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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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Zápisy z deníku přijímacích zkoušek 
 

Úterý 26.4. 2011  -   Gymnázium J. A. K. 
Seznam: Černé centropeny – mám, kód si pamatuji, mělo by to být 
všechno. Zapomněl jsem hodinky. Pozdě… (a zrovna tam ve třídě 
žádné hodiny nebyly!) 
Lokalita: Uh. Brod  
Stav: neznámý 
Únava: těžká 
Cíl mise: přežít 
Hlášení: Před zahájením testu 
jsme od vyučujícího dostali 
pokyny. Např. že v průběhu 
testů nikdo nebude smět 
opustit své místo, jinak by 
v nich už nesměl dále 
pokračovat.  

O podvádění ani nemluvě – vyhozen, test neplatný. Byl nám rozdán zápisový arch, na který se měly 
zaznamenávat (pouze křížkem) naše odpovědi do malých čtverečků. V případě chyby celý čtvereček 
začernit. Povolena pouze jedna oprava … Všechna zadání testů, která jsme dostali, byla, jen tak 
mimochodem, z recyklovaného papíru (toaletního). Na každý test jsme měli jiného učitele, celý 
postup byl ale stejný. Bylo ticho, že by šlo slyšet spadnout špendlík. Jako první nám byl rozdán test 
všeobecných předpokladů. Ten byl přesně podobný tomu, který jsme si párkrát ve škole zkoušeli. 
Celé to ale nebylo možné stihnout. Na 60 úkolů jsme měli 60 minut. Potom byla „přestávka“. Ta 
byla pokaždé libovolná a nikdy jsme nevěděli, kdy se bude dál pokračovat. Prostě až přijde další 
vyučující. Ta první přestávka byla ale až příliš dlouhá, protože je jasné, že to chtěli mít všichni co 
nejdřív za sebou. A moc vás nepovzbudí, když se dá dohromady skupinka lidí, co se znají, a vy 
zaslechnete: No, pět jsem jich nevěděla… Pět?! A jinak se vám pomalu začínají vrývat do paměti 
všechny obrázky, texty a taháky, kterými je povrch lavice obohacen. 
Druhý test byl z matematiky. Ten mě docela mile překvapil. Celkem to šlo. Nebyly to ty logické 
nesmysly, které jsme cvičili ve škole. Většina příkladů byly obyčejné výpočty. Stačilo znát vzorečky, 
umět trojčlenku a sem tam ty lineární rovnice. No, dobře… párkrát se mi po kalkulačce zastesklo. 
Příkladů bylo 30, čas 60 minut. Musím říct, že mám dvě třetiny vypočítané. Což je asi můj rekord. 
Nemůžu říct, že to bylo lehké. Ještě nevím, kolik jich mám správně ☺☺☺☺. 
Poslední byla čeština. Ta mě také překvapila, ale nemile. Na 40 úkolů bylo 45 minut. A bylo to také 
naprosto podobné těm, které jsme tři čtvrtě roku ve škole procvičovali, ale bylo tam 6 textů 
dlouhých na půl stránky a k nim úkoly typu: Která z následujících možností přímo vyplývá z textu… 
Co tím chtěl autor sdělit…??? 
Stihl jsem to jen taktak. Bez cviku by se ty testy zvládnout naprosto nedaly. A se cvikem taky ne. 
Teď se uvidí, kolik z toho bude správně… že, mozku! Na posledních 10 minut jsme dostali vyplnit 
zbytečný dotazník, který obsahoval dotazy jako: Kolikrát týdně používáš počítač? Jaké je 
tvé mínění o následujících předmětech? (Např. fyzika – naprosto zbytečná, méně 
zbytečná, trochu užitečná, naprosto užitečná). 
Vincenec, pro dnešek vše! Zítra znovu. Konec hlášení. 
 

(Pokračování deníku na webových stránkách.)              Tomáš Vincenec, 9.C 
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C O   S E   D Ě J E … 
 

Zápis do prvních tříd 
Letos se konal zápis do prvních tříd 20.ledna. Při pohledu na veselé tvářičky budoucích školáčků 
se všichni musíme těšit, jak budou s nadšením chodit do školy, s radostí psát domácí úkoly, a 
hlavně budeme doufat, že jim to vydrží co nejdéle ☺☺☺☺. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školní vtípky 
 

� Učitelka se ptá Pepíčka: „Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?” 
 „To jsou velice moudří ptáci, protože jak začne škola, odletí do teplých krajin.“ 
 

� „Omluvte prosím jeden den absence, syn se seznamoval s alkoholem, ale příliš do oka si nepadli. 
 Zvracel celou noc, další trest není potřeba.“ 
 

� Paní učitelka navrhuje školákům: 
 „Venku je krásně, sněží, co kdybychom začali s koulováním?“ 
 „Ano, ano,“ volají všichni. 
 „Dobrá, tak kdo půjde první k tabuli?“            (zdroj: www.idnes.cz) 
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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 * 
 

