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1956 - 2006

·kola s tradicí
PÛl století je jiÏ v˘znamnou ãástí novodobé historie Pﬁerova, jenÏ letos slaví 750. v˘roãí pov˘‰ení na mûsto. Za tûchto pût desetiletí pedagogové Z· Îelatovská (dﬁíve Jeremenkova) s trpûlivostí a svûdomitostí vychovali tisíce absolventÛ, kteﬁí na‰li uplatnûní
v mnoha oborech lidské ãinnosti a jistû nezapomínají, Ïe základy jejich vzdûlání byly
poloÏeny právû zde.
·kola své dobré jméno získávala postupnû, a to dlouhodobou a cílevûdomou prací
celého kolektivu pedagogick˘ch pracovníkÛ. Ti se vÏdy snaÏili vytváﬁet pro dûti prostﬁedí plné dÛvûry a inspirace a jejich práce se jim stala posláním.
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¤editelé ‰koly
Antonín Îampach
âestmír Voln˘
Miroslava Hﬁebaãková
Eva Malíková
âeslav Novák

(1956 – 1964)
(1964 – 1977)
(1977 – 1985)
(1985 – 1990)
(1990 – dosud)

aãková
Miroslava Hﬁeb

ch
Antonín Îampa
âestmír Voln˘

Eva Malíková

âeslav Novák

Zástupci ﬁeditele
Josef Dlouh˘
Miroslava Hﬁebaãková
Vojtûch Vlãek
Jaroslav MaÀásek
Franti‰ek Teska
Vojtûch Burian
Jaroslava Grygarová
Eva Malíková
Milada Kalousová
Marie Vérostová
Marie Hobzová
Jarmila Priesolová

(1956 – 1960)
(1959 – 1977)
(1959 – 1963)
(1963 – 1965)
(1964 – 1972)
(1972 – 1987)
(1973 – 1986)
(1977 – 1985)
(1985 – 1987)
(1987 – 1990)
(1986 – 1990)
(1990 – dosud)
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STAVBA ·KOLY ve faktech
Provádûcí závod: Stavosvit Gottwaldov
Slavnostní poloÏení základního kamene: 12.ﬁíjna 1954
Slavnostní otevﬁení budovy ‰koly: 2.záﬁí 1956
Zahájení pravidelného vyuãování: 3.záﬁí 1956
Úplné dokonãení prací v suterénu a tûlocviãnû: 15.záﬁí 1956
Zaji‰tûná finanãní ãástka na v˘stavbu ‰koly: 7 milionÛ Kãs
Projektovaná kapacita ‰koly: 800 ÏákÛ
·kolní budova má tﬁi celky:
a) hlavní trakt s uãebnami o celkové v˘‰ce ãtyﬁ podlaÏí
b) trakt ‰kolní druÏiny o dvou podlaÏích
c) trakt tûlocviãny
PÛdorys budovy: tvar písmene Z (nevytváﬁí se tak stísnûné nádvoﬁí jako u budovy s pÛdorysem písmene U)
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ZE ·KOLNÍ KRONIKY
O tom, ãím ‰kola Ïila a jak proÏívala kaÏdodenní i slavnostní okamÏiky, vypovídají autentické
zápisy z peãlivû vedené ‰kolní kroniky. Jednotlivé zápisy jsou samozﬁejmû ovlivnûny spoleãensk˘m
dûním v dobû svého vzniku, tvoﬁí v‰ak pestrou mozaiku dávající dohromady obraz ‰kolního Ïivota
v celé jeho ‰íﬁi.
Dávat dûtem to nejlep‰í, to ná‰ cíl a smysl na‰eho snaÏení.

(1956)

Nutno vyzvednouti, Ïe krásné prostﬁedí nové ‰kolní budovy pÛsobí na Ïáky v˘chovnû.
(1956)
ReÏim dne vyÏadoval od uãitelÛ nepﬁetrÏité v˘chovné pÛsobení na Ïáky od jejich pﬁíchodu do ‰koly aÏ do okamÏiku, kdy budovu opou‰tûli s ponauãením, jak se mají chovati. Zejména star‰í Ïáci, pokud nejsou pod pﬁím˘m dozorem, se chovají velmi nehezky.
(1956)
Po cel˘ rok bylo zdÛrazÀováno, Ïe v‰ichni vyuãující jsou povinni podstatnû zv˘‰it ideovû politickou úroveÀ v˘chovy a vyuãování. Pro pochopení rÛzn˘ch otázek zahraniãní
a domácí politiky byly organisovány pravidelné t˘denní ãtvrthodinky.
(1957)
Akce pﬁihla‰ování dûtí do náboÏenství skonãila tak, Ïe se pﬁihlásilo 15,8 %, to je 114
ÏákÛ ‰koly.
(1957)
V˘chovû ÏákÛ k práci v kolektivu slouÏily tyto zájmové krouÏky: dovedn˘ch rukou, pûstitelsk˘, kovoobrábûcí, ovocnáﬁsk˘, radiotechnick˘, elektrotechnick˘, fotografick˘, pûveck˘, maÀáskov˘, hanáck˘ch tancÛ, zdravotní, turistick˘, zemûpisnû vlastivûdn˘. (1958)
Ve ‰kolní práci vyuÏívali uãitelé ve vût‰ím mûﬁítku názorn˘ch pomÛcek a zejména v‰ech
audiovizuálních pomÛcek, které ‰kola má koupeny. Pravidelnû byly vysílány dennû tûlov˘chovné pûtiminutovky vÏdy na konci druhé vyuãovací hodiny.
(1959)
Îáci jiÏ od první tﬁídy projevují zájem o pûstování zeleniny a kvûtin. S JZD v Pﬁerovû
byla uzavﬁena smlouva na pûstování cukrovky ( 1 ha ) od zasetí po sklizeÀ. Bûhem pololetních prázdnin byla vybudována tﬁi nová paﬁeni‰tû a sklizeÀ salátu z tûchto paﬁeni‰È
byla dobrá.
(1960)
Kvalita jídla je dobrá. Kuchaﬁky pracují dobﬁe, není Ïádn˘ch nedorozumûní. RovnûÏ
s administrativní vedoucí je spolupráce velmi dobrá, udrÏuje poﬁádek po stránce finanãní a radí se s vedením ‰koly pﬁi sestavování jídelníãku.
(1960)
Zdálo by se, Ïe v novém sídli‰ti bude ze strany rodiãÛ náleÏitá péãe o dûti po v‰ech
stránkách. Není tomu tak a máme potíÏe s dûtmi, které jsou rodiãi zh˘ãkány, a na druhé stranû rodiãe, kteﬁí se o v˘chovu dûtí starají málo nebo nic.
(1960)
·kolní kuchynû plnila své úkoly dobﬁe, i kdyÏ se nepﬁízeÀ poãasí odráÏela i v jídelníãku nedostatkem zeleniny a pﬁechodn˘m nedostatkem masa.
(1962)
Velkou v˘hodou na‰í ‰koly je prostorná tûlocviãna, která je vybavena potﬁebn˘m náﬁadím. V letních mûsících je plnû vyuÏíván stadion n.p. Meopta.
(1962)
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Poãasí na podzim i na jaﬁe bylo velmi nepﬁíznivé. Pﬁesto se podaﬁilo zorat pole a osázet cel˘ pozemek plánovan˘mi plodinami. Pion˘ﬁi vedeni s.uã.MaÀáskem peãovali o kultury, okopávali, zbavovali plevele a peãovali o vãelstvo i králíky.
(1962)
S velk˘m nad‰ením se setkala u dûtí soutûÏ „Kdo do ãela májového prÛvodu“. Vítûzn˘m tﬁídám s nejvût‰ím mnoÏstvím nasbíraného papíru a brigádnick˘ch hodin, jeÏ dûti
odpracovaly pﬁi úpravû parãíku vedle ‰koly, dostalo se odmûny jít v májovém prÛvodu
ihned za vlajkoslávou.
(1963)
Pﬁedepsané uãivo bylo probráno, i kdyÏ pro mimoﬁádnû krutou zimu byly pololetní
prázdniny prodlouÏeny a trvaly 3 t˘dny.
(1963)
Stﬁídavé vyuãování (na smûny) bylo ve v‰ech 30 tﬁídách 1. - 5. roãníku a pro nedostatek místností bylo pﬁikroãeno ke stﬁídavému vyuãování v ‰est˘ch tﬁídách. Normální provoz byl jen v 7., 8. a 9. tﬁídách. Zabrána byla i místnost fyzikální pracovny, kde byla umístûna tﬁída 9. A.
(1964)
Máme stálé tûÏkosti s opravou náﬁadí a zaﬁízení tûlocviãny. Îínûnky byly opraveny po
více neÏ pÛl roce ãekání, na opravu dﬁevûného hrazení u topení není moÏné nikoho
sehnat.
(1964)
V zimním období byla opût uskuteãnûna lyÏaﬁská ‰kola mládeÏe. Letos se do ní pﬁihlásilo 36 chlapcÛ a dûvãat 5. a 6. tﬁíd na‰í ‰koly, kteﬁí prodûlali v˘cvik lyÏaﬁe zaãáteãníka.
(1965)

