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Co najdete v našem 
časopise ? 
 

• úvodník 
• co se děje  
• akce družiny 
• ankety  
• besedy, akce 
• interview 

s učitelem 
• filmové okénko 
• hudební okénko  
• 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  

 
 

JUBILEJNÍ 10. VÝŠKAŘSKÝ MÍTINK 
 
V úterý 15. května se na našem 
hřišti uskutečnil jubilejní 10. 
ročník tradičního Výškařského 
mítinku. Jako obvykle dorazila 
celá česká sportovní špička  
v čele s naším velkým 
atletickým talentem Jaroslavem 
Bábou (bronz na OH v Aténách) 
a pravidelným účastníkem 
Tomášem Janků, stříbrným 
medailistou z ME 2006. 
V minulých ročnících se v roli 

hostů objevila řada osobností českého sportu, za všechny můžeme 
jmenovat Jana Železného a Tomáše Dvořáka. 
Akce je svou tradicí i úrovní ojedinělou v celém Zlínském kraji, 
každoročně probíhá za značné pozornosti příznivců atletiky i médií. 
Jaroslav 
Bába 

dokázal vyhrát i letos, navzdory stálým 
následkům vážného zranění kotníku. 
V soutěži mužů mu k tomu stačilo 215 
centimetrů. Na druhém místě se 
umístil Tomáš Janků, jenž skočil o pět 
centimetrů méně. Třetí místo obsadil 
jeho starší bratr Jan Janků. Ten se na 
mítinku, na kterém dokázal v minulosti 
třikrát vyhrát, rozloučil se svou aktivní 
kariérou. 
 

Soutěži mužů předcházelo republikové 
finále Výškařského JIPAST poháru pro 
čtyřčlenná družstva ze základních škol 
z Moravské Třebové, Prostějova, 
Kolína, Sokolova, Milevska, Kroměříže, 
Veselí nad Moravou, Slavonic, 
Ostravice aj.  
V kategorii starších žáků se blýskl 
domácí Martin Bršlica, který obsadil 
3. místo za senzačních 183 cm. 
 

ROČNÍK 4 ČÍSLO 3 WWW.ZSVIN.CZ ČERVEN  2007 

Bude stačit 183 cm 
na 1 z češtiny??? 
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C O  S E  D Ě J E … 
 
 

 

 

Největší událostí letošního roku je pro naše sportovce opětovné získání titulu Mistři ČR ve florbalu. 
Utkání probíhalo od 21. do 23.března v Kopřivnici. Povzbuzovat naše hráčky jely dva plné autobusy 
fanoušků, kteří svým fanděním  určitě přispěli k vítězství našeho družstva. Další podrobnosti vám 
nabízíme ve „Sportovním okénku“ našeho časopisu. 
 

 

 
13.února se třídy 9.B, 9.C, 8.B a 8.C pod vedením 
svých třídních učitelů zúčastnily soutěže Paragraf 11/55 
na DDM v Uherském Brodě. Soutěžilo se ve čtyřech 
disciplínách: ve změně zákonů, výkladu na dané téma, 
poznávání věku a ve stavění věží. V soutěži suverénně 
vyhrálo družstvo 9.C a postoupilo do oblastního kola, 
které se konalo 7.března. Deváťáci si pozvali do svého družstva Jakuba 
Šustra z 8.B, který byl nejen dobrým soutěžícím, ale vynikl i svou 
bezprostředností a nápaditostí. Naši žáci skončili na 2.místě za soupeři ze 

ZŠ Mariánské náměstí. 
 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ  
 
7.března 2007 proběhla oblastní přehlídka 
recitátorů. Mezi nejúspěšnější se zařadili Viktor 
Kovařík z 5.A a Barbora Kočicová z 3.A, kteří 
postoupili do okresního kola. Na 2.stupni 
proběhlo školní kolo této soutěže, kterého se 
zúčastnila jen děvčata 8. a 9.tříd. Nejlépe si vedla 
Kamila Bublíková z 9.C. 
 

 

PŘEKVÁPKO V 1.TŘÍDĚ 
 

Zajít se podívat na děti do 1.třídy je 
vždycky balzámem na nervy. Děti 
pracují, hlásí se, všechno chtějí vědět 
zrovna teď, usmívají se, milují paní 
učitelku. Až jim závidíme vyzdobené 
třídy, krásné výrobky, které  s velkou 
chutí dělají. Že bychom si z nich vzali 
příklad? ☺ 
 
 
 
 
 
 

Obrázky jsou z 1.A 
 
BESEDA 
V březnu se naši deváťáci zúčastnili besedy s  mluvčí Policie ČR v Uherském Hradišti, paní Jitkou 
Zámečníkovou. Bylo docela zajímavé vidět a poslouchat člověka, kterého známe z televizní obrazovky. 
Paní Zámečníková totiž pravidelně informuje o různých případech, které se v našem okrese staly. 
Hovořila především o problémech dětí a mládeže, alkoholu, narkomanii. I ti rádoby otrlí s napětím 
naslouchali. Ještě aby si její slova vzali k srdci ! ☺ 