Den Země 
V úterý 19. dubna se některé třídy naší školy zúčastnily na Masarykově náměstí oslav Dne Země. Žáci se 
zde mohli dozvědět spoustu věcí o elektroodpadu, podívat se do ZOO s domácími zvířaty, zasadit si 
rostlinku nebo třeba projet se na koních. Mezi menší děti dokonce přišel i pan starosta Patrik Kunčar, 
aby jim přečetl pohádku. 
Všichni přítomní si určitě všimli stánku naší školy s názvem Lesy České republiky, který jsme vytvořili pod 
vedením paní učitelky Dvořákové, kde se mohli dozvědět různé zajímavosti, např. o veverkách. 
Doufám, že si tuhle akci příští rok zopakujeme.       Tomáš Lukeš, 7.A 

 
Pod modrou oblohou 

V pátek 29.dubna 2011 
jsme se v prostorách 
Muzea v Moravské 
Třebové zúčastnily já 
(Iva Balaštíková), Bára 
Urubčíková a paní uči-
telka Pálková vyhodno-
cení mezinárodní infor-
matické soutěže v 
kreslení na počítači, v 
programu Malování, 

která byla nazvána Pod modrou oblohou. Organizátorem soutěže 
byla ZŠ v Moravské Třebové společně s městem Moravská 
Třebová. Soutěže se zúčastnilo 3 tisíce žáků z celé České 
republiky, Slovenska a Polska. O to více nás potěšilo, že mezi 
oceněnými jsme byly i my, což ani jedna z nás nečekala. Na 
soutěži byla dokonce přítomna i Česká televize a Český rozhlas, kterému jsme poskytly interview. 

Soutěžilo se ve čtyř kategoriích, a to žáků 6. - 7. tříd, 
8. – 9. tříd, zahraničních škol a v kategorii ceny 
poroty. Kromě nás pochvalu získala i další žákyně naší 
školy Karolínka Křivánková ze 3.B. Vítězové soutěže 
byli odměněni velmi hodnotnými cenami, například 
tiskárnami, fotoaparáty nebo tablety. Na závěr všichni 
účastníci přípitkem slavnostně otevřeli výstavní 
místnost se všemi pracemi, pochutnali si na dobrém 
obědě a rozešli se s nezapomenutelnými zážitky. 
 

text a obrázek Ivana Balaštíková, 8.B 
obrázky Míši a Báry Urubčíkových jsou na 8.straně časopisu. 
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I N T E R V I E W    s paní učitelkou Veronikou Coplákovou, třídní 8.A 
 

1. Proč jste se rozhodla pro učitelské povolání? 
Jezdila jsem jako vedoucí na skautské tábory a bavilo mě pracovat 
s dětmi, tak jsem pak po gymplu zkusila pedagogickou fakultu. 
Když jsem ji ale dostudovala, tak jsem byla naprosto přesvědčená, 
že učit nebudu, nakonec všechno dopadlo jinak, nevím, jestli 
naštěstí, nebo bohužel ☺. 
2. Které předměty vás bavily na ZŠ a které jste neměla 
ráda? 
Měla jsem ráda cizí jazyky – angličtinu a francouzštinu a z dalších 
předmětů přírodopis.  
Neměla jsem ráda hudebku, nejsem moc dobrá zpěvačka ☺. 
3. Co vás baví na práci s dětmi? 
Každý den mě něčím překvapí (většinou mile). 
4. Jste spokojená s výsledky našich žáků? 
Jak s kterými. S těmi, co nic nedělají, spokojená rozhodně nejsem 
a je jich bohužel vcelku dost.  
5. Čím vás žáci nejvíce vytáčejí? 
Když si neuvědomují, že se učí kvůli sobě. Měli by se víc dívat 

kolem sebe, aby věděli, že vzdělání není zbytečnost.  
6. Kdybyste byla ministryní školství, co byste ve školství změnila? 
Platy samozřejmě ☺. 
7. Jaká je vaše nejlepší vlastnost? 
Myslím, že jsem upřímná, a když se do něčeho pustím, tak to i dokončím.  
8. Kterého svého zlozvyku byste se chtěla zbavit? 
Jsem protivná po ránu a když mám hlad. 
9. Jakou lidskou vlastnost nesnášíte? 
Závist. 
10. Na jaké místo na světě byste se chtěla podívat? 
Těch je hrozná spousta, chtěla bych navštívit a poznat co nejvíc zemí a kultur. 
11. Máte z něčeho strach? 
Ze špatných věcí, které se můžou stát dobrým lidem. 
12. Co vás uklidní, když přijdete domů hodně naštvaná? 
Samozřejmě můj přítel, dobré jídlo, prostě domácí pohoda.  
13. Co považujete za svůj dosavadní největší úspěch? 
Zvládla jsem dostudovat a žiju spokojeně a šťastně. 
14. Se kterou postavou z historie byste se chtěla potkat a proč? 
Spíš bych se chtěla do nějaké doby podívat, ale určitě jen na chvilku. Mám ráda vymoženosti moderní 
doby, bez kterých bych asi nevydržela. 
15. Kterou historickou postavu nesnášíte? 
Nesnáším všechny diktátory, kteří se snažili s někým manipulovat a mysleli, že jsou víc než někdo jiný.  
16. Napište 3 věci, bez kterých byste nemohla existovat? 
Láska, přátelství, jídlo. 
17. Kdybyste chytila zlatou rybku, jaké by bylo vaše přání? 
Na ryby nechodím, takže s rybkou nemůžu počítat, tak si radši všechno zařídím sama.  

