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Co najdete v našem 
časopise ? 
 

• úvodník 
• co se děje  
• anketa  
• besedy, akce 
• interview 

s učitelem 
• filmové okénko 
• hudební okénko  
• PC koutek 
• slohování 
• vtipy, perličky 
• zajímavosti 
• dívčí okénko 
• sportovní okénko 
• příloha Naše škola 

 

 

 
 

Z Š  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  

 
ŠKOLA SLAVÍ PADESÁTINY 

 
 
 
 
 
 
 
     

Někdo kdysi řekl, že stáří je špatné zboží - to všeobecně platí,  
i když naše škola se tomuto názoru zásadně vymyká. Která škola 
by se mohla před padesáti lety pochlubit například počítačovými 
učebnami? Asi žádná v té době, že??? ☺  
Umíme si vůbec představit, kolik dětí zde studovalo stejně jako my, 
učitelé je připravovali do života stejně jako nás, a nejde říct, jestli 
do světa těžšího či lehčího. Ať už měli, či neměli tělocvičny, 

počítače, moderní techniku, vždy šlo jen o jedno ….. o přípravu do života. A kolik životů 
připravila tahle škola???? To nejde ani vyčíslit ….. naši rodiče, dokonce i prarodiče, většina lidí 
vděčí této škole za mnohé. Zde se prožívaly první lásky, starosti, problémy. A tohle taky dělá 
školu nejen „zastávkou“ v našem životě. Škola by taky jistě nebyla školou, kdybychom zde 
nebyli my - žáci …. naše škola rostla a ještě 
roste s námi a kdo ví, třeba ještě i s našimi 
dětmi. I ona je vlastně takovým „dítětem“, 
které pokračuje dál a dál. Oslavuje výsledky 
našich žáků, sportovců a reprezentantů, roste 
s každou tělocvičnou, učebnou, počítačem i 
průlezkou, končíc skříňkami v šatnách. 
Jako vždy lze vzpomenout mnoho významných 
úspěchů a pozitivních momentů, ale nesmíme 
také zapomínat i na naše problémy a starosti.  
Též bychom neměli zapomenout na kantory, kterých se za těch padesát let hodně vystřídalo a 
kteří mají s námi mladými trpělivost - někdy větší a jindy menší, ostatně nemůžeme se jim 
vůbec divit. ☺  
Přeji škole a učitelům mnoho úspěchů nejen na poli školství. Doufejme, že budou i naše děti 
vzpomínat na školu s takovou vřelostí jako někteří z nás. Budoucím i současným žákům přeji 
mnoho úspěchů. A hlavně to tu nezbořte!!! ☺ 
Já a ostatní deváťáci se loučíme, otevírajíce nová vrátka v našem životě, a jsme si 
naprosto jisti, že na tebe, Základní školo Pod Vinohrady, nikdy nezapomeneme!!! 

 
Markéta Maršálková, 9.B 
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B E S E D Y ,   Z A J Í M A V É   A K C E 
 
 
Deváťáci se    12.března vypravili do Slováckého divadla na 
drama bratří Mrštíků  MARYŠA. 
Mnozí z nás se tento den dali výjimečně do gala. Někteří dokonce 
oprášili kvádro po dědečkovi.☺ A o čem vůbec celá hra je? 

Maryša byla napsána v roce 1894 a děj je zasazen do vesnice  
v okolí Klobouk u Brna. Drama se dělí do pěti dějství. Příběh 
začíná rozpravou místního statkáře Lízala a ovdovělého mlynáře 
Vávry, za kterého chce Lízal vdát svou dceru Maryšu. Ale Maryša 
nemá na vdavky ani pomyšlení, schází se totiž se svým milým 
Franckem, kterého jí ale odvedou na vojnu. Stihnou se však ještě 
rozloučit, avšak při odchodu pan otec pronese: „Šaks ju měl, 
kluku, naposled!“ Po intenzivním přemlouvání Maryša nakonec 
svolí k svatbě s Vávrou. O dva roky později se Maryša znovu 
setká s Franckem už jako vdaná žena, ale pouto mezi nimi je stále silné. Mezitím místní vyčítají 

Lízalovi, že své dceři zkazil život, když ji provdal za 
necitlivého Vávru, který ji dokonce i bije. Otec poté 
chce, aby se Maryša vrátila zpátky domů a Vávru 
opustila. Ta však odmítá se slovy, že když už ji jednou 
provdali, že to tak i dál zůstane. Maryša dá nakonec 
Vávrovi do kávy jed, ten kávu vypije a otráví se. 

