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  Co najdete v našem 
  časopise ??? 
 
 

• co se děje - Dukovany 
Dlouhé Stráně, Dalešice 

• soutěž Paragraf 11/55 
• interview s učitelem 
• Den dětí 
• výlet do Jeseníků 
• recenze k filmu 
• SuperStar 
• slohování šesťáků, 

druháků a deváťáků 
• loučení se školou 
• vtipy, hádanky 
• křížovka 
• dívčí okénko 
• zvláštní příloha 
 

 
Naši redaktoři 

 
Je čas udělat PÁ, PÁ 
   Když jsem sem před devíti lety přišla, byla jsem plná 
očekávání. Těšila jsem se na nové kamarády, na nové 
zkušenosti. Byla jsem ještě malá a vyplašená. Ze školky, 
kde jsem si celý den jen hrála, mě vypustili do velkého 
světa povinností. Už jsem nemohla sedět na koberci a 
skládat velkolepé stavby z kostek, musela jsem sedět 
v lavici a skládat z písmenek slova. Pořád mám před 
očima svoji první jedničku, svoji první pětku. 
Vzpomínám si na své první vysvědčení a na své první 
prázdniny… 
Přišly další roky a já se naučila různé věci. Číst a psát 
jsem už jakžtakž uměla z první třídy, s počítáním to 
bylo horší, ale prolezla jsem až na druhý stupeň. Šestá 
třída. Noví učitelé, noví kamarádi a spolužáci, první 
lásky…V sedmičce puberta. Bláznili jsme, mysleli jsme 
si, že máme právo chovat se tak, jak jsme se chovali. 
Osmičkou jsme prosvištěli k prázdninám, rozloučili se i 
s nimi a nastoupili do devítky. Udělali jsme přijímačky a 
už máme skoro konec roku. 
A jsem tam, kde jsem byla. Už zase mám ze své známé 
školy odejít někam, kde budu sama. Jsem zase plná 
očekávání. Jenže tak nějak jinak. O nějaký ten pátek 
starší a zkušenější si ale připadám. Jako ta malá 
holčička, která poprvé otevřela svou malou ručkou 
velké vchodové dveře. 
Zase otvírám dveře. Teď spíše vrata. Vrata do dalšího 
života, do dalších čtyř let v novém prostředí. Ale teď 
už vím, jak se v tom velkém světě mám chovat. A za to 
jsem Vám všem móóóc vděčná. Děkuji Vám za všechno, 
co jste mi předali, a že jste to se mnou někdy měli 
hóóódně těžké. Děkuji, že jste mě vypiplali. Teď už se 
nemusím bát, že se ztratím.  

Děkuji!!!                                        Luck@,9.B 
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Co se děje 
   

Návštěva vodní elektrárny  DLOUHÉ STRÁNĚ 
 

V pátek 21.5. asi kolem šesté hodiny se začali 
scházet žáci   osmých tříd u zadní brány školy.  
No, asi si každý z vás říká, co je to za blázny, tak 
brzo ráno vstávat a ještě k tomu jít do školy, kdyby 
někam jinam, ale do školy? Tyto ,,ranní“ blázny 
vylákala exkurze do vodní elektrárny Dlouhé 
Stráně, které se kromě osmáků a dvou hodných 
paní učitelek (p.uč.Dědákové a p.uč. Dvořáčkové) 
ještě zúčastnili tři nejodvážnější žurnalisté ze 
školního  časopisu CHAOZZ (Ondra Kunčar, Jiřka 

Flekačová a Lucka Kafková).  No a samozřejmě nesměli chybět ,,šílení“ osmáci! No, musím 
říci, že jsem tam jel s obavou, že po cestě bude nuda, ale to byl omyl! 
O zábavu bylo postaráno (hlavně vzadu v autobusu) –,,někteří si hráli na kadeřnice, holiče a 
čarodějnice“, radši to nebudu dál rozebírat. No, ale už k programu, nebo bych se rozkecal a 
popsal bych zase 10 stran A4.  Nejprve jsme navštívili informační centrum, kde se všichni 
občerstvili a nabrali nové síly na další hodiny v autobuse. Musím říci, že to byl pohled pro 
bohy pozorovat některé jedince, jak vylézají z autobusu po třech hodinách a jsou naprosto 
zničeni. Dále jsme už pokračovali k vodní elektrárně Dlouhé Stráně, kde nás čekal hodinový 
výklad o vodní elektrárně - jak taková elektrárna pracuje a co všechno bychom našli uvnitř 
takového obrovského kolosu, také  jsme si povídali o využití energie obecně. Musím říci, že 
naše skupina byla naprosto nejvnímavější, nejhodnější, no prostě NEJ! Po náročném výkladu 
jsme se vyjeli podívat nahoru na vyšší vodní nádrž, pro malé info to je to ,,velké modré 
hřiště“, které někteří – nejšikovnější jedinci oběhli, jiní se pouze prošli zamilovaně po břehu.  
(To koneckonců dokládá i mé foto – doufám, že mě ti dotyční nezastřelí, až se uvidí 
vyfocení v časáku.) Pak následovala prohlídka papíren ve Velkých Losinách, kde nás provedla 