Děkujeme za rozhovor.  Veronika Vítková a Kristýna Habrnálová, 8.A 

obrázky Venduly Vaculové, 7.B 
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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 
Letošní ročník biologické olympiády, který se konal 9.března, 
byl věnován povrchům ve světě živých organismů, hlavně 
rostlin a živočichů. Žáci 6.-9. tříd plnili během soutěže část 
teoretickou podle  tematického zaměření ročníku, část 
praktickou, ve které aplikují teoretické vědomosti a propojují je 
s osvojenými dovednostmi, jako je mikroskopování, práce s 
lupou a příprava preparátů, a poslední částí je určování 
přírodnin – živočichů, hub a  rostlin.  
Účast na olympiádě předpokládá dlouhodobou přípravu žáka, a 
proto si vážíme snahy každého, kdo se  biologické olympiády  
zúčastní.            Hana Dvořáková 

 

Výsledky: 
 

Kategorie D (6.-7. třída)     Kategorie C (8.-9.třída) 
1. Vratislav Smetana VII.A     1. Markéta Mentzlová VIII.A 
2. Lenka Závodná VII.B      2. Radka Lukášková VIII.A 
3. Blanka Michálková VII.B      3. Petra Bartáčková VIII.A 
 
Matematický klokan 
V pátek 18.března 2011 proběhla na naší škole mezinárodní soutěž „Matematický klokan“. 
 

Kategorie „ Cvrček“  - žáci 2. a 3. tříd   Kategorie „Klokánek“ – žáci 4. a 5.tříd 
1. Juřička Jan  3.A     1. Dvořák Cyril 5.A 
2. Kostiha Viktor  2.A     2. Horák Radim 4.B 
3. Šmíd Štěpán 2.C     3. Buráň Radim 5.A 
 
 

Kategorie „Benjamin“ vybraní žáci 6. a 7. tříd  Kategorie „Kadet“ – vybraní žáci 8. a 9.tříd 
1. Papučík Lukáš 6.B     1. Buráň Vít   9.B 
2. Lukeš Tomáš 7.A     2. Plášková Anna 9.C 
3. Čubík Dušan 6.A     3. Oharek Lukáš 9.B 
 

Okresní kolo PYTHAGORIÁDY 
 

Obrovským úspěchem pro 
naši školu je umístění žáka  
Radima Buráně z 5.A v 
okresním kole matematické 
soutěže Pythagoriáda, kde 
získal 2. místo a na vítěze 
mu chyběl pouze jediný 
bod. Soutěžilo 78 žáků 
pátých tříd. 
 

 

Velké vítězství v počítačové grafice 
 

Již více než deset let pořádá Gymnázium Uherské Hradiště ve spolupráci 
se ZŠ Staré Město soutěž "Malování na počítači". 
24.května 2011 se této soutěže zúčastnilo 27 žáků 6.-7.tříd a sekund 
víceletých gymnázií. V prvním kole museli žáci zvládnout malování v 
programu MSPaint podle předlohy, ve druhém kole pak popustili uzdu 
své fantazii při volném kreslení na téma "Pozvánka na film pro děti". 
Bezkonkurenční vítězství získaly žákyně naší školy Monika Dudová a 
Vendula Vaculová ze 7.B, které se podělily o první dvě místa, výborný byl také Tomáš Lukeš ze 7.A, 
který obsadil 4.-5.místo.        Dana Dědáková a Veronika Pálková 
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* SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * 
 

Rybník 
Cesta nás zavedla k louce, mezi vysokou trávou rostly sem tam květy 
pestrých barev. Mezi nimi poletovali bílí, modří a žlutí motýli. Slunce nás 
příjemně hřálo do obličeje a s vlasy si pohrával svěží letní vánek. Cítila 
jsem teplo, které mi prohřálo celé tělo, zanedlouho ke mně pronikla vůně 
vody. 
Sešli jsme z menšího kopce a za stromy se objevil rybník. Jeho hladina se 
třpytila a slunce pálilo na travnatou pláž. Položili jsme si své věci na 
obrovské kameny, a protože bylo horko, šli jsme se koupat. 
Voda v rybníku mi omývala nohy a pomalu jsem postupovala do hlubiny, 
až jsem se ponořila celá. Sluneční paprsky prosvítily zčeřenou hladinu. 
Kolem mě proplouvaly barevné ryby a jejich šupiny se třpytily ve 
slunečním svitu. Na dně rostly duhové korály. Připadala jsem si jako 
v moři.                      Monika Dudová, 7.B 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obrázek Monika Dudová, 7.B 

On 
 

On je pán nás všech. Jdi s ním. Běž! 
Já s ním šel též. 