 

Takže, tohle je tak stručný náhled do děje hry. 
Slovácké divadlo už tradičně uvedlo další velmi kvalitní 
hru, která nenechala nikoho chladným (samozřejmě 
odpadnutí hodin  bylo taky jedním ze světlých bodů☺ ) 
 

 
Info o hře: 
Režie: Igor Stránský 
Hudba: Jiří Pavlica 
Scéna: Miroslav Malina       Markéta Maršálková, 9.B 
Kostýmy: Ladislava Košíková       Andrea Kuncová, 9.B 
Premiéra: 4.6. 2005        Jana Máčková, 9.B - foto 
Délka představení: 2:10 h 
 
Šaty z papíru 
Děcka ze 3.B vyráběla šaty z papíru. Většinou to byly šaty pro princezny, ale našly se i pro 
tuláky☺. Jen si je obléct! 
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B E S E D Y ,   Z A J Í M A V É   A K C E 
 
 

Před Velikonocemi jsme my holky přemýšlely, jak 
bychom vyzdobily náš byt, a protože jsme potřebovaly 
inspiraci, pozvaly jsme si do školy na besedu slečnu 
Simonu Bublíkovou, která aranžuje květiny v květinovém 
ateliéru na OD Kvanto. Umí chystat nejen krásné kytice 
z živých květů, ale ukázala nám, co všechno jde 
nachystat na velikonoční stůl. Během chvilky měla 
vytvořené veliko-noční věnečky, na které použila vajíčka, 
motýlky, barevná peříčka a 
dřevěné kytičky. Do malých 
proutěných košíčků 
aranžovala barevný sisal, 
do kterého umístila zajíčky 
nebo jiné velikonoč-ní 
ozdůbky. Pomáhala si tavicí 
pistolí, vázacím drátem a 

různobarevnými mašličkami, které jsme jí pomáhaly vázat. Ani 
bychom nevěřily, že je to tak jednoduché. Chtěly bychom slečně 
Simoně poděkovat, že si na nás našla čas a ukázala nám, jak si i 
my holky z 8.B a 8.C můžeme pohrát s výzdobou.  Do květinového ateliéru určitě v brzké době 
zabrousíme, abychom se podívaly na nové dekorace.  

 
Hana Valeriánová 8.B 

 
 
Láska ano, děti ještě ne… 

V rámci projektu CELOREPUBLIKOVÁ KONCEPCE SEXUÁLNÍ OSVĚTY A 
VÝCHOVY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY se 26.dubna žáci 8.a 
9.tříd zúčastnili besedy v kině Máj na téma Láska ano, děti ještě ne, 
která navazuje na osnovy školní výuky týkající se 
procesu dospívání, menstruace, intimní hygieny a 
reprodukčního zdraví. Cílem je podpořit sexuální 
osvětu mládeže prováděnou pedagogy.  
Projektem se zabývá MUDr.Petr Kovář, ostravský 
gynekolog. 

 

Pokud někteří žáci očekávali nudné, nezáživné povídání, byli určitě překvapeni 
formou i obsahem besedy. MUDr.Kovář přednášel o druzích antikoncepce, 
o rizicích předčasného těhotenství, pohlavních chorobách i nevyléčitelné 
nemoci AIDS. 
V zaplněném kině dvě hodiny nikdo neotravoval, všichni se zájmem 
poslouchali výklad, který byl doplněn multimediální dataprojekcí a 
videovstupy, zasmáli jsme se i vtipům, které pan doktor dokázal vkusně 
umístit do své prezentace. Věříme, že si většina žáků odnesla spoustu 
informací, které jim mohou pomoci při vytváření správných životních 
postojů. 
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CO SE DĚJE … V NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
 

Slet Marťanů 
13.března 2006 ve 13.00 hod.  se do školní družiny sjelo 
kolem třiceti návštěvníků 
z dalekých vesmírných 
galaxií a snažili se najít 
společnou řeč. Přiletěly 
zelené potvůrky 
rozdílného vzhledu, 
kterým nechyběla chuť 
porovnat své 
nadpozemské schopnosti v lidských hrátkách a soutěžích. 

Malí Marťánci byli úžasní, učarovali nám barvou pleti, nekonečnou chutí do hry, vesmírným 
tancem a hvězdným šarmem. Po dvou hodinách jsme se rozloučili, naši noví přátelé nasedli do 
svých kosmických talířů a odletěli neznámo kam. Snad se zase brzy setkáme. 
 

Rej čarodějnic  
24.dubna se nad naší družinou setmělo a z nebe se začaly slétat 
všechny čarodějnice z blízkého okolí. Na zahradě měly totiž svůj 
slet. Na svých košťatech vymetly každičký kout, a když jim došel 
dech, tak nad obrovským kotlem vařily své čarovné lektvary z 
hadích ocásků, žabích stehýnek i myších chlupů. Že by nás chtěly 
očarovat? Ba, ne! To si jen děti chtěly připomenout svátek všech 
čarodějnic, kdy se otvírají skály s poklady a kdy roste zlaté kapradí 
s kouzelnou mocí. 
 

