
Co najdete v na�em 
časopise ? 

• co se děje    
• anketa s budoucími 

prvňáčky 
• besedy 
• kam jsme si zajeli 
• interview 

s učitelem 
• filmové okénko 
• hudební okénko  
• slohování 
• vtipy, perličky 
• osmisměrka, 

kří�ovka 
• fejeton  
• dívčí okénko 
• osobnosti 
• příloha Na�e �kola 

 

 
 
 
Z �  U h e r s k ý  B r o d ,  P o d  V i n o h r a d y  1 4 2 0  

 
 

 

Vý�kařský mítink 
 

 V pátek 27.května odpoledne 
se u� podeváté uskutečnilo 
oblíbené vý�kařské klání. 
Přijely takové atletické �pičky 
jako Jaroslav Bába, Tomá� a 
Jan Janků, Jiří Křehula, 
Dalibor Hon a dal�í. V�ichni 
byli zvědaví hlavně na 
bronzového medailistu z Atén 
Jaroslava Bábu (viz foto ). 

I přes velké vedro panovala 
skvělá sportovní atmosféra. 
Celou show uváděl p.uč.Králík, 
který byl ve své roli 
showmana taky skvělý. 
Sportovci se sna�ili o 
překonání loňského rekordu 
233 cm, ale nepodařilo se ho 
zdolat. O kulturní vy�ití se 
staral Jirka Strá�nický z kapely 
Argema a oko potě�ily holky 
z krou�ku aerobiku. Celá akce 
byla velmi podařená. 

Redakce 

ROČNÍK 2 ČÍSLO 2 WWW.ZSVIN.CZ KVĚTEN  2005 

Foto Tomáš Králík

Uff, v tom Brodě 
je horko jak 
v Athénách ! 
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C O  S E  D Ě J E � 
 

Přijímačky nanečisto 
 

I v leto�ním �kolním roce si �áci 9.tříd vyzkou�eli, jaké mají 
vědomosti před zkou�kami, které je čekaly 18.dubna. 

Akci jsme uskutečnili 29.března, zúčastnilo se jí 53 �áků. 
Atmosféra byla skoro jako u normálních přijímaček, �áci byli 
rozděleni na malé skupiny, av�ak domácí prostředí je tak 
nestresovalo. Nejlep�í byla �árka Plá�ková z 9.C, která ze 150 
mo�ných bodů ztratila jen 2. Tabulku těch, kteří se umístili 
v první desítce, vám nabízíme.  
 

Přijímačky �naostro� 
 

Konaly se  18.dubna. Po 1.kole zbylo jen 5 �áků, kteří se 
museli znovu připravovat na dal�í zkou�ky. V současné době jsou 
přijati v�ichni �áci, i kdy� ne v�ichni tam, kam chtěli. Ale ne v�dy 
vyjde v�echno, jak si naplánujeme. V tabulkách, které vám 
předkládáme, mů�ete zjistit, o které �koly byl největ�í zájem a  
jak se umístili �áci jednotlivých tříd. 
 

 Umístění vycházejících �áků 

 

 JČ MA VZ Počet 
bodů Umístění 

Plášková Šárka 50 48 50 148 1. 
Buráňová Adéla 44 46 37 127 2. 
Kolouchová Míša 48 46 31 125 3. 
Bartáčková Iveta 47 41 31 119 4. 
Húsková Tereza 47 38 33 118 5. 
Kunčíková Anna 41 37 38 116 6. 
Šmídová Aneta 43 36 36 115 7. 
Škubalová Aneta 40 40 27 107 8. 
Vaculová Klára 44 30 33 107 9. 
Řezníček Zbyněk 35 29 37 101 10. 

Střední školy Obory 9.A 9.B 9.C 9.D celk. 

G UB   4  2 1 7 
G UH    1     1 

inform. v ekonom.      1 1 
OA UH obchod.akademie    1   1 
OA Veselí n/M obchod.akademie 2      2 
SOŠ UB obchod.akademie 1 6  4 2 13 

technické lyceum 3     1 4 
SPŠ UB mech.-elektronik     1 1 
SPŠ UH strojírenství      2 2 
SPŠ Zlín tech.lyceum      1 1 
SPŠ Břeclav el.frakce v dopr.   1  1 
SPŠ Rožnov el.počítač.systémy   1  1 
SOŠ J. z P.,UH hotel.-turismus   1    1 
SOŠ Kroměříž hotel.-turismus  1   1 
SPŠ les.Hranice lesnictví    1 1 

mech.-seřizovač  3     3 
COP UB mechatronik   1  1 
SOŠ Mojmír, UH oper. dřev.výroby 1      1 
SZŠ UH zdravot.asistent      1 1 
S.zahrad.š.Brno zahradnictví  1     1 
S.zem.š.St.Město ekologie    1 1 
Soukr.hotel.š.Zlín hotelnictví 1    1 

manag.v reklamě 2   1  2 5 
SOŠ Luhačovice um.řem.zpr.dřeva   1  1 
SSOŠ Kunovice zahraniční obchod      1 1 

oděvnictví  1   1 
UMPRUM UH návrhářství obuvi   1  1 
SOŠ Strážnice oděvnictví   1  1  1 
SZŠ Brno, Lipová laborator.asistent 1    1 
SPŠ Bystř. p.Host obchodník  1     1 
Soukr.ped.š.Zlín sociál.péče 1      1 
Soukr.pod.Vsetín podnikatel  1 1 1 3 
    19 14 15 16 64 

SOU Obory 9.A 9.B 9.C 9.D celk. 