Už je čas, jdi dál. Tam je lán, na něm věž.  
Slyš! Zvon již ztich. Však včas jdeš. 
Nač ten spěch? Bát by ses měl snad?  

Vždyť je den, zříš ten jas? 
Mlč a lež! Měl bys mít strach. Míň máš sil již. 

Však klid. Už sníš. 
Dál tmí se les. Noc je dnes. 

Blesk svit a hrom řval. Déšť chce se sem snést. 
Muž tam spí a sny se mu sní. 

Brát jsi chtěl tak, až vzal jsi mu dech! 
Tam krev, křik a pláč. 

Věz, že bdí pod ním mech. 
Tak jest, až můj duch zří tvůj děs! 

Šli jsme oba s ním. 
On je pán nás všech. Jdi s ním. Běž! 

Já s ním šel též. 
Tomáš Vincenec, 9.C 

Dopis budoucím pokolením 
Jmenuji se Michal Vítek a dnes, kdy píši tento 
dopis, se píše rok 2011 a mně je přesně 10 a 
půl roku. 
Ať už bude můj dopis číst kdokoliv, chci 
tímto přiblížit můj život dnes a moje 
představy o budoucnosti. 
Chodím do 5. třídy. Moji rodiče jsou již 
několik let rozvedení. Já žiji s maminkou a 
starší sestrou Luckou ve dvoupokojovém 
bytě v Uherském Brodě. Doma máme 
domácího mazlíčka – kočku Roxanu. Rád 
chodím ke své babičce „Šuťce“, kterou mám 
také velmi rád. 
Do školy chodím rád, máme přísnou, ale 
spravedlivou paní učitelku. Prospěch nemám 
špatný, ale musím se přiznat, že jsem líný a 
průměr mi stačí. Mamka s paní učitelkou mně 
neustále domlouvají, že jsem chytrý kluk a 
všechno si kazím leností. Musím přiznat, že 
mají pravdu a v budoucnu se s tím budu 
snažit něco udělat. Mám spoustu aktivit, ale 
ze všeho nejradši mám sport. Aktivně hraji 5 
let hokej, 3 a půl roku florbal, ale baví mě i 
tenis, squash, stolní tenis, fotbal a lyžování. 
Chtěl bych se oženit a mít dvě děti. Kdybych 
si mohl vybrat školu, asi bych se hlásil na 
sportovní management. Chtěl bych být 
profesionálním hokejistou, ale toho asi 
nedosáhnu. Jenže cíle jsou v životě důležité. 
Až budu starší, chtěl bych být hokejovým 
trenérem. A chtěl bych také, abyste byli po 
mně. 
S láskou budoucí táta. 

Michal Vítek, 5.A 

Jarda David, 1.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 *  
 

Jedovnice (postřehy) 
Je neděle ráno. Finále začíná. Už od první minuty to byl 
vyrovnaný souboj. Hraje se tvrdě, obě strany vytvářejí tlak a 
šance ke střele. Motivace je veliká. Před koncem 1.třetiny 
gólmanka Dobrušky vyhazuje běžícím spoluhráčkám míč a 
ten po chybném střídání naší obrany znamená první 
inkasovanou branku. Je konec první třetiny a nálada na 
střídačce není nijak hysterická. Trenér nám říká pár 
důležitých slov a dodává větu: „ Věřím vám, baby, máte na 
ně.“ Začíná druhá třetina. Hra je už od začátku opět 
vyrovnaná. Ve třetí minutě přichází od Dobrušky nebezpečná 
střela, kterou má naše gólmanka Karolína pevně pod 

kontrolou. Poté vyhazuje dlouhý a přesný míč, který mi přistává na čepeli. Beru míč, nabírám rychlost, 
obehrávám hráčky Dobrušky a „zavěšuji“. Stav je 1:1. Křičíme, ječíme a objímáme se radostí. Po zbytek 
třetiny se nic nestalo a halou se rozléhá zvuk udávající konec 2.třetiny. Emoce na střídačkách obou týmů 
jsou vypjaté, nervozita stoupá a v publiku panuje otázka: Kdo se stane mistrem ČR?  
Startuje 3.třetina, která vše rozhodne. Míč má naše obrana, která svou přesnou nahrávkou posílá Terezu 
dopředu. Ta obehrává hráčky Dobrušky a zaváží míč za soupeřovu bránu. Odtud posílá přesnou 
nahrávku do mé čepele a stav je 2:1. Dvě minuty do konce utkání a trenér Dobrušky odvolává 
gólmanku. Padá gól. Stav je 3:1. V podstatě je rozhodnuto, hráčky Dobrušky sedí v slzách a po další 
přesné nahrávce Terezy připisuje Kamila 4.gól. Je rozhodnuto, řveme, radost je obrovská. Díky skvělé 
taktice, psychické podpoře trenéra a skvělé hře mých spolužaček jedeme na MISTROVSTVÍ SVĚTA!!! 

