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POCHOD PO STOPÁCH LOVCŮ
MAMUTŮ
Vyrazte s námi do barevné přírody!
První říjnová sobota je v Předmostí
ve znamení 24. ročníku historicko-
přírodovědného putování Po stopách
lovců mamutů. Turistický výšlap,
který už tradičně pořádá naše škola,
startuje v sobotu 2. října od 9 do 10
ČTĚTE NA STRANĚ 3

ROZHOVOR S UČITELEM Z
PRAVĚKU
Jak se učilo tehdy a dnes?
ČTĚTE NA STRANĚ 4

Slovo úvodem
Kudy vede cesta? 
Od poznání sebe sama, 
lidí kolem mě, mého domova
a okolí školy 
až po objevení krás
a zajímavostí naší vlasti, světa,
historie od současnosti až
k lovcům mamutů. 
 
Školní rok začal před chvílí a už
jsme měli šanci zažít spoustu
zábavy, jak při učení, tak se
svými spolužáky a naučit se
mnoho nových věcí. Přečtěte si
o nich s námi.

Pozvánka - Po stopách lovců 
mamutů
První říjnová sobota je
v Předmostí ve znamení 24.
ročníku
historicko-přírodovědného putování
Po stopách lovců mamutů.
Turistický výšlap, který už
tradičně pořádá naše škola,
startuje v sobotu 2. října od 9
do 10.30 hodin. 
My - žáci školy, účast
doporučujeme.

Anglické divadlo ve 
čtvrtek bavilo nejen 
žáky, ale i učitele
Today 30. September, took place
english theater and educational
program. This theater was held
to celebrate european day of
languages. Kids were solving
a murder and other problems.
there was lots of evidences and
two suspects. the victim was
a dancer, her husband was
a magician and her lover
a clown. they were doing
a cabaret in beautiful old hotel.
In the play was also a waitres
who was played by one of our
classmates from ninth grade. In
the end there was a fight
between married couple. The
lover heard that and took
advantage of tthe situation. He
poisoned a drink and gave it to
a dancer right in play. She fell
on ground and never woke up.
the program was fun and kids
really enjoy it. Other then fun
there was lots of knowledge to
get. We're really thankful to get
this opportunity. Thanks.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnes 30. září se odehrálo
anglické divadlo a edukační
program.
Toto divadlo se konalo
za účelem oslavit evropský den
jazyků. Děti řešily vraždu a jiné
problémy. Bylo zde spoustu
důkazů a dva podezřelí. Oběť
byla tanečnice, její manžel
kouzelník a její milenec klaun.
Společně dělali kabaret
v krásném starém hotelu. Ve hře
se také objevil číšník kterého
hrál jeden z našich spolužáků
z deváté třídy. Na konci se
odehrála hádka
mezi manželským párem. Tu
slyšel milenec tanečnice
a situace využil. Otrávil její pití
a ve hře jí ho podal. Ta spadla
na zem a už nikdy se
neprobudila.
Program byl zábavný a děti si ho
užily. Kromě zábavy jsme
získali i spoustu vědomostí.
Jsme vděční za tuto příležitost.
Děkujeme.
Evropský den jazyků podporuje
znalosti většího počtu jazyků
u obyvatel. Jeho cílem je
prohloubit znalosti učeného
jazyka nebo podpořit učení
jazyků nových.
P. Vránová, Š. Břenková
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Do nového 
školního roku s 
nadšením

mu líbí, že dostali hodnou paní
učitelku, se kterou je legrace.
V loňském roce je učila číst,
psát, počítat a také, že si
ve výtvarce můžou nakreslit, co
je baví. Kromě školy má Tom
rád také závodní auta. Nejvíce
ho baví angličtina, protože paní
učitelka vymýšlí hry, které
potom hrají např.: Little mouse.
Nejlepší je ale tělocvik! Běhání,
skákání, zábava!
Ale úplně nejvíce se mu líbí, že
může být mezi spolužáky. Podle
Toma bude nový školní rok
velké dobrodružství.
Jana je ze sedmé třídy. Nejvíce jí
baví přírodopis, protože se tam
dovídá nové věci o zvířatech,
které má ráda. V přírodopise jí
moc zaujaly i rostlinné
a živočišné buňky. Podle Jany je
dobré být ve škole, protože si
může povídat s kamarádkami
o různých věcech. Líbí se jí také,
jak se ve škole recykluje odpad.
Na nový školní rok se těšila.