autoelektrikář    1  1 
elektrikář-slabo 1    1 SOU Uh.Brod 

autokarosář   1  1 
automechanik  3   1 4 SOU zem.UB 
opr..zem.str.+7.C  2 1  4 

 krajinářka  1   1 
instalatér   1 1 2 
malíř 1    1 
podlahář   1  1 

SOU stavební UB 

tesař  1   1 
kuchař   1   1 SOU Luhačovice 
číšník-servírka     1 1 
číšník-servírka    1  1 

SOU J.z P.UH 
prodavač   1   1 

SOU Mojmír, UH truhlář  2     2 
SOU Bzenec servírka-7.C       1 
SOU Val.Klobouky kuchař-číšník     1  1 
SOU Otrokovice kuchař      1 1 

fotograf   1  1 SOU Vizovice 
kadeřník 1    1 

Soukr.SOU UH kadeřník    1 1 

    5 9 8 5 29 

Přehled o umístění žáků 5.ročníku 

    5.A 5.B celk. 

Gymnázium UB osmilet.studium 5 3 8 

umístění žáků 9.ročníku Střední
školy

Střední
odborná
učiliště

Mgr.Vlasta Slavíčková 
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Rozhodli jsme se, �e vám napí�eme o na�ich budoucích 
prvňáčcích, kteří  při�li 10. 2. k zápisu. Mů�eme vám říct, �e 
rodiče byli víc nervózní ne� jejich milé ratolesti. Pořád pobíhali 
sem a tam a nedočkavě čekali, a� na ně přijde řada. Zato děti jen 
v klidu seděly, dívaly se na ten rozruch kolem sebe a myslely na 
to, jak u� budou chodit do �koly a budou se učit. (TO JE�TĚ 
NEVĚDÍ, CO JE  ČEKÁ, ALE NEBUDEME JIM KAZIT JEJICH 
RADOST). Radost neměli v�ichni jen z toho, �e se budou učit, ale 
i z dárků, které dostali od učitelek. Největ�í radost měli 
z krásných my�ek, ale i z barevných papírů a jiných maličkostí. 
Doufáme, �e budou mít stále chuť do učení, budou se do �koly 
tě�it a nepřestane je to hned po prvním roce v na�í �količce 
bavit.            
                                                               

KaMč@, LuCč@ a Ad@ 
 
 

 
 
Při tom neustálém pobíhání jsme polo�ili prvňáčkům pár dotazů. A opět to byli jejich rodiče, kteří byli značně nervózní, 
nechtěli odpovídat, přesto malý úlovek máme.  
 
1. Na co se tě�í� ve �kole? 
! a� budu mít aktovku 
! a� budu umět psát 
! na úkoly (takových bylo víc, co se tě�ili na úkoly - 

nevědí, co je čeká :-)  
! na cvičení 
! jak budu číst 

2. Co se ti v na�í �kole líbí? 
! obrázky a třída 
! obrázky a kamarádka 
! paní učitelka 
! líbí se mi učení 
! tygr na stěně 

3.    Čím bys jednou chtěla být? Jaké povolání by se Ti líbilo? 
! policajtem z Kobry 11 - Tomem 
! doktorem 
! kadeřnicí 
! fotbalista nebo hokejista 
! paní učitelkou 
 
Je�tě mají ideály, které jim nesmíme brát. Asi máme v�ichni nějaké, jen nechceme, aby je někdo poznal. Říkáme, 
jak nás �kola nebaví a bla, bla�, ale povíme si to na konci �kolního roku, a� my deváťáci budeme končit. 

Mo�těnka 
 
Ze ��kolního� řádu: 
# Učení musí být osvě�ující, proto jakékoliv přepracování je trestné. Kdo bude přemý�let, bude okam�itě vyloučen ze 

�koly... 
# Usne-li někdo během vyučování, musí být zachován klid (ostatní opustí �kolu a zbytek dne mají volno).  
# Před započetím výuky se podává svačina: oblo�ené chlebíčky, sendviče, limonády � podle přání �áků. To v�e 

samozřejmě zdarma. 
# V hodinách je dovoleno zpívat. Začne-li někdo melodii, ostatní nechají práce a zpívají společně. 
# Povinné volno je dvakrát v roce: 10 týdnů v létě a 6 týdnů v zimě. Zbytek dle vlastního uvá�ení. 
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B E S E D Y,  Z A J Í M A V É  A K C E 
 

 
Co je to vlastně AIDS? Nic, co bys chtěl mít, nic, co bys chtěl za�ít, něco, co bys nikomu nepřál.  
AIDS - Acquired Immunodeficiency Syndrome. Pro člověka znamená nesnesitelné roky utrpení a bolesti. Přená�í jej 
virus HIV. Virus HIV toti� napadá bílé krvinky, které umo�ňují obranyschopnost. 
  O této nemoci nás velmi podrobně informoval pan Jankula, který vede Centrum prevence v Uherském Brodě. 
Vyprávěl s velkým zaujetím a podával nám informace, které nás nevyváděly z údivu, a tak jsme seděli s ústy dokořán. 
Mluvil o mo�né prevenci před onemocněním AIDS, následcích takového onemocnění a pou�těl nám video, na kterém 
vyprávěla jedna �ena (naka�ená HIV) o průběhu nemoci. Bylo a� neuvěřitelné, jak se mohla během pěti let změnit. 
Zhubla, mám dojem, �e to bylo o 40 kilo. Záběry byly dost otřesné! Nechci vás ale děsit. Beseda sama o sobě byla 
moc fajn, ale bylo by lep�í, kdyby �ádné AIDS neexistovalo. Je to nemoc, která se nedá vyléčit. Myslím, �e člověk, 
který by byl schopen najít lék na AIDS, by byl milován v�emi národy a byl by nesnesitelně bohatý, ale hlavně by 
zachránil tisíce �ivotů. Ké� by se takový člověk na�el... 
Beseda byla moc dobrá, taky proto, �e nám pan Jankula promlouval skoro z du�e. Mluvil o v�em, co máme v hlavě 
v na�em věku, dokázal zodpovědět na�e otázky, které jsme se báli vyslovit. Jsem ráda, �e jsme tam byli. 