Andrea Matějíčková, 9.A 
 
Divadelní představení Don Quijote de la Mancha 
Představení pojednávalo o rytíři Donu Quijotovi a jeho 
společníku Sancho Panzovi a vzniklo pod režijním vedením pana 
Bolka Polívky. Dona Quijota si zahrál dvoumetrový muž a 
Sancha Panzu si zahrála Anča, „120 kilogramové děvče“. Další 
účinkující byli z řad diváků, kteří ztvárnili některé postavy. 
Příběh ale nebyl jen o tom, jak Don Quijote zdolával větrné 
mlýny, ale také o tom, jak bychom se měli chovat, o naší 
lenosti a že nemáme zapomínat na knihy, které člověk bude 
vždy potřebovat. 
Bylo to představení plné humoru, zábavy a poučení, což se 
často nevidí, a proto jsme odcházeli všichni nadšení. Když Don 
Quijote „umíral“, jeho posledním přáním bylo rozloučit se se 
všemi, kteří si v představení zahráli. Všichni dostali na památku nějakou drobnost.  

Martina Šimková a Michaela Kotková, 9.C 
 
Projekt Holocaust 

4.dubna se žáci 9.tříd zúčastnili přednášky o holocaustu. 
Přednášku vedl pan Pavel Pakosta z Centra vzdělávání a 
dialogu. Vyprávěl nám příběh Otty Wolfa, židovského 
chlapce, který zachránil svou rodinu před jistou smrtí, a 
také povídal o Nikolasi Wintonovi. Viděli jsme záběry a 
slyšeli informace o koncentračních táborech, převážně o 
Osvětimi, kde zbytečně umřelo mnoho lidí. Na konci 
programu pan Pakosta mluvil o neonacismu v ČR. Zhlédli 
jsme videa o českých neonacistech a vysvětlili si různé 
pojmy a názory. Během přednášky jsme se dozvěděli 
hodně užitečných informací, které nám pomohly vytvořit si 

názor na Hitlera a holocaust. Přednáška byla velmi poučná, ale plná smutných příběhů. 
Karolína Slezáková, 9.A 
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Čím chceš být? 
zvěrolékař x zvěrolékařka – 7x 
architekt, učitelka MŠ, lékařka, nehtařka, 
květinářka, elektrotechnik, automechanik, 
učitelka ZŠ, hokejista, florbalista, zedník, 
stolář nebo truhlář, plavec, fotbalista, 
advokátka, letec, nevím ještě, čím chci být 

Zažil jsi ve škole nějakou legrační 
příhodu? 
Na expedici Flora ve 2. třídě spadl Lukáš do 
rybníka – 14x 
Lukáš na výletě ve Štramberku sjel z dráhy 
na čtyřkolce a provozovatel ho musel honit. 
Jak jsme se s Gábou seznamovali. 
Jak jsme s Kubou probírali rozmnožování. 
Jak Lukáš vyhrabal na výletě ve 
Štramberku z popelnice štupl a vzal si ho 
domů na památku. 
Když Laďa s Lukášem spolu zpívali. 
Když si Artur při diktátu prdl. 
Jak Kuba nazouvákem rozbil okno. 
Jak se Laďovi roztrhly gatě. 

ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Míša Urubčíková, 6.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na otázky odpovídali žáci 5.A.                Bára Urubčíková, 9.B 

Co se ti ve škole líbí: 
soutěže, hry, exkurze, výlety, sportovní akce, vše 
je supééér, líbí se mi všechno moc, 
je to tu super – hodní učitelé, 
jsem spokojená, hlavně s paní učitelkou, 
skvělé je všechno, hodná paní učitelka, je to tu 
výborné, třídní paní učitelka skvělá, 
jsem spokojená hodně moc ☺ 
Co se ti nelíbí: 
že nám odvezli mléko a jogurty, 
že se změní učitelky 
 

Chtěl bych změnit: 
záchody k lepšímu, zlepšit obědy, delší přestávky, 
1 x za měsíc ředitelské volno, hygienu v jídelně, 
nic bych neměnila, ani pana ředitele 

Co zajímavého ve škole bys chtěl mít? 
míň učení, víc her, vše mi vyhovuje, nic mi 
neschází, mléka a jogurty, chtěl bych 
fotbalové hřiště s umělkou, více tělocviku, 
všechno je super, mít v 6. třídě výuku o 
zvířatech a zkoumat je, ZOO, jsem 
naprosto spokojená, chybí mi trampolína, 
stolní fotbal…  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Bojíš se něčeho? 
těžšího učiva – 3x, 
že budou horší známky na vysvědčení, testů, 
seznámení s novými spolužáky – 2x 
nové sestavy učitelů – 4x, změn, 
jestli se vůbec do šesté třídy dostanu ☺, 
nebojím se ničeho – 5x 

Na co se v 6.třídě těšíš? 
sportovní hry, na hodného pana učitele, 
na nové spolužáky a kamarády, na všechno, 
na nové zajímavosti, na nové učení a učitele, 
že vyzkouším nového pana učitele, na 
informatiku, že budu chodit ze třídy do třídy, 
těším se na společný tělocvik se 6.B, 
na víc tělocviku, že budu na II. stupni, 
na svůj profil na PC 

