležalová, vyučující AJ 

 

Čertovský den s andělským nádechem 

Žákovský parlament vyhlásil, že kdo bude chtít, může přijít do školy poslední den před 

svátkem sv. Mikuláše v masce čerta, nebo anděla. Ve třídách a na chodbách  to vypadalo, 

že se u nás vyskytují spíše čerti, těch bylo asi čtyřikrát více než andílků. Jsme přesvědčeni, 

že to je pouze tím, že maska čerta se lépe shání a opravdu ničím jiným.              M. Absolon  
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Cesta do pravěku 

V listopadu jsme se se žáky ze 6. B v pracovních činnostech pustili do výroby pravěkých 

pracovních nástrojů. Propojili jsme tak učivo s dějepisem, ve kterém se žáci právě o 

pravěku učí. Žáci si přinesli větve, klacky, kameny a provaz a popustili uzdu své fantazii. 

Práce jim šla od ruky a s nadšením, z čehož  vznikly povedené výrobky. Následující 

vyučovací hodinu si přinesli přírodní materiály (např. kameny, větve, kaštany nebo šípky) a 

provázek na upevnění, případně navlečení. Žáci si mohli vybrat, zda si vyrobí  pracovní 

nástroj, nebo šperk. V pravěku by se naši žáci rozhodně neztratili!   

Aneta Číhalová, vyučující pracovních činností a českého jazyka 

 

Slabikářová slavnost 

Jeden listopadový pátek se všechny děti z 1.A těšily do školy o něco více než obvykle. 

Kromě toho, že se do ní vracely po čtyřdenní distanční výuce, věděly, že je čeká výjimečný 

den s překvapením. Den, kdy měly ukázat, co všechno se za dva měsíce ve škole stihly 

naučit.  

Jsou to prvňáčci šikovní. Zvládli už přečíst celou Živou abecedu, naučili se číst spoustu 

písmen, slov i krátkých vět. Také znají mnoho básniček, písniček a pohádkových postav. Na 

Slabikářové slavnosti se děti pustily do plnění úkolů. Společnými silami si vzpomněly na 

všechny dopravní prostředky, kterými jezdí Večerníček, spočítaly, kolik vlasů má na hlavě 
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Rákosníček a ukázaly, jak se orientují v dalších pohádkách. Po společném zpěvu písničky 

došlo i na písmena, která už děti poznají. A protože ke každému z nich znají krásnou 

básničku, všechny podle obrázků zarecitovaly.   

Pak už mohlo následovat 

očekávané překvapení. 

Všichni prvňáčci ukázali, že 

už zvládli pořádný kus 

práce, a proto byli oceněni 

velikou medailí. A protože 

na nich byla vidět chuť 

pustit se do poznávání 

dalších písmen, každý si 

odnesl svůj nový Slabikář. 

Děti se už teď těší na všechno, co si v něm přečtou a co nového se v něm naučí.                              

                                                                        Eva Thürriglová, TU 1. A 

Jsme v novinách- Olomouckém deníku  
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Malovaná písmenka 

Klapla vrátka od školky a stali se z nás školáci. Těšili jsme se, co nového nás ve škole čeká, 

co se naučíme a kolik nových kamarádů poznáme. Jsou to již 4 měsíce a umíme spoustu 

nových dovedností. Dokážeme poznat některá písmenka, umíme je napsat, radost nám 

dělá, že si umíme i něco spočítat. Z písmene M jsme v pracovních činnostech vytvořili 

myš, z E zase Eskymáka, z I veselého indiána, moc se nám povedla i písmena A, v podobě 

anděla, a T v podobě tygra. Již teď se moc těšíme, jaká další veselá písmenka nás ještě 

čekají. Našim novým školákům přejeme, ať se jim ve škole líbí, poznají nové kamarády a 

ze školy si odnesou co nejvíce znalostí, vědomostí a radosti.  Lenka Tomigová, TU 1. B 
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