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Zahájili jsme
školní rok
2019/ 2020
Vážení přátelé a příznivci
našeho školního časopisu,
srdečně Vás zdravíme
u letošního prvního vydání
školního zpravodaje. Těšíme se
na Vaše zajímavé nápady
a příspěvky, kterými obohatíte
tyto stránky a přispějete tak
k zachycení zajímavých
okamžiků ve škole i mimo ni.
Vaše příspěvky se mohou týkat
čehokoli. Uvítáme jakákoli
témata, která zaujmou naše
čtenáře. A proto neváhejte
a pište a pište. V letošním roce
máme pro školní časopis
zakoupenou plnou licenci, která
umožňuje neomezeně přidávat
příspěvky nejen v podobě psané,
ale i kresby a fotografie. Proto se
kolem sebe pozorně rozhlížejte
a o své postřehy se podělte
s ostatními.
Vaše redakční rada

Na návštěvě obecního úřadu

Dne 4.10. 2019 se členové naší
redakční rady vypravili
na místní obecní úřad, aby
pobesedovali s místostarostkou
obce paní Bakošovou
a dozvěděli se zajímavé
informace nejen o svém bydlišti,
ale i o práci zastupitelů obce
a fungování obecního úřadu.
Po úvodním přivítání jsme se
seznámili s prostorami obecního
úřadu a náplní práce jeho
zaměstnanců. V zasedací
místnosti beseda pokračovala
výkladem paní místostarostky
o správě obce, způsobu jejího
financování a majetku obce,
nákupu nových strojů k údržbě

zeleně a čistoty venkovních
ploch a problémech , které musí
zastupitelé řešit, ale i o
záměrech dalšího rozvoje obce.
Členové redakční rady měli
připravené otázky, na které paní
místostarostka velmi ochotně
odpovídala. Bohužel se
z časových důvodů nedostali ke
slovu všichni, a tak nám naše
zbývající dotazy zodpověděl pan
starosta během jeho návštěvy
ve škole dne 11.10. 2019.
Otázek bylo mnoho, tak alespoň
nejzajímavější.
1. Uvažovali jste o výstavbě
chodníků a přechodů v Novém
Přerově nebo je tento projekt

Beseda s panem starostou Jiřím Benešem ve škole

Dne 11.října žáci naší redakční
rady besedovali s panem
starostou Jiřím Benešem
o současných problémech v naší
obci.
Nejdříve jsme se zajímali o to,
zda někdy uvažoval o tom, že
bude starostou. Pan Jiří Beneš
podle jeho slov vždy chtěl věci
měnit, ale původně se chtěl stát
projektantem. Protože mu
nebylo umožněno studium,
zvolil si profesi truhláře, kterou
vykonává jako podnikatel dosud.
Na starostu byl nominován
i proto, že v minulém volebním
období byl členem zastupitelstva
obce a měl na starosti čističku
odpadních vod.
Největší úspěch, co se povedlo?
Za největší úspěch považuje,
pokud se podaří vykoupit
přilehlé pozemky pro další
rozšíření areálu školy. Povedlo

se také vybudování dětského
hřiště pro mateřskou školu.
Máte děti a kolik?
"Mám dvě dcery, mladší studuje
střední školu v Lysé
nad Labem."

prvky do lesoparku s ohništěm
a věží poznání.
"Za úspěch považujeme
vyklizení a rekultivaci prostoru
kolem Bezedny a přesunutí
bioodpadu do areálu čističky."

Rozhovor nad katastrální
mapou Přerova nad Labem
Žák 9.třídy Filip M. se ptal
na úpravu cesty na místní
fotbalové hřiště a možnou
výsadbu stromů podél ní.
Pan starosta na mapě ukazoval
místa, na kterých by měly být
provedeny úpravy jako například
propojení Starého a Nového
Přerova vybudováním cesty
za potokem souběžně se silnicí
nebo vybudování cesty
pod školou , která by měla ústit
až u Čelákovic a také rozšíření
sportovního areálu u fotbalového
hřiště a přibydou nové herní

Žáky zajímala také čistota
ovzduší v obci a častá smogová
situace v Novém Přerově.
Přestože byla v obci realizována
plošná plynofikace, někteří
občané nadále topí tuhými
palivy, což v podzimním
mlhavém počasí vytváří
nepříjemnou smogovou situaci.
Bohužel, podle slov pana
starosty, je zatím zlepšení
situace v nedohlednu.