KDO SI HRAJE, 
NEZLOBÍ… 
Tak si to určitě říkají čtvrťáci, 
kteří se věnují o přestávkách 
užitečnějším věcem, než jsou 
překážkové dráhy na 
chodbách. Protože mnozí 
z nich asi budou bytoví 
architekti, vyzkoušeli si 
nanečisto zařídit malý 
byteček. Běžte se podívat do 
jejich třídy, jak se jim to 
povedlo.  
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CO SE DĚJE … V NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
 

VÝPRAVA ZA YETTIM 
9. února se ve školní družině uskutečnila výprava za Yettim. 
Děti se společně s vychovatelkami rozhodly podniknout 
náročnou cestu po stopách sněžného muže. Některé sice měly 
obavy, co je vlastně čeká, protože nikdy nikoho takového 
neviděly. Čekala je spousta úkolů a zábavy spojené 
s hledáním Yettiho. Pro některé děti bylo překvapením, když 
zjistily, že Yetti je vlastně úplně obyčejný kluk, který měl pro 
ně přichystané spousty dobrot. Zážitky z celé výpravy si děti 
vyprávěly ještě večer ve svých spacácích ve školní družině, 
kde všichni přespali. Myslím, že to pro ně byl obrovský zážitek 
a budou na něj hodně dlouho vzpomínat. 

Lenka Pavlacká, 9.B 
MASOPUSTNÍ REJ MASEK  
 

Nejveselejšími dny masopustu 
jsou ty poslední spojené s 
radovánkami, hodováním a s prů-
vody maškar, které procházejí 
vesnicí. I k nám jedno páteční 
odpoledne zavítala obrovská 
pohádková družina plná rozto-
milých i strašidelných maškar. 
Nechyběla Pipi Dlouhá punčocha, 
muchomůrka, lesní víla, čaroděj-
nice, princezna, Červená Karkulka, 
ale i vodník, Spiderman, pirát či 

nebojácný a statečný mušketýr. Svým dováděním a tancem nás maškary 
zatáhly do svého víru, ze kterého nebylo úniku. Mezi poskakujícími a šťastnými 
dětmi nechyběli jejich nejbližší, kteří s nadšením a s jiskrou v oku přihlíželi 
tomu, jak jejich malí tráví svůj volný čas. 
 
VINOUŠ 2099  ANEB CESTA DO BUDOUCNOSTI … 
 

Píše se rok 2099. Náš Vinouš má 9 let. Není to jen tak obyčejný kluk. 
Od roku 2070 se totiž na planetě Zemi rodí děti se speciálním nadáním 
podle přání rodičů. Náš Vinouš je chytrý hoch. Kromě fotografické 
paměti si navždy zapamatuje, co si jednou přečetl ! A protože čte již od 
tří let, ví o světě už téměř vše. Jedno však neumí vůbec - hrát si! A tak 
jsme se společně vypravili 
do budoucnosti, abychom 
naučili Vinouše to, čím žijí 
dnešní děti ve svém 
volném čase. Hrát si, 
bavit se a dovádět. A jak 
to dopadlo? Za 21 hodin 
čistého času se nám 
podařilo naučit Vinouše 
zábavným soutěžím, 
moderním discotancům, 

bát se při černé hodince, zpívat družinovou hymnu a 
hlavně získat mezi našimi vinohradskými dětmi ty nejlepší kamarády. 
 

vychovatelky školní družiny 
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I N T E R V I E W    S … paní Vlastou Gazdíkovou, učitelkou Hv a Čj 
 

 
 

1.Kdy a kde jste byla v životě nejšťastnější? 
Nejšťastnější jsem vždy, když jsem v kruhu svých nejbližších. 
2.Která vlastnost je pro Vás absolutně charakteristická? 
Nad tím jsem moc nepřemýšlela, snad vstřícnost, snaha pomoci druhým ? 
3.Pro které chyby máte největší pochopení? 
Pro ty, za kterými se neskrývá zlomyslnost. 
4.Na co byste ráda měla talent? 
Na veškerou techniku kolem nás. Někdy je jí tolik, že se těžko dá postihnout. 
5.Jakou písničku jste si naposledy zpívala celý den a nemohla jste se jí 
zbavit? 
Myslím, že to byl Čmelák od skupiny Divokej Bill. To záleží na tom, které rádio 
zrovna poslouchá řidič v autobuse, když ráno jedu do školy. 
6.Jakou soukromou radost si nikdy neodepřete? 