Které předměty tě baví? 
1.místo – tělesná výchova  - 19 hlasů 
2.místo -  matematika, vlastivěda, Hv, 
     přírodověda, – 9 hlasů 
3.místo – český jazyk, Vv – 7 hlasů 
4.místo -  pracovní činnosti – 6 hlasů 
5.místo -  angličtina – 4 hlasy 
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* 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 * 
 

Králova řeč (The Kings Speech), 2010, (režie:Tom Hooper) 
Velmi dojemný příběh z Anglie 20.století. Král Jiří V. umírá a na trůn 
nastupuje král Edward, který se však po pár měsících dobrovolně vzdává 
trůnu kvůli ženě, kterou miluje, Wallis Simpsonové, dvakrát rozvedené 
Američance. Princ Albert, vévoda z Yorku, druhorozený syn krále 
Edwarda VII. a budoucí anglický král Jiří VI., otec současné britské 
královny, nezvládne veřejný projev, protože trpí údajně nevyléčitelnou 
koktavostí, což je pro osobu jeho postavení velkou diskvalifikací. A 
koktavý Bertie se má najednou stát vůdcem národa v době, kdy si Evropa 
začíná uvědomovat hrozbu jménem Adolf Hitler. Lid potřebuje hlas, který 
by jej podpořil v těžkých chvílích. Král ale koktá. Jeho manželka tedy 
najde už po milionkráté lékaře, tentokrát (ne)doktora Lionela Logua. 
Doktor je sám o sobě zvláštní, až by se dalo říct, že pro královskou 
rodinu nevhodný, ale postupem času se mezi králem a doktorem vytvoří 
přátelské pouto. Pomůže Lionel králi přemoct svou nemoc, aby podpořil 
lid? Film ohromuje především díky brilantně a chytře napsaným dialogům 

a skvělému herectví Colina Firtha. Snímek byl oceněný čtyřmi Oscary a dvanácti nominacemi. V hlavních 
rolích Colin Firth (Deník Bridget Jonesové), Geofrey Rush (Piráti z Karibiku) a Helena Bonham Carter 
(Harry Potter).                Veronika Vítková, 8.A 

 

Vyrůstáme na Avataru 
Film Avatar, jehož autorem i režisérem je James Cameron, se stal 
největším fenoménem všech dob, na který se nedá zapomenout. 
Snad jen proto, že neuvěřitelný rozruch, který tento 155 minutový 
film rozpoutal, se bude opakovat ještě dvakrát. Jako vůbec 
nejúspěšnější film navždy změnil filmovou historii a utržil spoustu 
rekordů. Na tom se shoduje nejeden kritik, ba i obyčejný divák. 
Cameron říká, že tento snímek chtěl začít točit již po dokončení 
svého Titanicu v roce 1997, ale v té době nebyla dostatečně vyspělá 
technologie. Proto na filmu 12 let pracoval, až ho přivedl k dokona-
losti. A v roce 2009 jej konečně mohl přivést na filmové plátno. 
Dlouhou dobu se neznaly přesné údaje o rozpočtu filmu. Až v nedáv-
né době společnost 20th Century Fox naznačila, že s celým 
natáčením a marketingem do Avatara investovala 460 000 000 
dolarů. Tím se tento film stává nejdražším filmem současnosti. 
Ovšem Cameron se může pyšnit i jiným největším rekordem - Avatar 
je první a jediný film v historii, který ve výdělku překonal hranici  
2 miliard dolarů. Tímto předběhl dosud nejvýdělečnější film Titanic. 
Celkový výdělek filmu, pouze za návštěvnost v kinech, činí  

2 770 204 777 dolarů. Jen pro zajímavost - v Česku vydělal 11 747 704 dolarů. Dále se stal v kinech 
nejnavštěvovanějším filmem a například i nelegálně nejstahovanějším. Film získal 3 Oscary: za výpravu, 
kameru a vizuální efekty a dalších 6 nominací. Také získal Zlatý glóbus za nejlepší dramatický snímek a 
James Cameron za nejlepší režii. Již je zveřejněno, že Cameron pracuje na natáčení druhého a třetího 
dílu. Prozradil, že trilogie filmu Avatar by měla být dokončena v prosinci 2014 a v roce 2015 má přijít do 
kin. V druhém díle Avataru se děj přesune na oceán a objeví se 
podvodní snímky oceánů, bohatý a různorodý vodní svět měsíce 
Pandora, na kterém se odehrával děj prvního dílu. Třetí díl by se 
měl spíše zabývat průzkumem jiných planet. Děj bude hlavně 
rozšířen přes systém Alpha Centauri AB, ve kterém se Pandora 
nachází. Počítá se samozřejmě s tím, že Avatar bude nadále 
naprosto uchvacovat diváky a že pokračování bude opět 
„bomba“. Toto je největší zásluha, kterou se Avatar může pyšnit, 
protože film je točen v ateliérech před zeleným pozadím a téměř vše, co tam vidíte, je vytvořeno 
počítačovou technologií.                Tomáš Vincenec, 9.C 
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Osmisměrka 