ZŠ A MŠ PŘEROV NAD LABEM

již naplánován?
Projekt je naplánován, ale
čekáme na pracovníky
z katastrálního úřadu, až dokončí
digitalizaci, což znamená, aby
vyměřili hranice pozemků a my
jsme pak věděli, koho oslovit
a od koho koupit ty pozemky,
abychom na nich mohli nechat
postavit chodníky. Odhadujeme,
že by to mohlo být v rozmezí
5-10 let.
2.a V jakém časovém intervalu
je možné zakoupit dolní
zahradu?
Podle mého odhadu do tří let.
Čekáme na digitalizaci, zároveň
někteří vlastníci mají smlouvy,
které jim např. zakazují prodat
pozemek do určité doby.
2.b Jakou odhadujete cenu
za dolní zahradu?
Cena se mění podle účelu, typu
a kvality půdy. Většinou se cena
těchto pozemků pohybuje okolo
200Kč/m2.
Filip Mohaupt, žák 9. třídy

Pokračování
besedy s panem
starostou

Stejný problém je i u
vybudování chodníků, které
vázne na vlastnických vztazích
k dotčeným pozemkům.
Kolik občanů žije v současné
době v Přerově nad Labem?
"V současné době je v Přerově
přibližně 455 čísel popisných a v
řešení je budování nové obytné
zóny v ulici Na Pískách, která by
měla výrazně zvýšit
v následujících letech počet
stálých obyvatel a tím i budoucí
příjmy obce." redakce
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Projekt multikulturní výchovy Hýbeme světem

Dne 2. října uspořádali žáci
2.stupně multikulturní den
s různorodou tematikou nazvaný
Hýbeme světem.
Hlavní podíl na tomto
projektovém dni měl etický
seminář, ale vypomohl mu
i sportovní a přírodovědný
seminář.
Celkem děti z 1. stupně prošly
16 stanovišti například
stanoviště s prezentacemi

o neobvyklých sportech, sporty
v angličtině, scénky a hry.
Žáci 2. stupně společně
s učitelským sborem si na závěr
celého dne zatančili tanec Haka.
Během celoškolního projektu
byli žáci rozděleni do smíšených
družstev, se kterými potom
procházeli jednotlivá připravená
stanoviště a plnili zde různé
úkoly.

Návštěva dopravního hřiště 3.
třída
Sešli jsme se před školou a tam
na nás čekal autobus. Já
s holkami - Natkou, Terkou
a Klárkou Š. jsme seděly vzadu.
Když jsme přijeli do Nymburka,
tak jsme si vzali přezůvky.
Ve třídě jsme si vybrali lavice,
ale byly trochu ošoupané
a pomalované. A paní Cibulková
nám dala značky a my jsme je
přiřazovali. A potom nám
ukazovala fotky a videa, a řeknu
Vám, že ta videa byla pěkně
krutá, až jsme se musely
s Terkou držet.
Pak jsme si vzali helmy a šli
na dopravní hřiště. Paní

Stanovišť bylo celkem 8
a dozvěděli se zde jaké jsou
druhy plaveckých stylů, co
potřebujete ke sportovní
disciplíně veslování a dokonce si
žáci vyzkoušeli i držení šavle
a nasazení ochranných pomůcek
a helmy při šermu . .Protože se
tato ukázka setkala s velkým
zájmem žáků, přinášíme na toto
téma několik zajímavých
informací.

Mara Z., 9. ročník
Mezi největší hybatele šermu
na světě patří na prvním místě
Evropa a následně Japonsko,
Čína a další země, kde se v boji
používaly meče. Z původního
boje se postupně vypracovaly
i moderní sportovní disciplíny.
Z evropského stylu boje vznikl
sportovní šerm, nazývaný jen
obecným slovem šerm.

Zájezd 1.třídy do divadla v
Horních Počernicích

Cibulková nás rozdělila
na jedničky a dvojky. Já jsem
byla dvojka, tak jsem stála
u dopravní značky a jedničky si
vzaly kola a potom jsme se
střídali. Bylo to další super
výlet.

Ve středu 16.10. byli prvňáčci
v divadle v Horních Počernicích.
Divadelní představení se
jmenovalo Plecha a Neplecha
v lese a všem malým
divákům se moc líbilo.