velmi ,,milá“ slečna Markéta. 
Věřím, že na ni jen tak nezapo-
meneme!!! Poté následovala 
tříhodinová pouť domů, kterou 
jsme si zpříjemnili prohlídkou 
supermarketu Hypernova . . .  
Po vyčerpávající cestě jsme se 
vrátili do Uherského Brodu. 
Chtěl bych poděkovat našim 
učitelkám, které s námi měly 

velkou trpělivost a vzaly si tak velkou a nedobrou bandu, jako jsme my, na triko. DÍKY!  
A taky bych chtěl poděkovat všem lidem, díky kterým jsme měli o zábavu postaráno.  
DÍKY, DÍKY, DÍKY !!! 

                                                                                               
Tak zatím ahoj, OndrA. 
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EXKURZE 
Dukovany 

Každý rok jezdí deváťáci na exkurzi do jaderné 
elektrárny Dukovany a vodní elektrárny Dalešice.  
I tenhle rok se exkurze uskutečnila. Hodně velký rozdíl 
je, jestli to vidíte jen zvenku nebo to projdete uvnitř. 
Jaderná elektrárna Dukovany leží asi 30 km jihovýchodně 
od Třebíče. Výstavba začala v roce 1974. V blízkosti 
elektrárny bylo na řece Jihlavě vybudováno vodní dílo 
Dalešice 1970-78 s přečerpávací vodní elektrárnou (450 
MW), jejíž vyrovnávací nádrž slouží jaderné elektrárně 
jako zásobárna vody. Nádrž Dalešice je vytvořena 
kamením a jílovitým těsněním. Hráz je vybavena 

hydrotechnickými zařízením pro převádění velkých vod a vypouštění nádrže. Pozitivní vliv na kvalitu 
vody potvrzuje mj. přítomnost raků a pstruhů pod vyrovnávací nádrží Mohelno.                    
         Jiřka, 9.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Jeseníky, aneb šestka na horách 
Konečně jsme se dočkali výletu. Ranní vstávání sice bylo kruté, ale 
všichni to zvládli. Po spočítání všech hlav jsme se narvali do vlaku. 
Každý se chlubil, kolik má řízků, a ve Starém Městě to mnozí 
nevydrželi a pustili se do nich. Michal si nevzal ani jeden a pak měnil, 
až vyměnil za šunko-rohlík. Další přesedání bylo v Přerově, ve vagónech 
byla kupéčka, kam jsme se  zavřeli a mastili karty. Vysedli jsme 
v Lipové a šli na první túru do jeskyní Na Pomezí. Cílem naší cesty byla 
Ostružná a v ní chata Jonáška. Hned po ubytování jsme začali chystat táborák. Někteří se smažili 
spolu se špeky na ohni, další se nabíjeli na drátech na ohradě pro ovce. Bylo to sice malé napětí, ale 
mnozí zářili ještě v noci. Před spaním nám ale učitelky ještě nachystaly noční hru Strážce. Ten měl 
za úkol se zavázanýma očima hlídat naše čepice a my je měli potichu ukrást. Ono se to snadno 
řekne, ale plížit se lesem po suchých větvičkách skoro potmě, to není žádná sranda. Čas mezi 
plížením někteří využili k válení sudů po svahu, pak jsme šli tmou k naší chatě. 

Další den nás čekala malá túra – jen kolem 28 km. Na Šerák 
1352 m.n.m.jsme vyjeli dvěma lanovkami. Teplota byla kolem 
2°C. Z lanovky každý slezl zmrzlý, mnozí litovali, že si 
nevzali rukavice a lyže, neboť na některých místech byly 
ještě sněhové jazyky ☺☺☺. Na cestě od Vřesové studánky 
nás chytil déšť a kroupy, ale pláštěnky vše zachránily. Jen 
Mirek mokl, protože neposlouchal. Cestou domů naštěstí 
uschl. Po dobré večeři jsme si mysleli, že budeme opět řádit 
a mastit karty na pokojích, ale byli jsme tak utahaní, že 
někteří usínali i ve sprše. Poslední den jsme měli překvápko. 
Jeli jsme do Ramzové a zahráli si na Schumachery. Jezdili 

jsme na motokárách do té doby, než nám došly peníze. Mnozí si i půjčovali. Většina si to svištěla 
zatáčkami, občas jsme zahučeli do trávy, ale byl to nejlepší zážitek. Domů jsme přijeli špinaví, 
hladoví a v dobré náladě.  
   Naše díky patří paní Bujáčkové, která nám přispěla sponzorským darem na úžasnou cestu                      
lanovkami.                                                                                           6.B                                                
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PARAGRAF 11/55 
Soutěž paragraf 11/55, která se uskutečnila 
v prostorách Domu dětí a mládeže 25.března, 
byla určena všem  odvážným osmákům, kteří 

