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Co v našem časopise najdete? 

� úvodník 

� co se stalo 

� exkurze, akce, soutěže 

� dvě interview 

� hudební okénko 

� filmové okénko 

� módní okénko 

� perličky, křížovka 

� přílohu plnou zajímavých 

prací našich žáků 

       
výjimečné logo k 20. číslu Chaozzu - Filip Šiška, 8. A 
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Schůzka bývalých redaktorů Chaozzu 

Je pátek 30. března 2012, tři hodiny odpoledne. Redakci 
časopisu dozrál čas na to, aby se poznala se svými 
předchůdci. Právě začíná be-
seda s bývalými redaktory 
Chaozzu u příležitosti vydání 
dvacátého čísla. Měli jsme 
možnost popovídat si s On-
dřejem Kunčarem, který pra-
cuje na DDM, Míšou Mošť-

kovou, ale i loňskými kolegy – Lukášem Jílkem, Tomášem 
Vincenecem a Anetou Příhodovou. Určitě mezi námi nesměla 
chybět paní učitelka Vlasta Slavíčková, která byla jedna z těch, 
kdo s Chaozzem začali. Ti nejstarší redaktoři nám řekli, že když 
sedávali na koberci v kabinetu paní učitelky Slavíčkové, nebylo 
to jen o psaní, ale i o spolupráci. O tom, že mohli udělat kus 
práce společně. Doufáme, že je to tak dodnes ☺. Paní učitelka nám zase prozradila, že 
jsme se mohli jmenovat Vinohradský zpěváček a že název Chaozz měl vystihovat dění ve 
škole, jen musel být zkomolen, aby to málokdo poznal. Nebo že Chaozz měl svého 

předchůdce a jmenoval se 
jako naše příloha – Naše 
škola. Určitě se 
budeme těšit na 
další podobná 
setkání. 
          Tomáš Lukeš, 8. A 
         

 

 

 

 
 

V Á C L A V  H A V E L  
 

5. října 1936 - 18. prosince 2011 

Do naší paměti se zapsal především jako prezident, disident*, dramatik a politik.  
Vzpomínáme ho zde, neboť se zasloužil mimo jiné i o svobodu tisku. 

ČEST JEHO PAMÁTCE! 

*disident = odpůrce 
komunistického režimu 
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CO SE DĚLO …                 
 

Třída jako les 
Na naší škole je možné opravdu všechno. Své o tom ví třída 8.A, jejíž 
žáci našli 16. ledna 2012 pod tabulí dvojici hřibů. Jednalo se o 
hnojníky domácí, které dosahovaly do výšky 10 a 4 cm. Tato houba 
vyrostla ze dřeva, jak je na to zvyklá z přírody a kolem ní byly 
vysypány výtrusy. Přes víkend, kdy je ve třídě teplota až 24°C má 
houba dobré podmínky pro růst. V to dopoledne se stala 
kuriozitou pro všechny vyučující, nejen v 8.A. Ještě tentýž 
den odpoledne byla tato rarita odstraněna. 

Tomáš Lukeš, 8.A, foto p.u. Frenzlová 
 

Přijímací zkoušky aneb hrůza, jež pohltila devítky 
V zimním čísle jsem vám vyprávěla o hrůze Scio testy. Teď vás seznámím s jinou – horší 
hrůzou. Letošní osmáci, třeste se! Za pár měsíců se v této situaci, kterou vám hodlám 
popsat, ocitnete vy sami. My deváťaci, vám to rozhodně závidět nebudeme, protože je to 
situace, která vám změní celý život. Tak tedy. Připravovali jsme se s paními učitelkami 
dobrý půlrok a tak nějak jsme si mysleli, že to bude stačit. Ale v březnu začala být situace 
vážná. „Bože, ta rovnice, já ji nevypočítala!“ Jednou se smějete, pak brečíte a říkáte si 
„Není tohle bláznovství?“ Upřímně, kdyby mě tehdy zavřeli do Kroměříže, byla bych ráda. 
Když jsem se na sebe podívala do zrcadla, viděla jsem člověka vystresovaného, ale zároveň 
šťastného, že ty dva osudné dny už přicházejí. Čas ubíhal jako splašený, a když už byla 
sobota, marně jsem se snažila nemyslet na nic jiného než na zkoušky. Pak ale byla neděle 
a bylo jasné, že dneska už nemůžu nic dělat nebo všechno zapomenu. A tak jsem šla 
nakupovat. Jenže nákupy pominuly, já došla domů a sedla si na gauč. Začala se mi točit 
hlava, zrychlil se mi dech a začalo divně mručet v břiše. Ubrečená...jak mám zahnat 