III.celostátdobû pﬁíprav na
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Zátopkovi
vé Dana a Emil
V leto‰ním roce bylo zavedeno na na‰í ‰kole 11 douãovacích skupin, a to 8 z jazyka
ãeského a 3 skupiny z matematiky. Douãovací skupiny mûly v˘znam a byly pﬁínosem hlavnû pro Ïáky slab‰í a pomalej‰í.
(1966)
Pﬁes v‰echno úsilí byla na‰e ‰kola úspû‰ná pouze v náboru do stavebnictví. Nepodaﬁilo se nám získat Ïáky do hornictví a zemûdûlství.
(1967)
Od lednového pléna ÚV KSâ, kdy zaãal obrodn˘ demokratick˘ proces v na‰em politickém Ïivotû, dochází postupnû k mnoha zmûnám.
(1968)
Rozvrh hodin byl velmi nároãn˘ na osobní volno uãitelÛ, ãasto byli zamûstnáni od 7
do 17 hodin. Pracovní podmínky byly velmi nesnadné, hlavnû pokud se t˘ká nedostatku místností a vysoké smûnnosti.
(1969)
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Práce organizace âeskoslovensk˘ pion˘r ve ‰kolním roce 1968-69 nebyla tak konkrétní jako v minul˘ch letech. Tím, Ïe nastala odluka organizace od ‰koly, klesl poãet ãlenÛ
z 800 na 234.
(1969)
Tento ‰kolní rok byl dobou neklidného politického a ekonomického pﬁerodu - dobou
velk˘ch zmûn, které ovlivÀovaly i práci ve ‰kole. Dne 21. srpna 1968 pﬁekroãily hranice
na‰í republiky armády státÛ Var‰avské smlouvy. Dosud jsou u nás vojska Sovûtského svazu.
(1969)
Velmi sloÏitá situace, k níÏ do‰lo v na‰í socialistické vlasti bûhem roku 1968, pﬁinesla
kvalitativnû nová a nároãnûj‰í hlediska. Mimoﬁádn˘ aktiv ﬁeditelÛ ‰kol posoudil politickou situaci ve ‰kolství a sjednotil se na hlavních smûrech pro ideovû politickou orientaci ve‰keré ‰kolní práce od 1.9.1969. Hlavní dÛraz byl kladen na vytváﬁení správn˘ch pﬁedstav o obsahu a pojetí socialistického vlastenectví a vztahu k proletáﬁskému
internacionalismu a k Sovûtskému svazu.
(1969/70)
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ávání vysvûdãe
Slavnostní pﬁed
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na prázdniny!
a ........hurá
(70.léta)
Pﬁes ve‰keré úsilí ‰koly o v˘chovu k socialistickému svûtovému názoru, pﬁesvûdãení
a k socialistické morálce nebyly v‰ude uspokojivé v˘sledky. ·kola bude muset v pﬁí‰tím
‰kolním roce je‰tû intenzivnûji ideologicky pracovat, aby její vliv na my‰lení a konání
ÏákÛ byl pronikavûj‰í neÏ dosud.
(1970)
Májové oslavy byly dÛstojn˘m pokraãováním politicko-v˘chovného pÛsobení ‰koly na
Ïáky. Májového prÛvodu se zúãastnila vût‰ina ÏákÛ 4.-9. roãníku za doprovodu tﬁídních
uãitelÛ. Îáci mûli mávátka a 6 vkusn˘ch transparentÛ.
(1970)
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Jedním z pﬁedpokladÛ angaÏovaného marxisticko-leninského pÛsobení uãitelÛ je ideovû politické vzdûlávání. V‰ichni pracovníci ‰koly byli zaﬁazeni do stranického vzdûlávání.
(1972)
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(1 2)
n.
tele Vojtûch Buria
Tradicí bylo slavnostní zahajování ‰kolního roku za pﬁítomnosti ãestn˘ch hostÛ. Na
‰kole jiÏ tﬁetím rokem pokraãovalo ovûﬁování pokusného zavádûní nové koncepce ãtyﬁletého základního stupnû ZD·.
(1974)

jování ‰kolního
Slavnostní zaha
ed. â.Volného
roku projevem s.ﬁ
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V kvûtnu uspoﬁádala na‰e ‰kola krajskou v˘stavu uãebních pomÛcek pro v˘uku podle nové koncepce.
(1976)
Sportovní hry byly zamûﬁeny pro spádovou hokejovou 6.C, kde bylo pokusnû vybráno
32 chlapcÛ se zamûﬁením na lední hokej.
(1976)
K mimoﬁádn˘m úspûchÛm na‰í ‰koly patﬁí získání medaile „Lidická rÛÏe“, kterou jsme
získali jako jediná ZD· v celé na‰í republice.
(1978)
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Jedním z v˘znamn˘ch politick˘ch úkolÛ ‰kolního roku 1979-80 byl nácvik na âeskoslovenskou spartakiádu 1980. Do nácviku spartakiádních skladeb bylo na na‰í ‰kole zapojeno 8 uãitelÛ a 328 ÏákÛ.
(1980)
Na‰e ‰kola jiÏ 8 let úzce spolupracuje s TJ
Meochema, oddílem ledního hokeje, s cílem
vychovat vlastní zálohu pro soutûÏící druÏstva
klubu. Vedoucím této ãinnosti na ‰kole je
s. Vojtûch Burian, zástupce ﬁeditele, kter˘ v TJ
Meochema vykonává trenérskou ãinnost. Ve
‰kol. roce 1979-80 pracovaly na na‰í ‰kole
2 spádové tﬁídy ledního hokeje.
(1980)
Leto‰ní dûtsk˘ den byl trochu jin˘. Pﬁispûlo k tomu v˘roãí v˘znamné pro na‰i ‰kolu – 25
let od zaloÏení ‰koly. Letos byl orientován na
sportovní disciplíny a pro mlad‰í Ïáky byla
uspoﬁádána pion˘rská pouÈ. Nechybûly ani
sladké odmûny – o to se postaralo SRP·.
(1981)
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·kolní rok 1984/1985 se odehrával ve znamení pﬁíprav na VII.celostátní spartakiádu.
Nejlépe se pﬁipravila star‰í dûvãata se skladbou Poupata, k níÏ hudbu napsal Michal
David. Více neÏ polovina z nich reprezentovala ná‰ okres pﬁímo v Praze, coÏ bylo velk˘m
vyznamenáním nejen pro nû, ale i pro jejich paní uãitelku L. Spielvogelovou.

âtyﬁnásobné vítûzství ÏákÛ Z· v Jeremenkovû ulici v Pﬁerovû v mezinárodní v˘tvarné
soutûÏi „Lidická rÛÏe“ pﬁivedlo do Pﬁerova i pracovníky Krátkého filmu Praha, aby zde
natoãili propagaãní film, kter˘ si vyÏádalo ministerstvo zahraniãních vûcí pro 140 velvyslanectví a vyslanectví svûta. Filmování probíhalo v budovû ‰koly, kde Ïáci 5.-8. roãníku
pracovali v nepovinné v˘tvarné v˘chovû pod vedením uãitelky Zdeny Matûjkové. Nejmlad‰í Ïáci, prvÀáãci, se svou uãitelkou Annou Novákovou a s cel˘m filmov˘m ‰tábem
vyjeli na âekyÀsk˘ kopec, kde s chutí a radostí malovali jarní sluníãko, jak je vidí sv˘ma
dûtsk˘ma oãima.
(1986)

ho filmu Mají
Natáãení krátké
(1986)
rády sluníãko
iéru
Natáãení v inter
13

1956 - 2006

nû
Na kopci u âeky

Natáãení krátké
dy
rá
ho filmu Mají
(1986)
sluníãko

Z dalekého Japonska
AÏ ze zemû vycházejícího slunce pﬁijelo 21 uãitelÛ a profesorÛ na studijní cestu po
Evropû. V âeskoslovensku nejdﬁíve zavítali na praÏskou Univerzitu Karlovu a poté
zamíﬁili do Pﬁerova, kde po dva dny byli hosty na základních ‰kolách na ulicích Jeremenkova, Kopaniny a na gymnáziu. Typická japonská zvídavost a touha po nov˘ch
poznatcích byla patrná na kaÏdém jejich kroku, o ãemÏ svûdãí i na‰e fotografie.
(kronikou zachovaná zpráva z tisku -1987)
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Na poãest 70. v˘roãí V¤SR se dne 26.11.1987 uskuteãnila slavnostní akademie ‰koly.
Na pﬁípravû se podílelo 100 ÏákÛ z 10 tﬁíd. Velmi úspû‰nou akademii ﬁídily s. zást. ﬁed.
Hobzová a s.uã. Mrlíková.
(1987)

Akademie na
poãest 70. v˘roãí
V¤SR (1987)

Îáci na‰í ‰koly se i letos jako kaÏdoroãnû zúãastnili soutûÏí sportovních, v˘tvarn˘ch,
literárních, brann˘ch a poznávacích. V soutûÏích obsadili ﬁadu pûkn˘ch míst, zvlá‰tní
pozornosti zasluhují úspûchy ÏákÛ hokejov˘ch tﬁíd.
(1989)
Rozhodnutím rady Mûstského úﬁadu do‰lo ke zmûnû názvu ulice Jeremenkova na Îelatovská od 1.2.1991.
(1991)
V roce 1993 byla na na‰í ‰kole zahájena pro talentované Ïáky roz‰íﬁená v˘uka cizích
jazykÛ.
(1993)
ProtoÏe od pﬁí‰tího ‰kolního roku bude ‰kolní docházka na Z· devítiletá, neodchází
ze ‰koly Ïáci 8. tﬁíd. Ode‰el pouze 1 Ïák po splnûní povinné ‰kolní docházky a 10 ÏákÛ
na víceletá gymnázia.
(1996)
Ve ‰kole pracovalo celkem 13 zájmov˘ch krouÏkÛ, do kter˘ch se zapojilo 208 ÏákÛ.
Nejvût‰í akcí pro veﬁejnost byla slavnostní akademie ke Svátku matek, na které se podíleli v‰ichni uãitelé a vystupovalo více neÏ 200 dûtí.
(1999)

Z akademie ke
Svátku matek
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K 1.3.2000 byla udûlena na‰í ‰kole Zﬁizovací listina Rady ‰koly v souladu s pﬁíslu‰n˘m
zákonem âNR a následnû svoji ãinnost také zahájil Ïákovsk˘ senát jako nov˘ prvek demokracie ve ‰kolách.
(2000)
·kolní akademie k 45.v˘roãí zaloÏení ‰koly, jeÏ byla veﬁejností vysoce hodnocena, se
konala v Mûstském domû. Vlastními programy se do ní zapojily v‰echny tﬁídy a pûveck˘
sbor.
(2002)

. v˘roZ akademie k 45
ãí zaloÏení ‰koly

Ve ‰kolním roce 2003/2004 se na na‰í ‰kole poprvé uskuteãnily pﬁijímací zkou‰ky do
tﬁídy s roz‰íﬁenou v˘ukou informatiky a v˘poãetní techniky, ãímÏ dûti dostaly dal‰í moÏnost v˘bûru specializace.
(2003)
V˘tvarná práce Marcely ·trbáÀové v soutûÏi „Ryby dûtsk˘ma oãima“ byla vybrána
k reprezentaci âeské republiky v „ Muzeum of History of Riga Navigation“ v hlavním
mûstû Loty‰ska.
(2003)
V ãervnu 2003 se do Prahy na Palmovku sjela nejlep‰í druÏstva z celé âeské republiky, jeÏ z regionálních kol soutûÏe „Hokejbal proti drogám“ postoupila do republikového finále. Olomouck˘ a Zlínsk˘ kraj reprezentoval t˘m z na‰í ‰koly a vybojoval vynikající 2.místo.
Koneãné poﬁadí:
1. PlzeÀ , Z· Bene‰ova