Mo�těnka  
 

 
 
Dal�í zajímavou akcí byla beseda s předním sexuologem MUDr.Radimem Uzlem. Pan doktor je docela sympaťák, 
nazýval věci správným jménem, nic neskrýval, pou�íval hovorovou mluvu, tak�e jsme se dost často smáli, i kdy� mluvil 
o vá�ných věcech.  
 

Co jsme se dozvěděli: 
 
1. Tak například, �e bývají i dvanáctileté matky. (fakt hrůza!!!!!!) 
2. Ve �védské �kolce nafukovaly děti kondomy, odmala si  zvykají na to, �e 

kondom není nic vulgárního. 
3. V Dánsku paní učitelka ukazovala sedmákům na dřevěné atrapě penisu, jak 

se kondom navléká. ( to by si na�i páni učitelé nedovolili ? a jak by asi 
reagovali na�i sedmáci?) 

4. Víte, �e v roce 2100 nás bude a� 10 000 000 000 obyvatel? ( to nás tu bude, 
co ? ) 

5. Ví�, jaké jsou druhy antikoncepce ? Pamatuj si aspoň: 
a) kondom 
b) hormonální tabletky 

S panem Uzlem jsme se pobavili a také  se něco dozvěděli. Doufám, �e to i pro 
vás bylo zábavné a poučné. 

Ad@ a Lenča☺ 
 
 
Před obchodem stojí dva kočárky. Z jednoho se vykloní miminko a 
říká: 
�Já jsem chlapeček a co ty?"  
�Já nevím, musím se podívat" odpoví druhé miminko.  
Podívá se pod peřinku a zčervená: "Já jsem holčička." 
�A jak jsi to poznala?" ptá se její nový kamarád. 
�Mám červený bačkůrky..." 
 
Při sexuální výchově osahává spolu�ačky a tvrdí, �e se vzdělává. 
 

 
Dávali na�i �áci při besedě pozor? 

Vět�inou ano, na�ly se ale i výjimky�☺ 
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I N T E R V I E W    S � 
 

 

Dnes odpovídá pan učitel Petr Novotný, ná� chemik 
 

1. Tě�íte se někdy na nějakou třídu? 
To víte, já to tady prozradím a ostatní  mě ukamenují. Samozřejmě si s některými 
rozumím lépe ne� jinými, ale chyba mů�e být také na mé straně. Já vidím rád 
v�echny, i kdy� určitě existují lidé, kteří nemusí vidět mě. 
 

2. Jaký pokus máte nejraději? 
V�dy mám radost z něčeho nově objeveného, tak�e se mi nejvíce líbí ty, co dělám 
poprvé. Jako učitel mám rád pokusy,  které se nejvíce líbí vám � ohýnky, výbuchy � 
a čím vět�í, tím lep�í. (Tímto zdravím v�echny mladé pyromany na na�í �kole.) 
 

3. Vymkl se vám nějaký pokus někdy z rukou? Byl někdo zraněn? 
Ka�dý pokus se musí vymknout z rukou, jinak to není pokus. Ka�dý si �ije svým 

�ivotem a nakonec udělá, co sám chce. Já to potom jenom musím uklidit. (To jsem určitě uklidnil v�echny, co sedí 
v chemii v první lavici.) A odpověď na druhou část. Zatím se nikdy nic nestalo ani mně, ani přihlí�ejícím. Musím ov�em 
přiznat, �e po jedné explozi vodíku jsem vytahoval střepy i  z trenýrek. 
 

4. Pochytil jste nějakou perličku v hodině? 
Jak je známo, jsem sklerotický a obsah sdělení dlouho neudr�ím. Nedávno jsem objevil jeden dopis na tabulkách, 
které máte v chemii na lavici, a o ten se rád podělím. V�imněte si zvlá�tě vybrané če�tiny (uvádím přesný přepis): 
� My jak jsme měli starů kůpelku, tak nám občas tekla rezavá voda. Fuj. Ale teď jak máme novů, tak je furt krásná. 
Nám nikdy rezavá voda netekla, enom u bábiny.� 
(Autorům se omlouvám, �e jsem nemohl po�ádat o souhlas se zveřejněním, zapomněli se nedopatřením podepsat.)   
 

5. Co nejraději děláte ve svém volném čase? 
Nejvíce volného času nyní věnuji synovi. Hraji Člověče, nezlob se, jezdím na kolobě�ce a dělám bábovičky. 
 

6. Koho a co byste si vzal na pustý ostrov? 
Asi to bude pro vás málo zajímavé, ale určitě bych chtěl u sebe mít man�elku a syna. Mám je vá�ně moc rád. Na radu 
největ�ího Čecha Járy Cimrmana pak míč a hudební nástroj proti trudomyslnosti. 
 

7. Čím jste chtěl být jako malý? 
Podle informace od rodičů jsem chtěl být nástrojařem jako tatínek. On je velice �ikovný na jakoukoliv  práci a já si 
myslel, �e kdy� se vyučím jako táta, tak budu stejně �ikovný. To je hloupost, co? Potom jsem chtěl být lékařem, ale 
nevydr�el bych tu bezmocnost sledovat někoho, kdo trpí, a nemít mo�nost mu pomoci. 
 