Skřítci dětem připomněli, jak se
mají chovat v lese a co do lesa
nepatří.
Děti jim při tom aktivně
pomáhaly.

Výsledky statistického výzkumu Jací jsme?

BARVY OČÍ A BARVY
VLASŮ V NAŠÍ ŠKOLE
V přírodopisu se v 9. ročníku
zabýváme rozmnožováním
člověka a tedy i vývinem
a vývojem lidského potomstva.
Toto téma je nedílně spjato
s moderním oborem vědy –
genetikou. A některé geneticky
dané vlastnosti lze celkem
snadno pozorovat.
Vlastnosti každého nového

jedince jsou výsledkem
kombinace genů rodičů.
Při jejich přenosu však hraje roli
i prostředí, které nás ovlivňuje
a v neposlední řadě také
proměnlivost. To je schopnost
organizmů se v nepodstatných
znacích lišit od rodičovské
generace a také vysvětluje
rozdíly mezi jedinci téhož druhu.
My jsme vybrali dvě dobře
pozorovatelné vlastnosti lidí –
barvu očí a barvu vlasů
a rozhodli jsme se zpracovat

statistiku těchto vlastností
v jednotlivých třídách i napříč
celou školou.
Proto vás během září navštívili
žáci 9. třídy a zapisovali si počty
dětí podle různých barev očí
a vlasů. Výsledky zpracovali
do podoby grafů a přišli vás
s nimi seznámit do tříd.
Můžete tedy porovnat, které
barvy očí či vlasů jsou ve vaší
třídě časté a které méně
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nebo vůbec.
Nyní přicházíme s grafem, který
shrnuje údaje o všech žácích
a učitelích naší školy. Zkuste si
tipnout jaká barva očí je
nejčastější nebo kolik dětí má
zrzavé vlasy…
Prohlédněte si graf a nechte se
překvapit, jak to ve skutečnosti
je...
J Procházková, vyučující
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Exkurze Praha

Ve středu 23.10. žáci 7. a 8.
ročníku vyrazili do Prahy. I přes
malý ranní zádrhel v dopravě
jsme vše stihli a náramně si to
užili. Nejprve jsme navštívili
Národní zemědělské muzeum.

Expozice Voda v krajině je sice
poměrně malá, ale tak zajímavá
a interaktivní, že sama lákala
žáky k poznávání. Prohlédli
jsme si také výstavu
o zemědělství.
Druhou zastávkou bylo anglické
divadlo. Bylo
o mimozemšťanech,kteří se
poznali podle toho, ze dělali
stejné chyby. A jak řekl
jeden žák: divadlo bylo epické.
Větší pochvaly už se mu jen tak
nedostane.

BOV

Tahle tajuplná zkratka v sobě
skrývá badatelsky orientované
vyučování v rámci
přírodovědného semináře.
V září a říjnu jsme
na přírodovědném semináři
bádali na školní zahradě a na

Měření pro NASA

Měříme !!!
Již od roku 2012 jsme zapojeni
do programu Globe. Tento
program byl vytvořen

agenturou NASA a primárně
byl zaměřen na sběr dat
měření-teploty, vlhkosti, srážek,
aerosolů…V letošním roce se
vracíme k měření i my.
Na zahradě máme staro-novou
meteorologickou budku a v ní
zcela nový maximominimální
teploměr.
Data, která naměříme, budeme
zadávat na stránky NASA.
Měřit začnou žáci
přírodovědného semináře, kteří
to pak naučí všechny ostatní.

Volby do školního parlamentu

zámecké zahradě. Na školní
zahradě jsme zkoumali povrchy
a materiály a na zámecké
zahradě jsme bádali o listech.
Jestlipak víte, proč na podzim
zůstává listí žluté? My už to
víme.

Žákovský parlament je
skupina volených žáků jedné
školy (zpravidla jsou zde
zastoupeny dvě děti z každé
třídy). Od spolužáků ve třídách
i učitelů sbírají informace o tom,
co by mohli ve škole zlepšit.
Na pravidelných schůzkách řeší,
jakým způsobem těmto nápadům
vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách
pravidelně informují o své
činnosti.
Volby do školního parlamentu
proběhly 8.10. 2019 v učebně
9.třídy, kdy si žáci mohli zvolit
své zástupce do parlamentu,

kteří budou prosazovat zájmy
třídy a 16.10. proběhla od 6,45
hodin první schůzka, kde se
rozhodlo o přeskupení skříněk
ve školních šatnách kvůli úzké
uličce, kde nemohlo projit více
lidí. Nyní zbývá zvolit předsedu
školního parlamentu, který
povede jednotlivé schůzky. Žák
David F. se nabídl, že bude
pracovat jako zapisovatel. Mezi
kandidáty na předsedu patří
Šimon Š. a Vladislav J. z 9.
třídy.