neměli strach soutěžit a změřit své dovednosti 
s ostatnímu vrstevníky. Pár odvážlivců se našlo, a tak 
zde nebyla nouze o zábavu! Našimi dvěma 
konferenciéry se stali pro toto soutěžní dopoledne 
Lucka Bradáčová a Ondra Kunčar. V naší NEJ porotě 
zasedly p.uč. Blažena Chovancová,  ředitelka Domu dětí p.Soňa Kunčarová a p.uč.Vlasta Slavíčková. 
Naši porotu jsme nemilosrdně vyslýchali a kladli jsme jí otázky na tělo. A tak jsme se nakonec třeba 
dozvěděli, jak byla hodná p.Slavíčková, čím chtěla být p.Kunčarová, když byla malá, a od 
p.Chovancové jsme se dozvěděli, co by změnila na naší škole. No, to ale nebylo všechno! Kromě 
poroty tu byli samozřejmě také  soutěžící, a to v tomto složení:  8.A (bílí): Karolína Lekešová, 
Žaneta Daňková, Iva Juráková, Markéta Jankulová, Aneta Šupinová. Za 8.C (modří) se zúčastnili 
tito žáci: Jiří Trchalík, Iveta Bartáčková, Filip Martišek, Michaela Kolouchová, Kateřina Slintáková, 
Śárka Plášková. Třetím družstvem byla 8.D (černí) a tito žáci: Míša Mošťková, Michaela Bublíková, 
Zbyněk Řezníček, Filip Bárta, Veronika Kreislová a Jarek Pospíšil. 

Přestávky nám zpříjemnily holky z aerobiku pod vedením p. uč. 
Vladimíry Chmelařové. Vystoupily s vystoupením Crazy Mix, 
Možná přijde i panter, který bohužel nepřišel, ale nakonec ani 
nemusel, protože obě vystoupení předvedly dívky na  jedničku 
s hvězdičkou…   No, ale teď už konečně k soutěži PARAGRAF 
11/55. Jak už jsem říkal, soutěž probíhala mezi osmáky. 
Soutěžilo se v pěti kolech, z nichž bylo každé naprosto ORIGOŠ 
(pro méně znalé mé hatmatilky je origoš originální.) V prvním 
kole musela soutěžní družstva odpovídat na zadané záludné 
otázky - týkající se zákonů. Musím podotknout, že to porota 

neměla vůbec lehké, protože pořadí družstev se v průběhu soutěže měnila takovým tempem, že to 
málokdo stačil vnímat. Druhé kolo bylo ještě více napínavější než to první, ale to byla koneckonců 
celá tahle zajímavá soutěž. Soutěžící si vylosovali lístečky s otázkou na nějaké  téma a  cílem bylo 
mluvit o zadaném tématu poutavě, zajímavě a hlavně co nejvíc zaujmout porotu, která byla občas 
velmi přísná. Po druhém kole se pořadí družstev změnilo tak, 
že měli všichni stejný počet bodů…Ve třetím kole bylo za 
úkol postavit za dvě minuty co nejvyšší papírovou věž, a aby 
to soutěžící neměli tak jednoduché,  napadl porotu ,,šílený“ 
nápad, jak soutěžící co nejvíce potrápit. Papírovou věž 
slepovali lepicí páskou, kterou museli trhat, aby jejich  
práce nebyla tak jednoduchá. Zpočátku to vypadalo docela 
prostě, ale stalo se, že když už některé družstvo mělo věž 
vysokou, najednou se složila jako domeček z karet. Po 
uplynutí limitu porota změřila výšku věží a mohla přidělit 
body za originalitu. Posledním úkolem bylo tipování věku 
mladých lidí, kteří byli na videu. Tak tady se ukázalo, že někdy nestačí jen vědomosti. Družstvo, 
které dosud bylo poslední, zariskovalo a v  konečném součtu bodů vyhrálo. Družstvo modrých, které 
bylo v soutěži nejlepší, nakonec odešlo s porážkou, neboť se bálo tipovat. Zvítězilo družstvo 8.A. 
Okresního kola se zúčastnilo družstvo 8.C ( žáci 8.A měli totiž spoustu sportovních akcí a soutěží a 
nebylo by možné, aby vše zvládli ), které nakonec skončilo na  6. místě.  

Myslím si, že to bylo napoprvé víc než velice dobré!!!                                           OndrA, 9.C 