6. JindﬁichÛv Hradec, 1.Z·

2. Pﬁerov, Z· Îelatovská

7. Brno, Z· La‰tÛvkova

3. Tﬁinec, Jubilejní Masarykova Z·

8. Praha, Z· Bronzová

4. Jihlava, Z· Seifertova

9. Z· Ohrazenice

5. Litvínov, SSZ·

10. Rakovník, III.Z·
(2003)
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Rok 2004 byl pro na‰i ‰kolu ve sportovních soutûÏích neb˘vale úspû‰n˘ nejen ve sportech pro nás tradiãních, ale i v tûch, kde jsme se nikdy v˘raznû neprosazovali.
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• Chlapci v kategorii 6. a 7. tﬁíd reprezentovali na‰i Z· v moderním sportu mlad˘ch
nazvaném street-hockey a obsadili 2.místo v Moravskoslezském kraji.
• Po loÀském v˘borném v˘sledku v soutûÏi „Hokejbal proti drogám“ zvítûzili ho‰i 8. a 9.tﬁíd v krajském
kole a v republikovém finále obsadili 7.místo.
• Star‰í dívky vybojovaly ve volejbale 1.místo v krajském kole. Vzhledem k tomu, Ïe republikové finále
tentokrát nebylo zorganizováno, nemohly postoupit
dál.
• Ke konci ‰kolního roku 2003/2004 z iniciativy
MûÚ Pﬁerov zaãala tradice oceÀování nejlep‰ích ÏákÛ
pﬁerovsk˘ch Z· . Tûmi prvními z na‰í ‰koly se stali Barbora Netesalová (4.tﬁ.), Andrea Králová (9.A) a Martin Bernard (9.B).

d, Andrea
Mar tin Bernar
Netesalová
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rb
Králová a Ba
17

1956 - 2006
• V krajském kole minikopané získali na‰i ho‰i 2.místo .
• V krajském kole ve florbalu obsadili chlapci v˘borné 4.místo.

(2004)

Ve v˘born˘ch v˘sledcích pokraãovali i letos hokejisté 9.C. V republikovém finále získali bronzové medaile.
(2005)
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Veronika Kosíkov
( 9.C).
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HOKEJ OBRAZEM
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Hokejová akad
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Na‰e ‰kola dnes
V prÛbûhu padesáti let se zmûnil Ïivot celé na‰í spoleãnosti, jiná je i ‰kola na poãátku
tﬁetího tisíciletí. Uãitelé se snaÏí drÏet krok s dobou a zodpovûdnû pﬁipravovat Ïáky na
jejich budoucí povolání podle nejnovûj‰ích poÏadavkÛ souãasnosti. Dobﬁe si uvûdomují, Ïe znalost cizích jazykÛ a dovednosti získávat nové informace a efektivnû s nimi pracovat jsou pro úspû‰nost ÏákÛ nezbytné.
Nové metody práce, modernizace v˘uky i vybavenost ‰koly moderními pomÛckami je
samozﬁejmostí i na na‰í ‰kole.
K nejslavnostnûj‰ím chvílím ‰koly bezesporu patﬁí zápisy dûtí do prvních tﬁíd. V posledních letech probíhají ve znamení pohádek a pohádkov˘ch pﬁíbûhÛ. Dûti zajímavou formou prokazují, Ïe v mateﬁské ‰kole ani doma nezahálely, mají patﬁiãné znalosti a dovednosti, které je opravÀují ke vstupu do ‰kolního Ïivota. Budoucí prvÀáãci se stejnû jako
paní uãitelky na novou spolupráci velmi tû‰í, a tak dlouhé období nároãn˘ch pﬁíprav
k zápisu nese své radostné ovoce.

s do ‰koly
Pohádkov˘ zápi

ou pﬁed lety
Louãení se ‰kol

dnes
zaãátky v 1.tﬁídû

22

50 let Z· Îelatovská Pﬁerov

Poãítaãová uãebna
1. záﬁí 2003 byla z iniciativy vedení ‰koly a p.uã.Dany Kaprálové dána do provozu nová
poãítaãová uãebna, která mimo jiné umoÏÀuje roz‰íﬁenou v˘uku informatiky a v˘poãetní techniky ve specializovan˘ch tﬁídách. Pﬁivést takov˘ projekt k Ïivotu by nebylo moÏné bez pomoci SdruÏení pﬁátel ‰koly a sponzorÛ, kter˘m patﬁí ná‰ upﬁímn˘ dík. Nejv˘znamnûj‰ími byli:
RNDr. Petr Hobza
– Lékárna U kostela
Ing. Franti‰ek Pivoda
– Investment & Consulting
Ing. Jiﬁí Valá‰ek
– Trigon Trading, s.r.o.
Ing. Radim ·kvára
Jaroslav Matu‰enko
– Omaro Îeravice

Multimediální uãebna
Do konce leto‰ního roku plánujeme
pﬁemûnit uãebnu fyziky a chemie na
moderní multimediální uãebnu, jeÏ bude
vybavena potﬁebnou v˘poãetní technikou
a také dataprojektorem. Tím se umoÏní
zpestﬁování v˘uky prezentacemi, vyuÏíváním internetov˘ch odkazÛ k probíran˘m
tématÛm a podobnû. Îáci se tak nauãí
lépe pracovat s informacemi a vyhodnocovat údaje.

chemie
Uãebna fyziky a

Odborné uãebny
Nového vybavení se doãkaly i odborné uãebny. Ukázkou modernû a vkusnû zaﬁízené
tﬁídy jsou díky p.uã. M.Va‰íkové a V. Barboﬁíkové napﬁíklad uãebny v˘tvarné nebo hudební v˘chovy, kde kulturní prostﬁedí pomáhá pÛsobit na estetické cítûní ÏákÛ. Lépe je vyuÏívána i knihovna, o niÏ se svûdomitû stará p.uã.Petra Nováková. Zmûnami pro‰la i ‰kolní kuchyÀka.

í v˘chovy
Uãebna hudebn

v˘chovy
Uãebna v˘tvarné
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·kolní kuchyÀka

Nov˘ nábytek do tﬁíd
V leto‰ním roce vyvrcholí finanãnû velmi nároãná akce, kterou je vybavení v‰ech tﬁíd
moderním nábytkem splÀujícím normy EU. Lavice i Ïákovské Ïidle jsou v˘‰kovû stavitelné. Klasické ‰kolní tabule jsou nahrazovány bíl˘mi tabulemi, na které se pí‰e fixem,
coÏ v˘raznû zvy‰uje hygienu prostﬁedí.

Kabinety
Postupnû se nov˘m nábytkem a poãítaãovou technikou vybavují i kabinety pedagogÛ,
které se tak mûní v moderní pracovi‰tû lépe
odpovídající nové dobû.

Îivé chodby
Náv‰tûvníky ‰koly pﬁekvapuje mnoÏství Ïiv˘ch kvûtin, které jiÏ tradiãnû patﬁí k v˘zdobû nejen chodeb, ale i tﬁíd. Kromû estetického pÛsobení je
jejich kladem i zkvalitnûní Ïivotního prostﬁedí. Dûti se také uãí
zvlá‰tû pod vedením p.uã.J.OstroÏlíkové o rostliny peãovat.
Podûkování za péãi rovnûÏ patﬁí
i paním uklizeãkám.
24
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·kolní druÏina
Nejmen‰í dûti mohou po vyuãování vyuÏívat moÏnosti pobytu ve ‰kolní druÏinû, kde
pﬁi zajímav˘ch ãinnostech nejen relaxují, ale jin˘mi formami práce doplÀují vzdûlávací
program ‰koly. Prostory ·D jsou sice pomûrnû stísnûné, ale i zde se prostﬁedí modernizuje.

olní druÏinû
Z ãinností ve ‰k

OVE·KO
Noc ve ‰kole = N

Administrativní zázemí
V roce 2004 bylo vybudováno moderní administrativní zázemí v pﬁízemí ‰koly, kde jsou
umístûny kanceláﬁe vedení ‰koly a ekonomky. Pracovi‰tû byla vybavena vkusn˘m a úãeln˘m nábytkem a v˘poãetní a kanceláﬁskou technikou.
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·kolní jídelna
Vybavení ‰kolní kuchynû plnû splÀuje pﬁísné normy Evropské unie. Na‰e ‰kola je jednou z mála ‰kol, které umoÏÀují ÏákÛm vybrat si obûd ze dvou nabídek. Klasické stravenky byly nahrazeny elektronick˘mi kartami a ãipy, v˘bûr obûdÛ se provádí na automatu u jídelny nebo pﬁes internet i z domova.

Pitn˘ reÏim
Pro pohodlí ÏákÛ byly na chodbách ‰koly instalovány nápojové automaty. Nabídka
zahrnuje teplé i studené nápoje, perlivé i neperlivé. Cenn˘m pﬁíspûvkem ke zdravé v˘Ïivû je moÏnost pravidelného odbûru mléka s rÛzn˘mi pﬁíchutûmi, o co se jiÏ nûkolik let
peãlivû stará p.uã. J.Tománková se sv˘mi Ïáky.

·kola na internetu
Jako novinka byly od 7.10.2005 spu‰tûny internetové stránky ‰koly. Na nich mohou
Ïáci, jejich rodiãe a veﬁejnost nalézt informace o ‰kole, uãitelích, jídelnû, probíhajících akcích a podobnû. Potû‰í také fotografie z uskuteãnûn˘ch akcí. Cel˘ projekt byl
uveden do Ïivota zejména díky péãi p.uã. Jaromíra ·koloudíka. Adresa na‰ich stránek
je www.zs-zelatovska.cz .
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AKTIVITY PRO NA·E ÎÁKY
ve ‰kolním roce 2004/2005
Aby byl ãas stráven˘ ‰kolní docházkou pro dûti pestr˘ a pﬁíjemn˘, mají Ïáci moÏnost
se realizovat v ﬁadû zájmov˘ch krouÏkÛ. ·iroká paleta akcí pro Ïáky od tûch nejmen‰ích
aÏ po ty nejstar‰í zahrnovala v minulém ‰kolním roce spoustu aktivity, z nichÏ nûkteré
pﬁedstaví následující stránky.

Údaje o aktivitách a prezentaci ‰koly na veﬁejnosti:
Ve ‰kole pracovalo celkem 29 zájmov˘ch krouÏkÛ, které nav‰tûvovalo 511 ÏákÛ. Îáci
‰koly se pravidelnû zúãastÀují mnoha soutûÏí, vyhla‰ovan˘ch nejen Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy. SnaÏí se dobﬁe reprezentovat ‰kolu, i kdyÏ ne vÏdy dosáhnou
medailov˘ch umístûní.