Aerobic 
Ve čtvrtek 6.dubna se děvčata ze školní družiny zúčastnila 
soutěže „Mládí v tanci a pohybu“ na Domě kultury v 
Uh.Brodě. V kategorii do deseti let předvedlo své pódiové 
skladby 7 soutěžních skupin. V této silné konkurenci dívky 
získaly krásné 2.místo. Název jejich taneční skupiny je 
jednoduchý – JENTAK! Cvičí totiž „jen tak“- pro radost!  
Z dalších úspěchů jmenujme 4.místo v Bílovicích, 1.místo 
v Uh.Brodě a 4.místo ve Veselí nad Moravou. 
A které dívky naši školní družinu tak báječně reprezentují? 
Mandová Lucie, Mošťková Tereza, Madajová Kristýna, 

Urubčíková Bára, Tomalová Petra, Strnadová Míša, Kočicová Bára, Švehlíková Aneta, Šupinová 
Romana a Walderová Katka. 
 

Písmenková schovka 
Na 24.dubna připravily vychovatelky MAXI PÍSMENKOVOU SCHOVKU. 
Děti měly za úkol v pětičlenných skupinkách v co nejkratším 
čase najít písmenka, která byla ukryta po zahradě. Po polovině 
rýmované tajenky malí špióni pátrali v pondělí a druhá 
polovina na ně čekala ve středu. Písmenek bylo 143, a tak 
můžeme s klidem říci, že i sám Columbo by měl co dělat! Ale 
pro naše chytré a zvídavé děti to byla hračka! 
 

V týmové práci písmenkových špiónů byla s výsledným časem 
98 min.nejlepší tato děvčata: Urubčíková B., Valášková D., 
Hasoňová V., Májková , K., Ružáková A., Kubišová E. 
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I N T E R V I E W    S … 
 

Dnes odpovídá paní učitelka Iva Frenzlová, která učí matematiku 
 

1. Jak se dnes máte? 
Mám se prima. Je jaro, venku svítí sluníčko, není důvod mít špatnou 
náladu. 
2. Jaké oblečení máte nejraději? 
Pyžamo. 
3. Čím vás nejvíce dokážou žáci překvapit? 
Dvěma extrémy: laskavostí a slušností, jindy neskutečnou drzostí. 
4. Co nejchutnějšího jste žákům v hodině snědla? 
Já? A snědla žákům v hodině? Kdo to řekl? ☺ Co bylo nejlepší? Jsem 
skromná. Vše mi chutnalo. 

5. Máte nějaké místo, kde si zaručeně odpočinete? 
Balzámem na nervy je pro mne chata na Lopeníku. Miluji vycházky do přírody, turistiku. 
6. Jak si představujete ideálního muže? 
Zapeklitá otázka. Ideální muž je pro mě ten (můj), který vše dělá s tou správnou mírou. 
7. Na kterém místě by byla vaše ideální dovolená? 
Na jakémkoliv, hlavně s mými blízkými. A snad aby vyšlo počasí, když už člověk někde je. 
8. Lákají vás adrenalinové sporty? (Jaké?) 
NE! Nesnáším hazard! 
9. Co se vám vybaví pod pojmem žáci? 
Bytosti, které zkoušejí, kolik vydržím. 
10. Vzpomenete si na váš největší trapas? 
Jistě. Na to nikdy nezapomenu. Ale hovořit o tom veřejně se mi zdá značně nevhodné 
11. Který předmět byl na ZŠ váš nejoblíbenější? (kromě matiky SAMOZŘEJMĚ) 
Žádný. Nad matiku není. To je samozřejmě legrace. Bavila mě čeština, dějepis a výtvarka. 
12. A co vaše sourozenecké vztahy? 
V dětství  klasické. Velmi často na úrovni boje. Teď v dospělosti si vážím každé chvilky, kterou mohu se 
svými sestrami strávit. 
13. Co vy a moderní technika? 
(Ne)máme se rády. 
14. Kdyby byl maškarní ples, za co byste se převlékla? 
Přece za princeznu. Už aby to bylo…☺ 
15. Jak jste vycházela v mládí se svými kantory? 
Jak se dalo. Snažila jsem se být slušná. Člověk musí vždycky vědět, co si může ke komu dovolit.  
16. Byla jste ve třídě za šprta? 
Těžko říct. Učila jsem se dobře, takže možná jo. 
17. Jaký názor máte na dnešní mládež? 
Beru děti takové, jaké jsou. Moje práce mne baví. Je jasné, že si taky někdy řeknu: „Ta dnešní mládež!“ 
Jinak bych nebyla normální. Vždyť jsem o generaci starší. 
18. Co byste na naší škole změnila? 
Nic. Nemám peníze. Ale napovídá mi jedna kolegyně, že takový výtah do 3.patra by nebyl marný…☺ 
19. Které lidské vlastnosti se vždy zasmějete? 
Vždy? Na to se nedá jednoznačně odpovědět. Snad hlouposti. 
20. Jak byste se sama charakterizovala? 
Jsem hodná holka (možná nejhodnější), o tom není pochyb! ☺  
 

