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Co najdete v našem 
časopise ? 
 

•   úvodník  
•   co se děje  
•   akce školy, besedy 
•   anketa žáků 
•   interview s učitelem 
•   filmové okénko 
•   hudební okénko 
•   slohování 
•   perličky 
•   zajímavosti 
•   dívčí okénko 
•   sportovní okénko 
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Příprava na střední školy aneb jak jsme byli na 
přijímačkách … 
Letošní deváťáci neměli 
zrovna lehké dostat se na 
střední školy kvůli nečekaně 
zavedenému přijímacímu 
řízení ve formě scio testů, 
které se zaměřují především 
na  logické myšlení. 
Pár z nás se na přijímačky 
připravovalo důkladně tím, 
že chodili na konzultace 
z matematiky a českého 
jazyka, které pro nás ve svém volném čase organizovaly paní učitelky Iva 
Frenzlová a Vlasta Slavíčková, další si scio testy zkoušeli doma a na 
konzultace nechodili a ten zbytek se na přípravy úplně vykašlal. Ale s 

jistotou můžu říct, že ať se připravujete, nebo nepřipravujete, nervy udělají své a i  jedničkáři můžou 
skončit pod čarou.  
Já jsem byla mezi těmi, co se připravovali doma a na konzultace jsem nechodila. Ale i když jsem se 
připravovala, jak to šlo, měla jsem stále větší strach. A přijímačky se blížily neuvěřitelně rychlým 
tempem. Všechno vlastně uběhlo strašně rychle a už tu byla noční můra - 22., 23. a 26. duben.  
V den přijímaček jsem měla strach, ani hlad jsem neměla. A musím říct, že když jsem dorazila na místo, 
nervozita se začala stupňovat. Jakmile jsem na stole uviděla zadání testu, celá jsem ztuhla a začala jsem 
se klepat. Nejhorší bylo, že jsem zapomněla snad i svoje jméno. Dívala jsem se na ty otázky a měla jsem 
totální okno, nemohla jsem si vzpomenout na nic. Zároveň jsem stále sledovala čas, protože jsme měli 

jen 60 minut na 60 otázek všeobecného testu. Po té 
nekonečně vyčerpávající hodině přišla na řadu toužebně 
očekávaná, 15minut dlouhá přestávka. Při té jsem si 
bohužel ani moc nevydechla. Po ní následoval test 
z matematiky a z toho jsem měla největší strach, byly tam 
totiž i příklady, které jsme se předtím neučili. Držela jsem 
v ruce gumu, tu nám den před přijímačkami dala paní 
učitelka Frenzlová a řekla, že když si nebudeme moct na 
nic z matematiky vzpomenout, tak máme tu gumu co 
nejsilněji zmáčknout a ona nám pošle telepaticky správnou 
odpověď ☺☺☺☺. Já jsem neměla okno, ale výkladní skříň a 
vůbec nic jsem si nepamatovala! Tu gumu jsem mačkala a 

možná i zdeformovala ☺☺☺☺, ale vzpomněla jsem si jen na jednu jedinou věc. Po další přestávce byl test 
z češtiny. To už jsem byla klidnější. Češtinový test se mi z nich zdál nejsnazší, možná proto, že se tam 
převážně určovaly jen pravopisně správně a nesprávně napsané věty, podobné dvojice a různá 
přirovnávání. Snad už jsem ani tak strašně nesledovala čas, ale nervy …. nervy tam byly pořád, jen už 
nebyly tak nezvladatelné. Čeština mi nedala tak zabrat jako matika a všeobecné testy, při 
těch jsem se pořádně zapotila. Konečně nás pustili z té mučírny a s dalšími nervy jsme čekali, 
jak jsme dopadli a jestli jsme se vůbec někam dostali. Já jsem měla obrovské štěstí. 
Vám ale nic takového nepřeji, pokud budou příští rok stejné přijímačky, hlavně se nenechejte 
vyřadit kvůli trémě ☺☺☺☺.        Erika Zachová 
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C O   S E   D Ě J E … 
 

Zápis do prvních tříd 
Letos se konal zápis do prvních tříd 15.ledna. Jako obvykle si budoucí žáčci vyzkoušeli malování, 
počítání, poznávání barev a popovídali si s panem ředitelem o „problematice školství“ ☺. 
Zajdeme za nimi na začátku 1.třídy, jestli jim jejich nadšení vydrželo ☺. 

 

 

PERLIČKY z naší školičky… 
Jurij Alexejevič Gagarin byl první Američan ve vesmíru. 
Kozáci jezdili po Rusku na kozách. 
Termín studená válka znamená, že byla všude zima. 
Rostlina má barvivo, které se nazývá chlorovodík. 
Muži mají mezi pohlavními orgány spermobanku. 