Akce pro Ïáky poﬁádané pod zá‰titou ‰koly:
• LyÏaﬁsk˘ v˘cvikov˘ kurz pro Ïáky 7. roãníku
• ·koly v pﬁírodû pro Ïáky 1. stupnû
• Kurz sociálních dovedností ÏákÛ 6. roãníku
• Vánoãní jarmark
• Vánoãní besídka
• Hokejová akademie
• Vystoupení ÏákÛ v pﬁerovském parku Michalov
• Turnaj ve vybíjené „O pohár starosty“
• Závod na kolobûÏkách pro dûti z M·
• Taneãní vystoupení pro M·
• Sbûr druhotn˘ch surovin

SoutûÏe, jichÏ se zúãastnili na‰i Ïáci:
V˘tvarné:
• Na‰e zahrada
2. a 3. místo v okr.kole
• Sport v mém Ïivotû
1. a 2. místo v okr.kole
• Dûti, pozor, ãervená
ocenûny 3 práce
• ¤ekni kouﬁení NE
2. a 3. místo v okr.kole
• Kniha a já
• Hasiãi oãima dûtí
• Moje mûsto
• Svût oãima dûtí
Jazyk ãesk˘:
• Olympiáda v ãeském jazyce, okresní kolo
• Recitaãní soutûÏ, okresní kolo
Pﬁírodopis:
• Kurz enviromentální v˘chovy
(od 6.do 9. roãníku)
• Kurz první pomoci
(8. roãník)
• Biologická olympiáda
(od 6. do 9.roãníku)
27
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• Na‰í pﬁírodou
(od 6. do 9.roãníku)
• Nauãná stezka
( 9.roãník)
Dûjepis:
• Mlad˘ historik, okresní kolo
(9.roãník)
Zemûpis:
• Zemûpisná olympiáda, okresní kolo (od 6. do 9.roã.)
Matematika:
• Pythagoriáda
(6. – 7.roãník)
• Matematická olympiáda
(od 5. do 9.roãníku)
• SoutûÏ Matematick˘ klokan
(od 4. do 9.roãníku)
Fyzika:
• Archimediáda
Tûlesná v˘chova:
• O pohár starosty mûsta Pﬁerova
(bûh) 1., 2., 3. místo
• Bûh 17. listopadu
(okresní soutûÏ) 3. a 4. místo
• Okresní kolo ve florbalu
3. místo
• Okresní kolo ve stolním tenisu
3 x 3. místo
• Okresní kolo v halové kopané
3. místo
• Coca Cola Cup – kopaná
• Hokejbal, krajské kolo
1. místo
• Republikové finále v hokejbalu
5. místo
• Atletická liga – druÏstva
(okresní kolo) 2 x 1. místo, 3. místo, 4. místo
• Pohár rozhlasu (atletika)
okr. kolo, 1. místo
• Krajské finále – Pohár rozhlasu (atletika) 2. místo
• Atletick˘ ãtyﬁboj, krajské finále
5. místo
• McDonaldsCup - kopaná
2 x 5. místo
SoutûÏe na 1.stupni
• KlokánkÛv sedmiboj - celoroãní soutûÏ ‰koly
• ·kolní olympiáda (sportovní)
• SoutûÏ Matematick˘ klokan, kategorie Klokánek a Cvrãek
• Slavíci z Pﬁerova
• Kurz plavání
• Dopravní soutûÏ
• Vánoãní turnaj ve vybíjené
• Vybíjená - okresní kolo
1. místo dívky, 4. místo ho‰i
• Vybíjená - krajské kolo v Prostûjovû 2. místo dívky
• Hokejbal - oblastní kolo
1. místo
krajské kolo
1. místo
republikové finále
5. místo
Exkurze:
Exkurze rÛzného zamûﬁení pomáhají ÏákÛm poznávat na vlastní oãi to, o ãem se teoreticky uãí ve vyuãování. Mají tak i pﬁíleÏitost lep‰ího rozhodování pﬁi volbû povolání.
• Invex Brno
8. a 9. tﬁídy
• Praha
5.C, 5.A
• Velké Losiny Papírna
5.A
• Planetárium Brno
28
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• Meopta Pﬁerov
• Technické muzeum Kopﬁivnice
• Jaderná elektrárna Dukovany
• Vodní elektrárna Dale‰ice
• Muzeum Pﬁedmostí
• Hanácké muzeum Ostrava
• Muzeum II.svûtové války
• Tiskárna Pﬁerov

Podívejme se na nûkteré aktivity ze Ïivota ‰koly podrobnûji.

Závody kolobûÏek
Pro na‰e nejmen‰í Ïáky a dûti mateﬁsk˘ch ‰kol jsou urãeny kaÏdoroãní závody kolobûÏek poﬁádané na ‰kolním hﬁi‰ti. Atmosféra a bojovnost si v niãem nezadají se závody
formule 1.

·kola v pﬁírodû – duhov˘ t˘den
O ‰kole v pﬁírodû se mluví cel˘ rok. V loÀském ‰kolním roce proÏili ãtvrÈáci a páÈáci sv˘mi uãiteli peãlivû pﬁipraven˘ t˘den DUHOV¯. Jednotlivé t˘my v barvách duhy postupnû
proÏívaly bíl˘ – kopretinov˘, Ïlut˘ – sluníãkov˘, zelen˘ – lísteãkov˘, modr˘ – obláãkov˘, hnûd˘ – ãokoládov˘ a ãern˘ – pekeln˘ den. KaÏd˘m z tûchto dnÛ se
prolínala jedna základní hra nebo soutûÏ vztahující
se k názvu dne. A kaÏdé nové barevné ráno pﬁivítalo dûti malink˘m pﬁekvapením – ãokoládou, srdíãkem,
kopretinou, bonbónem, ….
K bezvadné atmosféﬁe
patﬁilo uÏ hodnû letní poãasí a skoro prázdninová nálada. Nejvût‰í odmûnou pro
uãitele byly spokojené dûtské obliãeje a otázka:
„Pojedeme pﬁí‰tû zase?“
29
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Hokejová akademie
Slavnostním ukonãením hokejové sezóny je hokejová akademie na zimním stadiónu.
Ukázka hry a tréninku, sportovní soutûÏe, roztleskávaãky, pﬁedávání cen nejlep‰ím hokejistÛm, to v‰e tvoﬁí sportovnû ladûnou show pro v‰echny Ïáky, uãitele i hosty.
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Sportovní den
Tento den je plnû v reÏii vyuãujících tûlesné v˘chovy, kteﬁí kaÏdoroãnû pro dûti pﬁipraví soutûÏ mezi tﬁídami v ﬁadû zajímav˘ch sportovních disciplín

Ekologická v˘chova
V rámci ekologické v˘chovy probíhá tﬁídûn˘ sbûr plastov˘ch lahví a uzávûrÛ, sbûr pouÏit˘ch baterií, s velk˘m úspûchem se pokaÏdé setkává sbûr papíru, kter˘ je kromû v˘chovného efektu navíc i pro ‰kolu finanãnû zajímav˘.
30
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Fyzika hrou
(z ãlánku uveﬁejnûného v Novém Pﬁerovsku)
V minulém ‰kolním roce se v na‰í ‰kole zaãaly dít podivné vûci. Z oken padají vajíãka,
na ‰kolním pozemku se objevují záhadné kruhy a po chodbách jezdí plastové láhve. Îáci
pod vedením uãitele R. Chajdy provádûjí fyzikální experimenty. Cílem je oÏivit v˘uku
fyziky. Îáci bûhem roku zpracovávají nûkolik projektÛ, pﬁi kter˘ch si zábavnou formou
uvûdomují fyzikální principy a vyuÏívají získané poznatky. Napﬁíklad z pouÏit˘ch plastov˘ch lahví sestrojovali autíãko s vlastním pohonem. Vozítka jezdila na gumu, elektrick˘
motorek nebo vzduch z nafukovacího balónku. Tyto projekty patﬁí do kategorie „Low
Cost Experiments“, tedy pokusÛ s minimálními náklady.

énu
ávání vody v ter
Netradiãní získ

Zájmová ãinnost
I v tomto ‰kolním roce na ‰kole pracuje 30 zájmov˘ch útvarÛ, v nichÏ stovky dûtí tráví díl svého volného ãasu.
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KrouÏky informatiky
Vzhledem k tomu, Ïe jsme ‰kolou s roz‰íﬁenou v˘ukou informatiky, je patﬁiãn˘ prostor
vûnován právû jí. Letos zaãali s poznáváním tajÛ informaãní techniky dokonce i prvÀáãci.
Tﬁi zájmové krouÏky vedou paní uãitelka D.Kaprálová a P.Procházka.

Chemick˘ krouÏek
Pro Ïáky 8. a 9. roãníkÛ je urãen atraktivní chemick˘ krouÏek, kter˘ není jen prostﬁedkem pﬁípravy na chemickou olympiádu. Îáci se provádûním pokusÛ lépe seznámí
s chemií a je‰tû si pﬁi tom uÏijí zábavu. Praktická stránka pﬁírodovûdn˘ch oborÛ b˘vá ãasto zanedbávána, proto je dobﬁe, Ïe se zájmové chemie ujala paní uãitelka Stanislava Bubíková s energií sobû vlastní.
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KrouÏky s umûleck˘m zamûﬁením
Se základy umûní se dûti zaãínají setkávat jiÏ na prvním stupni v rámci vyuãování, ale
v˘znamnou roli hrají krouÏky s umûleck˘m zamûﬁením. Pod vedením p.uã. A.Skácelové
se dûti jiÏ tradiãnû uãí hﬁe na flétnu, základy dramatizace poznávají u p.vych. L.Leznarové, v˘tvarné schopnosti a dovednosti si roz‰iﬁují s p.vych. L.Jemelkovou a novû zaloÏen˘ sbor p.uã. Z.Zifãákové se vûnuje moderním populárním písním.

nou
Zájem o v˘tvar

ãinnost ve Vv

arku“
„Vánoãním jarm
Pûveck˘ sbor na
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Hra na flétnu

u
atického krouÏk
Z ãinnosti dram

Jazykové zájmové útvary
V souladu s potﬁebami Ïivota v otevﬁené spoleãnosti je dûtem umoÏnûno vûnovat se cizím
jazykÛm více neÏ ve vyuãování. V souãasnosti se zamûﬁujeme na jazyk anglick˘ (p. uã.
A. Skácelová, p. uã. A. Havelková a p. uã. E. Kubátová) a jazyk rusk˘ (p. uã. L. Spielvogelová).
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KrouÏky se sportovní náplní
ProtoÏe na‰e ‰kola má znaãné procento ÏákÛ-chlapcÛ, je velká péãe vûnována jejich
sportovnímu vyÏití pﬁedev‰ím v kolektivních sportech. P. Procházka a p. ﬁed. â. Novák se
s dûtmi vûnuje florbalu, p. uã. I. Procházková míãov˘m hrám, p. uã. A. Havelková pohybov˘m hrám, p. vych. H. Jaro‰ová turistice a p. uã. F. ÎÛrek vede krouÏek stolního tenisu.