Zeptali jsme se druháčka
a sedmačky: Jak se těšili
na nový školní rok?
Tomášek chodí do druhé třídy
a je moc spokojený. Nejvíce se

Adaptační kurz 
6. ročníků
V 7:55 jsme šli na školní kopec,
kde měl proběhnout adaptační
den.
Když jsme došli na školní
kopec, posvačili jsme, pak jsme
hráli seznamovací hry.
Při hře živé pexeso jsme se
navzájem poznali a pobavili.
Byla to velká zábava.
O přestávce většina spolužáků
chytala kobylky, pak je na nás
házeli.
Potom jsme pokračovali
ve hrách.
Cestou zpět jsme si povídali
s naší paní učitelkou a lépe ji
poznali.
 
Žáci 6.A

Ukliďme 
Česko!

třídě, připravili jsme si
pro spolužáky z 1. stupně
prezentaci, kde jsme odpověděli
na otázky: Co jsou to odpady?
Kam patří? a Proč nesmí
do přírody? Poté vedla cesta
žáků, naše cesta, pro pomůcky,
rukavice a pytle, k rozdělení
do skupin a ke svěřeným
úsekům v Předmostí.

Dohromady jsme naplnili celé
dvě popelnice. Jsme rádi, že
jsme mohli odlehčit přírodě
a žijeme v čistějším prostředí.
Každý z nás může přiložit ruku
k dílu. Společně ukliďme Česko.

Dne 17.9. jsme se my - žáci ZŠ
JAK Přerov, zúčastnili akce
Ukliď Česko. Protože jsme v 9.

Září u 
prvňáčků

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kterým děkujeme za kamarádský
a citlivý přístup. Už nyní se
těšíme a vyhlížíme další říjnové
zážitky.

Září u prvňáčků
 
Naši prvňáčci mají za sebou už
skoro celý měsíc.
 
Od prvního zazvonění školního
zvonu uběhl již skoro měsíc.
Prvňáčci za tuto dobu zvládli
spoustu úkolů. Připravují se
na psaní, umí přečíst první
písmenka, počítají do pěti, snaží
se dodržovat společně nastavená
pravidla chování. Vypravili se
na návštěvu knihovny
v Předmostí, kde se učili obalit
svůj pracovní sešit. V tělocvičně
si vyzkoušeli lekci pod vedením
instruktorů juda. Na školní akci
„Ukliďme Česko“ pracovali
pod dohledem žáků 2. stupně,
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Po stopách lovců 
mamutů
První říjnová sobota je
v Předmostí ve znamení 24.
ročníku
historicko-přírodovědného putování
Po stopách lovců mamutů.
Turistický výšlap, který už
tradičně pořádá naše škola,
startuje v sobotu 2. října od 9
do 10.30 hodin.
Vyrazte s námi do barevné
přírody!
První říjnová sobota je
v Předmostí ve znamení 24.
ročníku
historicko-přírodovědného putování
Po stopách lovců mamutů.
Turistický výšlap, který už
tradičně pořádá naše škola,
startuje v sobotu 2. října od 9
do 10.30 hodin. Prezence
účastníků je před budovou školy.
Po dvouleté odmlce se mohou
zájemci znovu podívat
do Malého školního muzea
lovců mamutů, jež je nově
umístěno do budovy staré školy.
Školní muzeum se slavnostně
otevře před zahájením akce o půl
deváté. Návštěvníci si budou
moci prohlédnout postavy
pravěkých lovců, ukázky replik
dobových ztvárnění Venuše,
typy pěstních klínů, pravěkých
nožů nebo je zaujme srovnání
mamutí stoličky mláděte se
zubem dospělého jedince.
Na devítikilometrové trase
barevnou podzimní přírodou
budou pro rodiny s dětmi
i školní kolektivy připraveny
soutěže zručnosti i pohybových
dovedností. Na třech lovištích si
budou moci děti ale i dospělí

vyzkoušet svou přesnost v hodu
kroužků na mamutí kly, střílení
z praku nebo správnou mušku
v míření na kuželky.
Nad zdárným a bezpečným
průběhem sobotní vycházky
budou dohlížet městští strážníci.
Výletníci se mohou těšit i na
občerstvení, které na ně čeká
po výšlapu na Školní kopec.
Poslední tečkou za sobotním
výletem bude sladký pamlsek
v cíli – znovu u naší školy.
Ukončení akce je naplánováno
na 14. hodinu.
Po stopách lovců mamutů
mohou v sobotu 2. října vyrazit
na turistický pochod
do Předmostí rodiny s dětmi
i třídní kolektivy.  
&
nbsp;  Foto: archiv školy
 

