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Co najdete v našem 
časopise ? 

 

• úvodník  
• co se děje  
• akce školy 
• ankety žáků 
• besedy, akce 
• interview s učitelem 
• filmové okénko 
• hudební okénko 
• slohování 
• perličky 
• zajímavosti 
• dívčí okénko 
• sportovní okénko 

 

 

 
 

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  

 

 

Tak už je tu pomalu konec… 
 

Zdravím všechny. 
Tak jsem se pustil do 
psaní letošního 
úvodníku. Nejprve 
jsem chtěl psát 
takové ty bláboly o 
tom, jaký byl letošní 
rok, ale pak jsem si 
řekl, že to napíšu 
spíš jako improvizaci. 
Tak teda: za pár dní 
nám všem začínají 
prázdniny a většina 

pojede někam k moři, do Egypta a kdoví kam ještě. Teď je ale 
ještě červen, tak těch posledních pár dní už musíme vydržet. A 

hned po těch skvělých, dlouhých letních prázdninách začíná další školní rok. Někteří z nás opustí 
tento ústav a půjdou dál, na střední. Holt, budete si tady muset bez nás zvyknout. No, ale co 
už. Vy taky za pár let odejdete, tak se moc neradujte, že jste se nás zbavili. ☺  
Jinak doufám, že ten rok, který je teď už prakticky za námi, se všem žákům aspoň trochu líbil, 
protože jestli řeknete že ne, tak budou učitelé naštvaní a rok následující se vám nebude líbit už 
vůbec ☺. 
No, a když už jsem u těch letošních přijímaček, tak vám řeknu jedno: Byl to zmatek, a to 
pořádný. Někteří si podali přihlášky už 
v únoru, a jestli byli přijati, se dozvěděli 
třeba v půlce května, nebo až na začátku 
června. A to jsou pak tři měsíce stresu a 
čekání, jak to s vámi dopadne a jestli 
náhodou neskončíte hned po základce u 
popelářů. To si myslím, že by nebylo moc 
příjemné, zvlášť pokud jste si dali přihlášky 
třeba na gympl. Teď bych chtěl říct, co se 
vám nebude líbit, že byste totiž měli mít co 
nejlepší známky, abyste to měli jednodušší. 
Většina škol přijímá totiž žáky na základě 
známek. 
No, tak se pomalu, ale jistě blížím ke konci. 
V posledních několika řádcích jsem se 
konečně rozjel, ale teď se s vámi už loučím a přeju hezké počtení tohoto čísla 
časopisu a zároveň vám přeju všechno nejlepší do dalšího školního roku, kdy už tu s 
váma nebudu. A to nejen žákům, ale i učitelům, kteří to s náma neměli lehké. ☺ 
 

Martin Buchta 
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C O   S E   D Ě J E … 
 

Módní show - SOŠ Strážnice 
Ve čtvrtek 15.ledna jsme se v Domě kultury v Uherském Brodě 
zúčastnili módní přehlídky „Móda mezi kapkami deště“, kterou 
pro nás připravila Střední odborná škola oděvní Strážnice. 
Studenti nám předvedli své pololetní práce. Svá díla prezentovali 
přímo na svých spolužácích. V programu byly jednak ukázky 
soutěžních modelových kolekcí vytvořených studenty školy, 
jednak prezentace oděvů z nabídky firem, které v našem městě 
či regionu působí. Byly nám předvedeny modely vyrobené z 
papíru, ale i šité z různých látek. Studenti se snažili vystihnout 
daná témata. A povedlo se jim to ! Všichni jsme byli příjemně 
překvapeni a se zájmem jsme 
se dívali na přehlídku. Holkám 
se líbily především šaty, kluci 
se zaměřili na modelky v 
plavkách (někteří málem spadli 
z balkónu ☺). 

Prezentace se nám všem moc líbila. Studenti se předvedli v 
těch nejlepších barvách. Ti, kteří mají v úmyslu stát se módním 
návrhářem, by měli jít za svým cílem a tuto školu navštívit. 
Udělala na nás pěkný dojem, výrobky studentů se nám hodně 
líbily. Mnohé dívky by určitě nepohrdly nějakými modely, které 
na módní přehlídce zhlédly. 
 

Sabina Kovaříková 
Radka Mikulcová 

 
 
Recitační soutěž 
23.února 2009 se vybraní žáci 2.stupně zúčastnili spolu s paní učitelkou Slavíčkovou, Pálkovou, 
Kohoutkovou a Bartákem recitační soutěže 6. a 7. tříd. 

Chlapci se asi styděli, protože svůj talent nepřišel 
projevit ani jeden. Ještě že se našlo pár odvážných 
dívek. 
Na 3.místě se umístila Romana Kaucká ze 6.B, 
která recitovala 
báseň Josefa 
Václava Sládka 
Velké, širé, rodné 
lány, 2. místo 
obsadila Kristýna 
Habrnálová ze 
6.A s básní Zlatá 
rybka od Josefa 

Hanzlíka a vítězkou se stala Katia Walderová ze 6.B, která 
zarecitovala báseň Páni kluci od Zdeňka Nerušila. 
Díky těmto dívkám a učitelům jsme prožili krásné odpoledne a 
přeji jim, aby v dalších letech přibývalo zájemců, kteří by chtěli 
projevit svůj recitační talent. 