Erika Zachová 
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* Z A J Í M A V É   A K C E * Z A J Í M A V É   A K C E * 
 

Čtvrťáky vlastivěda baví 
Před odchodem na velikonoční prázdniny připravily paní 
učitelky pro své žáky vlastivědnou olympiádu. Chlapci i 
děvčata se pustili do soutěžení se zápalem a nadšením. 
Celé vědomostní klání mělo tři části - test, kvíz a výtvarné 
ztvárnění historické osobnosti libovolnou technikou. 
Hodnocení třetího dílu olympiády bylo nejtěžší a vítězi se 
stali téměř všichni.  
A zde jsou vítězové vědomostní části olympiády: 

 
 
 
 

 
 
Buď sám sebou - řekni drogám NE! 
Zneužívání návykových látek a jiné sociálně patologické 
jevy se dotýkají i dětí navštěvujících základní školu. 
Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout 
žákům co nejvíce informací o drogové problematice, naslouchat jejich problémům a otevřeně s 
nimi hovořit. 
Škola ve spolupráci s občanským sdružením Madio připravila a realizuje komplexní a dlouhodobý 
program primární prevence sociálně patologických jevů, jehož cílem je vést žáky ke zdravému 
životnímu stylu.                 učitelky 4.AB 

 

 
 
 

 
 
Je dobré mít kamaráda 

Již podruhé jsme se setkali s fajn holkami z občanského 
sdružení MADIO na 
přednášce o kamarádství. 
Napřed jsme zhlédli 
divadélko a patřičně jeho 
téma rozebrali. Pak jsme 
se rozdělili do skupin a na 
velké papíry jsme měli 
nakreslit a popsat, jak má 

vypadat kamarád a jaké má mít vlastnosti. No jaké? 
Přemýšlejte...      žáci 3.B  

1. místo: Kuba Závodný, IV.B - 62 bodů 
2. místo: Bára Sedláčková, IV.B - 59 bodů 
3. místo: Radim Buráň, IV.A - 58 bodů   
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I N T E R V I E W    s panem učitelem Petrem Novotným, třídním 9.B 
 

1. Jak se máte? ☺☺☺☺ 
Jde to, ale dře to. Ale ne, nemám si na co stěžovat. Mám 
dvě šikovné děti, ženu, se kterou si rozumím, a práci, která 
mě baví, i když mně občas leze na nervy. 
2. Co vás vedlo k tomu učit zrovna chemii a přírodopis a ne 
češtinu a hudebku? 
Spíš by mě zajímalo, co mě přivedlo k tomu učit. A odpo-
věď na druhou část? Jsem jazykový antitalent a mám 
absolutní hudební hluch. ☺☺☺☺ 
3. Byl Mendělejev váš ideál? 
To snad ani ne. Kdybych měl vybrat osobnost, kterou nejvíc 
obdivuji, byl by to Nicolas Winton. To je ten pán, co před 
válkou z Československé republiky odvezl několik set 
židovských dětí do Anglie. To je fakt frajer. 
4. Kdybyste si mohl vybrat, byly by to sirné lázně, nebo 
kyslíkový bar? ☺☺☺☺ 
Sirné lázně. Kde je puch, tam je vzruch. ☺☺☺☺ 

5. Chtělo se vám v našem věku chodit do školy? 
A vám se chce? 
6. A chce se vám teď? 
Na práci ne. Mezi vás ano. 
7. Na který film byste se  podíval: Výbuch bude v pět, nebo Život brouka? ☺☺☺☺ 
Radši bych to všechno vypnul a šel spát. Snad jen Kladivo na čarodějnice by pomohlo 
(doufám, že to nikdo nevezme osobně). 
8. Bavíte se hodně při opravování našich písemek? 
Poslední dobou u písemek spíš usínám. 
9. Čemu jste se v poslední době nejvíce zasmál? 
To opravdu nevím. Asi se poslední dobou málo směju. 
10. Řeknete nám nějaký písemkový hlod? ☺☺☺☺ 
Nejlepší jsou vždycky písemky z rozmnožovací soustavy člověka. Naposled jsem se 
dozvěděl, že muži mají mezi pohlavními orgány spermobanku. (promiň, Jirko). 
11. Kdybyste chytil zlatou rybku, jaká by byla vaše přání? 
Chtěl bych žít v jiné době. 
12. Jaký máte vztah ke sportům? 
Dobrý, zvlášť ke kolektivním. Rád si zahraju téměř cokoliv od kuliček až po hokej a ragby. 
13. Měl jste v dětství nějaký sen, za kterým jste chtěl jít? 
Mám špatnou paměť, takže nevím. Navíc nejsem moc cílevědomý, asi bych to stejně dlouho 
nevydržel. 
14. Jaký máte vztah k módě a účesům? 
Když se podíváte na mou hlavu a od kyselin prožrané kalhoty, tak je jasné, že tohle téma se 
mě netýká. 
15. Vídáte rád své bývalé žáky? 
Určitě ano. Ovšem nevím, jestli je to vzájemné. ☺☺☺☺ 
16. Zazpíváte nám na akademii? 
Takový trest si snad ani nezasloužíte. ☺☺☺☺ 
17. A na závěr otázka na tělo. Slzy ve vaší tváři na konci roku budou štěstí, že se nás 
konečně zbavíte, nebo smutku, že vám odchází ta nejlepší třída? ☺☺☺☺ 
Už  teď mám strach, že se neudržím a ty slzy se tam objeví. Díky tomu, co jsem s vámi zažil, 
jsem spoustu věcí pochopil a něco se snad i naučil. To, co budu cítit, určitě nebude radost. 