8. Kterou postavou ze Simpsonů byste chtěl být? 
Asi malou Megy. Nevím, kde vznikla tahle fáma o vá�nivém divákovi Simpsonů. Je pravda, �e je to vynikající satira 
(nejen) americké společnosti a jejího �ivota, na můj vkus v�ak zbytečně agresivní a brutální. Raději mám laskavý a 
inteligentní humor pánů Wericha a Voskovce, �imka a Grossmana nebo Svěráka a Smoljaka. Z amerického humoru 
dám určitě přednost seriálu M.A.S.H. 
 

9. Jakým zvířetem byste chtěl být a proč? 
Nejčastěji asi lenochodem�  ( Spí a� 20 hodin denně.)  
 

10. Jaký máte zlozvyk? 
Na to byste potřebovali celé zvlá�tní číslo a mě by mohli vyhodit z práce. 

 redakce 
 
 

! Teplem se předměty roztahují a chladem smr�ťují. Např.: Kdy� je teplo, tak se člověk natáhne v chládku, a kdy� 
je zima, tak se skrčí u kamen. 

! Zmoklý a neuskladněný cement se nazývá beton. 
! Příklady průhledných hmot: sklo, plexisklo a plot. 
! Těleso ponořené do kapaliny se nazývá mokré. 
! Kdy� postavíme svíčku na práh otevřených dveří, ohýbá se plamen do třídy, proto�e je mu venku zima. 
! Vodík je voda bez kyslíku. 
! Výbu�nina je látka, se kterou si mohou hrát jen dospělí. 
! Říkáme jim látky netečné, proto�e netečou.  
 
 
 
 
 

 

 

VTIP
�Mami, dneska jsme ve �kole při chemii dělali pokus s plastickou trhavinou.�

�A co budete dělat ve �kole zítra?� �V jaké �kole?� 
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Bylo pondělí a my jsme se vypravili na hasiče☺. Kdy� jsme dorazili do 
hasičské zbrojnice, mohli jsme si  vyzkou�et helmy. Někteří se sice 
styděli, ale jiní si je s chutí nasadili. 

 
Pomalu jsme pře�li podle mě na to nejlep�í, a to na hasičská auta. 
Jedni si sedli za volant, ale druzí chtěli zabrat místo vzadu. Okolo nás 
se začínala scházet malá skupinka mladých hasičů. Pořád jsme 
nevěděli proč, ale kdy� nám ukazovali, jak se dřív pumpovala voda, 
měli jsme jasno. Přesunuli jsme se do gará�e, kde nám jeden hasič 
ukazoval nástroje, kterými se dřív hasily po�áry. Ale mě zaujaly nejvíce 
helmy. Pan průvodce nám ukázal od nejstar�ích po nejnověj�í. 
(mimochodem, kdy� nám řekl, kolik stojí jedna  nejnověj�í helma, tak 
jsme jen kulili oči). A teď to nejlep�í. Mladí hasiči nám předvedli opravdu delikátní kousek s hadicí ☺☺☺. 
No a po tomto kousku jsme se odebrali zpátky do �koly. 

Adéla Jahodová 
   

 
Foto: V.Pálková
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V pátek 10.června po půl sedmé startujeme s osmáky na dlouhou cestu. 
Jedeme na Dlouhé Stráně ! 

Přečerpávací vodní elektrárna (PVE) Dlouhé Stráně se nachází na severní Moravě v pohoří Jeseníků. Vrch le�í v masívu 
Mravenečníku v Pradědské hornatině 5 km východně od Loučné na Desnou. Je vysoký 1350 m, jeho vrchol je plochý a 
bezlesý. Mo�ná právě proto byl vybrán pro zbudování přečerpávací vodní elektrárny. V květnu 1978 byl vrchol kopce 
zarovnán a byla zde vyhloubena horní nádr� elektrárny s celkovým objemem téměř 3 miliony kubických metrů. Horní 

nádr� je umístěna ve vý�ce 1350 m nad úrovní 
moře a odtud je nádherný rozhled. 

Cituji: �Je�tě metr pod vrcholem jste na obyčejném 
kopci, je�tě půl metru nic moc a poslední krok a 
jste u moře s výhledem na Praděd! Neuvěřitelné, 
fantastické! 16,5 ha moře, do tváře �vihá vítr a 
vlny bičují albánský asfalt! Fakt zá�itek! 

Horní a dolní nádr�e jsou vzdáleny od sebe cca 3 
km a vý�kově je třeba překonat převý�ení  534 m. 
Horní nádr�  je spojena s dolní nádr�í dvěma 
přiváděcími tunely o průměru 3,6m. Elektrárna je 
ře�ena jako podzemní dílo. Ve�keré prostory jsou 
skryty  v nitru hory, vytesány 300 metrů do skály. 
Má výkon 650 MW a dodává elektrický proud v 

době energetických �piček. Elektrárna byla spu�těna v roce 1996. Je to největ�í a nejmoderněj�í přečerpávací 
elektrárna v Evropě a u� v roce 2002 se splatila a "jen" vydělává. 

Veronika Pálková, kabinet fyziky 

FOTOREPORTÁ� ZE ZOO LE�NÁ 26.KVĚTNA 2005 

A  

 
Tohle je náš spolek obdivovatelek 

silnějších postav. 

   

Neboj, 
nekou�u ! 

Já mám raději 
banány. 