Sabina Kovaříková 
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C O   S E   D Ě J E … 
 

Zápis do prvních tříd 
Ve čtvrtek 15. ledna 2009  se konal zápis dětí do prvních 
tříd! Na děti čekal hrad z kostek, plyšový krokodýl, hroch 
Bedřich a skákací panák. Děti si vyzkoušely malování, 
počítání, poznávání barev a také  znalosti některých 
českých pohádek. Po hlavní části zápisu se děti vydaly 
na procházku po naší škole. Zavítaly také do naší jídelny. 
Rodiče i jejich 56 budoucích školáčků odešli spokojeně 
domů i s dárečkem. Všichni se moc těšíme, až se noví 
žáčci v září objeví v našich učebnách. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monika Strakošová 
Eva Světinská 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ruský jazyk 

 
Možná, že někteří z vás slyšeli, že se dá v 7.ročníku volit 
2.jazyk. Mohla jsem si vybrat ze tří jazyků: ruského, 
německého a francouzského. 
Já jsem si vybrala ruštinu, 
kterou máme  2 hodiny 
týdně, učí nás paní 
učitelka Svitáková. 
Ruský jazyk patří mezi 
slovanské jazyky, takže se 

lépe dorozumíváme, ale překážkou je písmo – azbuka. 
Můžeme ale psát i na počítačích, protože na nich máme 
připojenou ruskou klávesnici. 
Pro zajímavost pár slůvek: 
Ahoj - Привет (privět), kočka - кошка (kóška), pes - 
собака (sabáka). 

Anička Plášková, 7.C 

Perličky 
Paní učitelka: „Jaká je to barva?“ Odpověď: „ Ty to nevíš?“  
Paní učitelka: „Víš, kde ses narodila?“ Odpověď:„ No přeci ve Zlíně v porodnici.“ 
Předškolák: „Já už všechno umím. Do které třídy mě zapíšete?“ 
Předškolák: „Ségra říkala, že škola je děsná. Zase kecala!!!“ 
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I N T E R V I E W    s paní učitelkou Táňou Zlámalovou 
1. Jak jste spokojená s žáky na téhle škole? 
Jak kdy a jak s kterými. Nejvíc je mi líto, když je  
šikovný žák postižen parádní pubertou a totálně 
zhloupne( slušně řečeno).   
 

2. Co byste změnila ve školství, kdybyste byla 
ministryně školství? 
Zavedla bych tělesné tresty, žáci by každý den ráno 
začínali oslavnými písněmi na učitele a samozřejmě 
kantorům bych zvedla platy aspoň o 50% .☺☺☺☺    
 

3. Čím jste chtěla být, když jste byla dítě? 
Popelářkou. Líbilo se mi, jak se vozí na tom autě. Pak 
mi to rodiče rozmluvili, prý by mi bylo v zimě zima. 
 

4. Co vás přivedlo k tomu, abyste se stala učitelkou? 
Profesorka češtiny na gymnáziu, byla skvělá a často si 
na ni i teď vzpomenu a napadne mě, co by asi v určité 
situaci udělala. 
 

5. Máte doma nějaké domácí zvíře? Jaké byste si 
pořídila? 

Máme křečka džungarského, což byla pro mě oběť kvůli dětem. Nejraději bych měla psa, ale 
pořádného, ne žádné roztřesené tintítko s mašličkou. Ale do bytu si psa nepořídím, tak 
počkám, až budu ta ministryně ……☺☺☺☺    
 

6. Učíte dějepis. Jaký je váš vztah k historii. Zajímáte se i ve volném čase o dějiny? 
Historii mám velice ráda, nejraději mám období od 13. do poč. 17. stol. a ráda sáhnu po 
jakékoli historické knize. 
 

7. Učila byste raději na ZŠ, VŠ, nebo na SŠ? 
Neměnila bych, tedy na ZŠ, i když je to někdy o nervy. 
 

8. Těšíte se před hodinou do některé třídy, nebo do ní chodíte jen proto, že musíte? 
Letos moc neučím, ale vloni jsem ráda chodila do 6. tříd, to jsem se na hodiny opravdu 
těšila, ale obecně v každé třídě se najdou jedinci, kteří mi přirostli k srdci a mám je ráda. 
 

9. Na jaké místo na planetě i mimo ni byste se chtěla jet aspoň jednou podívat? 
Docela mě láká Afrika, Keňa, safari… Ale zajímavých míst je moc. Nemám ráda válení u 
moře, jsem takový ten poznávací typ. 
 

10. Se kterou historickou osobou byste se chtěla někdy potkat a pokecat si s ní? Proč? 
Těžko vybrat jednu osobnost. Ale když nad tím přemýšlím, tak asi s různými ženami různých 
historických epoch, protože jejich postavení nebylo vždy takové, jako je teď. A bavila bych 
se s nimi jako ženská. To je o módě, o jídle, vyměnily bychom si recepty a pomluvily 
mužskou polovinu lidstva.. 
 