Jsou to různé sladkosti, pro které mám slabost a někdy se musím hodně ovládat. 
7.Kým byste ráda byla? 
Psem našich rodičů, je opečovávaný a  má se prostě nejlíp. 
8.Jak si  představujete dokonale šťastnou chvíli? 
Nemuset nic dělat, lenošit (ne ale zas moc dlouho) a  být se svými blízkými. 
9.Koho z našich současníků považujete za skutečného hrdinu nebo skutečnou hrdinku? 
Všechny ty, kteří pomáhají zachraňovat lidské životy a nasazují své vlastní – hasiči, záchranáři… 
10. Kterou historickou postavu nemůžete vystát? 
Ty, kteří tyranizovali a zbídačovali lidi, hlavně fašisty – Hitler, Goebbels, Mussolini… 
11. Koho z historie obdivujete? 
Tak třeba hudební skladatele – Mozarta, Smetanu, Dvořáka  –  kolik krásných melodií vytvořili. 
12. Kterou vaši dobrou vlastnost lidé kolem příliš přeceňují? 
Snad moji vstřícnost. 
13. Které slovo či větu často používáte? 
„Je to jasné ?“ 
14. Čeho ze svého vlastnictví si nejvíce vážíte? 
Asi piana, které absolvovalo stěhování do 4. i ze 4. patra v paneláku a ti, kteří se s ním namáhali, ho chtěli 
vyhodit oknem. Nakonec vše dobře dopadlo a piano skončilo tam, 
kde jsem chtěla. 
15. Z čeho máte největší strach? 
Z agresivity, bezcitnosti a lidského hyenismu. 
16. Řekněme, že věříte na převtělování. Jako co nebo kdo byste se chtěla příště narodit? 
Jako pes nebo kočka u hodných „páníčků“. 
17. Co považujete za svůj doposud největší životní úspěch? 
Zdolání vrcholu Javořiny na kole – tam i zpět. 
18. Jak nejraději trávíte čas? 
Pokud mám nějaký volný čas, tak ráda luštím křížovky nebo se věnuji kytičkám. 
19. Máte nějaké životní heslo? 
Mohlo by být i hůř. 
20. Co se vám líbí  na naší  škole? 
Vybavení technikou, učebními pomůckami, hezké velké hřiště… 
21. Na které škole jste pracovala dřív? 
Na ZŠ ve Zlíně. 
22. Proč jste si zvolila k výuce právě hudební výchovu? 
Protože mě bavila hudba všech žánrů, zpěv i hra na nástroj a ve spojení s dětmi to byla příjemná kombinace. 
23. Jsou  naši  žáci nadaní na zpěv, anebo na ,,hvězdnou pěchotu“? 
Najdou se obojí, ale v hudební výchově jde o to zpívat s chutí a rád. 
24. Stalo se vám někdy, že jste zapomněla  noty, když  jste hrála ve třídě před žáky? 
Nikdo není dokonalý. 

Děkujeme za rozhovor. 
Připravily Adéla Jahodová a Edita Danielová 
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ZAJÍMAVÉ AKCE* ZAJÍMAVÉ AKCE* ZAJÍMAVÉ AKCE* ZAJÍMAVÉ AKCE* 
 

Přijímačky nanečisto 
Každý rok naši žáci zkoušejí, jaké to bude u přijímacích zkoušek. Někteří si letos jen vyzkoušeli, 
jaké by to bylo, protože hodně žáků přijímací zkoušky vůbec nedělalo, byli přijati jen na základě 
známek. Přesto se učitelé rozhodli, že si všichni žáci vyzkoušejí, jak na tom jsou s vědomostmi. 
V úterý 27.března se deváťáci dozvěděli podle seznamů na dveřích tříd, do které skupiny patří. 
V 10 hodin akce začala. Nejdříve se žáci trápili s češtinou, v další hodině měli matematiku a 
poslední hodina byla věnována testu studijních dovedností. A jak byli deváťáci „dovední“ ? 
 

Celkové pořadí:     Český jazyk: 
1. Plášková Lenka  9.B 114 
2. Jahodová Magda 9.C 109 
3. Sehoř Tomáš 9.B 106 
4. Lekešová Tereza 9.C 102 
 
Matematika     Studijní předpoklady: 
1.-2. Plášková Lenka  9.B 28 
1.-2. Sehoř Tomáš 9.B 28 
3.-4. Jahodová Magda 9.C 26 
3.-4. Podškubka David 9.A 26 

 
Těm, kteří byli nejúspěšnější, blahopřejeme. O skutečných přijímačkách, které proběhly 
23.dubna, se dozvíte v příloze Naše škola. 