§ 
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Den dětí 
Nikomu z naší školy neuniklo, že opět přišel Den dětí. Oslavy zahájili mladší spolužáci  z 1.stupně a dvě hodiny 
poté my starší. Sice jsem program „malých“ neviděla, ale podle ohromného řevu si troufám říct, že byl stejně 
úžasný  jako program, kterého jsem se zúčastnila já. Vystoupení zahájily mažoretky ze 3.A, které jsme 
obdivovali hlavně kvůli odvaze vystoupit před námi skoro dospěláky. 
Ne každý třeťák by to dokázal. Co třeťák, ani někteří sedmáci či 
osmáci odvahu nenašli. Celý program moderovala Lucka Bradáčová, 
známá svými vtipnými průpovídkami. Pak nám hráli a zpívali dva 
členové skupiny Bobr a Motýl, jejichž vystoupení se  všem divákům 
moc líbilo (doufám, že mluvím za všechny). Zazněla dokonce i jejich 
nejznámější písnička Vyznání, kterou žáci 9.B a 9.C věnovali svým 
učitelům. Ještě jednou DÍKY za všechno ☺.  Součástí celé velkolepé 
oslavy byla soutěž o školní SUPERSTAR.  Zúčastnili se 4 zpěváci a 1 
skupina, která sice nebyla hodnocena, ale měla velký úspěch. Chlapci ze 7.B si totiž zapěli spolu s Pepou 
Vojtkem Pohodu a úplně rozvášnili davy. Naší Super hvězdičkou se „nečekaně“ stala  Jitka Máčková. Ale dobré 
byly všechny zpívající dívky. Vybraly si náročné písně a byly super. Pěvecky se projevila i nová veleúspěšná 
skupina BLANKA 281. V čele s frontmanem kapely Jindrou Vrágou nás jejich výkon doslova „posadil na zadek“.  
Své taneční schopnosti předvedly i holky z kroužku aerobicu, které trénuje Vladimíra Chmelařová. Absolutním 
vrcholem byla módní přehlídka našich deváťáků. Své „vnadné“ křivky předvedli kluci v dívčích šatičkách a 
holky převlečené za kluky. Na mole se prošli hlavně ti, kterým nedělá problém udělat si ze sebe srandu. 

                                                                                                                                 
Radka, 9.B 

 

   

Na cestách…(fejeton) 
 
Když se řekne Itálie, tak si většina z nás vybaví nekonečně dlouhé pláže v Bibione. Ale já se tentokrát nejela 
opalovat (ne že bych to nepotřebovala), ale řídila jsem se jedním starým příslovím, které praví: ,,Všechny 
cesty vedou do Říma“. Tak jsem se po jedné z těchto cest vydala. 
Ještě před cestou, kterou jsme nazvali ,,za odměnu“, jsem musela slíbit, že nebudu pokukovat po pěkných 
snědých Italech, ale po památkách. Nakonec jsem zjistila, že se to dá docela příjemně skloubit. Cesta nám 
přichystala mnoho příjemných zážitků. Jedním z prvních byla naše čtyřiasedmdesátiletá průvodkyně, která 
byla na svůj věk obdivuhodně čilá a brzy si ji celý zájezd oblíbil nejen proto, že dokázala poutavě vyprávět o 
zážitcích ze svých cest po celém světě. Tím dalším skvělým zážitkem byl Řím samotný a samozřejmě také 
jeho součást Vatikán. Nadchly mě např.  římské baziliky, hlavně ta sv. Petra ve Vatikánu. Překvapila mě nejen 
svou mohutností ( vejde se do ní údajně až 60 tisíc lidí – mimochodem nechtěla bych se tam s nimi mačkat ), 
ale hlavně svou krásou. Z její kopule, kterou projektoval i Michelangelo,  je nádherný pohled na celé město. A 
když už jsem Michelangela zmínila, musím vám říct, že jeho výzdobu Sixtinské kaple opravdu stojí za to vidět. 
Typické pro Řím jsou   fontány, např. světoznámá di Trevi, do níž jsem nezapomněla hodit minci, což prý mi 
zaručí návrat do tohoto města.  No a v neposlední řadě mě samozřejmě upoutalo to, co zbylo z antického 
Říma, hlavně Pantheon a Koloseum, kde byly,  jak je všem známo, pořádány gladiátorské zápasy, ale už jen 
málokdo ví, že staří Římané  uměli proměnit tento amfiteátr ve velký bazén, ve kterém se konaly námořní 
bitvy. I když času bylo málo a řady na vstupenky dlouhé (občas jsme museli nenápadně předběhnout), přesto 
jsem nezanedbala obhlížení hadříků v italských buticích. Holky, musím vás potěšit, jsme i v u nás v Brodě „in“. 
Ačkoliv cesta do Říma byla pěkně dlouhá, trochu jsme si ji ještě prodloužili směrem na jih k Neapoli. O 
Neapoli se dřív říkalo: „ Vidět Neapol a zemřít “, zatímco dnes se už prý říká: ,,Vidět Neapol a utéct “. A něco 
na tom bude, protože ve městě se  na čistotu  příliš nedbá (mírně řečeno), a proto na mě dobrý dojem 
neudělala.  Ale v její blízkosti, pod vyhaslou sopkou Vesuv, se nacházejí Pompeje, které jsou opravdu 
jedinečné. Tak co říci závěrem. Italové jsou docela hezcí, ale pokud  neumíte italsky nebo alespoň  trochu  
anglicky, nedomluvíte se s nimi, ani kdybyste se na hlavu postavili (a já bohužel tyto  jazyky neovládám – 
zatím). Takže cesta to byla pěkná, a i když jsem se na ní neopálila a v moři se nevykoupala ( Thyrénské bylo 
krásné, ale pěkně studené ), rozhodně   jsem si toho ulejvání ze školního vyučování hezky užila.   
      