To je ale 
horko, co?
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F I L M O V É   O K É N K O 
  

SS  II  MM  PP  SS  OO  NN  OO  VV  II  
  

První díl tohoto seriálu se objevil na obrazovkách 17. 12. 
1989. Dokázal dostat se mezi dvacet nejsledovaněj�ích 
pořadů. Homer se musel dabovat dvakrát, poprvé 
Vlastimilem Zavřelem, podruhé Vlastimilem Bedrnou. V 
seriále vystupuje mnoho dabérů � celebrit. 
 

HLAVNÍ POSTAVY: 
• Marge Bowier 

Simpsonová  
• Homer Jay Simpson 
• Lisa Simpsonová 
• Bart Simpson 
• Maggie Simpsonová 

 

DAL�Í POSTAVY JSOU 
NAPŘ:  
Abe Simpson, Apu, Barney, Brockmen Kent, Burns, Dlaha 
(doktor), Flanders Ned, Frink, Karl, komiksák, Krusty, 
Lenny, Levák Bob, Lovejoy, Milhouse, Moleman, Otto, 
Patty, Quimby, Selma, Skinner, Smithers, Tlustý Tony, 
Vočko, Wiggum, Willie (�kolník)... a dal�í desítky postav. 
 
CHARAKTERISTIKA POSTAV: 
Homer Jay Simpson 
Oblíbené činnosti: sezení na gauči, sledování televize, pití 
piva Duff. Přihlouplý smolař, pracuje v atomové 
elektrárně jako zmatený technik. 

Marge Bowier Simpsonová 
Je zaměstnaná jako �ena v domácnosti. Dříve byla 
učitelkou, herečkou, policistkou, prodavačkou 
preclíků. 
Záliby: vaření, pečení, bowling, pletení. Jejím 
oblíbeným zpěvákem je Tom Jones. 
Bart Simpson 
Má přezdívku Bartman. Bart se v podstatě neodli�uje 
od bě�ného čtvrťáka. Má rád jízdu na skejtu, 
�výkačky, stará se o svého slona. Rád ukazuje jiným 
zadnici. 
Lisa Simpsonová 
Malý génius. Miluje �kolu, ráda se dívá na Itchy a 
Scratchy. Zajímá se o politiku, je nadaná, je 
v podstatě zázračné dítě. 
Maggie Simpsonová 
Je věčné dítě s milovaným dudlíkem, bez kterého 
nedá ani ránu, je je�tě batole. Jejím přirozeným 
prostředím je podlaha a cokoli, co se ocitne v té 
zóně. 
 
Seriál vám určitě zlep�í náladu, vykouzlí na tváři 
úsměv u� pro Homerovu neschopnost, pro Bartovy 
ro�ťárny a věčně starostlivou Marge.  
(Doporučujeme od 12 let ☺)

Pavel Jankůj a Jakub Pl�ek 
 

 
 Co to je? Nějaké máslo z budoucnosti? Nebo co? Ne, jedná se o seriál od 
tvůrců Simpsonových. Děj nemá nic společného se �Simpsny�, asi jen to, 
�e je podobně animován. 
Příběh začíná v roce 2000, kdy mladý doručovatel pizzy Filip J. Fry má 

donést pizzu do laboratoře, kde se nedopatřením dostane do zmrazovače, a probudí se o 1000 let později. Kdy� 
vyleze z �mrazáku�, nemů�e uvěřit svým očím. Svět se absolutně změnil. Vznikají nové stroje, které jaktě�iv 
neviděl, setkává se s mimozemskými bytostmi a zji�ťuje, �e jediný, kdo je na�ivu, je jeho prapra�(spousta 
prapra)�vnuk, �ílený profesor Hubert Farnsworth, který vypadá jako svlečená ků�e z hada ☺ . Seznamuje se 
s robotem Benderem, který je mimochodem jedním z nejoblíbeněj�ích hrdinů seriálu, také se setkává s mutantkou 
Leelou, která má jen jedno oko, poblázněným kapitánem Zappem Branniganem, humřím doktorem Zoidbergem, 
rozmazlenou Amy a spoustou dal�ích. Doufám, �e se seriál brzo dostane k nám a �e si ho zamilujete jako já. 

Pápá Mo�ťa  
 

 

Pod čarou �. 
 

Napsal Andy Rooney, mu�, který má dar říci málo slovy tak mnoho...  
 

Naučil jsem se... �e peníze nedělají postavení mezi lidmi.  
Naučil jsem se... �e nejlep�í učebna �ivota je minulost člověka star�ího, ne� jsem já. 
Naučil jsem se... �e v�ichni někdy potřebují dr�et v dlani něčí ruku a srdce, které jim rozumí. 
Naučil jsem se... �e úsměv je nejlevněj�í způsob, jak vylep�it svůj vzhled. 
Naučil jsem se... �e právě malé denní události dělají �ivot velkolepým. 
Naučil jsem se... �e ka�dý, koho potká�, si zaslou�í být pozdraven s úsměvem.  
Naučil jsem se... �e si nemohu vybrat, jak se cítím, ale mohu si vybrat, co s tím udělám... 
Naučil jsem se... �e pod tvrdou schránkou ka�dé osobnosti se skrývá někdo, kdo potřebuje být 
                             oceněn a milován. 