 
 

 
 
VELIKONOČNÍ JARMARK 

V úterý 3.dubna se na naší škole uskutečnil 
Velikonoční jarmark. Děti z 1.A a 1.B spolu s 
vypravěčem Viktorem Kovaříkem z 5.A předvedly 
„jarně-velikonoční“ hru Zlatá brána, děti z 1.B 
vystoupily s pásmem říkadel a písniček a ohromný 
úspěch měli malí tanečníci a zpěváčci z 2.B. Mile 
překvapili i nadějní houslisté ze 4.B, Tomáš Surý a 
Daniela Martínková, a také recitátorky v anglickém 
jazyce ze 4. tříd. Velký úspěch měli a vtipnou tečku 
za besídkou udělali Teletubbies ze 4.B se svým 
humorným velikonočním příspěvkem. Po besídce 
děti z každé třídy předvedly u svých krámků 

nádherné velikonoční a jarní dekorace, které nabízely za 
symbolickou finanční částku. Zájemci obležena byla i 
velikonoční dílna nabízející zdobení perníkových vajíček a 
zajíčků a také ozdobnou dekoraci do květináčků. Paní 
kuchařky ze školní jídelny se postaraly o mlsné jazýčky 
všech návštěvníků. 
Finanční částka, která byla na jarmarku vybrána, bude 
poukázána na sponzorování zvířátek v zoologické zahradě 
Lešná. K velkému překvapení všech dosáhla tato částka 
výše 4355 Kč. 

1. Plášková Lenka  9.B 45 
2. Valeriánová Hana 9.B 41 
3. Bublíková Kamila 9.C 40 
4. Jahodová Magda 9.C 38 
5. Sehoř Tomáš 9.B 38 

1. Jahodová Magda  9.C 45 
2. Lekešová Tereza 9.C 42 
3. Šmíd Vlastimil 9.C 42 
4. Plášková Lenka 9.B 41 
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ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA 

 

ANKETA S DEVÁŤÁKY 
• 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Vtípky * Vtípky * Vtípky * Vtípky * Vtípky * Vtípky * Vtípky * Vtípky * Vtípky * Vtípky*  
 

Paní učitelka ve škole chce po dětech, aby řekly rým. Postupně několik dětí řekne nějaké rýmy. Pak paní učitelka 
vyvolá Pepíčka a ten říká: "V moři stojí Kokrhel, vodu má až po kolena.“ 
„Ale Pepíčku, to se přece vůbec nerýmuje.“ 
„Jen počkejte, až přijde příliv.“ 
 

Přijde Pepíček ze školy a říká:"Mami, dneska jsem se jediný z celé třídy přihlásil!" 
"No, to je pěkné," říká maminka, "a na co se paní učitelka ptala?" 
"Kdo rozbil okno na chodbě." 
 

Karlík se vrací prvního září ze školy a maminka se nadšeně ptá: 
"Tak co, co ses dneska naučil?" 
"Všechno možné, ale asi ne dost, chtějí, abych zítra zase přišel." 
 
 

*Perličky ze školních lavic * Perličky ze školních lavic * Perličky ze školních lavic * 
 

• Student nenapovídá, zveřejňuje odpovědi.  
• Student neopisuje, cvičí si zrak.  
• Student nemluví, vyměňuje si názory. 
• Hvězda, kterou vidíme večer na obloze, se nazývá Večernice. Ta, která svítí ještě za jitra, je Jitrnice. 
• Rostlina dýchá to, co my vydechujeme. Kdyby dýchala to, co my, tak zvadne. 
• Římské obyvatelstvo se dělilo na otroky, patricije a plejboje. 
• Od poloviny září se učíme báseň. Nejenže ji neumí, ale směje se pobaveně jako duševně nemocný. 
 

1) Co bys za těch devět let ve škole 
chtěl vrátit zpátky? 
• Nic, ukončit a hotovo 
• Chtěla bych se vrátit do 1. třídy.  

(jo!!!to my taky!) 
• Poškrkané záchody – byly to veřejné noviny 
• Ty minulé deváťáky – kluky 
• 7. třídu – začátek kolektivu 
 

2) Co získáš a ztratíš při zahájení střední školy? 
Ztratím:     Získám: 
• Kamarády   - Znalosti 
• Spolužáky   - Kamarády 
• Mládí   - Důvěrnost 
• Lásku k holkám ze třídy - Vědomosti 
• Zlatou základku  - O 

3) Představoval sis jako osmák 9. třídu 
takhle? 
• Jo 
• Ne 
• Ne, úplně jinak 
• Ne, větší respekt u učitelů a mladších 

spolužáků 
• Ne, zdá se mi to moc lehké   (jenom se moc 

nedělej ☺) 
 

4) Řekni nějakou větu nebo slovo, 
která by zhodnotila devět let ve škole. 