11. Co byste změnila na téhle škole? 
Postavila bych pořádný VÝTAH!!! Asi takový, jaký měl Willi Wonka. Jezdil by nahoru, dolu a 
do všech možných světových stran. 
 

12. Máte nějaký vtipný zážitek nebo příhodu, která se vám na naší škole stala? 
Nevím, mám děravou paměť☺☺☺☺ , ale já se často přeříkávám a z toho plynou různé úsměvné 
situace. Jako např. jeden žák před vysvědčením horlivě počítal průměr a dožadoval se 
známky podle toho. No a já jsem mu odpověděla, že mě nějaký jeho průjem absolutně 
nezajímá.          Děkujeme za rozhovor. 

PODĚKOVÁNÍ 
Žáci prvních tříd děkují žákyním 6.A Kristýně Habrnálové a Veronice Vítkové za krásnou prezentaci v 
rámci projektu "Lední medvěd". 
Díky ☺. Mirka Babulová 
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Z A J Í M A V É   A K C E  … 
 

Velikonoce 
Velikonoce patří k pohyblivým svátkům, jejich datum 
je určeno na neděli po prvním jarním úplňku. Pro 
křesťany jsou spojeny s památkou na umučení a 
vzkříšení Krista. Velikonoce se však slavily ještě v 
době před křesťany. Možná navazovaly na svátek 
židovský na památku 
vysvobození Židů  
z egyptského zajetí a 
pohané vítali jaro a 
začátek zemědělských 
prací. V dnešní době už 

Velikonoce nejsou, jaké bývaly. Ještě před pár lety kluci běhali  
s upletenými tatary a s taškami plných malovaných vajíček, a když 
se o Velikonocích podíváte z okna teď, moc chlapců už nechodí. 
Proč se vlastně chodilo pro vajíčka a zmrskat dívky? Vejce bylo 
pohanským symbolem života a dívky se vyprášily, aby byly celý rok veselé, pilné a zdravé. Do 
velikonočních tradic kromě vajíček a šlehání holek patří také pečení beránků, věnců, mazanců 
nebo také tvarohových bochánků. 
Typickými barvami pro Velikonoce jsou červená, žlutá, tmavě nebo světle zelená, hnědá a 
černá, těmi se vajíčka barvila nejčastěji, protože se daly získat z přírody. Žlutá z odvaru z 
cibulových slupek a šafránu, červená ze slupek červené cibule a octa, červeného zelí nebo šťávy 
z červené řepy, ze šťávy z borůvek nebo bezinek, světle 
zelená z lipového květu, kmínu a šafránu, tmavě zelená z 
mladého žita, ze špenátu, z olšové kůry, hnědá z dubové nebo 
olšové kůry, z cibulových slupek a čaje, černá ze sazí a z 
olšové kůry. 

K jaru patří také píšťaličky z vrbového proutí. Zdeněk 
Šuranský učil děti ze školní družiny, jak se píšťalky „otloukají“.  
 
Velikonoční jarmark 

 
V úterý 7. dubna před velikonočními prázdninami 
uspořádaly děti spolu s učitelkami pro své blízké už 
tradiční Velikonoční jarmark. 
Po programu na besídce otevřely děti pestré krámky, kde 
nabídly za symbolickou finanční částku, jejíž výše byla 
zcela dobrovolná, vlastnoručně ozdobená vajíčka a 
kraslice, zajíčky, kuřátka se slepičkami, ovečky, perníky, 
kytičky a další a další ozdoby připomínající svátky jara. 
Děti dokázaly na loňském Vánočním a letošním 
Velikonočním jarmarku sesbírat dohromady úžasnou 
finanční částku 10 200 Kč, která putuje tentokrát na 
přilepšenou třem sloním slečnám do ZOO v Lešné. V 
minulých letech již naše škola sponzorovala žirafy a lvy a 
pravidelně je uváděna na tabuli i webových 
stránkách zahrady mezi předními sponzory této 
ZOO. 

Petra Švehlová 
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ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA 
Anketa žáků 3.A
1.Chodíš rád do školy? 
8x ne- nechce se mi vstávat, protože jsou d.ú. 
12x ano-chodím rád za kamarádem, chci se 
naučit číst a počítat, protože mám ráda děti, 
protože máme super třídní, chci se něco nového 
naučit, protože tu není nuda. 
2. Který předmět máš nejraději? 
6x matiku: ráda počítám, mám ji rád, neopustím 
ji ☺. 
10x tělocvik- baví mě, běháme tam, sportujeme, 
protože se tam neučíme, prvouku, výtvaru-ráda 
kreslím, češtinu-ráda čtu, hudebku-protože mě 
baví, protože je tam sranda. 
3.Co se ti nejvíc líbí na paní učitelce? 
Zuby, protože jsou bílé, všechno je na ní hezké, 
to, že nás umí učit, její úsměv, to, že je Bistrá. 
(3x podtrženo měkké i.), že fandí fotbalu, když 
se směje, že je přísná, že je hodná, krásné 
oblečení, že nám dává úlohy. ☺ ☺ ☺ 
4.Jakou legrační příhodu jsi zažil? 
Když jsem byl na táboře, jak Lukáš spadl do 
rybníka, když Laďa a Lukáš  zpívají, když jsme 
spali ve družině jako čarodějnice, expedice 
Vinohradský rybník, výlet do ZOO, když kamarád 
spadl do popelnice. 