                    Klára Manová, 9.C 
 

 

 
 

        obrázek Bianca Kučerová, 1.A 
Endyho životopis 

 

Narodil jsem se v Otrokovicích 
19.května 2004. Nakukali mi, že jsem yorkshirský teriér. Mám 
jim věřit? Prvních pár dní byla pořád tma, ale pak si svět asi 
uvědomil, že už by mi mohl rozsvítit.  
Když mi bylo šest týdnů, páníček mě odvezl do Zlína, kde si mě 
převzaly nějaké cizí bytosti, se kterými momentálně žiji. Asi před 
čtyřmi lety jsem se svou exmanželkou zplodil devět dětí, ale 
neplatím alimenty, tak je nevídám. Dnes už je 
mi sedm let, jsem rozvedený a jsem občanem 
tohoto státu. Někdy chodím do práce do 
obýváku na pohovku, protože je tam měkčí 

polštářek, jindy zaspím v dětském pokoji. Venčí mě třikrát denně, krmí mne pořád, už 
teď mám pozadí větší než hlavu. Můj zdravotní stav je dobrý, jenom někdy trošku funím.  

Tomáš Lukeš, 7.A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obrázek Simona Vráblíková, 8.B

    Křížovka 1. 
              

2. 
                                      

 

    3. 
            

 

     4. 
        

 

  5. 
              

 

    6. 
              

 

A U T O T É K A 
D K Č A S A O P 
V O O R T I N A 
O P I Š S CH C R 
K A O U E E E T 
Á P O N S Z V M 
T M U K A Z I Á 
K A M A R Á D N 

Koš, šunka, muka, nitro, 
pošta, levá, esa, 
advokát, autotéka, 
kamarád, apartmán, vid, 
konce 

Naše teplé měsíce, ty já mám rád 
nejvíce… 
 

Mám vymyslet básničku o tom našem jaříčku. 
Mně se jaro velmi líbí, ale něco tomu chybí. 
Ještě je tu zima, mráz, ale zase spousta krás. 
Když se rodí mládě a rozkvete květ, 
rozzáří to aspoň trochu náš špinavý svět. 
Ale když se oteplí, zábava se k nám lepí. 
Můžeme se koupat, hrát si, na políčku zasít klasy. 
Jaro, léto je prostě cool, pochopí to každý … 

Tomáš Lukeš, 7.A 
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Levně, ale efektně 
Když vám v kapse cinká posledních pár mincí a chcete vypadat 
dobře a hlavně originálně, tak právě pro takový případ mám 
pro vás pár tipů. Budete potřebovat těch pár mincí a pořádnou 
nadílku fantazie (té se meze nekladou). Módním hitem jsou 
přírodní barvy - béžová, tělová, bleděmodrá, olivová, bílá a 
zářivé neonky - růžová, červená, tyrkysová, žlutá a zelená. 
Mezi všestranné doplňky patří šátek, který si dokonce 
zvládnete samy pomalovat barvami na textil nebo i lakem na 
nehty. A kdybyste měly hodně trpělivosti, tak by se dal pošít 
korálky a flitry či něco na něj vyšít. Šátek se dá uvázat na 
piráta, babku či použít jako pléd, pareo, opasek nebo 
čelenka. Svůj zevnějšek můžete vylepšit náušnicemi, 
náramky a korálky. Samozřejmě se porozhlédněte i v šatníku 
sourozenců, maminky nebo babičky, ale nezapomeňte se jich předem zeptat. Ale v 
některých případech stačí jen přešít knoflíky, odpárat kapsu, zkrátit, přepásat 
šátkem a nový model je tu. Košile jsou právě v módě hlavně kárované, ohrňte 
rukávy, udělejte vpředu suk a máte bolerko. Vlastníte nepříliš zajímavé tričko 
s dlouhým nebo krátkým rukávem? Navlékněte si přes něj nátělník ladící barvy a 