Nik@ 
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H U D E B N Í    O K É N K O 
 
 
 
 
 

11.2.2005 se ve zlínské sportovní hale Novesta uskutečnilo první koncertní turné Snowboarďáků.  
Ale je�tě předtím měl Vojta Kotek autogramiádu v nákupním centru Carrefour� Začátek koncertu byl v 19.00. 
Nikoho ani moc nevzru�ilo, �e sál byl plný holek. Kdy� zhasla světla a na pódium při�la banda kluků, nebylo přes 
křik fanynek sly�et vlastního slova. Jedna ječela: �Vojtooooo!�, jiná zase jen ječela z hysterie. Zkusili jsme si to 
taky...heh, tak nějak jsme pak nemohli ani mluvit. Za začátku vystoupení ROHlicku v�em dělalo problémy Vojtu 
Kotka najít, ale pak jsme si v�imli kluka s ly�ařskými brýlemi, elasťákama a k�andami� Pak u� to převzaly ty pravé 
hvězdy české hudební scény. Zpívali tam např: Lenka Dusilová, Oto Klempíř, Viktor Dyk, anglický host James 
Harries a samozřejmě Dan Bárta se svým hitem �On My Head�.  
 
 
 

 
 

 

K-maro je kanadský zpěvák, který svými songy nadchl v�echny teenagery� 
Tento týpek vtrhl do hitparád se svým hitem � Femme Like U�  a jak se zdá, dr�í se na 
vrcholu docela dlouho. Jeho první CD je směsí romantické francouz�tiny a vyzývavé 
angličtiny. Francouzi si vychutnají francouz�tinu, �Angláni� angličtinu a my Če�i v�ecko, 
proto�e....jsme chytří. Nemusíte se bát, �e byste snad poslouchali nějaké oplzlosti, 
podle zdroje by anglicko-francouzské �Femme like you� mělo znamenat ��ena jako ty!� 
K�Maro není jen dobrý zpěvák, ale taky celkem pěkný chlap, tak na to pozor, holky! 
 

 
 
 

 
 
Vydávají nové CD na konci května, které se bude jmenovat �Denon Days�. 
V hitparádách prorazili se svým singlem �Feel Good Inc.�, na kterém hostoval 
rapper De La Soul. Ve světových hitparádách se dr�í na druhém a� třetím místě. 
Gorillaz fungují jako celek u� pěkně dlouho. Poutají své posluchače hustými songy 
a geniálně animovanými klipy. Stojí za pozornost i za poslouchání! 

Posp@ 
 
 

... 
 
 

Po tři týdny panovala v na�í dru�ině neuvěřitelná atmosféra. Soutě�ilo se ve dvou kategoriích: playback a sólový 
zpěv. Ani porota nechyběla, vytvořily ji vychovatelky �D. Za spolupráce v�ech dětí byli vybráni ti nejúspě�něj�í. 
 
Kategorie Playback:  
1. Ivanka Kratochvilová 
2. Adriana Fojtáchová 
3. trio �Super girls� 
(Zuzka Kvasnicová, Verča Koníčková,  
Dzovana Vartanisová) 
 

Kategorie Sólový zpěv: 
1. Honza Dole�al  
2. Terka Mo�ťková 
3. Natálka Machalíková  
 
Foto: B.Bujáčková a D.Mandíková
 

Ivanka 

Honza 
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O S O B N O S T I� 
 

Karel.IV,  
přezdívaný OTEC VLASTI, ve Francii získává na tehdej�í dobu rozsáhlé vzdělání. Učí se německy, 
francouzsky, italsky, latinsky, ale na prvním místě uvádí če�tinu. Roku 1355 je Karel v Římě 
korunován římským císařem. Českým králem se Karel IV. Lucemburský stává v roce 1347. K této 
příle�itosti dává Karel zhotovit novou královskou svatováclavskou korunu. Praha se stává Karlovým 
sídelním městem, je zalo�eno Nové Město pra�ské (1348). Té� je Karlem zalo�en hrad Karl�tejn, 
kde jsou pak ulo�eny ří�ské korunovační klenoty. Císař Karel IV. vydává dokument Zlatá bula 
Karla IV. 
   Karel IV. je celkem čtyřikrát �enat - poprvé s Blankou z Valois, s ní� má dvě dcery, Markétu a 
Kateřinu, podruhé s Annou Falckou, s ní� má syna Václava, svého následníka. Třetí Karlovou �enou 
se pak stává Anna Svídnická, která mu porodí Al�bětu a Václava, a čtvrtou pak Al�běta (Eli�ka) 

Pomořanská, se kterou má Annu, Zikmunda, Jana Zhořeleckého, Karla, Markétu a Jindřicha.  
   Význam Karla IV. Lucemburského je pro české země obrovský - za jeho vlády se České království stává centrem Evropy, 
Praha je sídelním městem Svaté ří�e římské, celá země za�ívá neobyčejný rozvoj hospodářský, umělecký i kulturní. Ji� Karlovi 
současníci jsou si jeho významu vědomi - v pohřební řeči po své smrti 29. listopadu roku 1378 je pak císař Karel IV. 
Lucemburský poprvé nazván Otcem vlasti. Karel IV. je pohřben v královské hrobce, kterou nechává sám postavit v chrámu sv. 
Víta na Pra�ském hradě.  

Kuba Navrátil 
 

Proto�e vět�ina Čechů očekává, �e Karel IV. zvítězí v anketě Největ�í Čech, rozhodli jsme se, �e mu dáme pár otázek do 
minulosti a podělíme se s vámi o jeho odpovědi. 

 

J: Va�e Veličenstvo, co říkáte na současnou                                                                                 
    politickou situaci v na�í zemi? 
K: Potřebovali byste moji pevnou ruku. 
J: Co si myslíte o dne�ní mláde�i? 
K: Za nás nebyly tak hlučné diskotéky.  
    Pravda, nějaká ta medovina nás 
    té� dovedla dostat do transu, ale do trávy 
    jsme pouze uléhali.  
J: Která z Va�ich �en se vám nejvíce líbila? 
K: Nejvíc se mi líbila Eli�ka. Ta popadla meč,  
    ťukla o koleno a hned se v�ichni nepřátelé 
    klidili� A měla nádherné copy. 
    Tuhle jsem ji viděl v televizi, dávali  
    Noc na Karl�tejně, to je můj hrad, ví�.  
    Ale Brodský se mi vůbec nepodobal. 
J: Rád bych se zeptal, čistě osobně, kde dolujete 
   drahé kameny na královskou korunu? 
 