 

5. Čím chceš být? 
Bezdomovcem, protože vybírá popelnice. 
Policajtem, budu zatýkat zloděje. Holičkou, 
protože holí vlasy. Lékařkou. Fotbalistou. 
Automechanikem. Květinářkou. Zvěrolékařkou, 
mám ráda zvířata. Technikem, pořád něco 
montuju. Zedníkem jako tatínek. Kuchařem, 
protože umím vařit. Prodavačkou jako mamka. 
Egyptoložkou, mám ráda Egypt. Popelářem, je 
to dobré. Zpěvačka, protože vydělává hodně 
peněz. 
6. Co ti nejvíc chutná ve školní jídelně? 
Žralok, rybí prsty, řízek, smažený sýr, špagety, 
krupica, kuřecí maso, rajská a nudlová polévka, 
maso s bramborem, řízek, bramborová kaše, 
ryby, pizza, protože nebývá často ☺, halušky, 
řízek a kaše, rybí prsty, řízek a kaše, slepičí 
polévka, zblajznu všechny řízky-mám je rád, 
pizza s ovocem. ☺  
7. Co zajímavého bys chtěl mít ve škole? 
Nové záchody ☺, počítač o přestávce, už nic, 
mně se tu líbí ☺, mluvícího křečka, aby byla 
legrace, fotbalové hřiště, bazén, hodinu fotbalu, 
zvířata, hodné spolužáky, papouška, kolotoče, 
koupaliště, mít jen jednu vyučovací hodinu. 
(takových by bylo určitě víc) ☺☺☺

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po zvonění 
Když zazvoní zvoneček, 
přestávky je koneček. 
Sedím tiše, nezlobím, 
ani buchtu nedrobím. 
Dávám pozor při výkladu, 
rukou nepodpírám bradu. 
Když něco vím, přihlásím se, 
na židli však nevrtím se. 
A na konci, když zazvoní, 
pak po chodbě se nehoním. 
Vladimír Janků, 3.A 

Jarní 
Pod okny roste květ,  
včelička sbírá med. 
Zelená se lístek, 
na louce voní kvítek. 
Na stromě zpívá ptáček, 
po obloze pluje bílý mráček. 
Simona Kočicová, 1.B 
 

Jarní květy 
Jarní květy krásně voní, 
kdo je moudrý, 
ten se skloní. 
Jarní slunce s láskou svítí, 
kdo je moudrý, ten to cítí. 
Tereza Mahdalová, 1.B 



CHAOZZ  - 7.- ČERVEN 2009 

* F I L M O V É   O K É N K O * F I L M O V É   O K É N K O  
 

Camp rock 
 

Camp rock (česky Tábor roCku) je film hlavně o 
muzice a pohybu. Mitchie (Demi Lovato) má velké 
nadání na zpěv, a tak má největší přání jet na tábor 
„Camp rock‘‘, který se koná každé léto. Její mamka 
je kuchařka a dostane tam zakázku, takže Mitchie 
může jet. Moc se těší, až se předvede jako sólová 
zpěvačka, i když se bojí, ale tenhle sen se jí trochu 
pokazí. Na táboře pozná „hvězdu‘‘ Tess a její dvě 
kamarádky. A jelikož chce mezi ně zapadnout a být 
„někdo'', vymyslí si historku,  že žije v Číně, její 
mamka je šéfkou televize a při téhle historce ji Tess 
přijme. Jenže časem se to kazí, protože Mitchie musí 
pomáhat mamce v kuchyni, a tak si tam často 
odbíhá a k tomu si z ní Tess udělá křoví ve své 

show. Navíc do tábora dojede hvězda Shaun Gray (Joe Jonas), se kterým se Mitchie seznámí, a jsou z 
nich skvělí kámoši. Shaun s ní tráví hodně času a Mitchie je moc šťastná, že je právě s ní. Jenže každá 
lež jednou vyplave a Mitchie bude nést následky ... Ale naštěstí se ještě seznámila s Caitlyn ( Jasmine 
Stoner), která jí dělá oporu a vůbec jí nevadí, jaké má Mitchie rodiče. Shaun se s Mitchie přestane bavit 
stejně jako většina lidí z tábora. A aby toho holky neměly málo, Tess vidí v Mitchie velkou konkurenci, 
proto jí a Cai nasrtrčí do kuchyně svůj náramek a pak ho ukáže vedoucímu tábora, který Mitchie a Cai 
zakáže vystupovat na Final Jamu. Když už se blíží TEN večer, Mitchie před začátkem něco napadne. I 
když vedoucí řekl, že zákaz vystoupení trvá do konce Final Jamu, tak ty dvě stejně vystupovat budou. Na 
Final Jamu jako první vystupovali dva kluci s píničkou - Hasta la Vista, potom Tess s - Too Cool a 
nakonec ještě kamarádka Tess Peggy (Jasmine Richards), která odmítne Tess dělat křoví s 
písničkou - Our time is here. Když vedoucí vyhlásí oficiální konec a porota jde spočítat své 
hlasy, na pódium vyjde Mitchie a zazpívá - This is me. A nakonec zazpíval celý tábor - We 
rock. 