Děkuji za rozhovor. 
Erika Zachová, 9.B 

“Maminko, mně se do té školy nechce. Děvčata ze mě mají srandu, kluci mi podrážejí 
nohy, učitelé mě nemají rádi, já tam nepůjdu!" „Musíš, jednou jsi tam ředitel..." ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
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I N T E R V I E W    s panem učitelem Tomášem Králíkem, třídním 9.A 
 

1. Proč jste si vybral povolání učitele? 
Z vypočítavosti, protože jsem chodil na sportovní gympl a chtěl 
jsem ve sportování pokračovat. 
2. Proč učíte zrovna zeměpis a tělocvik? 
Tak tělocvik proto, že mě baví sport … a zeměpis … to byl jediný 
předmět, který mi nejvíc šel. 
3. Byl byste raději na víně, nebo na smetaně? Když už jste 
Králík…☺☺☺☺ 
Určitě na víně. Na bílém☺☺☺☺. 
4. A máte raději čerstvou, nebo mraženou mrkev? 
Raději čerstvou mrkev, ale z mražených upřednostňuji baby 
karotku. ☺☺☺☺ 
5.Máte raději tělocvik nebo zeměpis? 
Podle toho, koho učím. Někdy se do třídy těším, protože jsou tam 

super děcka, a někdy ne, protože je to naopak. 
6. Sledoval jste naše sportovce na olympiádě? 
Ano, sledoval jsem hlavně Jágra, ale zklamalo mě, že už není tak rychlý. Vzhledem k jeho věku 
se není ale čemu divit. Ale sledoval jsem i rychlobruslení a lyžování a opravdu se nadřeli. 
7. Jaký sport máte vy sám nejraději? 
Florbal a cyklistiku, ale sleduji i házenou a curling. 
8. Proč zrovna tyhle sporty? 
Florbal i házenou jsem hrával, cyklistikou se bavím a curling je pohoda. 
9. Máte oblíbené město či zemi mimo ČR? 
Kdysi se mi líbilo Saint-Malo ve Francii, na dovolenou je nejlepší Havana. A nadšený jsem byl 
poprvé z Benátek, podruhé už ne. 
10. Co si myslíte o dnešní mládeži? 
Jde to nahoru a dolu. Jsou ročníky, které jsou super, ale najdou se i takové, se kterými se nedá 
vyjít. 
11. Měla by se dnešní mládež víc hýbat? 
V dnešní době počítačů je to přímo nutnost. Pohyb strašně upadá. V dnešní době děti 
nezvládnou to, co jsme zvládali my. A měly by zvládnout aspoň polovinu toho co my. 
12. Jaký máte vztah k módě? 
Módu sleduji. Zajímají mě pořady o módě, ale nejsem fanouškem módních výstřelků, jako jsou 
holá břicha v zimě. ☺☺☺☺ 
13. Máte nějaký nesplněný sen? 
Ano, chtěl bych letět na Nový Zéland a projet ho celý na kole. ( Není sám, až na to kolo. ☺☺☺☺) 
14. Chtěl byste na naší škole něco změnit? 
Určitě ano. Škola potřebuje větší tělocvičnu, upravit její současný stav - třeba stropy a 
zrenovovat hřiště. Jinak ohledně vybavení počítačových učeben atd. je to super. 