Markéta Maršálková, Andrea Kuncová, 9.B 
 

 
 
 
 

 
 

Pan učitel se ptá Honzy: „Dům má pět pater, do každého vede 22 schodů. Kolik schodů musíš vyjít až 
do pátého patra?” 
Honzík s úsměvem odpovídá: „Všechny!” 
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F I L M O V É    O K É N K O  
  

Policisté vyšetřují domácí výtržnost. Místo činu: chaloupka. Zadržení: Karkulka, vlk, 
dřevorubec a babička. Přestupky: násilné vloupání, narušení domácího klidu, úmysl sežrat a 
nepovolené máchání sekerou. Vyšetřování vede detektiv Nicky Skokan. Doufá, že ho 
výpovědi zúčastněných přivedou na stopu unikajícího „Cukrářského bandity“, který vykrádá 
cukrárny. Myslí si, že banditou je jeden z těch tří. Co se ten den přihodilo? Výpověď 
Karkulky: Vypravila se na návštěvu babičky. Když pak nešťastnou náhodou vypadla 
z lanovky, přepadl ji v lese vlk. Karkulce se podařilo uniknout. Po chvíli došla k babičce, jenomže tady na 
ni číhal vlk v přestrojení za babičku. Nebýt statečného dřevorubce, který jí přišel na pomoc, byl by ji 
vlk sežral! Všichni tři mají alibi. Případ se zdá být vyřešený: nikdo nebyl shledán vinným! Policie odchází… 
A přesně na tohle čekal roztomilý králíček –  bandita. Zmocní se Karkulky … Proč jde králík Karkulce  
po krku? A kdo jí pomůže? To se dozvíte v kině!  
 

SUPERMAN SE VRACÍ 
Praotec všech superhrdinů je zpět a hned ve filmu s největším rozpočtem 
všech dob. Už tato astronomická částka slibuje úchvatnou podívanou. 
Příběh volně navazuje na první dvě adaptace s  již zesnulým hercem 
Christopherem Reevem. A o co v tomto filmu půjde??? Samotný návrat 
hrdiny nebude nijak radostný. „Vrátí se na Zem z mezihvězdných cest a 
zjistí, že svět se zatím naučil žít bez něj,“ nastiňuje podstatu příběhu 
samotný režisér. 
Režie: Bryan Winter 
Hrají: Brandon Routh, Kevin Spacey, Kate Bosworth 
Česká premiéra: 27. července 

 

DOBA LEDOVÁ 2 
Že nic netrvá věčně, o tom nás přesvědčí úspěšné pokračování prehistorické 
taškařice. Znovu uvidíme nabručeného, ale dobráckého mamuta Mannyho, 
praštěného lenochoda Sidda  i samolibého „šavlozubáka“ Diega. K velké radosti 
našich kamarádů začíná arktický mráz ustupovat, pod ledem se znovu objevuje 
zcela nový a o poznání barevnější svět, ale i nová nebezpečí. Snímek bude také 
prošpikován naší oblíbenkyní, šavlozubou veverkou, a její nekonečnou honbou 
za drahocenným žaludem. 
Režie: Carlos Saldanha 
Mluví: Ray Romano, Dennis Leary, Queen Latifah 
Česká premiéra: 6. dubna 

 

 
 
 

 
Jirka Mádl a Vojta Kotek v černé krimikomedii, 
která nás přivádí do světa mladých muzikantů, 
kteří se nečekaně ocitnou tváří v tvář praktikám 
podsvětí a mafie 
Premiéra: 2.listopadu   
 

 
První díl fantasy trilogie o přátelství kluka a 
dračího mláděte se dočkal filmového zpracování. 
Premiéra: 14. prosince 
 

 
Další příhody roztomilého, 
vypaseného a líného kocoura 
Garfielda a jeho zvířecích 
kamarádů znají snad všichni. 
Nyní přichází do našich kin 
v novém filmu. 
 