 

 

K: Hochu, hochu, zas ovládla tvé pudy touha po 
    statcích? Ale povím ti to. Pro stříbro jezdím do 
    Stříbra a zlato občas najdu ve Zlaté uličce. 
J: Co míváte nejraději k snídani?   
K: Já rád lovím, a proto ka�dé ráno za rozbřesku 
    jezdím do karl�tejnských lesů, a co tam ulovím, to 
    si také sním. 
J: Který z va�ich synů vám dělal radost? 
K: Měl jsem více dětí (taky jsem měl čtyři man�elky), 
    v�echny v�ak historie neuvádí. Ale ani jeden 
    z mých známých synů ne�el v mých  �lépějích. 
    Václav byl slabý panovník, měl rád víno a �eny, a 
    Zikmund, ta �elma ry�avá, souhlasil s upálením 
    dal�ího z největ�ích Čechů � Husa. A to mu nikdy 
    nezapomeneme,  
    my, král Karel IV., z bo�í milosti král. 
J: Va�e Veličenstvo, děkuji za rozhovor a přeji  vám 

klidný spánek. 
Jakub Navrátil & redakce 

 
 

28.4.2005 do na�eho města přijel prezident České republiky se svou �enou. A lidi 
z na�í redakce byli u toho. 

Náměstí praskalo ve �vech a v�ichni se tlačili k pódiu, aby si mohli prohlédnout 
pana prezidenta, předev�ím dámy v nejlep�ích letech ☺. Jakmile se na náměstí 
objevilo prezidentské auto a s ním je�tě doprovodné vozy, dav začal jásat a vydávat 
v�emo�né nepopsatelné zvuky. Hned jak vylezli man�elé Klausovi z vozu, tak se 
usmívali na v�echny strany a podávali si ruce s hlavními představiteli města. Pan 
prezident později prohlásil, �e nikde nebylo tolik lidí jako v Brodě, hmm ☺. Kdy� 
mluvil k davu, v�echny oči se upíraly jen a jen na něj a v�ichni bedlivě poslouchali. O 
nic méně pozornosti nevěnovali ani paní Lívii Klausové. Po projevu nám bylo 
oznámeno, �e se mů�eme pana prezidenta na něco zeptat. Mezi lidmi procházeli mu�i s mikrofony a chodili za těmi, co se hlásili. 
Mezi nimi byl i �ák na�í �koly... Občas to byly spí� podlézavé výlevy, ale co naplat. Jednoho z tazatelů nepochopil asi nikdo, 
povídal něco o klinické smrti, ale pan prezident ho dokonale usadil. O něco později byla autogramiáda. Lidi se chovali jako zvěř, 
tak trochu nechápu proč. Cpali se jeden na druhého bez kouska sebeúcty. Ani by mě nepřekvapilo, kdyby tam někoho umačkali.  

Kdy� jsme se konečně i my z na�í redakce dostali k prezidentovi, pova�ovali jsme to za výkon mistrů. Pozdravili jsme pana 
prezidenta, dali jsme mu kní�ku k podpisu pro na�i �kolu a zmizeli co nejrychleji pryč z davu. Pan prezident se svým 
doprovodem měl je�tě dal�í program na radnici. I kdy� to byla jen krátká náv�těva, byl to určitě zajímavý zá�itek. 

 
Mo�těnka a Nika@ 
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JJaakk  bbaarrvvyy  oovvlliivvňňuujjíí  nnaa��ii  ppoossttaavvuu??  
  
Modrá                                                                             
Modrá ze�tíhluje. Zní to mo�ná trochu �íleně, ale je to 
pravda. Namontujte si doma do ledničky modré 
světlo a to se teprve budete divit, jak kila půjdou 
dolů! Jídlo v modrém světle vás nebude toti� tak 
přitahovat. 
 
Zelená 
Jezte zelené plody (např. zelené jablko, avokádo, 
kiwi, cuketu, fazolové lusky) a ubráníte se 
nejrůzněj�ím infekcím a virům. 

Červená 
Je nositelkou energie. Tato barva lásky je symbolem 
ohně a tepla. Ten, kdo se cítí vyčerpaný, by měl 
zkusit nosit např. zářivě červený svetr nebo alespoň 
�álu. Noste červenou a budete aktivní. 
 
Oran�ová 
Vytváří dobrou náladu. Stačí, kdy� se na ni podíváte, 
a budete hned o trochu �ťastněj�í. Mísa naplněná 
mandarinkami mů�e zmírnit zimní stesk po sluníčku.

   
NNeejjlleepp��íí  ssppaalloovvaaččee  kkaalloorriiíí  zz  ppřříírrooddyy::  
  

Jablka - dávají pocit sytosti. 
Ananas - urychluje spalování tuků. 
Papája - podporuje látkovou výměnu. 
Jahody - jsou zásobárnou vitaminu C. 
Vodní meloun - obsahuje 90% vody, která rychle uhasí �ízeň.  

  
CCoo  pprroo  sseebbee  mmůů��eemmee  uudděěllaatt??  
 

Vlasy 
1. Co jim neprospívá: 
Mrazivý vzduch, vítr, který je cuchá. Ani otírání o vlněné �ály, límce kabátů není pro na�í hřívu to nejlep�í. 