• Paráda 
• Krása 
• Chaos (taky si myslíme!) 
• V pohodě 
• Dobrodružství  
• K čemu nám to je? (naša řeč! ☺) 
• Škola dobrá, někteří učitelé méně 
• Byly jsme veselé 

5.)  Jak si představuješ školní půdu? 
• Mrtví učitelé ☺ ( tys tam byla?) 
• Škaredů 
• Krámy 
• Prach, špína a pavučiny 
• Veliká místnost – nářadí – bordel 
• Krysy a myši mají krásné bydlení 
• Špína a je tam hrozně moc věcí 
• Velká tmavá místnost 
• Jasný bordel 
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H  U  D  E  B  N  Í    O  K  É  N  K  O   
 

ROCK 
Nejčastěji používané 
nástroje jsou kytara, 
baskytara a bicí, 
většinou se k těmto 
nástrojům přidá svým 
zpěvem ještě zpěvák 
nebo zpěvačka. 
Rock začal vznikat už 
ve 40.letech minulého 
století, ale největšího 
rozkvětu se dočkal až 
v  50.-60. letech. 

Pravděpodobně vznikl z černošského blues. 
Z rocku se dále vyvinul rock and roll, který 
jednu dobu patřil k velice oblíbenému stylu. 
Jako skvělý příklad rockové hvězdy uvádím 
Elvise Presleyho. Dále je to britská skupina 
The Beatles, na kterou se jen tak 
nezapomene. Z rocku se pak dále odvíjejí 
jiné styly jako například hard rock (Rolling 
Stones) a ještě tvrdší metal a heavy metal. 
 

HIP-HOP 
Hip-hop je nový 
moderní styl, 
který vznikl na 
amerických uli-
cích. Momen-
tálně tento styl 
poslouchá 
nezanedbatelné 
množství teena-
gerů. Hip-hop 
tvoří Djing, break-dance, rap, graffiti, R.N.B. 
Typická pro zpěváky je kšiltovka naražená 
na stranu. 
Hip-hopeři se oblékají do volného 
sportovního oblečení s nápisy a holky nosí 
tlusté kruhy a boty do špičky. Příklady 
skupin a interpretů: Black eyed peas, 
Eminem, Nelly, Akon, Pussycat dolls, 
Beyonce. Z českých interpretů a skupin jsou 
to: Orion, Marpo, Gypsi, Rytmus, Kontrafakt, 
PSH.

METAL 
 
 
 
 
 

Metal vznikl jako „mutace“ rocku. Jedná se o 
tvrdší verzi, která není pro slabší povahy ☺. 
Začal vznikat v 60.-70.letech. 
Charakteristické pro metal jsou elektrické 
kytary a rychlý rytmus. Metal se dále dělí na 
různé poddruhy, z nichž můžu uvést: heavy 
metal, speed/power metal, trash metal, 
black metal, death metal. Metalovými 
hvězdami minulého století byli AC/DC, Led 
Zeppelin, Black Sabbath aj. Dnes jimi jsou 
Iron Maiden, Metallica, Rammstein. 
 

(na obrázku je skupina Iron Maiden) 

PUNK 
Punk znamená 
 v překladu ne-
smysl, výtržník. 
Tento hudební 
styl vznikl ve 
Velké Británii a 
řídí se heslem No 
future (žádná 
budoucnost). 

Punk kritizuje věci kolem sebe, politiky, 
honbu za penězi….. S hnutím punkerů se 
často spojují drogy a anarchismus. Punkový 
chaotický tanec se jmenuje pogo. Punkeři 
mají touhu se odlišovat od ostatních, a proto 
nosí na hlavách různobarevná „číra“, chodí 
ověšení řetězy a nosí roztrhaná trička a 
džínsy. A ani u tohoto stylu nesmí chybět 
příklady: The Exploited, Sex Pistols, Dead 
Kennedys, Ramones. A ještě to, co 
se urodilo na české půdě: Tři 
sestry, Visací zámek, Šanov a E!E. 
 

 
Lenka Plášková, 9.B 
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*   PC   OKÉNKO   *   PC   OKÉNKO   *   PC   OKÉNKO   *   PC   OKÉNKO   * 
 

ICQ 
Neustále kolem sebe slyšíš pojem jako ICQ a ještě nevíš, co to je? ICQ (nebo-li I seek you - 
,,hledám tě“) je prográmek, který ti umožní komunikovat s lidmi, kteří sedí taky u kompu 
v reálném čase, je to podobné jako chat. Kromě samotného posílaní zpráv můžeš posílat veselé 
smajlíky nebo t-Zers. 
 

Jak si ho nainstalovat? 
Na netu zadej www.icq.atlas.cz, tam najdeš bližší info o programu. Pak už jen klikneš na 
odkaz ,,stáhnout ICQ 5.1 v češtině“ a je to! Při registraci si zadáš heslo a také jméno nebo 
přezdívku. Bude ti přiděleno ICQ číslo, pod kterým se budeš pokaždé přihlašovat. Už se jenom 
přihlásíš a můžeš si psát s kamarády, kteří jsou on-line (zelená kytka), a těm, kteří jsou off-
line (červená kytka), můžeš na ICQ zanechat zprávu. 