 
Opěvované i zavrhované 
parodie největších 
filmových trháků: 
Premiéra: 1. června 
 

 
Giacomo (Heath Ledger) 
byl legendárním 
dobrodruhem a milovníkem žen. Zamiloval se do 
nejnadanější spisovatelky 18.století. Její jméno 
je Francesca Bruni (Sienna Miller). Ona jediná 
odolala jeho šarmu a odmítla jeho milostné 
nabídky, ale Casanova se nehodlá vzdát a bude 
o svoji lásku bojovat! 
Premiéra: 16.března 

Veronika Tomalová, 9.B 
Markéta Maršálková, 9.B 
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H U D E B N Í   O K É N K O 
 

Green Day začínali už ve 14 letech, i když pod jménem“The sweets children“ 
a bez Tre Coola. Potom se k nim přidal bubeník Al Dobraňte, skupina se 
přejmenovala na Green Day a přidal se k nim Tre Cool. Od té doby jejich 
popularita stoupá. V roce 1956 si museli dát dlouhou přestávku. Za tu dobu 
vytvořili nové CD. Historie se opakuje. Green Day se chystají na další 
odpočinek. Po jejich “návratu“ se můžeme možná těšit na nové CD. 
 

Billie Joe 
vlastní jméno: Billie Joe Armstrong 
narozen: 17. února 1972 
funkce: zpěv, kytara, harmonika, mandolína, bicí, piano 
rodina: žena Adrienne, 
synové Joseph Marciano a Jacob Danger 
 
Mike Dirnt 
vlastní jméno: Michael 
Pritchard 
narozen: 4. května 1972 
funkce: baskytara, 
vokály, kytara, bicí 
rodina: dcera Estelle 
Desiree 

 

 
Tre Cool 
vlastní jméno: Frank Erwin 
Wright III 
narozen: 9. prosince 1972 
funkce: bicí, perkusy, 
akordeon, kytara 
rodina: žena Claudia, dcera 
Ramona

Hana Valeriánová, 8.B 
 

 
V roce 1994 vytvořili 4 kámoši ze střední školy kapelu pro školní besídku. 
Jejich vystoupení mělo úspěch, a tak se rozhodli, že budou pokračovat i 
mimo školu. Pojmenovali se RASMUS. A teď něco málo o nich. 

 
 
 

Lauri 
Pravé jméno: Louri johanes Ylönen 
Datum narození: 23.4. 1979 
Stav: svobodný 
Zpěvák, textař 
 
 
 

 
Eero 
Pravé jméno: Eero Aleksi Heinonen 
Datum narození: 27.11.1979 
Stav: ženatý, jedno dítě 
Basová kytara, doprovodný zpěvák

 
 
Pauli 
Pravé jméno: Pauli Esko 
Rantasalmi 
Datum narození: 1.5.1979 
Stav: svobodný, přítelkyně 
kytarista 

 
Aki 
Pravé jméno: Aki Morkus Hakala 
Datum narození: 28.10.1979 
Stav: svobodný, přítelkyně 
Bubeník 

 
              Adéla Jahodová, 8.B 

 
 

• Lev má strach jen před jedním zvířetem. Před kterým? Před lvicí! 

• Jaký je rozdíl mezi člověkem a klokanem? Klokan si vyskakuje, i když má prázdnou kapsu! 
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ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA 

 

ČÍM   BUDU    A   PROČ ??? 
Tak na tuhle otázku jsme šly hledat odpovědi do prvních ročníků. Ale 
pak jsme pro srovnání navštívily i dvě druhé třídy, jednu třetí a pátou. 
Odpovědi jsme ponechaly opět v originále. 
* 2.A 
Tady by nejvíce dětí usilovalo o dráhu policisty, protože by mohly 
chytat a zatýkat zloděje. Dále jsou v hojném zastoupení malíři a 

malířky, protože je to jednoduše baví ☺. Najdeme zde taky pár kantorek, sportovců, 
astronauta, vědce, uklízečku a samozřejmě také velmi oblíbené popeláře. No posuďte sami: 
 

1. Chtěl bych byt skladnik. Protože bych chtěl jed v náklaďáku. 
2. Chtela bych být prodavackou protože mě bavý matyka! - Bea…..(No, uvidíme, jak jí to dlouho 
vydrží ☺)  
3. Chtěl bych být gynekologem. Baví mě to!!! ( No comment ☺) 
 

* 2.B 
I tady nechybí strážci zákona, protože jen ti jezdí po zabyjačkách a 
jiných věcech. Dále tu je spousta milovníků zvířat, tedy veterinářů, 
cestovních agentek, spousty kantorek ☺, nechybí tu hospodský, 
zedník, krasobruslařka a slečna modelka. 
 

1. Chtěl bych být opravářem aut, protože bych měl pořád ruky od 
oleje, protože rád opravuji. 
2. Policie. Protože jezdí po zabyjačkách a jiné věci.- Martin 
3. Chci bít pilotem, protože je to vzrůšo! Protože pěkně hučí motory – 
Staňa. (Tak tohle vzrůšo je! ☺) 

Tomáš Frenzl, 3.B 
 

* 3.A 
V této třídě bezkonkurenčně vedou umělci, jelikož si myslí, že kreslit umí a prostě je to baví. 
Není překvapením, že i mezi těmito dětmi se najdou policisté, ale i jeden agent FBI ☺. 
Líbí se jim mnoho různorodých povolání - květinářka, masérka, kuchařka, zahradník, bankéř, 
módní návrhářka a dokonce i terorista! 
 