                                                                                                                     Iva, 9.C  
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Malé interview s „pančelkou“ 
 

Pro dnešní interview jsme si vybraly paní učitelku ……. 
Odchytly jsme ji v hodině vaření a položily jí pár otázek. 

Jak dlouho na škole učíte? 
23. rokem . . . .  
Chtěla jste být už odmalička učitelkou? 
No, prý ano . . . . (smích).  
Babička tvrdila, že jsem chtěla do zemědělství, ale nepamatuji si to. 
Co vás (kromě dějepisu a češtiny) bavilo na základní škole? 
Výtvarná výchova . . . . 
Takže umíte hezky kreslit? 

Na úrovni žáka základní školy. 
Co se na škole změnilo od doby vašeho nástupu? 
Jsem o něco starší. 
Jak se změnili žáci? 
Ježišmarjá!!! 
Dnes si myslím, že jsou horší, ale možná jsem si zidealizovala bývalé žáky, které jsem učila. 
Kdybyste si mohla vybrat jiný předmět, který byste mohla učit, který by to byl? 
Povolání bych nechala – to mě nezatěžuje.  
Občanskou výchovu a to by možná stačilo.  
Podařilo se vám dostat na střední školu hned na poprvé?  
Ano, když jsem šla na střední školu, uspěla jsem na poprvé. 
Byla jste premiant? 
Ne, zlatý střed. 
Proč učíte vaření? 
Protože mi ho vedení přidělilo. (smích) 
Ale také mě to částečně baví. 
Jak jste přišla k dobrému vztahu k dějepisu? 
Díky učiteli na SŠ. Vyprávěl zajímavě. 
Co (koho) máte ráda z historie? 
Středověk a Karla IV. 
Radu do života? 
Já nejsem moudrá, abych radila. 
Líbí se vám náš časopis? 
Časopis se mi líbí, protože ho děláte sami. 
Líbí se mi rozhovory. 
 
Chtěly bychom také za pomoc poděkovat Lence Kreislové. Když jsme  
s paní učitelkou seděly u jednoho ze stolů cvičné kuchyňky, tak řeknu vám, holky smažily jak o život ( a taky 
trochu prskal olej). 

 Jiřka a Lucka ☺ ☺ 
 

Prázdniny 
Co to vidím, milé děti,                                                    
prázdniny k nám dneska letí. 
Vymažeme smutek z tváře, 
čert vem všechny slabikáře! 
Nebudem se trápit více, 
zahodíme učebnice.     
Že nám trojky hatí plány? 

Že to vůbec k smíchu není? 
Zeptejte se táty, mámy, 
jaké měli vysvědčení. 
Rodičům svým dejte radu, 
ať vás dneska nemučí, 
dříve nebo také pozděj 
život sám vás naučí. 

                                                                         Liba M.                                                                
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SUPERSTAR! PODVOD, ZÁVIST A FANOUŠCI!!! 
 
V celé České republice (no dobře, tak alespoň na naší škole) se nenajde téměř nikdo, kdo by se 
alespoň okrajově nezajímal o novou mánii, která otřásá naším státečkem, o soutěž „Česko hledá 
SUPERSTAR“. Ani teď jsme se jako národ nezapřeli!!!! 
Nemám na mysli, co Čech, to muzikant, mluvím o něčem jiném Když jsem nedávno zavítala na 
internet, nemohla jsem si nevšimnout, že je doslova přecpaný infem o SUPERSTAR. 
Nechybí zde  výroky typu: „Maruška Vopršálková miluje Juliána“, „Šárko, si nejlepší“ atd.atd. Ale je 
tady něco, nad čím přemýšlím a nejde mi to z hlavy. To, že jsme jako Češi šíííííííleně závistiví, asi 
není nic nového. Přesto. Když jsem pročítala hlášky (těch špatných tam bylo mnohonásobně víc než 
těch pochvalných), které např. výše zmiňovaného Juliána vyzývají, aby se vrátil kydat hnůj ke koním, 
kterým může křičet do ouška, anebo Martinu Balogovou považují za tu, jež (slušně řečeno -  to víte, 
cenzura je cenzura) pobrala nejméně rozumu, nebylo mi z toho úplně nejlíp. Nepřejícnost Čechů   
nejvíc dokazují výroky o Tomáši Savkovi a Sámeru Issovi, kteří jsou mimochodem velkými favority. 
Cituji: „Včera mi kamarádka říkala, že Savka je bisexuál. Před SuperStar měl kluka.(Kikia)“…….. 
Co k tomu dodat?! Nevím, jak vám, ale mně to připadá ubohé. Ovšem to, co řekl jeden „pardubickej“ 
fanda, by si zasloužilo „metál“ ve výšce jeho IQ. Posuďte sami: „ Arab Sámer a Julián ven. Doufám, 
že tyto dva už konečně vypadnou. Julián pro svou namachrovanost a Arab, že je to terorista. A 
nemyslím si to jen já. Už to má v genech a to se nezmění. Nechápu, jak mu někdo posílá hlasy. Asi 
někdo z Al-kaidy“  Tolik citace z internetu. Co na to říkáte?????????? 
Taková umí být prostě závist. Docela by mě zajímalo, jak uvažují lidé, kteří hlásají, že ta show 
v televizi je podvrh a vítěz je už dávno známý,  co tím proboha sledují? Ať tak či tak, já 
SUPERSTAR fandím. Říkejte si, co chcete, ale pravdou zůstává, že naše hudební scéna potřebuje 
tak nějak, ehm……..oprášit.              