BAL
ORION FLOR
CUP 2004

Speciální péãe
je vûnována dûtem, které tuto péãi potﬁebují. Logopedické péãi se vûnují p. uã. J. Pavlasová a p. uã. A. Havelková, dûtem s poruchami soustﬁedûní p.uã. Z. Fárková a dûtem s v˘vojov˘mi poruchami uãení pﬁedev‰ím jejich vyuãující z jazyka ãeského. Tûm, kteﬁí se chystají k pﬁijímacím zkou‰kám na stﬁední ‰koly, pomáhají s pﬁípravou pﬁíslu‰ní vyuãující
jazyka ãeského a matematiky,pﬁípadnû i pﬁírodních vûd. Pedagogové se ve svém volném
ãase vûnují individuálnû také dûtem, které se pﬁipravují na soutûÏe v rÛzn˘ch oborech.

Psychowalkman

xaãních míãích
Cviãení na rela
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Uãitelé a vychovatelky
pÛsobící na Z· v letech 1956-2006
Uãitelé I. stupnû
Boãková Etela
âechová Jaroslava
Dostalíková ZdeÀka
Hánová Eva
Hebnarová Milada
Hﬁebaãková Miroslava
Jankujová Alena
Karasová Vûra
Kohnová Romana
Koneãná Danu‰e
Králíková Anna
Kubáãová Jarmila
Kunderová Jaromíra
Lanãová Milada
Machaãová Anna
Marãonková Vlastimila
Mazáãová Vûra
Müller Bohumil
Nováková Jana
Ondru‰áková Marie
Pavlík Ivo
Peãenková Vûra
Pivodová Marta
Pokorná Danu‰e
Procházková Alena
Pﬁívarová Alena
Samoh˘lová Irena
Schubertová Marie
Skoupilová Marie
Slezáková Helena
Stﬁíbrná Martina
·armanová Marie
·krabalová Ludmila
·vagerová Jarmila
Uvízlová Ludmila
Va‰ková Marie
Zavadilová Jarmila
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Brindlová Kvûtoslava
âoupková Andûla
Fialová BoÏena
Hápová Jaroslava
Horáãková Jitka
Huãínová Anna
Justrová Lenka
Ka‰inová Dita
Kohoutková BoÏena
Koneãná Elena
Králová Drahomíra
Kubátová Eva
Kupková Kvûta
Lepaﬁová Jaroslava
MaÀásková Drahomíra
Mare‰ová Alena
Motyková Zdena
Nûmcová Jaroslava
Novotná Drahomíra
Opálka Franti‰ek
Pavlíková RÛÏena
Pernická Dana
Pohludková Franti‰ka
Pokorná Drahomíra
Procházková Anna
Rampulová Luìa
Sedláková Jana
Skácelová Alena
Skulilová Milada
Stojan Jaroslav
Svozilová Anna
·imãíková Jana
·krabanová Alena
Tománková Jarmila
Vaculínová Gabriela
Vybíralová Nata‰a
Zboﬁilová Jiﬁina

âagánková Olga
Dorazilová RÛÏena
Fleischmanová Hana
Havelková Alena
Hradilová Dagmar
Idzikovská Ilona
Kalousová Milada
Kicová Martina
Kolísková Kvûtoslava
Koplíková Vûroslava
Krejãíﬁová Marie
Küchlerová Marie
Lacinová NadûÏda
Li‰kutin Oldﬁich
MaÀásková M
MatûjÛ Eva
Mrázková Marie
Nováková Anna
Obrtelová Pavla
Pavlasová Jarmila
Pavlová Marta
Petrá‰ová Danu‰e
Pojerová Marie
Prá‰ilová BoÏena
Procházková Iva
Rozsypalová Kvûtoslava
Sedlmaierová Emilie
Skoupilová Albína
Slezáková BoÏena
Strouhalová Marie
·afáﬁová Vûroslava
·imoník Franti‰ek
·omanová Marcela
Uhlíﬁová Marie
Va‰ek Franti‰ek
Zatloukalová Ivana
Zboﬁilová Milu‰e

50 let Z· Îelatovská Pﬁerov
Uãitelé II.stupnû
Ambrosová Jitka
Barboﬁíková Vladimíra
Dûcká Marta
Doãkal Josef
DoleÏel Slavomír
Fárková Zuzana
Grulichová Jaroslava
Hamerská Alena
Hápová Jaroslava
Hlobilová Vlasta
H˘zlová Marta
ChlebaÀová Pavla
Indrová ·árka
Januvková AlÏbûta
Kaprálová Dana
Kocfeldová Milena
Koneãn˘ Zdenûk
Kozáková Vladimíra
Kuãerová Iva
Kupková Kvûtoslava
Lesák Jaroslav
Malíková Eva
Matûjková Zdena
Navrátilová Eva
Nováková Ludmila
OdloÏilíková Zdena
Opálka Franti‰ek
Pavlíková RÛÏena
Pivodová Jarmila
Prá‰ilová BoÏena
Roháãová Jana
Ry‰avá Jana
Sekerová Pavla
Sohlich Jiﬁí
Stojan Stanislav
·afáﬁová Vûroslava
·mída Franti‰ek
·vrãek Jaroslav
Trna Jan
VáÀová Jarmila
Vesel˘ Jaroslav
Vojzola Jiﬁí
VyslouÏil Jarmil
Zatloukalová Eva
Zímová Eva
Îemlová Nela

Anto‰ová Dagmar
Bubíková Stanislava
Derichová Zdena
DoleÏalová Helena
Dutková Vûra
Fikarová Ivana
Hai‰manová Jana
Hána Milan
Hatlánková Jarmila
Hobzová Marie
Chajda Radek
Chmelaﬁ Stanislav
Jakubcová Jana
Jindráãková Irena
Kargerová Lenka
Kohoutková BoÏena
Koupilová Danu‰e
Kremlová Anna
Kuchaﬁová Hana
Lakomá Dagmar
Losmanová Ludmila
MaÀásek Jaroslav
Mazáãová Vûra
Nop Radoslav
Nováková Petra
Odstrãilová Jarmila
OstroÏlíková Jarmila
Pe‰ková Eleonora
Pospí‰il Antonín
Priesolová Jarmila
Rozsypalová Kvûtoslava
Sedláãková Eleonora
Skácelová Vûra
Spievogel Jiﬁí
Strouhalová Marie
·evãík Jaromír
·ponarová Anselma
Teska Franti‰ek
Uvízl Oldﬁich
Va‰íková Míla
Vidrmanová Lenka
Voln˘ âestmír
Wettheimerová Jarmila
Zavadilová Jarmila
Îampach Antonín
ÎÛrek Franti‰ek

Baìurová Jana
Burian Vojtûch
Dlouh˘ Josef
DoleÏalová Irena
Dvoﬁáková Kvûta
Ger‰lová Jana
Hallánková Jar.
Hápová Jarmila
Hermanová Lenka
Horská BoÏena
Chajda Vojtûch
Idzikovská Ilona
Janou‰ková Danu‰e
JÛrková ZdeÀka
Kirchnerová Jana
Komárková Hedvika
Kozáková NadûÏda
Kristková Alena
Kundelová Svatoslava
Lakomá Dana
Malíková Eli‰ka
Ma‰ková Kvûtoslava
Mrlíková Marie
Novák âeslav
Novosvûtská Marie
Ondrú‰ová Marie
Oveãková Lenka
Petﬁík Antonín
Pospí‰il Václav
Prinke Vladimír
Ry‰ánková Marta
Sedláãková Eva
Sobek Karel
Spievogelová Ludmila
Svozilová Ludmila
·koloudík Jaromír
·ponerová Helena
Tomanová Jana
Valigurová Vlasta
Vavﬁíãek Jan
Vlãek Vojtûch
Votrubová Marie
Zapletalová Îofie
Zifãáková Zuzana
Îelezná Jarmila
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Uãitelé a vychovatelky
Vychovatelky
Bûhalová Jana
Dokoupilová Hana
Grygarová Jaroslava
Hrdliãková Milu‰e
Jakobová Lenka
Januvková AlÏbûta
Klapáková Alena
Laitochová Jaromíra
Luká‰ová Hana
Ministrová Jaromíra
Nováková Karla
Pavlová Marta
Roháãová Jana
Steiningerová Vlastimila
·iroká Marie
Vavru‰ová Eva
Vystrãilová Jarmila

Bittnerová Vlastimila
Dokoupilová Jiﬁina
Haasová Zdena
Chovancová Jarmila
Janeãková Iva
Jaro‰ová Hana
Kopalová Anna
Leznarová Ladislava
MatûjÛ Eva
Mléãková Milu‰e
Odstrãilová Jana
Petrová Olga
Soukeníková Marie
·evãíková Hana
·punderová V.
Vavﬁínová Marie
Zimmerová ZdeÀka

Dohnalová Jaroslava
Gajdo‰ová Miroslava
Horáková Blanka
Chromcová Jaroslava
Janovská Alena
Jemelková Ludmila
Kﬁemenová Helena
Losmanová Ludmila
Miklová NadûÏda
MotáÀová Hana
Pavelková Lenka
Petrová S.
Spáãilová M.
·evãíková Ladislava
Vaculínová Lenka
Vérostová Marie

Omlouváme se, pokud bylo vynecháno nûkteré dal‰í jméno, ponûvadÏ seznamy byly
tvoﬁeny na základû záznamÛ ve ‰kolních kronikách. Také jsou uvádûna obojí jména Ïen,
které se za pÛsobení na zdej‰í ‰kole provdaly.