Výmalba chodby
Místo výtvarky malovali žáci
nástěnné pravěké motivy
 
Motivy pravěkých zvířat,
jeskynních lidí nebo lovců
s oštěpy zdobí od minulého
týdne spojovací chodbu
s budovou bývalé školy. Právě
tato chodba bude vstupní branou
do nově otevřeného Malého
školního muzea lovců mamutů,
které je od září umístěno
v budově staré školy. Poprvé se
do něj zájemci mohou podívat
v sobotu 2. října u příležitosti
pochodu Po stopách lovců
mamutů.
Na výmalbě chodby se podíleli
v rámci výtvarné výchovy žáci
druhého stupně školy. „Oživení
a zatraktivnění chodby jsme
věnovali asi dvaadvacet
vyučovacích hodin. Samotné
výmalbě předcházela studijní
příprava a náčrty tužkou. Potom
přišla na řadu práce se štětci
a akrylovými a temperovými
barvami,“ popsala učitelka
výtvarné výchovy Zuzana

Paštrnáková. Na stěnách se tak
objevily figury venuší, zvířecí
motivy, skupinky lovců,
jeskynních lidí ale i rostlinné
motivy. „Moc mě to bavilo.
Na internetu jsem si našla nálezy
jeskynních výzdob a inspirovala
jsem se. Byla to zajímavá
a kreativní práce,“ uvedla
žákyně osmé třídy Adéla
Hradilová. Žáci pracovali
ve dvojicích nebo trojicích. „My
jsme malovali Věstonickou
venuši a máme pocit, že se nám
povedla,“ ohodnotili své dílo
deváťáci Vojtěch Kravák
a Šimon Pospíšilík. Veřejnost
výtvory našich žáků uvidí
v sobotu 2. října, kdy se v 8.30
hodin slavnostně otevře Malé
školní muzeum.
 
Spojovací chodbu nové a staré
školy zdobí motivy lovců
mamutů. Ztvárnili je žáci II.
stupně pod vedením učitelky
výtvarné výchovy Zuzany
Paštrnákové. Foto: archiv školy
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Rozhovor s vyučujícím z pravěku!
Pod kamenem, u nás se kladl
velký důraz na praktické
předměty, hlavně na tělesnou
výchovu. Dívky se pro změnu
učily starat o děti, nemocné
a zpracovávat potravu.
Ž: A jak se u vás známkovalo.
U: Hodnotilo se slovně,
za každý větší úspěch byla větší
odměna.
Ž: Jaké odměny dostávali?
U: Kluci dostávali nové oštěpy
a děvčata nové jehly z kostí
na šití.
Ž: Zajímavé. Měli jste nějaké
prázdniny?
U: Ne, u nás se pracovalo
celoročně.
Ž: Co dělali děti ve volném
čase?
U: Poznávali přírodu a její okolí,
od matek se učili poznávat
byliny, kreativně malovali
v jeskyni obrázky.
Ž: Zajímavé, dnes se tohle
považuje vandalismus.
U: Aha, tak to jsem nečekal.
Ž: Každopádně krátí se nám čas,
děkujeme Vám za váš čas.
U: Já děkuji za pozvání.

Ž: Krásný zbytek dne.
Na shledanou.
U: Na shledanou.
 
 
A. Vajdová, P. Vránová, M.
Dudová, A. Otáhalíková, Š.
Břenková, K. Lysoňová, D.
Vymazal

V dnešním díle rozhovorů
s dějinami se budeme bavit
o školství z pravěku. Nikdo nám
to nevysvětlí lépe než vedoucí
tlupy - pan učitel Tříska.
 
(Ž- žák, U- učitel)
Ž: Dobrý večer, děkujeme
za pozvání.
U: Děkuji za tuto skvělou

příležitost, je to pro mě velká
čest.
Ž: Přišel jste až z pravěku , je to
pravda?
U: Ano, je to tak.
Ž: Bylo nám řečeno, že jste učil
v pravěku. Je to tak? Pokud ano,
jak to u vás probíhalo?
U: Ano , pár let jsem působil
jako třídní učitel ve škole

Návštěva muzea
Muzeum Komenského v Přerově
se nachází na přerovském
zámku.
 
Konají se zde výstavy i různé
kulturní akce. Muzeum nabízí
i stálé expozice.
 