1. Chci být masérka, protože chci masírovat ☺. - Lenka 
2. FBÍAJ, protože chci zavírat do vězení. - Radek  
3. Policajtků, protože vydělává moc peněs. – Tereza. (Chytrá holka je to, peněz jak šlupek!) ☺ 

 

* 5.B 
Páťáci již více přemýšlí nad finanční stránkou a také uvádějí vícero 
povolání. Jistě pro mnohé bude překvapením ☺, že i tady se 
objevuje strážce zákona a to rovnou v přepadovce ☺. Objevíme zde i 
psycholožku, mnoho květinářek, kosmetiček, kadeřnic, kuchaře, ale i 
majitele firem či podnikatele. Novinkou ovšem jsou i vycházející 
hvězdy jak filmového, tak hudebního nebe. 
 

1.  Chci bít právníkem, chci pokuřovat doutníky. 
2. Zástupcem nějaké strany (třeba ODS, ČSSD)…Proč?? Vydělají si 
dost peněz a vůbec se nenadřou..(☺ smích) 
3. Ťamanem, protože mám šikmooké oči a mám rád psi. Mňam!! 

Markéta Maršálková, Andrea Kuncová, 9.B 
 
 
 

Tereza Lekešová, 8.C 
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PC   K O U T E K *  PC  K O U T E K * PC   K O U T E K * PC   K O U T E K  
 

Rádi surfujete na internetu……rádi se bavíte ? Ničí vás hledání stránek? 
Tento koutek vám poskytne pár užitečných internetových serverů …☺ Tak tady jsou: 

 

 
www.slunecnice.cz 

Server ke stažení 
všemožných prográmků, 
slovníků, her….i v češtině 

 
 

 
www.spoluzaci.cz 

Tady lze vytvořit stránku 
své třídy….zdarma!!!! 
Vřele doporučuji. ☺ 

 

 
www.studna.cz 

Server vhodný ke 
stahování….. avšak více 
odborných programů  

 

 
http://testy.atlas.cz/znalosti 

Chcete vědět, jak na tom 
jste? ☺……Zkuste tedy 
jeden z mnoha testů. 

 

Bonus: Perlička z počítačového prostředí 
Holčička: „ Paní učitelko, jakou barvu má Bílý dům???“ 
P. uč. Chovancová: „Asi jakou, když je bílý…..“ 

Markéta Maršálková, 9.B 
 

 
Vodní chlazení Thermaltake Bigwater SE 
 

Na trhu existuje v dnešní době velké množství setů vodního chlazení pro osobní 
počítače. Liší se cenou i počtem komponentů, ale především jejich výkonem. 
Cena je většinou kolem 700,-Kč. Průtok: 90 l/h. 
Prvním úspěšným chladičem byl Golden Orb určený pro Pentium III, kterého se prodalo přes dva miliony 
kusů. 
 

Laserová bezdrátová myš pro leváky - rovnoprávnost pro všechny. 
Myš Logitech MX610 Left-Hand Laser Cordless Mouse. 
Díky dosahu bezdrátového spojení můžeme myš odnést až 10 metrů od počítače a přitom 
být upozorněni vždy, kdykoli nám přijde důležitá zpráva. Laserová bezdrátová myš pro 
leváky je vybavena USB mikropřijímačem, který pracuje v pásmu 2,4 GHz a snižuje tak 
možné bezdrátové rušení. Cena je s DPH 1 858,- Kč. 
Připojení: USB, PS/2        Jan Kočan, 9.B  
 
 

 
 

 
 

   
 

Žánr: AKČNÍ ADVENTURA                                                 Žánr: ZÁVODNÍ 
Počet hráčů: 1- 3                                                                 Počet hráčů: 1- 6 
Vydavatel: ELECTRONIC ARTS                                        Vydavatel: ELECTRONIC ARTS 
Populární čarodějnické trio z Bradavické školy je                    Na pravidla silničního provozu a ohleduplnost k jeho ostatním 
zpět! Harry, Ron a Hermiona budou opět čelit mnoha             účastníkům můžete v této netradičně pojaté hře zapomenout. 
nástrahám. Vlastnosti hrdinů můžete vylepšovat                    Naopak- čím více jste ochotní riskovat, s tím  
sbíráním fazolí a magickými kartami si můžete                       větším bodovým ohodnocením můžete počítat. 
osvojovat unikátní dovednost. 

Veronika Tomalová, 9.B 
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D Í V Č Í  O K É N K O 
 

 

 
 

Základním směrem trendů letošního jara a léta je ženskost a ležérnost.  
Míchají se různé styly - od safari přes etnický styl až k 
prvkům vojenských uniforem. 