 Luck@  
(Protože náš Chaozz vychází až po finále, sdělujeme to, co už všichni víte, že SuperStar je 

ANETA!!! ) 
                         

 
O slunci, mraku a kytce 

Začínalo jaro. pěkně svítilo a si pěkně libovala, že tak hezky hřeje. se dívá na 

, jak si pěkně libuje. čím dál víc hřálo a měla čím dál větší žízeň. Tak se rozhodl, 
že zaprší. A tak končí náš příběh…. 

Martina Indrová, Aneta Matějíčková, Radka Slavíčková, 2.A 
 

 
 

V lese 

Máme  v  . Moc rádi tam chodíme. Na jaře trháme  a v létě 

. Na podzim si vezmeme a jdeme sbírat . 

Doma nám uvaří plný praženice. 
                  Viktor Beneš, 2.A 
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Slohování 
Variace na jednoslabičná slova 

 

Pán a pes 
Byl les a u něj dům. Za ním byl kůl a u něj kůň a vůl. Přes 
ním stál pes Rex. Rex měl ucha půl a zle vyl. Pán, co měl 
dům, měl psa rád, ale teď se ho bál. Rex měl rád sýr. Pán 
mu ho dal, Rex s ním šel rád dál. 
                                                                 Lenka Pavlacká, 6.B 
 
Pes a pán 
Je pán a ten má  dům. V něm je pes. Pán šel v les a pes šel 
s ním. Ten pes měl veš. Pán se lek, co prý to má.  
Veš hop a má ji už ten pán.     Lucie Kozůbková, 1.B – školní družina 
 
 Adéla Jahodová, 6.B 
 
Strom 
Je mi osm let. Mám moc rád  strom. Chtěl jsem mít ten buk, leč děd řek, že ne teď, že až 
za rok. Pak mi děd řek, že jdem pro ten buk v les. Byl jsem moc rád. Ten strom měl suk. Tak 
jsem vzal rýč a ryl jsem. Pak jsem vzal strom a dal ho po pás pod zem. Na buk vlez pes, byl 
jsem naň zlý. Řval jsem jak lev a on se lek a spad na zem. Nos měl jak míč. Šel jsem s ním 
k dr.Lvu. Dal na to lék a šli jsme dom. Kéž by byl už zdráv, to jsem si přál. Jak jsem to řek, 
pes hned vstal a já byl rád, že mám strom i psa. 

                                                                                        Martin Lukášek, 6.B 
 
Plovací kruh 
V obchodě s plavkami a pomůckami k vodě jsem doma. Moc se mi tu líbí. Rád bych se podíval 
ven, ale ještě neumím plavat. Nevím, ale jak se to mám naučit, nikdo si mě nekoupí a já se 
bojím, že se k vodě nikdy nedostanu. Do obchodu přišla maminka a malá holčička. Tady 
jsem. Kup si mě! Tak, je postaráno, nesu se v tašce mezi sardinkami a rohlíky a těším se, až 
poprvé spatřím moře, můj sen. Ráno se probouzím a už se opět nesu v tašce, ale nevím kam. 
Slyším řev davu, ale nic mě nenapadá. Dívenka mě vytahuje a strká mě do úst. Hej, já 
nejsem ledňák ani lízátko. Mé výkřiky neslyší a začíná mě nafukovat. Není to moc příjemné, 
ale nemůžu s tím nic udělat. Vypadám jako nějaká hodně tlustá nit a nikam se mi nechce. 
Vidím plno lidí a moc vody, ale není to moře. Já tam nechci, určitě tam někde prasknu nebo 
se utopím a co potom. Ani pes po mě neštěkne! Holčička si mě souká do pasu a mně se zdá, 
že brzy začnu volat o pomoc. Najednou vidím, jak ostatní děti běhají po tom podivném 
místě s mými vrstevníky, a tak se snažím neudělat si ostudu. Maminka té holčičce říkala, že 
na koupališti si má dávat pozor. Takže koupaliště? To je ale podivné. Jdeme do bazénu, já 
mám panickou hrůzu, že se utopím. Pomoc! Hoďte mi někdo záchranný kruh, prosím! 
                                                                                                             Katka Kočicová, 9.C 
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Harry Potter a vězeň z Azkabanu 
 