Petra Švehlová 

 
Sněženky a machři po 25 letech… 

 

V pátek, den po pololetním vysvědčení jsme si 
skočili do brodského kina Máj, ve kterém jsme 
zhlédli film Sněženky a machři po 25 letech, 
pokračování slavného filmu Sněženky a machři 
z roku 1983. Setkali jsme se se starými známými z 
původního filmu, kteří už značně zestárli a znovu se 
setkávají na horách. Jako nejlepší část filmu by se 
asi dala označit první 
třetina, kde je nejvíce 
vtipů, i když většina z 
nich je jen opakováním 
těch starých z filmu 
původního. Občas se 
sice vyskytne i nějaký 
ten nový vtípek, ale to 
jen velmi zřídka. 
Film se nám ale líbil a 

počkáme dalších 25 let na pokračování, kterého se snad všichni aktéři dožijí 
☺. I přes vesměs negativní reakce filmových expertů se nám film líbil a rozhodně 
nelitujeme vyhozených 80 Kč ve prospěch české kinematografie.  

Vojta Mauritz 
Kryštof Slavíček 
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* ZAJÍMAVOSTI * ZAJÍMAVOSTI * ZAJÍMAVOSTI * ZAJÍMAVOSTI * 
 

Perličky 
Kdo napsal Ilias a Odysseu? Odysseus. 
Kdo založil loutkové divadlo v době národního obrození? Strakonický dudák. 
První česky psanou veršovanou kroniku napsal tzv.Dalimil. Jakým jazykem je psána? Latinsky. ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
 

PERLIČKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA DEVÁŤÁKŮ: 
Na následujících příkladech je vidět, že angličtina někdy nelze překládat do češtiny úplně doslovně, jindy si zase 
žáci 9. tříd hodně vymýšleli, nebo špatně opisovali od kamaráda: 
 
Can you give me a hand with my bag? = 
Můžeš mi vzít tašku? 
Můžeš ty dát mě ruku s mojí taškou? 
Můžeš mi podat ruku s batohem? 
 

I’ve got butterflies in my stomach. = Mám 
šimrání v břiše. (Jsem nervózní.) 
Já jsem dostal motýli v mém žaludku. 
Já chci létat jako motýl. 
 

My legs feel like jelly. = Klepou se mi 
nohy. 
Moje nohy se cítí jako huspenina. 
Moje nohy cítím jako puding. 
Mám orosené nohy. 
 

My hands are shaking. = Třesou se mi 
ruce. 
Moje ruka je zkroucená. 
Létají mi ruce. 
 

What if I fall over? = Co když spadnu? 
Co jestliže já se převrhnu? 
 
 

 

I’m really looking forward to it. = Opravdu 
se na to těším. 
Vypadám opravdu pokročile. 
 

I can’t wait to tell everyone. = Nemohu se 
dočkat, až to všem řeknu. 
Já každému zavolám. 
 

Do you come to school on your own? = 
Chodíš do školy sám? 
Ty půjdeš do školy z tou troubou. 
Myslíte si, že přijde do školy na vlastní pěst? 
 

Let’s go swimming or something like that. 
= Pojďme plavat, nebo něco takového. 
Já plavu dobře. 
 

My parents don’t think so. = Moji rodiče si 
to nemyslí. 
Moji rodiče tu nejsou. 
 

Don’t be silly. = Nebuď bláhový. 
Nedělej blbce. 
 

I want to be a fashion designer. = Chci být 
módní návrhář. 
Chci být národní návrhář.

Jaro 
 
Začíná jaro, venku chodím již nespoután tíhou kabátu a 
šátků. Sic není teplo jako v létě, ale i tak jsem šťasten. 
Lidé kolem mé osoby se veselí a radují z různobarevných 
květů a keřů, jež postřehují všemi smysly. Však já jsem 
pochmurný a zamračený. Drobní ptáčci obratně a bystře 
přeskakují z větve na větev a ze svých drobných hrdel 
vyluzují zvuky krásné pro každé ucho. Zpěvy, při kterých 
skála roztává. 
Však já jsem pochmurný a zamračený. 
Mlha v chladná rána už od počátku věků skrývá tajemství 
nad tajemství. Je tak propastná. Jako by trvala od věků. 
Vždy když procházím bílým chomáčem mlhy, mé srdce 

roztává a má mysl se naplňuje krásou. I tak jsem pochmurný a zamračený. 
Vyhledávám stín košatých stromů s drobnými květy, koberce husté trávy, květiny ze všech nejsytěji 
zbarvené a nejvíce voňavé. Celá příroda na jaře plodí věci nové. Každý člověk, jenž dokáže alespoň 
hrubě vnímat krásu, má co dělat, aby nezastavil svůj shon a spěch a nesetrval alespoň chvíli u květů a 
keřů. I tak jsem pochmurný a zamračený. 
Celá země jest prohřátá a voňavá. Plodí vše živé. Nebesa dávají živému růst a obživu. 
Však já jsem pochmurný a zamračený. Pochmurný kvůli myšlení a zamračený, protože svět má mnoho 
krás, ale život není krásný.                Jiří Plevák, 8.B 
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* SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ *  SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * 
 