Terez Lekešová  
 

SKYPE - CELÝ SVĚT SI MŮŽE POVÍDAT ZADARMO 
 

Můžeš zdarma zavolat komukoli, kdo má aplikaci Skype, kdekoli na světě. A budeš to moci 
udělat kdykoli, jestli ten druhý bude on-line.  
 

Jak nainstalovat Skype? 
� nejprve najdi na internetu tuhle stránku: http://www.skype.com/go/getskype 
� po nainstalování uvedeš svoji mailovou adresu, svoje uživatelské jméno a heslo 
� a  pak to už zvládneš ☺ 

 

Výhody programu Skype: 
� stažení i užívání programu je zcela zdarma 
� Skype je rozšířeným a stále oblíbenějším programem v České republice 
� program umožňuje chatovat, volat si, a to i s webovou kamerou 
� jednoduché ovládání 
� skupinové chaty a konferenční hovory 

Blaňul ☺ 
 

ANIME & MANGA 
Jedná se o kreslený seriál nebo film, který vychází z původního comicsu Manga 
(manga znamená klasický comics). Manga i Anime mají svůj původ v Japonsku. 
Hlavní rysy Mangy poznáte podle velkých talířovitých očích s barevnou 
duhovkou, krásných lesklých vlasů, malého nosu a nepatrných úst. Typické pro 
tyhle comicsy je detailní vyjádření pocitů: bývají znázorněny například křížkem u 
hlavy (vztek), kapičkou (proboha!?) nebo také zčervenáním pod nosem, 
přehnaným úsměvem, umělým pláčem… Manga je zvláštní tím, že se nečte 
zleva doprava, ale opačně. Z comicsů Manga se pak tvoří seriály - Anime. 

Nejedná se o seriály pro děti, ale většinou se o Anime zajímají teenageři i dospělí. První Anime 
seriál, který ohromil svět, byli pokémoni.  
Máme několik základních kategorií, do kterých Anime dělíme. Dětské Anime (pokémoni, 
Digimoni…), hentai - seriály určené pro dospělé, shoujo - určené dívkám a v poslední řadě 
snounen, ve kterém se vyžívají chlapci. Lidem, kteří mají rádi Anime, se říká otaku. Japonsky to 
znamená závislák. Otaku si nedovedou představit Anime seriál v jiném jazyce než 
v japonštině. Tento jazyk sedí na Anime nejvíce.  
Otaku vám doporučují podívat se alespoň na jedno Anime, prý nebudete litovat. 
Můžete se podívat na internetu nebo na kanálu Anime+. 

 
Terez Lekešová a Hà Thu Trang 
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SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ* 
Vzpomínka 
Pršelo, vstoupil do zchátralé budovy. Před dvaceti lety sem se svou kamarádkou Aničkou jezdíval na 
prázdniny k babičce. Prošel chodbou a zamířil k svému bývalému pokoji. Hlavou se mu míhaly 
vzpomínky. Podíval se z balkonu. Anička Nováková, nejlepší kamarádka, poté nejlepší manželka, jakou si 
vůbec mohl přát. Těch dobrodružství, co zažili. Jako bledé tváře, návštěvníci z vesmíru, kovbojové...atd. 
Po babičce neměl kdo převzít dům, děti šly studovat a potom do práce, jak to uteklo. Vítr se 
zvolna proháněl po zarostené a neudržované, kdysi tak pečlivě upravené zahradě. O dva 
roky později na posekané zahradě se prohánějí dvě malé děti, jejich rodiče je šťastně 
pozorují ze zahradní houpačky. Zrenovovali tenhle dům, ve kterém zažili to nejkrásnější 
dětství, jaké si mohli přát, a teď se sem se svou drobotinou přestěhovali nadobro. Minulost 
jako by ožívala. Šťastná minulost.  

Lucie Svítilová, 8.C 
 

SLZY  
Slzy jí pomalu stékají po tváři, 
v odrazu světla lehounce zazáří. 
Tenhle odraz třpytivé slzičky, 
vypráví celý její život, celičký. 
Vidím v ní bolest … 
 

A když ty slzy utře moje ruka, 
její koutek rtu pomalu cuká. 
Padají další slzy… 
 

Slzy bolesti, odsouzeny k samotě, 
slzy beznaděje v naprosté temnotě. 
Padá jich po tváři stále víc a víc, 
její smutné oči nevidí už nic. 
 