Děkuji za rozhovor. 
Erika Zachová, 9.B 

 
Vtípky 
 

Paní učitelka říká dětem, aby vymyslely větu se slovem pakliže. 
Vyvolá Aničku: "Květiny se musí hodně zalévat, pakliže je hodně sucho!"  
"Výborně!"  
Vyvolá Pepíčka: "Jeli jsme na hory vlakem, vlak cuknul a na tatínka spadl batoh a pak lyže!" ☺ ☺ ☺ 
 

Modlí se Honzík: 
"Pane bože , dej, aby byl Madrid hlavním městem Belgie!" 
Slyší to tatínek a diví se: "A pročpak?" 
"Protože jsem to dnes napsal do písemného testu." ☺ ☺ ☺ 
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*  S O U T Ě Ž E  *  S O U T Ě Ž E  *  S O U T Ě Ž E  *  S O U T Ě Ž E  * 
 

Biologická olympiáda 
 

Ve čtvrtek 4.března 2010 se uskutečnilo školní kolo 
biologické olympiády kategorie C a D. 
 

Kategorie D (6.-7. třída) 
1. Vratislav Smetana VI.A 
2. Radka Lukášková VII.A  
3. Markéta Mentzlová VII.A 
 

Kategorie C (8.-9. třída) 
1. Anna Plášková VIII.C 
2. Martina Šimková VIII.C  
3. Barbora Michálková IX.B 
 
Matematický klokan 
 

Ve čtvrtek 18.března 2010 proběhla na naší škole stejně jako na mnoha školách naší republiky 
mezinárodní soutěž „Matematický klokan“, které se zúčastnilo přes 230 žáků 2. - 9.tříd.  
 

Kategorie „ Cvrček“  - žáci 2. a 3. tříd 
1. Novotný Matěj  3.A 54 bodů 
2. Ludvík Olivek  2.B 49 
   Svozil Jakub   3.A 49 
   Walder Omar  3.A 49 
3. Poláškový Katka  3.B 46 
 

Kategorie „ Klokánek“ - žáci 4. a 5. tříd.  
1. Papučík Lukáš  5.B 93 bodů 
2. Kubišová Eliška  5.A 83 
3. Sedláčková Barbora 4.B 71 
 

Kategorie „Benjamin“ (vybraní žáci 6. a 7. tříd) 
1. Bartáčková Petra  7.A 79 bodů 
2. Lukášková Radka  7.A 73 
3. Navrátil David  6.A 72 
 
 
Recitační soutěž 

 

David Strnad ze 3.B a Eliška Kubišová z 5.A 
se probojovali do okresního kola recitační soutěže, které se konalo 
25.března v hradišťské Redutě. David vystoupil s básní „Jak jsem se 
probouzel“ od Michala Černíka, Eliška si zvolila prózu - ukázku z knihy 
Jana Rysky „Anička z 1.A“. 
Oba soutěžící si svým procítěným přednesem získali porotu a vybojovali 
si postup do krajského kola.  

 
 
Počítačová grafika 
 

14.dubna 2010 se zúčastnilo 22 žáků školního kola v počítačové grafice 
6.-7.ročníku. Vítězka Monika Dudová z 6.B a druhá v pořadí Vendula 
Vaculová z 6.B postoupily do okresního kola, které se konalo na 
Gymnáziu v Uherském Hradišti. Monika Dudová i zde získala 1.místo 
a Vendula Vaculová obsadila krásné 8.místo v náročné konkurenci 30 
žáků. 

obrázek Monika Dudová, 6.B 

Beata Slavíčková, 6.A 
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* Z A J Í M A V É   A K C E * Z A J Í M A V É   A K C E *  
 

Exkurze do Archeoskanzenu v Modré 
 

Na exkurzi jsem se moc těšila. V úterý 6. dubna 
2010 jsme měli sraz v 7:45 hodin ve třídě. Ráno 
jsem se trochu bála, že nepojedeme, protože bylo 
chladné počasí. Ale jeli jsme. V šatně jsme se sešli 
se třídou 4. A. Vyšli před školu, kde nás čekal 
autobus. Paní učitelky nás ještě jednou přepočítaly 
a mohli jsme vyrazit. Cesta nebyla dlouhá, trvala asi 
půl hodiny. 
S kamarádkami jsme si povídaly, co jsme dělaly  
o Velikonocích, kdo nás přišel vymrskat apod. Cesta 
ubíhala a my jsme dorazili k cíli. Protože jsme 

exkurzi do vlastivědy měli objednanou až na 9:00 hodin, chvilku jsme čekali. Pak nám otevřela 
bránu jedna milá a laskavá paní. S tou jsme šli na dřevěnou věž a tam jsme si povídali o 
panovnících, o tom, jaký máme program a taky nám ta paní řekla, že základy některých 
chaloupek našli archeologové dochované.  
Z věže jsme sešli dolů a chaloupky si mohli prohlédnout. Jedné říkají „pekárna“. V té byly pěkné 
kamenné pece a ošatky s placičkami. Ty jsme si mohli v peci sami opéct. Moc mi chutnaly, byly 
s medem, rozinkami a ořechy. V té době už lidé uměli vynaleznout věci! 
Všude kolem nás pobíhala zvířata: kozy, kohouti, slepice, prasnice... Na prasnice jsme nesměli 
sahat, protože čekaly malá selátka.  