2. Co jim prospívá: 
Správný druh �amponu, balzámy, zábaly� 
3. Co dobrého pro ně mů�ete udělat ? 
Opláchnutí citronem: 
To nejlep�í, co mů�ete udělat pro lesk vlasů: vymačkejte citron do půl litru vody a 
pou�ijte na poslední opláchnutí vlasů. 
Avokádová maska: 

Rozmačkejte zralé avokádo, přidejte l�íci jogurtu a rozmixujte. Naneste na vlasy  a asi po 20 minutách masku 
důkladně opláchněte. 
 

Pleť 
1. Co pleti neprospívá: Chladný a suchý vzduch, kouření, alkohol a  stres pleť drá�dí. 
2. Co pleti prospívá:  

Voda, vzduch,  správné krémy, dostatek spánku a co nejméně stresu. 
3. Co pro ni mů�ete udělat: 
Tvarohová maska s medem: 
Smíchejte dvě l�íce tučného tvarohu se l�ící medu, přidejte několik kapek citronu, případně i 
l�ičku smetany. Směsí potřete pleť asi na 20 minut. 
 

 
Nohy 
1. Co nohám prospívá: 
Masá�e, sprchování teplou a studenou vodou, odpočinek. 
2. Co jim neprospívá: 
Vysoké podpatky, příli� dlouhé stání. 
3. Co pro va�e nohy mů�ete udělat: 
Luxusní domácí péče: 
Nohy nejdříve vykoupejte v teplé lázni, do které přidáte �ťávu z citronu, l�íci smetany a 
několik kapek levandulového esenciálního oleje. Po koupeli půjde tvrdá ků�e snadno 
odstranit. Chodidla namasírujte krémem. 

Adéla Jahodová a Hanka Valeriánová 
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Mistrovství České republiky ve florbalu 
�ákyně na�í �koly a zároveň hráčky 1.AC mu�stva ve florbalu 
se zúčastnily o Velikonocích Mistrovství České republiky 
A�SK florbalových dru�stev �ákyň. 
V semifinále porazily hráčky ze Dvora Králové a dostaly se do 
finále, kde se střetly s mu�stvem z Prahy, kterému nakonec po 
vynikajícím boji podlehly 1:3.  
Na finálový turnaj se sjely dva plné autobusy fanou�ků z na�í 
�koly! Spolu�áci tak pomohli překonat počáteční smutek z 
finálové prohry. 
Radost z krásného poháru byla znásobena i vyhlá�ením na�í 
útočnice Dá�i Suré za vůbec nejlep�í hráčku turnaje. 
Sestava vicemistryň ČR: K.Leke�ová (G), G.Mar�ovská (C), 
D.Surá, K.Krajčovičová, V.Mandová, A.Vráblíková, A.�mídová, 
A.�upinová,L.Trojanová,I.Pančochová, L.Haplová, J.Galásková,     
�.Daňková, A.Klabačková. Trenéři: T.Králík, M.Pöschl  

 

Přijímací zkou�ky do sportovní třídy 
 

10.května na na�em �kolním hři�ti proběhly talentové zkou�ky do sportovní třídy. 
My jsme je sice za�ili minulý rok, ale kdy� jsme v�echno sledovali jen z okna, bylo to úplně jiné ne� minule, kdy� 
jsme se museli sna�it my. �áci měli tyto disciplíny: 300 m běh, skok do dálky, slalom s fotbalovým a florbalovým 
míčem atd. Holky to měly o trochu jiné ne� kluci, ale podstata byla stejná. K přijímačkám se letos dostavilo 32 
chlapců a 21 děvčat. Z toho bylo přijato 14 dívek, 15 chlapců a 5 náhradníků. V létě o prázdninách jezdí 
vybraní �áci (kteří chtějí ) na týdenní soustředění. Ve sportovní třídě se ale musí dodr�ovat kázeň. Ná� třídní učitel 
říká: �Dveře této třídy jsou otevřené nejen dovnitř, ale i ven.� A já musím říct, �e je to teda čistočistá pravda. No, 
ale zatím to jde jak�tak�. 

Pavel Jankůj 
 

Miss Aerobic Tour 2005 
V únoru proběhla ve zlínské sportovní hale 
Novesta Miss Aerobic Tour 2005, které se 
zúčastnilo 19 dívek z na�í �koly. 
V kategorii mini miss soutě�ily A.Babulová, 
N.Machalíková, L.Mandová,.D.�áchová, 
A.�vehlíková, J.Zlámalová, V.Koníčková, 
P.�vehlová, V.Krahulová, A.Fojtáchová, 
H.Marková, A.Matou�ková, R.�upinová a 
B.Kočicová. Do deseti nejlep�ích se 
probojovaly A.Babulová a V.Koníčková. 
V kategorii kadetek startovaly 
L.Bujáčková, D.Mazáčová, D.Machalová a 
K.Dufková. Kategorii juniorek obsadila 
B.Polanská.  
Děvčata podala výborné sportovní výkony. 
Trenérky: V.Chmelařová, B.Bujáčková, 
D.Mandíková 
 
 
 
 
 
 

Dne�ní číslo pro vás připravili: 
Mí�a Mo�ťková a Jára Pospí�il z 9.D, Nikola Hauerlandová z 9.B, Adéla Jahodová, Lenka Plá�ková, 

Hanka Valeriánová, Jakub Navrátil ze 7.B, Pavel Jankůj a Jakub Pl�ek ze 6.A 
 

 
�kolní časopis Základní �koly Uherský Brod, Pod Vinohrady  

pro tisk připravily Mgr.Vlasta Slavíčková a Mgr.Veronika Pálková 
počet výtisků 120  