 
 

 
Vyplač se… 
Nestyď se za slzy, i když tě někdo vidí, 
na světě pláčou miliony lidí. 
A ty jsi jedna z nich… 
 

Zdá se být unavená, zavírají se jí víčka, 
na polštář ukápne poslední slzička. 
Pohladím ji po vlasech, dám jí pusu na líčko, 
začínám plakat, ale jen maličko. 
Nechci ji vzbudit… 
 

Odcházím potichu, mé kroky jsou lehké, 
Už nesmí nikdo ublížit téhle dívce křehké! 
Neboj, nejsi sama… 

Kamila Bublíková, 9.C 

CO SI MYSLÍM O LIDECH … 
Jmenuji se Rambo a patřím k nejobávanějším, ale i nejchytřejším psím plemenům čivava. Konečně si 
našich kvalit všimla i televize. Za sebe můžu říct, že mně vzdávají hold i mnohem větší psí kolegové. 

Když mě mají potkat, tak sebou praští o zem, válejí se, plácají se tlapkami po 
břiše a hrozně vyjí. Někteří rádoby kamarádi tvrdí, že se válejí smíchy, ale já jim 
nevěřím. 
Ale k hlavnímu tématu, co si počít s tak neuvěřitelně hloupým plemenem, jako 
jsou lidé. Například svému páníčku při každé procházce ukazuji, jak se to má 
dělat. Najít nejbližší strom nebo patník, zvednout nohu, popřípadě přičapnout, a 
je to. On ale ne. On musí spěchat domů, často už je to pěkně cítit, teprve tam 
vletí do takové malé místnosti a až za chvíli z ní vyjde s blaženým výrazem ve 
tváři. Anebo jak se chovají k potravě. Představte si nádherný kus masa, ještě 
z něho kape krev a nádherně voní. Ti blázni, místo toho, aby se do něčeho tak 
krásného zakousli, to musí posypat vším možným, říkají tomu sůl a koření. My 
chudáci psi z toho pak kýcháme nejmíň hodinu. Potom to strčí do nějaké bílé 

skříně, a když to vytáhnou, tak se z toho kouří. Když jsem posledně chtěl tajně ochutnat, popálil jsem si 
pěkně čumáček. Při obědě používají takové divné nářadí, říkají mu příbor. Nejvíc ale nemohu 
pochopit, že k masu přikusují něco tak odporného, jako jsou brambory, rýže nebo chleba. A 
to nejlepší, křupavé kostičky, stejně nechají, nesní je, ale dobře jim tak, alespoň něco 
dobrého zbude i pro nás. A to jsou jenom dva příklady nepochopitelného jednání lidí. Jsou 
zkrátka hloupí a nepoučitelní ☺. 

Lenka Pavlacká, 9.B 
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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 * 
 
 
Přiřaď k postavě kamaráda. 

 
  
 
    
     
Cipísek   Růže  

 

Motýl Emanuel  Vochomůrka 
  

Ferda mravenec      
Hana Valeriánová, 9.B 

 

 

OSMISMĚRKA 
 

 

AKTOVKA, PES, PYL, AUTOMAT, KLÍN, KOMINÍCI 
ROTA, EVA, RUCE, KAREL, SMOLÍK, MOTORY 
STAN, KRÁL, TRÁM, OSA, OTMA 

Kamila Bublíková, 9.C 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

KŘÍŽOVKA ( oblíbený literární hrdina) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  I  E   V   A   L   Y   P CH 

  A  C   A   R   A   R   E  S 

   K  V   Í   M   O   O   S  T 

  V  R   Á   N   T   T   O  A 

  O  R   Á   Z   I   O  A  N 

  T  K   Í   L   O   M  S  Í 

  K  A   R   E   L   Z  O  L 

  A  U   T   O  M   A  T  K 

   x         

                       

                   

                     

                   

                    

                     

                    

                    

                    

                     

                  

                   

                 

                   
   x         

  1. nejoblíbenější knižní hrdina 
  2. literární útvar, v němž dobro vítězí nad zlem 
  3. jedna z postav knihy o kouzelném sluchátku 
  4. budova, v níž se hrají tragédie i komedie 
  5. slavný náčelník Apačů 
  6. jak se nazývá obrázek v knize 
  7. známý spisovatel našeho kraje 
  8. slova stejně znějící 
  9. autor knihy o kouzelném sluchátku 
10. hrad, který postavil Karel IV. 
11. kněžna ze Starých pověstí českých 
12. chlapec, který vytvořil ježka v kleci 
13. příběh zpracovaný tak, aby vzbudil strach 
14. autor symfonické básně Má vlast 
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D Í V Č Í  O K É N K O 
 

MÓDA LETOŠNÍHO JARA A LÉTA 
 
I nadále se v letošní sezóně jaro - léto 2007 uplatňují hlavně přírodní 
materiály - len, bavlna a viskóza. S tím souvisí i tzv. pomačkaný vzhled. 
V pleteninách viskóza úplně nahradí umělá vlákna. Pruhy, proužky, 
proužečky se budou nosit během letošního léta nejen v námořnickém  
stylu, ale budou lavně širší a podstatně pestřejší. Skutečným trhákem 
budou grafické vzory, puntíky a tečky a drobné květinové vzory inspirova-
né Asií většinou v černobílé barvě v kombinaci s červenou. Půjčte si 
klobouky a kravaty z pánského šatníku. 
 