DÁMSKÉ HALENKY – Základem každého šatníku by 
měla být bílá halenka nebo sportovně elegantní 
košile z bavlny či lnu. 
Mezi vzory nalezneme hlavně jemné potisky, 
proužky, vyšívané motivy a dírkované vzory. 
Preferovanými barvami budou: bílá, tyrkysová, 
korálová, jemná šeříková a čokoládová hnědá. 
SUKNĚ – Sukně jsou hitem, protože podtrhují 
ženskost. Jsou široce rozevláté, dvouvrstvé, 
stupňovité... Nosí se  sukně všech délek 
obepínající boky a zvýrazňující pas. Stylově se 
pohybují v oblasti etno, safari a romantické 
inspirace. 
KALHOTY – V módě jsou rourové kalhoty a džíny 

všech délek v různých variacích. Velmi moderní jsou výšivky, kapsy cargo, vojenské detaily a sportovní 
prvky. K rourovým kalhotám se doporučují objemnější horní díly. 
KABÁTKY – Preferují se kratší kabátky, které mají vzhled military a 
safari, a to v barvách olivové, khaki a béžové. Kabátky vypadají dobře 
v kombinaci s džínami.   
OBUV – Obuv podtrhuje módní názor. Hodně barev, různé tvary a 
vzory, vrací se klíny a platformy.  
Letošní TRENDY V LÍČENÍ se nesou v duchu jemných pastelových 
barev jako je růžová, žlutá, fialová nebo zelená s rozjasňujícím 
efektem. Také je stále v trendu líčení v béžových odstínech a 
používání zlatých a stříbrných stínů v kombinaci s tekutou linkou. 
 

Veronika Tomalová, 9.B 
 
 
 
 
 

Medailónek … s Janou Máčkovou, budoucí studentkou učebního oboru fotograf, jinak 
„dvorní fotografkou“ časopisu Chaozz … 
 

Zeptali jsme se Jany, co ji vedlo k tomu, že bude studovat tento obor. 
„Pro tento obor jsem se rozhodla z mnoha důvodů. Začalo to, když  jsme si před třemi lety 
pořídili první digitální foťák. Chtěla jsem se s ním samozřejmě naučit fotit, a tak jsem začala. 
První fotky byly dost mizerné, ale já jsem si s tím hlavu nelámala, protože jsem stejně ještě 
nevěděla, čím budu ☺. Fotila jsem především své domácí mazlíčky, kteří se mimochodem 

neradi fotí (nedivím se jim ☺) a přírodu. V poslední době jsem se zaměřila i na focení mé ségry, která 
ochotně spolupracuje. Ke 14. narozeninám jsem dostala nový foťák, ze kterého jsou fotky mnohem 
lepší. V únoru jsem podala  přihlášku na SOŠ do Vizovic a byla jsem přijata, což mě moc potěšilo.“ 
Jana má své fotky i na webových stránkách http://www.zsvin.cz/obrazy.htm, takže se můžete 
podívat, jak je šikovná. 
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* Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * 
 

K Ř Í Ž O V K Y  ( postavičky z večerníčků) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hádanky 
 

Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to možné? 
(Třetí muž je holohlavý.) 
 

Co bylo první - kuře nebo vejce? (Vejce. Dinosauři již kladli vejce, ale kuřata v té době nebyla.) 
 

Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je zde 22 hlav a 72 nohou. Kolik koňů a kolik lidí je ve stáji?  
(Ve stáji je 14 koní a 8 lidí. Výpočet: 14*4 + 8*2 = 72) 

 

Muž je sám na pustém ostrově. Na nejbližší pevninu to je 5 kilometrů a on neumí plavat, ani nemá 
k dispozici žádný přepravní prostředek. Bez cizí pomoci se přesto zachrání. Jak? 

        (Počká, až voda zamrzne, a přejde na pevninu) 
 
 

 
 

Veronika Koníčková,5.A 
 
 

 „Pepíčku,” zeptá se učitel, „co je to bajka?” 
„Bajka,” povídá Pepa, „je, když si třeba vyprávějí osel a vůl tak jako my dva, pane učiteli!” 
 