nemusíte mít mikinu, protože vám bude teplo. Je super mít v zásobě různé barvy tkaniček, abyste své 
oblíbené boty sladily se zbytkem oblečení a staré žabky pošijte 
flitry, knoflíky a korálky. Dlouhé vlasy v létě nejsou příliš 
pohodlné, a tak si je vyčesejte do ohonu, zapleťte copánky. 
Vlasy se dají oživit čímkoliv - bavlnkami, mašlemi, sponkami, 
gumičkami a proč si třeba nedát elegantní slamáček, na který si 
dáte umělé květy? Doufám, že jsem vás aspoň trochu inspirovala a teď jen nahodit úsměv a vyrazit do 
velkého světa! ☺☺☺☺          Anna Plášková, 9.C 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Džíny 
Jak víte, džíny se staly nezbytnou součástí 
našich šatníků. Víte ale, odkud vlastně přišly? 
Na nápad vyrábět ze stanové látky „jeans“ 
kalhoty přišel bavorský Němec Levi Strauss, 
který se přistěhoval do Ameriky. Byly 
patentovány v roce 1873 a jsou oblíbené 
dodnes, a to dokonce i původní model, tedy 
džíny s cvočky a poklopcem na knoflíky. Pro 
zajímavost - v roce 1885 jste si mohli v USA 
koupit jeden pár nových džín za $1,50. Sto let 
staré džíny značky Levi’s nalezené v dole v 
Kalifornii, byly vydraženy za $36 099. V 50. 
letech byly džíny považovány za symbol 
mírného protestu mezi teenagery – dokonce i 
některá kina nebo restaurace zakazovaly 
vstup v džínech. To se změnilo během 60. let, 
kdy se džíny staly uznávanými a v 70. letech 
dokonce pevnou součástí módního světa. 
Dnes už existují ve spoustě stylech, střizích, 
barevných provedeních a také se dají 
kombinovat s řadou zajímavých doplňků. Do 
dnešní doby nikdo džíny nenahradil, nosí je 
všechny generace. Nepochybně jsou i ve 
vašem šatníku.  Klára Manová, 9.C 
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Brodské florbalistky ve světové špičce! 
Florbalistky naší školy se vrátily z Mistrovství světa základních a 
středních škol ve florbalu se skvělým čtvrtým místem. Na turnaji, 
který proběhl 23.-29.května v Plzni, nestačily pouze na mistryně 
svého oboru ze Severu. 
Jak to ale začalo? Nejprve naše děvčata zvítězila na 
republikovém finále v moravských Jedovnicích. Na MS bojovaly 
dívky nejprve s týmem Švédska a Nizozemí, obě utkání vyhrály, 
pak drtivou porážkou 13:0 zdolaly tým Maďarska a vyhrály také 
nad Slovenskem. V semifinále podlehly Finsku 3:6 a v sobotu 
nastoupily k boji o bronzové medaile. V tomto utkání podlehly 

dívky družstvu Švédska a skončily na 4.místě. Zlaté byly Polky, stříbrné Finky a bronzové Švédky.  
Naše děvčata ukázala, že se s nimi musí počítat. 
 
Orion Florbal Cup 
Mladší děvčata také nezahálela. Ve dnech 14.-15.února se 
zúčastnila republikového finále ORION FLORBAL CUPu v Plzni 
v kategorii III (děvčata 6.-7. tříd), do kterého se probojovala 
přes okresní kolo, krajské kolo a kvalifikaci. V Plzni se sešlo 
šest nejlepší školních družstev v této kategorii. Naše děvčata 
ve své skupině odehrála zápasy s družstvy ZŠ a MŠ Těšany a 
ZŠ Jih Mariánské Lázně. V semifinále je čekal vítěz druhé skupiny, družstvo ZŠ Komenského Nové Město 
nad Metují. I přes nejlepší výkon, který v turnaji děvčata předvedla, se nepodařilo obhájit druhé místo 
z loňského roku a děvčata skončila na 4.místě, což je v republikovém finále velmi pěkné umístění. 
Sestava družstva: Černíková Michaela, Dědková Veronika, Dudová Monika, Kudelová Denisa, Matoušková 
Adéla, Sedlačíková Kateřina, Štajnochová Klára, Šůstková Edita a trenérky Blažena a Lucie Chovancovy. 
 
Mezinárodní finále DĚTI FITNESS - GROUPS Praha 

Malé i velké aerobičky ukončily sezónu v soutěžích skupin finálovými 
úspěchy v L´DIAMONDS AEROBIC TOUR v Hluku 21.května a v 
mezinárodním finále DĚTI FITNESS  28.května v Praze.  
V Hluku se soutěžilo podle TOPŮ, výkonnostních skupin. 
MICKEY MOUSE obsadily 2.místo, 
KLEOPATRY–3.místo, CHEERLEADERS– 
2.místo. 
 

DĚTI FITNESS PRAHA - 28.května 
Do Prahy děvčata postoupila z morav-
ského kola v Otrokovicích. Kleopatry z 1. 

místa, Mickey Mousky ze 2. místa. Soutěž probíhala ve dvou dnech v úplně 
nové hale Aréna Sparta. Kleopatry obsadily 4.místo, nechaly za sebou 
všechny moravské týmy a porazily je jen favoritky z Fit klubu Pardubice, Plzně a Ústí nad Labem, Mickey 
Mousky skončily na výborném 5.místě, Cheerleaders byly osmé. 
Byla to letos dřina, ale stálo to za to!             Hanka, Broňka, Vlaďka, Míša a Iveta 
 

MMiillíí  ččtteennáářřii,,  dděěkkuujjeemmee  VVáámm  zzaa  ppřříízzeeňň  aa  ppřřeejjeemmee  kkrráássnnéé  pprráázzddnniinnyy..  
 

 

Dnešní číslo pro vás připravili redaktoři: 
 

Kamila Cejpková a Tomáš Lukeš ze 7.A, Kristýna Habrnálová a Veronika Vítková z 8.A, Lukáš Jílek z 9.B, Klára 
Manová, Aneta Příhodová a Tomáš Vincenec z 9.C a Mgr.Vlasta Slavíčková 
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