Básně 5.A
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

obrázek Eliška Vrágová, 1.A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obhajoba ježibaby 
Milý soude a státní návladní, Filoméno de la Sakva. Chtěli jste mou 
obhajobu v případu č.j. 4 162 382 , Jenda a Maruš. 
Tak to bylo takhle: Sedím ve svým krásným plesnivým křesle, v puse 
dýmku a v levé ruce flašku rumu. Už skoro usínám, když vtom 
najednou slyším takový známý zvuk - loup, loup. 
,,Kdo mi to loupe perníček?“ zařvala jsem a vyřítila jsem se ze dveří jak 
boing 747. Nic se neozývalo. Tak jsem zařvala znovu: ,,Kdo mi to tu 
loupe perníček?“ ,,To jen Mařenka a Jeníček,“ ozvalo se. Protřu uši, 
jestli nemám haluze z těch flašek rumu a otevřu oči. Na střeše si 
spokojeně sedí děvčisko a klučina. Nadlabávají se mým perníkem a 
dávají si do nosu a kdoví kam ještě. Tak vezmu kus plotu, mrštím ho 
mezi ně a trefím oba ... Spadnou jak uschlé hrušky. Jeníčka jsem šlahla do kýbla s vodou a Mařena ho 
musela oživovat. A já jsem byla naštvaná. To mi vydrželo půl týdne. (Nejvíc, co jsem kdy zažila.) 

Jeňa Zemek, 9.B 
 

Ježibaba 
Babka Ježibaba, přezdívaná taky jako Skobino, byla postavena před soud za trestný čin použití násilí na 
nezletilých a pokus o sežrání. Ježibaba stála před soudem už několikrát, například za držení a prodávání 
omamných látek, držení zbraně, na kterou neměla zbrojní pas, za nepovolenou rychlost v letu na koštěti 
a za rozpoutání bitky na fotbalovém zápase Baník Ostrava vs Sparta Praha. 
Baba se bránila, že Jéňu a Mařku vykrmovala, protože měli hlad a do pece je dala, protože nebyli dost 
opálení. Baba si přes další ježibaby zařídila, aby byl u soudu ten nejblbější soudce. Každým okem se 
díval jinam, protože šilhal. Soudce vysekal ježibabu z maléru a nedostala ani veřejné práce. Jeníčka a 
Mařenku dostala do péče a nakonec je vykrmila a snědla. ☺    Patrik Indra 9.A 
 

Přišlo jaro 
Přišlo jaro, slunce svítí 
a na louce roste kvítí. 
Začíná být jarní vánek, 
zvířata již zapomněla 
na ten dlouhý zimní spánek. 
 

Stromy krásně rozkvétají, 
včely hodně medu mají. 
Kolem poletuje hmyz 
a ty, zimo, rychle zmiz! 
 

Kdo se umí dobře smát, 
má jaro velice rád. 
David Navrátil, 5.A 
 
Začátek jara 
Zima už je za námi, 
celé jaro před námi. 
Sluníčko už krásně hřeje, 
zvířátka už vylézají, 
končetiny protahují. 
Kytka krásně voní, 
lidé vesele se smějí. 
Každý z nich má jaro rád, 
jenom ne ten poškolák. 
David Šobáň, 5.A 

Rok 
V lednu máme po Vánocích, 
zbude jen led na potocích. 
V únoru když pořád sněží, 
úroda nás v roce těší. 
V březnu rozrostou se břízy, 
překonáme zimní krizi. 
V dubnu – velikonoce, 
dostávám chuť na ovoce. 
V květnu kvetou stromy, keře, 
nebe se netváří tak šeře. 
V červnu slavný konec školní, 
dostaneme vysvědčení. 
V červenci jsme na chatě, 
tváříme se bohatě. 
V srpnu čekám první září 
a nad hlavou svatozáři. 
V září – nový školní rok, 
posunem se zas o krok. 
V říjnu se nám ochlazuje 
a zvěř kožich nahazuje. 
V listopadu - holé větve, 
budeme jen doma v teple. 
V prosinci je Ježíšek 
a čert vypráší kožíšek. 
 