Dále jsme pokračovali do „stavení bohatých“. V té době 
patřilo toto stavení nejbohatším. Vevnitř byla výstava 
obrazů, hliněné sochy panovníků a velký stůl, ke kterému 
jsme se mohli posadit. Pak nám paní průvodkyně 
vyprávěla o knížeti Svatoplukovi a pověst „ Tři 
Svatoplukovy pruty“. Taky nám řekla, že nátěr dřevěných 
sloupů a stropů je z býčí krve a žluče. Nátěr chránil proti 
červotočům, plísním a požárům. Okna prý lidé vyráběli z 
blan močového měchýře býků. Je to sice nechutné, ale 
poradit si uměli.  

Pak jsme „si střihli“ se 4. A, kdo půjde nakupovat suvenýry a kdo půjde střílet z luku. My, žáci 
4.B, jsme šli střílet z luku. I když jsem terč netrefila, bavilo mě to. Pak jsme šli nakupovat. 
Suvenýry měli zajímavé, celé rodině jsem něco vybrala. Jako poslední jsme byli ve slovanském 
kostelíku. Paní průvodkyně říkala, že v kostelíku ve skanzenu se koná hodně svateb, prý už 
šlapou na paty hradu Buchlovu … ☺☺☺☺  
Potom jsme se rozloučili a poděkovali za zajímavou a poučnou exkurzi. Spokojení a trochu 
unavení jsme vyrazili na cestu domů. 

Dita Hradilová, 4.B 
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ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA 
 

1. Byl jsi z přijímaček nervózní a zapomněl 
jsi i to, co bys normálně věděl? 
- Nervózní jsem byla strašně moc, ale postupně to  
ustávalo a zapomněla jsem jen něco málo. 
- Jak u kterých. Ale nervózní jsem byla vždy při 
prvním testu u každých přijímaček. Nic jsem 
nezapomněla. 
- Nervózní jsem nebyla, snad jen trošku po 
přijímačkách kvůli výsledkům. A spíš jsem nic 
nezapomněla. 
- Měl jsem hlad, takže jsem asi něco pozapomínal.  
2. Jak ses cítil u pohovoru? Bylo to moc 
těžké? 
- Hrozně. 
- Byla jsem nervózní. 
- Úplně normálně. 
- Mně to bylo jedno. Věděl jsem, že ať řeknu 
cokoliv, tak mě přijmou. Ale nesměl jsem být 
sprostý. 
- Cítil jsem se jako king, protože jsem všechno 
věděl ☺. 
- Jak co, ale dalo se to zvládnout. 
- Ani né. 
- Trochu ano. 
3. Jak ses připravoval na přijímačky? 
- Minimálně. Párkrát jsem zkusila sio testy a těsně 
před přijímačkami jsem si zopakovala vzorečky. 
- Byla jsem na srovnávacích testech, dělala jsem si 
testy na PC a objednala jsem si přes internet testy 
scio. 
- Měl jsem knížky a občas jsem se do nich podíval. 
- Dělala jsem scio testy doma a opakovala jsem si 
vzorečky. 
4. Z čeho jsi měl u pohovoru největší strach? 
- Nevím. Asi z toho, na co se mě budou ptát. A že 
jim nebudu moct odpovědět. 
- Bála jsem se otázky, na kterou nebudu umět 
odpovědět. 
- Z ničeho. 
5. Pomohla ti u přijímaček guma od p.u 
Frenzlové☺☺☺☺? A poslala ti telepaticky 
odpověď, jak slíbila☺☺☺☺? 
- Mačkala jsem a mačkala a žádné odpovědi jsem 
nedostala ☺. 
- Nepomohla. Mačkal jsem ji a nic ☺. 
- Ano pomohla. Mačkala jsem ji a na vše mi přišla 
odpověď ☺. 
- Já jsem ji snad zdeformovala a nic moc se mi 
nevybavilo ☺.  