My jsme navštívili expozici
školních tříd a kabinetu
měšťanské školy z doby

Rakouska-Uherska a školní třídu
z 50. let 20. století.
 
 
Tereza Trefilová

Minulost a současnost

Den žáka v minulosti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den žáka v současnosti
 
 
 
 
 
 
 
Štěpánka Břenková
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Znáte dobře své 
město?

 
 
 
 
 
 

Přerov
 
Přerov se rozkládá na obou
březích řeky Bečvy, jeho přesná
zeměpisná poloha je (N 49°27',
E 17°27').
 
 
Historie města sahá až
do pravěku (starší doby
kamenné).
Dokládají to archeologické
nálezy v Přerově-Předmostí.
První písemná zmínka o městě je
známa z roku 1141.
S naším městem Přerovem se
pojí mnoho významných
osobností jako jsou Jan
Blahoslav, Jan Amos Komenský,
Karel starší ze Žerotína, Josef
Kainar, Oldřich Mikulášek,
Karel Plíhal a mnoho dalších.
 
K městu se vztahuje několik
pověstí, například pověst
o původu jména města. Název
města Přerov má kořeny
v praslovanštině a v překladu
znamená příkop nebo stojatá
voda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak ale ke svému názvu
město přišlo?
 
 
Kdysi dávno v naší zemi žil
statný muž Bojus.
Byl silný a odhodlaný. Chtěl
změnit svět k lepšímu.
 
 
Proto se rozhodl, že hustý les
mezi Olšavou a Odrou přerube
a lidé budou mít snazší cestu
pro svá putování.
 
 
Dosud totiž lidé chodili
po nejistých stezkách
a Bojusova cesta by přece
představovala cestu pohodlnější
a bezpečnější.
 
 
Do práce se pustil s chutí,
nevadila mu lesní zvěř ani lesní
bytosti.
Tížila ho samota. Chyběla mu
člověk a lidské slovo. Napadaly
ho chmurné myšlenky.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Když se prorubal až k řece
Bečvě, tak znovu přemýšlel,
proč se do práce pustil. Kraj se
mu líbil a Bojuse napadlo, že by
bylo lepší, kdyby lidem místo
bezpečné cesty nabídl bezpečné
místo pro život.
Rozhodl se na břehu Bečvy
založit hrad. Osada, která se
u hradu nacházela dostala jméno
Přerub, ve kterém odkazovala
na Bojusovu snahu přerubat les.
Časem se z názvu Přerub stal
Přerov.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: stránky města Přerova
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Podzimní pohoda - 
recept na bábovku a 
čaj od našich žáků

 
 
 
Sychravější podzimní dny,
zejména ty nedělní, představují
volné dny před začátkem
školního týdne. Můžeme si
odpočinout u dobré bábovky
a zahřát se domácím čajem.
 
 

Varování: Než se
připravíte k práci,
nalaďte dobrou náladu
a úsměv na tváři. Jsou
to nezbytné suroviny.
 
 

Banánová bábovka
 
Suroviny:
2 ks vejce
1 vanilkový cukr
1 hrnek cukru
1 hrnek polohrubé mouky
1/2 hrnku oleje
1 prášek do pečiva
3 banány
citronová šťáva
 
 
Postup:
 
Připravíme si dobrou náladu,
úsměv a mísu. V míse
rozmačkáme banány a zalijeme
je troškou citronové šťávy, aby
neztratily svou barvu. Vejce
s cukrem třeme do pěny. Vše
společně smícháme s olejem,
moukou a práškem do pečiva.
Společně nalejeme
do připravené formy. Tip: Formu
předem vymažte máslem
a moukou nebo použijte pečící
papír. Troubu si připravte
na 180° C a až bude rozehřátá,
tak pečte asi půl hodiny.
 
Banánovou bábovku servírujeme
posypanou moučkovým cukrem.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jablečný čaj s medem
 
Suroviny:
2 jablka
400 ml vody
med
2 plátky citronu
 
Suroviny společně povaříme
v hrnci a servírujeme
v oblíbených šálcích - vyjde na 4
šálky.
 
 
 
 
 

Rybízový čas
s brusinkami a medem
 
hrst čerstvého rybízu
hrst sušených brusinek
400 ml vody
med
 
Suroviny společně povaříme
v hrnci a servírujeme
v oblíbených šálcích - vyjde na 4
šálky.
 
Dobrou chuť!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na fotografii je námi uvařený
domácí čaj z rybízu a brusinek.
 