Tak nám ten rok uběhl, 
bude zase Silvestr. 
Tomáš Lukeš, 5.A 
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Tereza Zálešáková, 4.A 

Evžen Pašnikovič, 8.B 

Katka Šobáňová,8.B 

* ZAJÍMAVOSTI * ZAJÍMAVOSTI * ZAJÍMAVOSTI * ZAJÍMAVOSTI * 
 

Monacký okruh je nejstarší a jediný, který se jezdí od začátku 
seriálu formule 1. Mně se letos podařilo na tuto královskou velkou 
cenu dostat. Samotný okruh je jediný svého druhu. V sobotu jsou 
otevřeny restaurace tak blízko okruhu, že kdyby tam nebyla 
svodidla, mohli byste si na projíždějící formule sáhnout. Divím se, 
že jim v tom hluku nepraskají skleničky ☺. Samotný monopost je 
hlučný, a to si představte, že jich jede dvacet a k tomu se to 
všechno odráží od okolních budov. Nic hlučnějšího jsem v životě 
neslyšel. Také tribuny jsou velmi blízko tratě (můžete vidět na 
fotografiích). V neděli se jel Porsche cup, ve kterém závodí i Čech 

Jiří Novák, který dojel na devátém místě, poté jela Formule Renault 3.5, která jela na 25 kol. Závod 
vyhrál s minimálním náskokem Turvey Olive, který jel taktikou 
start – cíl, ostatně jako všichni vítězové. Poté byla nachystána 
show pro diváky - to si všichni jezdci vlezou na kamión, který 
s nimi projede celý okruh. Je to zajímavé zpestření před hlavním 
závodem v neděli, do kterého jako první odstartoval Jenson Buton 
na Brawn GP, za ním Kimi Raikkonen na Ferrari a pak Rubens 
Barrichello. Start se nejvíce povedl právě Rubensi, který šel před 
Raikkonena na druhé místo. Jak závod dopadl, můžete vidět níže, 
zajímavostí je, že ve všech závodech vyhrál Brit. 
 
1. Jenson Button Brawn BGP 001 - Mercedes 
2. Rubens Barrichello Brawn BGP 001 - Mercedes 
3. Kimi Räikkönen Ferrari F60 
 

David Voltner 
 
 
 
Radek Mucha, 8.B 
 
Křížovka 
 
 
 

 
Eva Světinská, 8.A 

 

                    

                          

                           
                      

                    

                         

                      
                      

                     

                       

                        

                          

                            

                     

                        

1. opak severu        
2. hl. město Holandska      
3. věda zabývající se hvězdami     
4. náš předchůdce       
5. černý pták         
6. nemít někoho rád       
7. producent mléka       
8. otlak na ruce        
9. hudební a životní styl, tzv. "výtržník"   
10. místo, kde si hrají děti      
11. která instituce má heslo "Pomáhat a chránit"? 
12. starořecký matematik a fyzik    
13. nauka o Bohu        
14. jinými slovy plat       
15. prozaický útvar       

Perličky ze ŽK 
• Když jsem vašeho syna vyvolala k tabuli, opáčil mi: „Piš pět, svačím!“ 
• Váš syn při vyvolání k tabuli zakřičel, že chybí, vyskočil oknem a 
     zavřel se na záchodě. 
• Váš syn rozkopal venkovní odpadkový koš o mé auto, když se  
     dozvěděl, že propadá z chemie. 
• Simuloval zvonění školního zvonku budíkem, a když se mu na to  
     přišlo, ještě tvrdil, že ho o to školník požádal. 
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*D Í V Č Í   O K É N K O * D Í V Č Í   O K É N K O * D Í V Č Í   O K É N K O* 
Jaro/Léto 2009 

 

Móda 
Móda letošní nadcházející sezóny bude plná pestrých barev, rozmanitých vzorů, nese se ve znamení 
ženskosti, rozevláté volnosti a svobody. 
Trendy budou hlavně potisky. Aktuální jsou pruhy a multi proužky, zejména v kontrastní barevnosti 
černo-červeno-bílé. Kromě proužků jsou módní velké geometrické obrazce, třeba kosočtverce nebo 
srdce. Také fantazijní grafické vzory a hypnotické akvarely jsou in. V kurzu budou také bohaté výšivky, 
třásně a modely zdobené korálky, stužkami nebo flitry. Z materiálů vedou v letošní sezóně transparentní 
šifóny, krajky, satény a hedvábí. V této sezóně budou dominantní dramatické prvky, například asymetrie, 
kontrasty nebo mini délky. Oděvními součástmi, které jsou jednoznačně v letošní módní hitparádě číslo 
jedna, jsou krátké mini šortky, pouzdrové retro šaty nebo rozevláté šaty v maxi délkách. Hitem letošní 
sezóny budou kombinézy a comeback slaví efektní nabírané, řasené nebo zdobené halenky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabina Kovaříková 
Radka Mikulcová 
Petra Švehlová 

Líčení 
Jaro je už dávno tady a s ním přicházejí i 
nové typy líčení a oblékání. Pryč s chladnými 
zimními barvami, nyní se opět vrací barevné 
pastelové barvy. Stejně jak má jarní móda 
sklon k extravaganci, tak i v líčení by se mělo 
začít experimentovat. Nebojte se použít 
výrazné barvy – je tu přece jaro a brzy léto. 
Všechny odstíny modré barvy budou v sezóně 
jaro/léto 2009 módní. Rozzařte své oči a 
nebojte se modrých linek, stínů nebo dokonce 
i modré řasenky. Pokud máte modré oči, 
zvýrazníte jejich tón a pokud ne, prozáříte 
svůj pohled doztracena.  