6. Chtěl bys radši zůstat na základce nebo už 
se nemůžeš dočkat, až odtud odejdeš a 
proč? 
- Nemůžu se dočkat odchodu, možná proto, jaký je 
u nás kolektiv. 
- Já chci už jít pryč kvůli určitým osobám. 
- Jsem rád, že už jdu pryč. Už se těším na SŠ. 
7. Myslíš, že ti bude základka chybět? 
- To záleží na úhlu pohledu. Určitě mi něco chybět 
bude, ale na druhou stranu i nebude. 
- Ani moc ne. Jen určití lidé. 
- Asi mi chybět bude. 
- Tato škola vůbec. 
- Bude mi chybět pan učitel Novotný a někteří 
spolužáci – 2x ☺. 
- Budou mi chybět někteří učitelé a spolužáci. 
8. Jak bys jedním slovem shrnul těch 9 let na 
ZŠ? 
- Ono se to hodně těžko popisuje. Byly tu super 
chvilky, ale i ty mizerné. 
- Vcelku se to dalo přežít. 
- HUSTÝ ☺. 
- Hádky, sranda, noví kamarádi. 
9. Jak bys popsal svou třídu? 
- Ani nevím, ale podle mě nejsme moc dobrý 
kolektiv, už jen podle toho, jak se chováme k sobě 
navzájem. 
- Dobrý je akorát náš třídní. 
- Lepší třída už nemůže být. Jsme nejhodnější, 
nejmilejší, nejposlušnější, nejlepší a nejkrásnější. 
Miss World 2010 ☺. 
- Poslední rok je nejlepší, kolektiv je dobrý, ale 
mohl by být lepší. 
- Myslím, že je šílená! 
10. A jak budeš na svou třídu vzpomínat? 
- I v dobrém i ve zlém, podle toho, jak na co a jak 
na koho. Ale vzpomínky budou různé. To se mě 
musíte zeptat za pár let ☺. 
- Jenom v dobrém. 
- Jako na šílence. 
- Jako na kolektiv lidí, který by se měl vyhladit! ☺ 
11. Na co se těšíš a čeho se bojíš? 
- Těším se na spolužáky, učitele, akce a bojím se, 
že to na začátku bude těžké. 
- Těším se na nové lidi a bojím se obtížnosti učiva 
– 2x. 
- Těším se na nové učivo a bojím se toho, že budu 
daleko od domova. 
- Bojím se obtížnosti učiva. 
- Nevím, zatím jsem nad tím nepřemýšlel. 
- Těším se na nové lidi a na obor. 

Erika Zachová, Denisa Krhovská, 
Kája Rolincová, Monika Strakošová 

 
 
 
 

Lenka Závodná, 6.B 

Katka Dědková, 3.B 
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Percy Jackson: Zloděj blesku 
Film je o klukovi Percym Jacksonem, který je napůl 
člověk a napůl bůh. 
Je začátek 21.století a antičtí bohové z bájného Olympu 
se rozhodli sestoupit ze svých trůnů a vstoupit do 
Percyho života. Percy se dozvídá, že jeho otcem je 
Poseidon, bůh moří a vodního živlu. Nejvyšší bůh Zeus 
obviní Percyho, že ukradl jeho magickou hůl ukrývající 
blesky. Percy musí dokázat, že ji neukradl. Vydá se do 
Tábora Napůl Vyvolených (Camp Half Blood) se svou 

matkou a s kamarádem ze školy Groverem, který není člověk, ale satyr. Při cestě do tábora je napadne 
obrovské zvíře, které unese Percyho matku do ohnivého podsvětí. On ji chce zachránit, ale nejdřív se 
musí naučit bojovat. V táboře se seznámí s dcerou Athény - válečnicí Annabhet a s vůdcem Chironem. 
Pozdě večer se chce vydat za matkou do podsvětí, aby ji zachránil, přidají se Annabhet a Grover. Percy 
se s kamarády vydá na transkontinentální výpravu, která je zavede nejen šest set pater nad střechy New 

Yorku, do výšin bájného paláce na vrcholu Olympu, ale 
také do pekelného podzemí ukrývajícího se ve skalách 
za slavným nápisem Hollywood. Na úspěchu jejich 
cesty závisí osud celého světa i život Percyho matky, 
kterou se pokusí zachránit ze samých hlubin ohnivého 
podsvětí, kde žije Hádes, bratr Poseidona a 
Dia. Percy zachrání svou matku a všichni 
spěchají na Olymp, aby vrátil blesk a všechno 
dopadlo dobře.  