Jako doplňky jsou vhodné hlavně korále, ale i peříčka a velké opasky.  
 

Romantickým doplňkem můžou být i květiny zapletené do vlasů, ať už 
v podobě čelenky s blýskavými plíšky nebo gumičky s umělou květinou, 
vhodné jsou i cool kšiltovky. 
 

Pro účesy není vyhraněný žádný styl. V dnešní době je důležité, aby byl 
účes pohodlný a lehký na údržbu. Co se týče melírů, jsou to barvy, které 
odrážejí sluneční světlo, jako třeba oranžová. Hlavně vyšla z módy 
trvalá!!!!!!!!!! 
 

Co se týče líčení, letos budou převažovat jemné pastelové barvy. 
Trendem budou řasy naopak temně černé a neodolatelně dlouhé. Přes  
den noste make-up v tónu vaší pleti.  
 

Velkým hitem letošního jara budou vysoké, až převysoké sandály na  
platformě, zdobené rozmanitými ozdobami a doplňky a také hadí kůží. 
Kromě nich jsou pořád „in“ baleríny. 
Extrémy se objeví i na kabelkách a různých taškách, často z latexu. 
Letošní sezóna se totiž řídí heslem - čím větší - tím lepší ☺ a také – šílenost 
nade vše … 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
NÁŠ TIP! 
V obchodech se začala objevovat volná trička s našitou minisukní, sukně s kšandami, nízké sandály 
s korálky a barevné legíny. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Hanka, Lenka, Lenča, Edita a Adéla z 9.B 
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S P O R T O V N Í   O K É N K O 
 

NEJLEPŠÍ V REPUBLICE !!! 
Zase jedna skvělá příležitost, kdy 
naše florbalistky ukázaly, jak jsou 
dobré! Vyhrály totiž republikové 
finále Asociace školních 
sportovních klubů. Do soutěže 
AŠSK se zapojilo kolem dvou tisíc 
školních týmů. Pouze vítězové 
okresních, krajských a následně i 
kvalifikačních kol mohli hrát 
vysněný turnaj. Letos se do 
Kopřivnice sjelo šest nejlepších 
družstev. Naše dívky si vylosovaly 
hráčky Mostu a Liberce, které bez 
problémů porazily. V pátek 
23.března se ve finále utkaly 
s hráčkami z malého městečka 
Touškov v Plzeňském kraji. Naše 
dívky hrály velmi aktivně, takže 
výsledek zápasu byl jednoznačný 
5:0 pro naše barvy. Ke skvělému 
výkonu určitě přispěly i dva 
autobusy fanoušků z naší školy, 

kteří je stejně aktivně povzbuzovali. Krásnou tečkou za tímhle turnajem bylo vyhlášení Adriany Mandové 
nejlepší gólmankou a Hanka Koníčková se stala Miss turnaje ☺. 
Výsledky zápasů: Uh.Brod – Most 4:1, Uh.Brod - Liberec 4:1. Semifinále: Uh.Brod -Most 8:0. 
Finále – Uh.Brod - Touškov 5:0. 
 
MÁME MISTRYNI REPUBLIKY V SOUTĚŽI DĚTI FITNESS V AEROBIKU !!! 
22.ledna 2007 v  Brně proběhla republi-
ková soutěž  Děti fitness v  aerobiku 
jednotlivců. Náš tým reprezentovalo  
19 děvčat, která se do finále 
probojovala z moravského finále 
v Otrokovicích. Z naší skupiny bojovala 
ve finále tato děvčata : 
Aneta Švehlíková, Monika Hubáčková, 
Irena Havlíková, Hana Bujáčková, 
Hana Koníčková a Katka Dufková. 
A právě Katka vyhrála a stala se 
v kategorii 14-17 let mistryní 
republiky v aerobiku. Je to obrovský 
úspěch. 
Katko, blahopřejeme! 
 

 
Jakub Šustr, 8.B 
 
 

Dnešní číslo pro vás připravili: 
Adéla Jahodová, Lenka Pavlacká, Lenka Plášková, Hanka Valeriánová, Edita Danielová z 9.B, Kamila Bublíková, 

Tereza Lekešová, Blanka Novotná z 9.C, Lucie Svítilová z 8.C a Jakub Šustr z 8.B 
 

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

počet výtisků 100  