Stejně jako na podzim a zimu návrháři 
vybrali styly z 70.-80. let, ale tentokrát do 
toho ještě přidali pořádnou bombu světlých a 
křiklavých barev, které se k jaru a létu 
vysloveně hodí. Hlavně se momentálně v 
hodně obchodech vyskytují trika s květinami 
a různými magickými vzory, prostě exotika ... 
taky šaty v žabkovém stylu jsou pěkné a 
hlavně v tom vynikne postava.  

Když se podíváte po škole, uvidíte holky, které 
převážně nosí barevné upnuté kalhoty, ať jde o 
barvu růžovou, různé odstíny zelené nebo 
modré, všechno jde skombinovat se vším... 
Samozřejmě nechybí doplňky, na krk stříbrné a 
barevné řetízky s menšími, ale i hodně velkými 
přívěsky. Také velké kabelky, ať už jsou látkové 
nebo lesklé, a náramky na ruku jsou v kombinaci 
s jinými věcmi velmi slušivé.... Hlavně na léto 
jsou obchody plné krásných hadříků a krátkých 
kalhot nebo šortek, ve kterých skvěle vynikne 
vaše celá figura a hlavně nohy. 
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* S P O R T O V N Í   O K É N K O * S P O R T O V N Í   O K É N K O * 
 

Krajské finále AŠSK 
Ve středu 18.března se ve sportovní hale v Uherském 
Brodě konalo krajské finále AŠSK ve florbalu chlapců a 
děvčat. Chlapci po porážce Vsetínem 5:4 obsadili nakonec 
až 3. místo. Zato děvčata potvrdila svoji dlouholetou 
suverenitu a jasně v turnaji dominovala. Letos sice soutěž 
krajským finále končí, ale byla dobrou přípravou na příští 
rok, kdy se bude konat republikové finále, pravděpodobně 
opět v Uh.Brodě.  
Po vítězstvích v letech 2007 v Kopřivnici a 2008 v Uh.Brodě 
bude cílem děvčat zisk zlatého hattricku.  
Pod vedením trenéra Mgr.Tomáše Králíka hrály: Ivana 

Šupáková, Kristýna Matušíková, Ester Kočicová, Andrea Matějíčková, Martina Indrová, Míša Farkašová, 
Míša Kadlčíková, Kristýna Madajová, Kája Slezáková, Kamila Pravcová a Lucka Mandová. 
 
Turnaj v kopané Mc Donald cup  
Ve dnech 27. a 29.4. se na hřišti Lapač v Uh.Brodě uskutečnilo okrskové kolo 
fotbalového turnaje Mc Donald cup - již 12. ročník. Chlapci 4.-5. tříd skončili 
ve skupině na 3. místě, mladší žáci 2.- 3. tříd svoji skupinu s přehledem 
vyhráli a postoupili do okresního finále, které se konalo 6.5. na stadiónu 
Slovácka v Uh.Hradišti. Zde jim k lepšímu výsledku chyběla kapka štěstí. Po 
druhém místě ve skupině prohráli v semifinále těsně 3:2 a v souboji o 3. 
místo až na penalty. Přesto je konečné 4. místo mezi 8 nejlepšími družstvy 
okresu pěkným úspěchem. 
 

Florbalové utkání 1.AC Uherský Brod 
Florbalové klání nejmladších 
hráčů, které se konalo 26.dubna 
ve Slavkově u Brna, se stalo 
exhibicí mladých Broďanů. V 
turnaji startovala v dresu 1.AC 2 
družstva: přípravka - chlapci do 
11 let a elévky- dívky do 12 let . 
Obě absolvovala 4 vítězná 
utkání, která je dovedla až ke 
vzájemnému finálovému souboji. 
Ve vyrovnaném zápase byli nakonec šťastnější chlapci, kteří 

zvítězili 5:3 a mohli se radovat z celkového prvenství, děvčata obsadila 2. místo. Nejlepší střelkyní 
turnaje se stala Kristýna Jančářová, která v 5 zápasech zaznamenala 19 branek.  
 

 

Finále MČR ve florbalu 
V Bystřici nad Pernštejnem se ve dnech 29.-31.května konal finálový turnaj 
MČR ve florbalu. Broďané se v silné konkurenci 8 florbalových týmů - Pepino 
Ostrava, Tatran Střešovice, SSK Future, FBC Liberec, 
Bulldogs Brno, Sokol Plzeň a Slávie Ústí n. Labem 
umístili na pěkném 7.místě. 

Vojta Mauritz a Kryštof Slavíček 
 

 

Dnešní číslo pro vás připravili: 
 

Karolína Rolincová, Monika Strakošová, Eva Světinská, Petra Švehlová z 8.A, Erika Zachová, David Voltner z 8.B, 
Martin Buchta z 9.B, Sabina Kovaříková, Radka Mikulcová, Vojta Mauritz a Kryštof Slavíček z 9.C 

 

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

počet výtisků 100  