Návštěva divadelního představení 4.třída
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Plavecký výcvik a vycházka žáků 3. třídy do okolí obce

Zde je několik ukázek prací
žáků 3. třídy, kteří zachytili
své dojmy z vycházky do okolí
obce a z účasti na plaveckém
výcviku v Nymburce.
Přerovská hůra (v minulosti také
Bílá hůra, Bílá hůrka
nebo Bělice; 237 m) je
svědeckým vrchem tyčícím se
nad středočeskou obcí Přerov
nad Labem. Je krajinnou
dominantou, která převyšuje své
okolí o více jak 50 metrů.
Společně se Semickou
a Břístevskou hůrou tvoří
trojvrší Polabské hůry.
Jižní svah hůry je součástí
evropsky významné lokality
Natura 2000 Polabské hůry.

Růžový Přerov nad Labem

U příležitosti návštěvy pana
starosty Jiřího Beneše jsme
na naší škole hovořili
o možnostech našeho většího
zapojení do života obce.
Při této příležitosti chceme
zmínit náš drobný úspěch,
kterým je vysazení hezkého
růžového kopečku
proti restauraci Na Růžku, který
byl původně velice nehezký
a tak jsme se společně s obcí
rozhodli toto místo v centru obce
zkrášlit. S pomocí obce
a manželů Červinkových z firmy
Montano jsme kopec dokázali
zaplnit růžemi za 2 hodiny.
O kopec se v tomto školním roce
stará 9. třída a nedávno jsme ho
vypleli a zbavili nečistot.
Vasil P., žák 9.třídy
Dnešní zámek byl postaven
okolo roku 1380 na místě
gotické vodní tvrze jako nové
správní sídlo břevnovského
kláštera. Z finančních důvodů
však budova nebyla dokončena.
V roce 1632 Ferdinand II.

Oslava Halloweenu v naší škole

Štýrský připojil Přerov
k brandýskému císařskému
panství. Severozápadní křídlo
zámku vypálili a pobořili v roce
1639 švédští vojáci.Po třicetileté
válce zámek několik desítek let
chátral. Zachované zbytky
budovy v roce 1671
rekonstruoval stavitel Santino de
Bossi, který jej přestavěl
na lovecký zámeček.Roku 1860
Přerov koupil toskánský
velkovévoda Leopold II.,
po jeho smrti zámek zdědil jeho
syn Ludvík Salvátor Toskánský,
který byl známým spisovatelem,
cestovatelem a milovníkem
přírody. Po roce 1918 byla
budova zkonfiskována
československým státem. V 60.
letech 20. století zámek získal
a zrekonstruoval
Československý rozhlas.

Koště tamhle, koště tady, teď
je dáme dohromady.
Rozsvítíme světýlka,
postrašíme tatínka.
Čarujeme netopýra, černou
kočku, zlého výra,
vyzkoušíme kouzla všechna,
pak vezmeme koštata,
nasedneme, poletíme,
bumtaratatatata...
Kdo vystrčí z domu nos, ten ať
už se bojí,
naše bude tahle noc, ukážem
moc svoji,
ježibaby mají slet s upíry
a duchy,
rejdí kolem ohniště a strašlivě
úpí.
Halloween je anglosaský lidový
svátek, který se slaví 31. října,
tedy den před křesťanským
svátkem Všech svatých, z jehož
oslav se v Irsku vyvinul. Děti se
oblékají do strašidelných
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kostýmů a chodí od domu
k domu s tradičním pořekadlem
Trick or treat (Koledu, nebo vám
něco provedu a „koledují“
o sladkosti. Svátek se slaví
většinou v anglicky mluvících
zemích, převážně v USA,
Kanadě, Velké Británii, Irsku.
Název vznikl zkrácením
anglického „All Hallows' Eve“,
tedy „Předvečer Všech svatých“.
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Práce žáků 1. stupně

Halloween

Práce žáků 4. třídy Anglický jazyk
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