. Hﬁebaãková
Paní ﬁeditelka M
itelka“
- „ZaslouÏilá uã
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státního
ová - nositelka
Jarmila Kubáã
i
vynikající prác
vyznamenání Za
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Pﬁehled zájmov˘ch útvarÛ
Angliãtina
Angliãtina pro nejmen‰í
Angliãtina pro nejmen‰í
Dramatick˘-Ka‰párek
Florbal
Florbal
Hra na zobcovou flétnu
Informatika
Informatika
Informatika pro prvÀáãky
Logopedick˘
Logopedick˘
Míãové hry
Pûveck˘ sbor
Pohybové hry
Práce s integrovan˘mi dûtmi
Rusk˘ jazyk
Semináﬁ z chemie
Semináﬁ z Jâ
Semináﬁ z Jâ
Semináﬁ z Jâ
Semináﬁ z matematiky
Semináﬁ z matematiky
Semináﬁ z matematiky
Stolní tenis
Turistick˘
V˘tvarn˘
Zemûpisn˘

Ph. D. Mgr. E. Kubátová
Mgr. A. Havelková
PaedDr. A. Skácelová
L. Leznarová
Mgr. â. Novák
P. Procházka
Mgr. A. Skácelová
Mgr. D. Kaprálová
Mgr. P. Procházka
Mgr. D. Kaprálová
Mgr. A. Havelková
Mgr. J. Pavlasová
Mgr. I. Procházková
Mgr. Z. Zifãáková
Mgr. A. Havelková
Mgr. Z.Fárková
Mgr. L. Spielvogelová
Mgr. S. Bubíková
Mgr. M. Hobzová
Mgr. P. Nováková
Mgr. M. Va‰íková
Mgr. D. Kaprálová
Mgr. F. ÎÛrek
Mgr. V. Hlobilová
Mgr. F. ÎÛrek
H. Jaro‰ová
L. Jemelková
Mgr. I. DoleÏalová
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• 30.ãervna 1954
rozhodnutí o stavbû nové Z·
na Jeremenkovû ulici
• 12.ﬁíjna 1954
slavnostní poloÏení
základního kamene
• 2.záﬁí 1956
slavnostní otevﬁení budovy
‰koly
• 3.záﬁí 1956
zahájení pravidelného
vyuãování
• 15.záﬁí 1956
úplné dokonãení prací
v suterénu a tûlocviãnû
• Zaji‰tûná finanãní ãástka na
v˘stavbu ‰koly:
7 milionÛ Kã
• Projektovaná kapacita ‰koly:
800 ÏákÛ

• 1956 – 1964
ﬁeditelem ‰koly Antonín
Îampach
• 1964 – 1977
ﬁeditelem ‰koly âestmír
Voln˘
• 1972
zﬁízení první tﬁídy se
zamûﬁením na lední hokej
• 1972/1973
zaãátek ovûﬁování nov˘ch
osnov – statut
experimentální ‰koly
• 1977 – 1985
ﬁeditelkou ‰koly Miroslava
Hﬁebaãková
• 1985 – 1990
ﬁeditelkou ‰koly Eva
Malíková
• 1990 – dosud
ﬁeditelem ‰koly âeslav
Novák

• 1991
pﬁejmenování Jeremenkovy
ulice na Îelatovskou
• 1993
zahájení roz‰íﬁené v˘uky
cizích jazykÛ
• 1994
získání právní subjektivity
‰koly
• 2003
zahájení roz‰íﬁené v˘uky
informatiky a v˘poãetní
techniky
• 2006
‰kola slaví 50. v˘roãí vzniku

1956 - 2006

Z historie ‰koly:
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Listopad
• Badmintonov˘ turnaj
(badmintonová aréna)
Prosinec
• Vánoãní jarmark
Leden
• LyÏování v Jeseníkách
(5.C)
• Speedcross (2. a 3.tﬁ.)
• Turnaj v ko‰íkové
Leden, únor
• Jednodenní lyÏaﬁské
zájezdy pro Ïáky a rodiãe
Únor
• Turnaj v bowlingu
• „Hrátky s matematikou“
Bﬁezen
• 1.3.-1.5. - Literární soutûÏ
„·kola snÛ“
• 1.3.-1.5. - V˘tvarná soutûÏ
„·kola snÛ“
• 1.3. -1.5. - Literární
a v˘tvarná soutûÏ „To je
moje sluníãko“
• Recitaãní soutûÏ
• NOVE·KO – Noc ve ‰kole
(5.C)
• Jarní turnaj
v poãítaãov˘ch hrách
• Taneãní soutûÏ (dvojice,
skupiny)
• Závod do schodÛ
„Îelatovsk˘ v˘‰lap“
Duben
• Turnaj v ringu (dívky)
• Turnaj ve florbalu (ho‰i)
• 28.4. - Turnaj ve stolním
tenise (herna na
Petﬁivalského ã. 1)
Kvûten
• Cyklistick˘ v˘let Helf‰t˘n
(5.C)
• ·kola v pﬁírodû (4.tﬁídy)
• Turistick˘ v˘‰lap s rodiãi
(6.B)
• ·koly, ‰kolky a poãítaãe
(poãítaãová soutûÏ pro dûti
z M·)
• V˘tvarná soutûÏ „Îelatovské
hrnek“
• Recesní prÛvod mûstem
• Koncert pûveckého sboru
• Turnaj ve vybíjené
• Pi‰kvorkov˘ turnaj (6.tﬁídy)
• SoutûÏ „Îelatovská hledá
SUPERSTAR“
• Hokejov˘ turnaj
• Vyhlá‰ení soutûÏe
o nejlep‰í hymnu ‰koly
• 11.5. – Netradiãní
olympiáda
• 17.5.– Vystoupení pro
seniory
• 18.5. v 16h. Akademie
(Mûstsk˘ dÛm)
• 24.5. -10:00 do 15:00 Den
otevﬁen˘ch dveﬁí, pak by
mûl b˘t je‰tû koncert
• 24.5. -15:00 koncert
pûveckého sboru

50 let Z· Îelatovská Pﬁerov

Program oslav:
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Myslím, myslím, nevím dál, co bych je‰tû vydumal
aneb
KdyÏ se pletou písmena
âesk˘ jazyk je krásn˘. Pohrajme si s pﬁedponami a pﬁíponami a vznikne nám spousta nov˘ch
tvarÛ, napﬁ. kvût – kvítek – kvítko – v˘kvût. JenomÏe na druhou stranu staãí nûkterá písmena zamûnit: tráva – kráva, pádlo – sádlo, nebo vypustit: mlékárna – lékárna, hláska – láska.........a malér
je na svûtû. Není potom divu, Ïe ve stresu pﬁi provûrce se obãas písmenka popletou a uãitel si pﬁeãte:
• Samãí pohlavní buÀky ryb – mlãí
(mlíãí opravdu mlãí)
• V moﬁi se tﬁe úhor
(chudák úhoﬁ)
• Vaãice je stromov˘ samec
(a savec se ztratil!)
• Lichokopytníci jsou nosoroÏci a papíﬁi
(tapíﬁi snad nejsou z papíru!)
• Sopeãná erekce
(na co jen myslí?)
• Had ‰krtiã – krajka
(krajky jsou lep‰í neÏ krajta!)
• Nebezpeãn˘ ãlenovec – kanár
(kdyÏ se dûlá z komára….kanár!)
• Porod zaãíná vztahy
(má pravdu, i kdyÏ jinou)
A kdyÏ nastane v mozku ãásteãné nebo úplné zatmûní, objeví se i takové perly:
• Rosniãka má pﬁíchytné koneãky prstÛ, takÏe dokáÏe ‰plhat po pravém úhlu.
• Ploutve párové jsou samec a nepárové samiãí.
• Na‰e nejvût‰í ryba je plejtvák obrovsk˘.
• KÛÏe obojÏivelníkÛ je holá nebo ropuchatá.
• Známou evropskou sopkou je Popokatepetl.
• Páteﬁ se skládá z Ïeber.
• V srdci je dvoudobá a tﬁídobá chlopeÀ.
• ¤eã se vyvinula z huhlání.
• V triasu se vyvíjely nenasycené rostliny.
• V siluru se objevily bezcenné rostliny.
• Tuha je ﬁezn˘ materiál na sklo.
• Granit (=Ïula) se pouÏívá jako tuha do tuÏek.
• Potulní ptáci: oni lécó furt nûkam jinam
• 28. 10. slavíme upálení Cyrila a Metodûje.
• RyboÏrav˘ pták je napﬁíklad velryba.
• Promûna hmyzu: vajíãko – larva – zakuklenec – dospûlec.
• Sídlo hmatu je v oku.
• Nejznámûj‰í americk˘ krokod˘l je gladiátor.
• Jednotka síly se jmenuje ≈jútn podle Ajn‰tajna.
• Mlátiãky byly nahrazeny cepy a sekaãky kosami.
• Trubadúﬁi jsou sameãci od vãel.
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Úspû‰né práce v literární soutûÏi
PoÏární ochrana oãima dûtí

(2004)

Barbara Horáková: Otec a syn
krajské kolo: 1.místo v kategorii 8. a 9. tﬁíd
Pátek, den jako kaÏd˘ jin˘. MoÏná trochu jin˘ v tom, Ïe se kaÏd˘ tû‰í na víkend. Ale to
je nejspí‰ v‰e, ãím se li‰í od ostatních, stereotypnû proÏívan˘ch a tak trochu nudn˘ch
dní.
Pavel skonãil v práci a jel vyzvednout svou dceru ze ‰koly. Byl hasiã, a pﬁestoÏe svou
práci miloval, byl docela rád, Ïe má dovolenou. Ale zase nepatﬁil k tûm, kteﬁí své práci
propadnou natolik, Ïe pﬁes víkendy a jiné volné dny bez svého zamûstnání nemohou
vydrÏet a „nicnedûlání“ je pro nû hotové peklo. On mûl svou práci rád tak pﬁimûﬁenû,
…ne, snad radûji „zdravû“. Ano, pﬁesnû tak! Choval k ní takovou „zdravou lásku“.
Pﬁi pﬁedstavû, Ïe bude t˘den se svou dcerou a manÏelkou v jedné sice prosté, ale útulné chatû skryté daleko v horách, daleko od toho v‰edního stresu, mûl najednou takov˘
krásn˘ pocit, jak˘ uÏ dlouho nezaÏil. Je‰tû více ho v‰ak tû‰ila skuteãnost, Ïe je jeho manÏelka tûhotná. Stále intenzivnûji si uvûdomoval, Ïe budou mít kluka a on ho bude zasvûcovat do Ïivota hasiãe.
Mezitím s dcerou dorazili domÛ sbalily se poslední potﬁebnosti a vyjeli. Byly tﬁi hodiny odpoledne. Zdálo se, Ïe se pojede dobﬁe, i kdyÏ v pátek to neb˘vá nikdy Ïádná slast.
Svítilo sluníãko, foukal mírn˘, osvûÏující vûtﬁík, a dokonce ani silnice nebyly tolik zaplnûné. Vtom se v‰ak zaãala obloha zatahovat ãern˘mi, hroziv˘mi mraky, vítr pﬁibral na
síle a zaãaly padat první tûÏké kapky . Dé‰È houstl, voda ze silnice nestaãila odtékat a síla
vûtru se pomalu, ale zcela nesmlouvavû promûÀovala v sílu vichﬁice.
Pavlovû Ïenû se najednou pﬁitíÏilo . A kdyÏ ji uklidÀoval a pak zase upﬁel zrak na silnici, uvidûl, jak se proti nim neovladatelnû ﬁítí nákladní auto. Náhle vûdûl, Ïe uÏ nemá
‰anci udûlat cokoliv pro záchranu svou i pro záchranu své rodiny . Jen ucítil prudk˘ náraz
a pak… …nic. VÛbec nic! UÏ nic necítil, nic nemohl ﬁíct, nic nesly‰el, nic nevidûl…..
Nespatﬁil ani, jak náhodní svûdkové pﬁispûchali na pomoc, jak volají záchranku a hasiãe, protoÏe ne‰Èastníky bylo tﬁeba vyprostit z toho plechového pekla, v které se jejich peãlivû udrÏované auto promûnilo. Nemohl poãítat pro nû nekoneãnû dlouhé minuty, jeÏ
houkajícím a blikajícím záchrann˘m vozÛm tak zbûsile utíkaly, kdyÏ bojovaly o kaÏdou
sekundu, na níÏ závisely lidské Ïivoty. Jak by oceÀoval úÏasnû sehran˘ t˘m, perfektní ovládání vypro‰Èovací techniky a nezmûrné úsilí kolegÛ spojené s nadûjí, Ïe není pro v‰echny konec.
Pavel nemohl vûdût, Ïe také pro jeho dceru jiÏ bylo pozdû. Jen manÏelka je‰tû Ïila.
V beznadûjném stavu byla dopravena do nemocnice a tam spatﬁil svûtlo svûta jeho syn.
Byl svûﬁen do péãe prarodiãÛ, kter˘m nahradil syna. Dali mu jméno Pavel; po otci. UÏ
jako malému mu vyprávûli o tátovi a on se rozhodl, Ïe chce b˘t jako on hasiãem. Vûdûl,
Ïe hodnû takov˘ch klukovsk˘ch snÛ se nesplní, ale on pﬁi nûm zÛstal. Tvrdû na sobû pracoval a dokázal to !
Byl své práci oddan˘ a miloval ji nadev‰e. Na základû vlastního osudu proÏíval pocity
obrovského ‰tûstí vÏdy, kdyÏ zachránil lidsk˘ Ïivot. Stejnû jako kdysi jeho táta.
43