10.6. se do českých kin dostal třetí díl Harryho 
Pottera na motivy knihy od J.K. Rowlingové 
(mimochodem teď jedné z nejbohatších osob na 
světě) a já jsem pochopitelně byla při tom. 
V režisérském křesle ale vystřídal Chrise 
Columbuse režisér Mexické jízdy Alfonso 
Cuarón. Popravdě, změna režie udělala své. Film 
byl trochu vzdálený originálu proti prvním dvěma 
dílům, ale myslím, že si nikdo stěžovat nebude! 
Tvůrci speciálních efektů se na tomto filmu 
skutečně vyřádili. Jediné, co bych vytkla, je, že 

Bradavice takřka převrátili naruby. Umístění Hagridovy chýše je změněno, ale to není snad 
zas tak důležitý prohřešek, co říkáte? Ve filmu se objeví mnoho dalších kouzel, 
fantastických bytostí a dokonce prof. Snape s kloboukem, na kterém je vycpaný sup a 
mimochodem bude mít i šaty, které nosí babička Nevilla Longbottoma. A teď něco málo 
k ději… Harryho příběh opět začíná v Zobí ulici, k Dursleyovým (jediní Harryho žijící 
příbuzní) má přijet sestra strýce Vernona, Marge. Harry ji nedopatřením nafoukne a hned 
potom uteče od Dursleyových. Harrymu se povede dostat k Děravému kotli, kde zjišťuje, 
že uprchl z AZKABANU (kouzelnického vězení) několikanásobný vrah Sirius Black, později 
zjistí o něm mnoho dalších věcí. Ale teď ke kořenu, do Bradavic budou kvůli nebezpečnému 
vrahu povoláni azkabanští strážní, mozkomoři. No, s těmi si taky Harry užije. Do Bradavic 
mimo jiné přijede nový profesor Remus Lupin. Později se dozvíte, co je zač. A poslední 
informací, kterou podám, je to, že se ve filmu objeví tvor jménem hipogryf. Je to něco 
mezi koněm, orlem a lvem (trochu fantazie, prosím).  
Tak to bude vše, přeji vám příjemnou zábavu…                                                                     Mošťa ☺ 

 
 
 

Tužka 
Ani si nedovedete představit, jak já to mám všechno těžké. Všichni by mě každou chvíli jen 
strouhali a strouhali. Jindy, když můj majitel dostane nějaký nápad, mě pořád ubývá a 
ubývá. Ale když se nad tím zamyslím, tak jsem ráda, že můžu lidem dopřát krásný pohled na 
umělecká díla. 
Protože kdyby nebylo mě, tak čím by asi lidé kreslili??? Mám taky pár bratranců a 
sestřenek. Můj bratránek fix je moc výrazný a moje sestřenka pastelka je jemná a 
barevná. Ale mám také nepřítele!!! Mým jediným úhlavním nepřítelem je guma, protože mi 
dokáže všechno zničit, ale o ní teď nebudu mluvit. Někdy si připadám jako žvýkačka, 
protože mě pořád někdo strká do pusy, což není zrovna příjemné. 
Jak už jsem řekla, mám také svá trápení. Strašně mě trápí a bolí, když se mi zlomí tuha, ale 
i to se stane. Být tužkou není zrovna lehké, ale dá se to přežít!!!!  

Jindra Vrága, 9.B 
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Pouliční lampa 
Jsem malá pouliční lampa. Stojím v parku na ulici a 
pozoruji okolní svět. Lidi, kteří spěchají po chodníku, 
malé děti jedoucí na koloběžkách, maminky s kočárky, 
toulavé psy, co utekli svým pánům. Jsem užitečná, 
protože ve tmě svítím na cestu. Moje světlo dopadá na 
chodník a lidé se nemusí bát, že do něčeho narazí. 
Vrhám i tmavé stíny, které jsou trochu strašidelné. 
Když se mi ale vybije žárovka, to už je horší. Přijede 
auto se žebříky a začnou se ve mně šťourat. Nakonec 
mi žárovku vymění a já zase svítím a svítím na ten 
chodník pod sebou. Mám já to ale zajímavý  život.

Marcela Ďurďová, 9.B 
Den D 
Pro drtivou většinu „devátáků“ byl 19. duben Dnem D. 58 žáků 9. tříd usedlo do lavic v úplně 
jiných školách a doufali, že jim tyto třídy zanedlouho nebudou cizí. Z vlastní zkušenosti vím, 
že to není nic jednoduchého. Navíc není nic příjemného, když „chytnete“ nějakou ne moc 
sympatickou učitelku, která vás sleduje pohledem supa kroužícího nad potravou ☺. 
Přemýšlela jsem nad tím, co říci o přijímačkách. Asi na tomto tématu není nic vtipného. 
Každý, kdo zažil napjatou atmosféru, mi můj názor potvrdí.  
Smutná nebo v lepším případě veselá nálada nastala až 20. dubna. Několik hodin jsme seděli 
jako na jehlách a čekali na „rozsudek“☺. Ve škole bylo mírně napjaté ovzduší, i když pro 
většinu lidí nebyl tento den nijak výjimečný. Pro mě byl 20.duben jeden z nejšťastnějších 
dnů mého života. Jen doufám, že mi původní nadšení vydrží a že nebudu litovat svého 
výběru. Vím, že jsem zkoušky popsala jako hrůzostrašný den, ale nic není tak horké, jak to 
vypadá. Hlavně zachovejte klid!!! 
Všem, co vás to ještě čeká, ale vůbec nezávidím. 