 
Eva Světinská 

 
Alenka v říši divů (Alice in Wonderland) 
 

V březnu tohoto roku měla v kinech ve 3D 
premiéru dobrodružná pohádka Alenka v říši divů. 
Hned se z ní stala světoznámá novinka. Režíroval ji 
proslulý  režisér Tim Burton. Hlavní postavu Alenku 
hraje dvacetiletá Mia Wasikowska. Kloboučníka 
obsadil známý herec Johnny Depp a roli Mirany – 
Bílé královny obsadila Anne Hathaway. 
Alenku Kingsleyovou čeká zážitek, na který hned 
tak nezapomene. Když ji na viktoriánské zahradní 
slavnosti na její počest požádá o ruku Hamish, 
bohatý, ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, 
sebere se a uteče pryč. Vydá se za králíkem v saku 
a s kapesními hodinkami, kterého viděla pospíchat 
po louce. Bílý králík najednou zmizí do králičí nory. 
Alenka pocítí zvláštní nutkání následovat ho, do nory spadne a po pádu, který působí skoro jako podivný 
sen, se ocitne v kruhové místnosti s celou řadou dveří. Poté, co si zkusí lahvičku s nápisem „Vypij mě“, 
jejíž obsah způsobí, že se zmenší, a koláčem, na kterém je zdobeně napsáno „Sněz mě“ a po kterém se 
zase zvětší, se jí nakonec podaří jedněmi z dveří projít a ocitá se v ohromujícím a fantastickém světě 
třetího rozměru, v říši divů, které její obyvatelé říkají Podzemní říše. 
Tam se setkává s celou řadou pozoruhodných postav, od vychloubačné Plšice až po potrhlého 
Kloboučníka, od zubící se kočky Šklíby až po houseňáka Absaloma, kouřícího vodní dýmku, a 
od podivné Bílé královny až po její zlou starší sestru Srdcovou královnu, krutou vládkyni 
Podzemní říše. 
Alenka v říši divů je momentálně 9. nejnavštěvovanější film v českých kinech. Určitě bych 
doporučovala se na něj podívat. ☺☺☺☺ 

Aneta Skaláková 
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Křížovka 

 

Eva Gajdošová, 4.A 
Anička Plášková, 8.C 
 

Dita Hradilová, 4.B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I.Balaštíková,7.B 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
obrázky 
žáků 4.B 

Osmisměrka - najdi německá slova 
Adam Mrákota, 7.A 

A A L T I E R O Y J A 

B C E H A M S T E R B 

E H H L F V I W B E E 

N T R T R H R E T B S 

D Z B X A P I B L A U 

E E U D U T E G J L C 

S H C K S M S F U A H 

S N H B A H A L B M E 

E A U N B C Q P A P A 

N C H A M B U R G E R 

H C I L M E I Z E I T 

Abendessen (večeře) 
Aber (ale) 
Acht (8) 
Achtzehn (18) 
Alt (starý) 
Arbeitsbuch (pracovní sešit) 
Besuch (návštěva) 
Blau (modrá) 
Frau )žena) 
Halb (půl) 
Hamburger 
Hamster (křeček) 
Ja (ano) 
Lehrbuch (učebnice) 
Lampe (lampa) 
Name (jméno) 
Papa (tatínek) 
Tier (zvíře) 
Ziemlich )poměrně) 
Zeit (čas 
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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* 
Letní líčení 

 

Hitem letošního léta je 
nenápadné, skoro nevidi-
telné líčení. Ke zvýraznění 
opálené pleti vám bude 
stačit jemný perleťový 
nádech pudru nebo bronzové    
třpytky. Hravé, barevné 
líčení je podle znalců 
aktuálním kosmetickým 
trendem. Pleť má zároveň 
působit především zdravě a 

přirozeně. V létě by ženy měly dbát zejména o její dostatečnou hydrataci a zvláčnění. Pomoci tomu 
mohou výtažky z růží nebo pomerančů.  
 

Péče o vlasy  

 
 
 
 
 

 
 

Oblečení na léto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bára Michálková 
 
 
 
 
 

V nové sezóně vsaďte na 
neobvyklé střihy a detaily. Nosí 
se sportovní pohodlný safari 
styl, především to budou 
barevné a výrazné vzory 
inspirované říší plazů. In je 
také etno a vintage styl. Módní 
je letos romantika, proto si 
pořiďte krajkové šaty, tuniku 
nebo sukni v bílé nebo tělové 
barvě  Módním hitem jsou 
přírodní barvy jako béžová, 
tělová, bleděmodrá, olivová, 
bílá a zářivé neonky, např. 
pink, červená, tyrkysová, žlutá 
a zelená.  