1956 - 2006

Lucie Kva‰Àáková: Nezdaﬁen˘ pokus
krajské kolo : 2.místo v kategorii 8.-9.tﬁíd
Jednoho krásného letního dne ‰li Martin a Michal ven. Chvíli si hráli na honûnou, ale
brzy je to omrzelo, a tak si za‰li domÛ pro míã. Chvíli si kopali, chvíli házeli, ale také hra
s míãem je brzy omrzela. A tak se posadili do trávy a zaãali pﬁem˘‰let, jak teì zahnat
nudu, která na nû upadá.
Nûjakou dobu mlãeli a zarytû koukali do usychající trávy. Najednou Martin vykﬁikl:,,UÏ
to mám!“ Michal byl stra‰nû zvûdav˘, co jeho bratra napadlo, a hned z nûj zaãal páãit,
co je to za nápad. Martin, nad‰en˘ sv˘m plánem a bratrov˘m zájmem, mu ho zaãal vykreslovat: ,,Ví‰, jak jsou nedaleko za mûstem ty veliké stohy?A jak nám tatínek nedávno donesl tu velkou lupu? PÛjdeme si tam vyzkou‰et, jestli je pravda, co nám tvrdil ten kluk z vedlej‰í tﬁídy. Îe kdyÏ bude‰ lupou nûjakou dobu smûﬁovat sluneãní paprsky na jedno místo,
tak vzplane oheÀ.“ Michalovi se to zdálo b˘t pﬁímo skvûlé, a tak souhlasil:,,Jasnû! Tak
pojì, pÛjdem tam hned!“
A tak se vydali na cestu k blízk˘m stohÛm. KdyÏ dorazili na místo, zuli si boty, aby se
jim dovnitﬁ nedostala ostrá sláma, a chvíli na stohu jen tak dovádûli. Ale jak uÏ to tak vût‰inou b˘vá, brzy je i hry na stohu omrzely, a tak se pustili do pokusu s podpalováním.
Vzali trochu slámy, dali ji bokem od stohu, nastavili lupu a ãekali. Nemuseli v‰ak ãekat
dlouho - v˘sledek se záhy dostavil. Sláma zaãala doutnat a pak hoﬁet. Kluci zajásali:
„Povedlo se !“ A protoÏe se jim to zalíbilo, v‰e opakovali poﬁád dokola. Vzali slámu, lupou
nasmûrovali paprsky a vznikl˘ oh˘nek udupali.
Najednou zaãal foukat vítr. Bratﬁi si ho ani nev‰ímali, protoÏe to byl zezaãátku jen silnûj‰í vánek, a pokraãovali ve své ãinnosti. Ale vánek se zmûnil v siln˘ vítr. KlukÛm se oheÀ
vymkl z rukou a zanedlouho hoﬁel cel˘ stoh. Zalekli se toho a utekli. V prvotním ‰oku
zapomnûli na to, Ïe jsou bosí. Teprve aÏ se trochu uklidnili, vzpomnûli si na své boty.
Chtûli se pro nû vrátit, ale uÏ bylo pozdû. Ke stohu pﬁijíÏdûla tﬁi ãervená houkající hasiãská auta a navíc dvû policejní.
Ho‰i byli vystra‰ení jak zajíci a také jako zajíci bûÏeli domÛ. Doma nalhali, Ïe si hráli
na louce a tam jim nûkdo ty boty ukradl. „Ty boty byly podepsané , i adresa tam byla.
Urãitû je nûkdo pﬁijde vrátit!“ uklidÀovala se maminka.
Mezitím hasiãi svádûli tûÏk˘ boj s obrovsk˘m poÏárem, kter˘ se roz‰íﬁil i k dal‰ím stohÛm. Ha‰ení jim ztûÏoval siln˘ vítr, sucho a vedro. Cel˘ch ‰est hodin s ohnûm zápasili,
neÏ se jim ho koneãnû podaﬁilo zdolat.
Uplynuly dva dny a nic se nedûlo. Kluci - uÏ spokojení s tím,Ïe se jim na nic nepﬁi‰lo
a nepﬁijde - si den nato hráli v dûtském pokoji. Najednou nûkdo zazvonil. KdyÏ rodiãe
otevﬁeli, spatﬁili dva podmraãené policisty. Jeden z nich drÏel v rukách boty obou v˘teãníkÛ. Rodiãe byli nad‰eni, Ïe se boty na‰ly. Radost v‰ak vyprchala, kdyÏ se dovûdûli pravdu o nálezu u poÏáﬁi‰tû,. Zavolali si chlapce k sobû a jen se su‰e zeptali: „Co k tomu chcete povûdût?“ Kluci se rozplakali a to mluvilo za nû.
Viník poÏáru i domnûlé krádeÏe byl na svûtû. Rodiãe museli zaplatit veliké od‰kodné
a chlapci byli po zásluze „odmûnûni“. UÏ ani jednoho z nich nikdy nenapadlo jít si hrát
ke stohÛm, natoÏ tak s lupou nebo sirkami.
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Z tisku
Druzí v âeské republice
AÏ ve dvaatﬁicetistupÀov˘ch teplotách na hrací plo‰e bojovala o úspûch nejlep‰í druÏstva z celé âeské republiky , jeÏ se po vítûzstvích v regionálních finále soutûÏe „Hokejbal proti drogám“ sjela 4.ãervna 2003 do Prahy na Palmovku. Olomouck˘ a Zlínsk˘ kraj
reprezentoval t˘m 8. a 9. tﬁíd Z· Îelatovská Pﬁerov ve sloÏení útoãníci Luká‰ Men‰ík,
Luká‰ Kuzyã , Zbynûk Hampl, Pavel Mali‰ka, Pavel Îemla, Marek Kundrátek, obránci
Filip Kupec, Ivo Balá‰, Robin Prinke, Ondﬁej ·ula , brankáﬁ Jiﬁí âider ; vedoucí âeslav
Novák a trenér Ale‰ Verlík.
Republikové finále probíhalo ve dvou základních skupinách, kam byla druÏstva jiÏ pﬁedem rozlosována. Na‰im mlad˘m hokejbalistÛm se nejdﬁíve podaﬁilo zvítûzit nad III.Z·
Rakovník 2:0 (Hampl, Mali‰ka) a pak nad Z· La‰tÛvkova Brno 4:1 (Kupec, Hampl 3).
Následovala dvojice vyrovnan˘ch v˘sledkÛ se Z· Bene‰ova PlzeÀ a se Z· Seifertova Jihlava, kdy oba zápasy skonãily bezbrankovou remizou.
Se ziskem 6 bodÛ se Pﬁerované lep‰ím skóre probojovali pﬁímo do semifinále, jeÏ se
hrálo systémem play-off . Vstup do finále jim otevﬁela branka L.Kuzyãe po pﬁihrávce M.
Kundrátka z prvního poloãasu , neboÈ Jihlavané jiÏ nedokázali v napínavém zápase vyrovnat. Finále se Z· Bene‰ova PlzeÀ v‰em pﬁítomn˘m nabídlo dokonalé drama. Luká‰ Men‰ík utrpûl zranûní , byl o‰etﬁován aÏ do konce zápasu a ná‰ t˘m hrál jen v devíti hráãích.
Pﬁesto zápas skonãil bezbrankovou remizou. Musela tedy rozhodnout trestná stﬁílení.
Cel˘ turnaj tak se ‰tûstím uzavﬁel plzeÀsk˘ Kocman sv˘m rozhodujícím nájezdem.
Pﬁerovské druÏstvo, jeÏ mezi vût‰inou v˘teãnû vybaven˘mi soupeﬁi vizuálnû tro‰iãku
pﬁipomínalo Popelku, rozhodnû pﬁekvapilo svou úrovní hry, v níÏ byla zasvûcen˘mi ãinovníky oceÀována kolektivnost a kompaktnost t˘mu, pﬁipomínající na‰e zlaté hokejisty
z OH . Hráãi se navzájem hecovali a povzbuzovali, neexistovaly bariéry mezi osmáky
a deváÈáky tak jako v nûkter˘ch jin˘ch t˘mech, hráãi byli disciplinovaní a dodrÏovali pﬁesnû pokyny trenéra A. Verlíka. Dokázali úspû‰nû bojovat s horkem i s únavou, vÏdyÈ odjíÏdûli z Pﬁerova vlakem ve 4.08 hod. Toto v‰e se promítlo nejen do zisku 2.místa , ale pﬁerovsk˘m hokejbalistÛm byla udûlena i plaketa za nejslu‰nûj‰í druÏstvo (za cel˘ turnaj jen
6 vylouãení) a Jiﬁí âider byl vyhodnocen jako nejlep‰í brankáﬁ turnaje. Mezi nejproduktivnûj‰í stﬁelce patﬁil i Zbynûk Hampl.
Koneãné poﬁadí:
1. PlzeÀ , Z· Bene‰ova
2. Pﬁerov, Z· Îelatovská
3. Tﬁinec, Jubilejní Masarykova Z·
4. Jihlava, Z· Seifertova
5. Litvínov, SSZ·
6. JindﬁichÛv Hradec, 1.Z·
7. Brno, Z· La‰tÛvkova
8. Praha, Z· Bronzová
9. Z· Ohrazenice
10. Rakovník, III. Z·
(ãerven 2003)
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Vánoãní jarmark Z· Îelatovská
aneb
I svat˘ Petr pomáhal
Opût se v pﬁedvánoãní dobû pﬁed budovou Z· Îelatovská zastavoval bûÏn˘ Ïivot.
S nastalou tmou se pod rozsvícen˘m stromem rozeznûla trubka a lidová koleda Nesem
vám noviny oznámila zaãátek Vánoãního jarmarku, kter˘ se pro dûti této ‰koly, jejich
blízké i pro obyvatele z okolí jiÏ stal tradicí. NejenÏe si mohli náv‰tûvníci zakoupit za symbolické ceny pûkné dûtské v˘robky, ale mohli se také podívat na prezentaci kulturní ãinnosti dûtí tematicky spojené s Vánocemi, zimou a pohádkami. Sv˘mi hudebními vystoupeními se pochlubily dva pûvecké sbory, Roman Zapletal popﬁál krásnou sólovou písní
‰Èastné Vánoce a poprvé ve volném prostoru zaznûlo duo klarinet a trubka, v nûmÏ spojili své síly uãitel Jaromír ·koloudík a Jan Pavlík, Ïák 6.tﬁídy. Viditelné nad‰ení charakterizovalo v˘kony prvÀáãkÛ a obou oddûlení ‰kolní druÏiny. Mnoho mal˘ch náv‰tûvníkÛ pﬁilákaly také soutûÏe zorganizované v niÏ‰ích patrech budovy, vyzdobené chodby
a tﬁídy a samozﬁejmû i moderní poãítaãová uãebna. Ke spokojenosti v‰ech pﬁispûlo
i umoudﬁení de‰tivého poãasí.
Z· Îelatovská tak úspû‰nû jednou nohou vykroãila do období oslav 50 let své existence, které vyvrcholí v kvûtnu 2006 ‰kolní akademií.
(prosinec 2005)