Kateřina Lysoňová
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Literární příloha - tipy od našich čtenářů
“Svět je nádherná  

kniha,  

ale nemá cenu pro toho,  

kdo v ní neumí číst.“ 
 

Carlo Goldoni 
 

“Knihy jsou němí

učitelé.“
 

Aulus Gellius

 
 

“Kniha je nejlepším

přítelem. Jsme knihami

spojeni s duchem všech

národů a dob.“
 

Tomáš Garrigue
Masaryk

Lois Lowryová Spočítej hvězdy
Kniha americké autorky Lois
Lowryové vyšla v roce 2014.
Zaujme náročnější čtenáře,
kterým není lhostejná minulost.
V knize se seznamujeme
s kamarádkami Annemarií
a Ellen, které si válku zatím
nijak neuvědomují, snad jen tím,
že v obchodech není k dostání
vše, na co byly zvyklé, hlavně
sladkosti. Do jejich života se
však vplíží válka v podobě
okupace Dánska Němci.
 
Kniha je určena pro čtenáře
od 12 let. Psána očima dětí,
citlivě a popisované události

na čtenáře dokáží přenést jak
pocity tísně a strachu, tak
i naděje, odvahy.
 
Nela Pešková

Dílna čtení a tvůrčího
psaní v přírodě.
 
 
Práce s knihou, porozumění
jejímu obsahu a práce s ní je
nedílnou součástí našich hodin
literatury. A když je pěkné
počasí, vyrážíme i ven.

Rupi Kaur Květy slunce

Anna Otáhalíková
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Podzimní kvíz  
 
 

9. Stříhali dohola
malého chlapečka je
báseň přerovského
rodáka,

který se jmenuje:
 
 
a) Josef Kainar
b) Vladimír Mišík
c) Jan Skácel
 
 

10. Anglicky se podzim
řekne:
 
 
a) autumn
b) spring
c) summer
 
 
 
 
 
 
Daniel Vymazal
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Za redakci děkujeme všem
žákům i učitelům, kteří nám
pomohli s vytvořením tohoto
čísla školního časopisu Gejzír.
 
 
 
 
 
 
 

Správné odpovědi:
1.a, 2.c, 3.a, 4.a, 5.b, 6.b, 7.b,
8.a, 9.a, 10.a

1. V tento den je noc
i den stejně dlouhá
a zároveň končí léto.

První podzimním dnem
(podzimní
rovnodenností) je den:
 
 
a) 23. září
b) 21. září
c) 24. září
 
 

2. Svatý Václav je
velkou osobností našich
dějin.

Den, kdy byl zavražděn
si připomínáme:
 
 
a) 28. října
b) 17. listopadu
c) 28. září
 
 

3. Den, kdy si svatého
Václava připomínáme
nazýváme jako:
 
 
a) Den české státnosti
b) Den české majestátnosti
c) Svatováclavský den
 
 

4. Památku zesnulých
uctíváme:
 
 
a) 2. listopadu
b) 2. prosince
c) 2. ledna
 
 

5. 23. září v roce 1901 se
narodil básník,

který jako jediný český
spisovatel získal
Nobelovu cenu
za literaturu.

Byl to:
 
 
a) Karel Čapek
b) Jaroslav Seifert
c) Vítězslav Nezval
 
 
 

6. V listopadu si
připomínáme úmrtí
učitele národů.

Byl prvním moderním
pedagogem, napsal díla
jako Velká didaktika,
Svět v obrazech.

Na den jeho narození
slaví svátek učitelé.

O který den a osobnost
se jedná?
 
 
a) 17. listopad, Josef Jungmann
b) 16. listopad, Jan Amos
Komenský
c) 28. listopad, Jan Hus
 
 

7. Praví se, že za školou
v Předmostí bývala
studánka s velice
chutnou kyselkou.

Říkalo se o ní, že tam
nebývala vždy, ale
udělal ji tam jeden
pocestný.

Odkud a kam pocestný
šel?
 
 
a) z Dřevohostic na Hostýn
b) od Popovic k Předmostí
c) z Předmostí do Olomouce
 
 

8. Byli jedním
z nejbohatších
a nejvlivnějších rodů
Českého království v 15.
a 16. století.

Rodu náleželo mnoho
panství včetně Přerova.

Byli to:
 
 
a) Pernštějnové
b) Slavníkovci
c) Přemyslovci
 
 
 
 
 
 
 
 
 