Horké léto a vlasy vystavené sluníčku, chlóru, soli či větru. To jsou čtyři 
nebezpečí pro zdraví a krásu vašich vlasů. Ochrana vlasů před škodlivými 
slunečními paprsky má stejný smysl jako ochrana kůže. Co nejvíce noste 
klobouk či šátek, anebo si vlasy postříkejte ochranným sprejem proti slunci. 
K dostání jsou i speciální gely proti slunci nebo nesmyvatelné kondicionéry 
chránící před UV zářením. Po koupání si vždy z vlasů důkladně spláchněte 
chlorovanou nebo slanou vodu větším množstvím čisté tekoucí vody. Pokud 
není tekoucí voda dostupná, můžete použít i pitnou vodu z láhve. Večer je 
pak dobré vlasy umýt šampónem a ošetřit kondicionérem.  
Za větrného počasí si dlouhé vlasy stáhněte dozadu nebo spleťte do copu, 
aby nedošlo k zacuchání. Pokud se tak přesto stane, opatrně je rozčesejte 
hřebenem se širokými zuby směrem od konečků ke kořínkům vlasů. 
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Vítej zlatý hattricku! 
Tento památný výrok Roberta Záruby mohly s radostí 
použít florbalistky školního týmu ZŠ Pod Vinohrady 
Uherský Brod. Potřetí za sebou se staly nejlepším 
školním florbalovým týmem České republiky. 
Republiková finále se nepořádají každý rok, a proto 
se délka florbalové nadvlády natáhla na celých pět 
let. Naposledy tým prohrál před sedmi lety. Shodou 
okolností  právě ve finále závěrečného turnaje.  
Stříbro-zlato-zlato-zlato. Tato bilance činí ZŠ Pod 
Vinohrady nejúspěšnější školou v celé historii 
školního florbalu u nás. Školní florbalový turnaj 
pořádá Asociace školních sportovních klubů. Do 
letošního ročníku s názvem Orion florbal cup 2010 se 

přihlásily téměř dvě tisícovky školních týmů, které na cestě za titulem procházely sítem okrskových, 
okresních, krajských a kvalifikačních kol, které pustily na závěrečný finálový turnaj šestici uchazečů o 
zlato. 
Finále kategorie staršího žactva se konalo v Kopřivnici. Brodská děvčata prošla úspěšně nástrahami 
vyřazovacích kol a na závěrečný turnaj odjížděla bez jediné porážky se skóre 60:3! Tento jednoznačný 
postup utvrdil děvčata ve víře, že uspět mohou i v závěrečném turnaji. V zápase s domácím týmem 
vedly už od sedmé vteřiny zápasu. Protože soupeřky branku nevstřelily, jednalo se o gól vítězný. 
Natěšeným brodským hráčkám to však nestačilo. Pohrály si 
se soupeřkami a po závěrečné siréně svítil na tabuli stav 
13:0. Druhým soupeřem bylo družstvo Žďáru nad Sázavou. 
Tým z Vysočiny hrál velmi ostře a často dostal Broďanky do 
úzkých. Ty ovšem uplatnily větší zkušenost a zvítězily 4:1. 
V semifinále se Uh. Brod střetl s Novým Strašecím. 
Sympatický, běhavý tým držel krok celou první třetinu. Potom 
mu zřejmě došly síly a rozjetý brodský stroj nestačily brzdit. 
Florbalová mašina z východu republiky rozdrtila soupeřky 
v poměru 12:0. Ve finálovém zápasu porazily soupeře 
z Horšovského Týna v poměru 4:1. Neprohrály jediný zápas a 
po všech turnajích dosáhly neskutečného skóre 93:5. 

(redakčně kráceno) 
 

Přijetí úspěšných florbalistek na radnici 
 

Ve středu 24.března 2010 byla na radnici panem 
starostou Ing. Ladislavem Kryštofem a panem 
místostarostou Ing. Petrem Vránou přijata úspěšná 
družstva děvčat z republikových finále Orion florbal cupu. 
V kategorii starších děvčat (8.a 9.třídy) se této soutěže 
zúčastnilo 493 školních florbalových družstev a děvčata 
naší školy zvítězila. V konkurenci 363 družstev v mladší 
kategorii ( 6. a 7.třída ) děvčata naší školy obsadila druhé 
místo. Pan starosta ocenil úspěchy děvčat a popřál jim 
další skvělé výsledky. Děvčata si odnesla z tohoto setkání 
propagační trička Uherského Brodu a pan starosta a 
místostarosta je provedli svými kancelářemi. 
 

 

Dnešní číslo pro vás připravily redaktorky: 
 

Karolína Rolincová, Monika Strakošová, Eva Světinská z 9.A, Denisa Krhovská, Bára Michálková, 
Aneta Skaláková, Erika Zachová z 9.B a Veronika Vítková ze 7.A 
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