Radka Kolajová, 9.B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dominika Šáchová, 1.C
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Křížovka 

1     2    3       4    5     6 
 

1) silný muž 
2) prostor pro zápasy 
3) pytlíček na svačinu 
4) silná vůně 
5) skladiště 
6) domeček hlemýždě 

 
 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

 
 
1) malý koš 
2) otvírají se tím dveře 
3) je to na střeše a kouří se z něho 
4) menší hora 
5) mořští korýši s klepety 
6) opak začátku 
7) samec kozy 

 
Jiřka, 9.B 

 

 
 
 
 
 
Vtipy . ..  
 
Víš, proč kohout kokrhá 
tak brzy ráno??? 
Protože když vstanou slepice, 
tak už nemá šanci … 

 
Víš, jaký je rozdíl mezi 
vichřicí a tchýní??? 
Žádný, když odejde, 
udělá se hezky…  
  
Víš, co má policajt v nose??? 

Otisky prstů… 
 
 

Víš, jaký je rozdíl mezi strojem a 
člověkem??? 
Dobře namazaný stroj chodí potichu…  
 
Podle čeho indián pozná, že už je 
období sucha??? 
Když se mu začne prášit za kánoí  
 
Podle čeho Eskymák pozná, že je 
pořádný mráz??? 
Že se mu v zatáčce zlomí pes…
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Módní okénko 
Léto, léto, léto 
Konečně se začalo  rozjasňovat venku i  v tom, co se bude nosit. Prý povedou puntíky. Hm....moc 
tomu nevěřím, ale určitě povede na plné čáře růžová, růžová a jen růžová. Perleť bude mít také své 
místo v kabelce. Ať je to rtěnka či stíny, máš s tím vyhráno. Určitě už jsi slyšela, že květinové a 
letní vůně  jsou teď IN, ale nevěš hlavu, pokud takovou nemáš. Stačí jen zajít do 
drogerie nebo parfumerie a vybrat si něco podle sebe a své peněženky☺. Na 
nožičky se budou hodit krásné náramky a prstýnky v pestrých barvách, ale 
stříbrem taky nic nepokazíš. Na ouška bych  opět dala obrovské kruhy ve 
výrazných barvách a  plavky  na tenkých ramínkách a v pastelových barvičkách. 
A teď  holky  malé překvápko!!! 
Máme tady nejkrásnějšího muže měsíce května-června. Je to 24 letý mladý 
model jménem Gustavo Cabral Narciso. Nesmutni, pokud jsi o něm neslyšela, 
stačí jen vědět, že je to kus!!! ☺☺☺ Stal se  Mr. Word  2004 (král krásy) a 
touží být  právníkem nebo daňovým poradcem (za ty prachy:o)). Miluje fotbal a 
brazilské tance, takže pokud chceš na něj zapůsobit, začni trsat. A ty, co by ho 
chtěly dostat, musí být smyslné a věrné dívky. A víš proč? Protože ho můžeš  
potkat kdekoliv někde poblíž, pořádá totiž jízdu kolem světa  a zastaví se určitě 
v ČR a budou to velký mejdany. 
Loučím se s vámi  a doufám, že  po nás někdo převezme tvorbu časopisu příští rok. 
P.S. Sorry kluci, snad sem někdy otisknou i nějakou tu kočku (mňau☺).  

                                                                                 Kačenka:o) 
Poslední zvonění 

Sbohem, pac a pusu by řeklo malé dítě. 
Musím se loučit.  
Čas už rozhodil své sítě.  
Přišla jsem jako prcek, který chtěl všecko znát, 
který vůbec netušil, co ho bude štvát a z čeho se bude radovat. 
Chci vám říci jen: "Díky za spoustu pěkných chvílí, 
dík, že jste na mě byli milí." 
Odcházím nerada, ale jiní mě čekají. 
Přijdou sem další, co to tu neznají. 
Další, co budou vzpomínat na mírně nakřápnutý rozhlas, 
na budovu zevnitř i zvenčí. 
Zvonkem to začalo, zvonkem to skončí. 
Poslední zvonění a pak už prázdniny 
plné zážitků a kopečků zmrzliny. 
Co říci závěrem ? Mějte se tu krásně a skládejte básně :-))))  

                             Radka, 9.B 
 

Tímto číslem se s vámi už nadobro loučí: 
Lucka Bradáčová, Jiřka Flekačová, Radka Kolajová z 9.B, Petra Jílková, Lucka Kafková, Ondra 
Kunčar, Iva Kučerová, Katka Kočicová z 9.C, Míša Mošťková z 8.D (doufejme) zůstane i se Slavčou 
do dalšího ročníku časopisu CHAOZZ. 
 

Školní časopis Základní školy Pod Vinohrady Uherský Brod,  
pro tisk připravili Ondra Kunčar, Mgr.Vlasta Slavíčková a Mgr.Veronika Pálková 