„Tatínek mi sliboval na Vánoce hory, doly!“ „A dodržel slovo?“ „Ano, koupil mi atlas.“ 

               1. Má domov v zemi, je slepý 
              2. Kořen s léčivými účinky 
                3. Velká rozhledna v Praze 
               4. Hygienická potřeba 
              5. Nachází se ve stromě 
             6. Spousta stromů 
                7. Nekonečná dálka 
             8. Neumělecký předmět 
 X          
           9. Spojka 
 X          
              10. Mastná tekutina 
                  11. Živočich měnící barvy podle prostředí 
               12. Primáti 
                13. Anglicky pondělí 
             14. Domek 
              15. Jméno psa naší paní učitelky 
                16. Strunný nástroj 
                  17. Vězeň z (Harry Potter) 
            
          Autorka: Tereza Špačková, 5.A 

            
              1. Dvanáct měsíců 
                2. Barva nebe 
                3. Domácí zvíře 
                  4. Chrání naši bezpečnost 
               5. Noční pták 
                   6. Poslední den v roce 
               7. Postava sající krev 
              8. Teplý nápoj 
              9. Král zvířat 
                10. Nádoba na zalévání 
            
           Autor: Jakub Kozůbek, 5.A 
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S P O R T O V N Í     O K É N K O 
 

Každoroční tradice naší školy – Lyžařský kurz 
1. den  
Příjezd do Velkých Karlovic byl docela jiný, než jsme čekali. Popravdě řečeno, 
ti z nás, kdo tam nebyli, čekali město velikosti Uherského Hradiště. Místo 
toho nás čekala docela malinká víska zavalená kopami sněhu. Po obědě a 
ubytování v docela luxusních pokojích nás čekal první výcvik. Lyžaři byli 
rozděleni do 1.- 4. družstva. Po prvním úsměvném „lyžování“ přišla večeře a 
po ní pařba s přáteli. (Babičky a dědečkové, nenechte se mýlit, nebyly žádné 
dechovky, ale pořádný vodvaz.) 

2. – 6. den  
Tyto dny proběhly stejně. Všude panovala strašná sranda, ale i smutek, když se jedna holka poranila a 
musela být odvezena do nemocnice. Jinak to ale proběhlo parádně. Nebezpeční lyžaři museli nosit na 
hlavě červené trenky. Ve čtvrtek byl karneval, kde měli všichni perfektní masky. V jídelně vařili celkem 
dobře, většina lidí tam jedla i to, co v životě nikdy nejedla (např. příbory, ubrusy, skleničky a jiné 
kuchyňské dobrůtky ☺) a někteří nejedli zase nic. Všechno jsme museli dojíst za ně. 
7. den 
Přišla ta nejhorší věc, co mohla naši skupinu potkat. Nastal úklid a balení. Po nekonečném rvaní věcí do 
báglů se nám to podařilo. Nakonec přijel autobus a frčeli jsme domů za rodinou.  

Jakub Plšek, 7.A 
 

Aerobik –soutěž MISS AEROBIK Kopřivnice 4.3.2006 
 

Další soutěží v jednotlivcích byla populární soutěž. Moderátorem byl známý 
Petr Salava, zpíval italský zpěvák Mattioli. Jednalo se o postupovou soutěž 
do Prahy, kde proběhne republikové finále. 
V konkurenci děvčat z celé severní a  střední  Moravy se naše třináctičlenná 
skupina neztratila. Do Prahy postoupily ze třetího místa Aneta 
Švehlíková, Natálka Machalíková a Brigita Polanská. 
Děvčata musela dobře cvičit, ale také ještě musela zvládnout rozhovor 
s Petrem Salavou, který kladl různé záludné otázky. 

 

AEROBIK družstev 1.AC 
V Tlumačově jsme 25.3. odstartovali soutěže v choreografii - v nacvičených skladbách. 
mladší děvčata: 
Anetka, Verča, Domka, Lucka, Adélka, Natálka, Zuzka, Barča, Míša, Nika, Diana, Šárka a Jesica 
nacvičovaly skladbu s názvem Brodské žáby   
starší děvčata:  
Brigit, Anetka, Kačka, Natálka, Jessica, Djovka, Verča, Helča, Klárka nacvičily pod vedením  
Brigit Polanské skladbu FIRE GIRLS. Na oblečení jsme částečně získaly grant, a proto jsme si mohly 
letos dovolit opravdu krásné oblečení, které také ovlivňuje porotu. 
Aerobic v číslech: 
1. Tlumačov:  1.místo obě skupiny 
2. Uh.Brod:  1.místo postup do kraje ve Zlíně, pódiové skladby 
3. Uh.Hradiště:  1.místo Fire girls 

3.místo Brodské žáby 
4.Otrokovice:               Děti Fitness-Morava, obě skupiny postoupily do pražského finále.....republika !!!!! 
5.Zlín:   2.místo kraj finále, pódiovky - Fire girls 

V.Chmelařová 
 

 

Dnešní číslo pro vás připravili: 
Andrea Kuncová, Jana Máčková, Markéta Maršálková, Veronika Tomalová, Jan Kočan z 9.B,  

 Adéla Jahodová, Hanka Valeriánová z 8.B, 
Pavel Jankůj a Jakub Plšek ze 7.A 

 
Školní časopis Základní školy Uherský Brod, Pod Vinohrady  

pro tisk připravily Mgr.Vlasta Slavíčková a Mgr.Veronika Pálková 
počet výtisků 100  