To nebyl apríl !!
Zatímco se vtipní lidé 1.dubna vyvádûli aprílem, dûti 5.tﬁíd serioznû bojovaly o co nejlep‰í umístûní v poãítaãové soutûÏi poﬁádané Z· Îelatovská. V‰echny úãastníky ãekaly
dvû „disciplíny“. Jednou byl teoretick˘ testík zamûﬁen˘ na základní pﬁehled o ãástech PC
a jeho fungování, druhá provûﬁila základní praktické ãinnosti s PC v programu WORD
(pﬁípadnû Open Office Writer). Dûti zabrousily i do internetu a ty nej‰ikovnûj‰í si pohrály i s grafikou.
A jak soutûÏ skonãila? Kdo nebude muset zaslat do 30.dubna pﬁihlá‰ku a 11.kvûtna
projít pﬁijímacími zkou‰kami, aby se mohl stát Ïákem 6.tﬁídy s roz‰íﬁenou v˘ukou informatiky? Vítûzné vavﬁíny si odnesl David Machala ze Z· Mateﬁídou‰ka v Pﬁedmostí, stﬁíbrnou pozici si vybojoval Jan âulík ze Z· Îelatovská a bronzov˘ stupínek obsadil Jakub Dvoﬁák ze Z· Trávník. O vyrovnanosti souboje svûdãí to, Ïe mezi tﬁemi nejúspû‰nûj‰ími
soutûÏícími byly pouze jednobodové rozdíly.
V‰em úãastníkÛm soutûÏe pﬁejeme hodnû úspûchÛ v práci s poãítaãi a vítûzÛm je‰tû
jednou gratulujeme.
uãitelé Z· Îelatovská
(duben 2005)
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Jezdící lahve aneb Fyzika jinak
Na Základní ‰kole Îelatovská v Pﬁerovû se v tomto ‰kolním roce zaãaly dít nezvyklé
vûci. Z oken padají vajíãka, na ‰kolním pozemku se objevují záhadné kruhy a po chodbách jezdí plastové lahve. Jde snad o zásahy UFO?
Nikoliv. To jen Ïáci pod vedením pana uãitele Chajdy provádûjí fyzikální experimenty. Cílem je oÏivit v˘uku fyziky a vzbudit zájem ÏákÛ o pﬁírodovûdné obory. Co na to v‰echno ﬁíká Mgr. Radek Chajda?
„Îáci bûhem roku zpracovávají nûkolik projektÛ, pﬁi kter˘ch si zábavnou formou uvûdomují fyzikální principy a vyuÏívají získané poznatky. Napﬁíklad mûli za úkol vyrobit
padák pro vajíãko, prostû takové zaﬁízení, které dokáÏe zpomalit pád vajíãka a ochránit
ho tak, aby vydrÏelo pád z 3. poschodí. Îáci byli opravdu velmi kreativní, vyuÏili staré
noviny, sáãky na smetí, nafukovací balónky, provázky …… A v‰em vajíãka skuteãnû pﬁeÏila! Pak si vyzkou‰eli získávání vody v nouzov˘ch podmínkách – napﬁíklad na pou‰ti.
Vykopali jámy, pﬁikryli je plastovou fólií a nechali nûkolik dní probíhat pokus. Na fólii
kondenzovaly kapky vody a skapávaly do improvizované nádobky. Opravdu to fungovalo!
Dal‰ím projektem bylo sestrojení autíãka s vlastním pohonem. Vozítka z plastov˘ch
lahví a rÛzn˘ch krabiãek jezdila na gumu, elektrick˘ motorek, vzduch z nafouknutého
balónku, objevilo se dokonce auto s raketov˘m pohonem vánoãní petardou. Tyto projekty patﬁí do kategorie tzv. „Low Cost Experiments“, tedy experimentÛ s minimálními
náklady, které jsou ve svûtû stále populárnûj‰í. Jednak se pﬁi nich vyuÏívají bûÏnû dostupné pﬁedmûty jako PET lahve, ‰pejle, prázdné krabice, kelímky od jogurtÛ, sáãky, talíﬁky,
nafukovací balónky a vûci , jeÏ najdeme v kaÏdé domácnosti. Jednak nejsou tyto pomÛcky nároãné na finance a hlavnû dûti potom nevnímají fyziku jako nûco, co existuje jen
nûkde v laboratoﬁi nebo v uãebnû fyziky, ale jako souãást svûta kolem nich. A navíc proÏijí radost z vlastnoruãnû pﬁipraven˘ch experimentÛ. Jsem opravdu velmi rád, Ïe mi
vstﬁícné vedení ‰koly umoÏnilo takto zpestﬁit v˘uku a je tolerantní, neboÈ pﬁi takovéto
práci je tûÏké mít ve tﬁídû dokonal˘ klid a poﬁádek jako pﬁi „klasické“ hodinû, kdy Ïáci
sedí v lavicích a poslouchají uãitele.“
Dûti se mohou tû‰it na dal‰í experimenty a také na fyzikální exkurze, které absolvují
bûhem ‰kolního roku. Snahou pedagogÛ na Z· Îelatovská je, aby uãení bylo zábavnûj‰í a Ïáci se nauãili vût‰í samostatnosti. VÏdyÈ uãení nemusí b˘t muãení!
(prosinec 2004)
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NOVE·KO
Co se skr˘vá pod tímto záhadn˘m názvem? MÛÏeme ﬁíct, Ïe dnes uÏ tradiãní akce na‰í
padesátileté jubilantky - Z· na Îelatovské ulici, kterou o víkendu nav‰tívili podivní, tajemní hosté. Jaká je noãní atmosféra ve ‰kole totiÏ chtûlo poznat 20 hokejistÛ z 5.C. Tûm
paní uãitelky Lenka Justrová a Martina Kicová pﬁipravily dobrodruÏství v podobû lu‰tûní kﬁíÏovky. Aby kluci vylu‰tili tajenku, museli pﬁi noãní hﬁe se svíãkami v rukou prozkoumat budovu ‰koly od ‰aten aÏ po pÛdu. Îe se jim hra líbila, vyjádﬁil za v‰echny Jakub
Dlouh˘: „Noc ve ‰kole? To je super!“ Potom si pochutnali na zásobách, které jim pﬁipravily jejich maminky. A jak se vyspali? Po proÏitém dobrodruÏství urãitû dobﬁe.
Druh˘ den po snídani se vydovádûli v tûlocviãnû i pﬁi malování v ‰atnû. A u sváteãního obûda rodiãÛm vyprávûli o sv˘ch záÏitcích.
(bﬁezen 2006)

HRÁTKY S MATEMATIKOU
Zajímavé odpoledne proÏily dûti ze Z· Îelatovská. Îáci 5. B pod vedením paní uãitelky Kubátové a za pomoci nûkolika studentek PdF UP v Olomouci ukázaly sv˘m spoluÏákÛm, jak zajímavû mÛÏe vypadat matematika naplnûná a inspirovaná aktivitou samotn˘ch ÏákÛ. „120 minut s matematikou“ bylo nabito mnoÏstvím tajupln˘ch úloh: origami
umoÏÀující sestavit rozkvétající leknín ãi hrajícího si pejska, skládání geometrick˘ch tûles
bez pouÏití lepidla, hlavolamy typu tangram nebo Kolumbovo vejce a dal‰í nejzajímavûj‰í úkoly ze soutûÏe Matematick˘ klokan. Na své dûti se pﬁi‰li podívat i nûkteﬁí jejich
rodiãe. Jejich názor na tuto akci vyjádﬁila jedna z maminek slovy: „Mnû se nejvíce líbily
‰ikovné dûti, které mi napovídaly pﬁi ﬁe‰ení úloh.“
„Chtûli jsme vyzkou‰et, zda ﬁe‰ení nestandardních úloh, hry a dal‰í motivaãní ãinnosti
se mohou stát pﬁíleÏitostí ke zmûnû pohledu ÏákÛ i rodiãÛ na ‰kolní matematiku. Jsme
rádi, Ïe se potvrdilo na‰e oãekávání: je to moÏné,“ ﬁíká paní uãitelka.
(bﬁezen 2006)
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