nervozitu, když byla vidět i na mé pleti?! 
Nemohla jsem usnout. Písničky, které obvykle 
zabíraly - nic! Dýchání, tep snad 200! Snaha 
uklidnit se byla naprosto zbytečná, tělo si 
prostě dělalo, co chtělo. V pondělí jsem se 
probudila, hlava se mi točila a opravdu jsem 
nevěděla, kde je strop a kde je podlaha. Mám 
všechno? Přijedeme včas? Hlavně tu mp3 do 
auta. Nasedla jsem a v té chvíli se stal zázrak. 
Já jsem se uklidnila, řekla si „Udělat to musíš 

tak jako tak, žádné nervy!“ Co se to děje? Přišla jsem tam, dali mi kód, centropen a jedem. 
Všeobecné testy - katastrofa. Matematika - ze mě je snad génius? Čeština - to nevypadá 
dobře! Odpoledne jsem se totálně sesypala. Všechno bych napsala jinak, všude mám chyby. 
Druhý den jdu s kamarádkou a hned je vše růžovější! Všechno je lepší. Snad proto, že už 
vím, co mě čeká. Nakonec jsem spokojená. Jenže středa, toť už krize. Brečet, smát se? 
Nehty okousané, všechno v troskách. Co budu dělat, když vše dopadne špatně? Nakonec 
vše dopadlo nad mé očekávání a já jsem si mohla dokonce vybrat, kam půjdu na školu! 
Guma od paní učitelky Frenzlové pomohla. Však jsem ji jako talisman, chudáka, málem 
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umačkala! Všechno mám za sebou, ale pořád mám pocit, že ještě není konec. Jak můžou 
dva dny, na které se chystáte půl roku, uběhnout tak rychle? Čas si s námi 
pohrává. A jelikož už vás nejspíš nudím, přeji vám krásné prázdniny a zdařilé 
příští přijímací zkoušky!     Veronika Vítková, 9. A, obrázek Lukáš Koníček, 2. B 
 

EXKURZE, VÝLETY, BESEDY, SOUTĚŽE … 
 

Memento 
Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili programu Memento. Jedná se o protidrogový program formou 
příběhu. Předvádějící nám zahrál vybrané scény ze stejnojmenné knihy od Radka Johna. 
Hlavní postava, mladý Michal Otava, se dostává do party narkomanů. Michal se postupně 
stává na drogách závislý, i když si myslí, že to s ním není tak vážné. Sám se stává 
výrobcem pervitinu, dostane se do vězení, je agresivní a těžko se mu shání práce. Nakonec 
skončí v psychiatrické léčebně pro pacienty s těžkým poškozením mozku. Tam vzpomíná, 
jak to všechno začalo. Kniha byla napsána podle skutečné události odehrávající se v 80. 
letech. 

        

David Navrátil, 8. A, 
  

foto p.u. Frenzlová 

Anglická olympiáda 

Dne 2. 2. 2012 se v jazykové učebně pořádala anglická olympiáda osmých a devátých 
ročníků. Olympiádu organizovali paní učitelka angličtiny Veronika Jakšíková a pan učitel 
Martin Šubík. Sešli jsme se po druhé hodině a první, co nás čekalo, bylo seznámení s 
pravidly. Vždyť to znáte. Neopisovat, jak se podepsat... Začali jsme tedy poslechem a 
následným vyplněním otázek, jež se k poslechu stahovaly. Poté jsme si museli 
přečíst článek a také odpovědět na otázky. No a na potřetí neplatilo „to nejlepší 
nakonec“, nýbrž to „nejhorší“! Povídání na náhodně vybrané téma. Všichni ale 

byli dobře naučení, a tak jsme byli 
všichni skvělí.        Veronika Vítková, 9. A 
 
                                    

Katia byla úspěšná i na kole okresním, kde se dostala na 2. místo. Gratulujeme! 

1. Katia Walderová 9. B 
2. Veronika Vítková 9. A 
3. Tomáš Lukeš 8. A 

Učitelka na žáka: Řekni mi výsledek tohoto příkladu. 
Žák: Ehm Ehm Ehm     Učitelka: Ano, správně ☺. 
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EXKURZE, VÝLETY, BESEDY, SOUTĚŽE …                                          
 

Biologická olympiáda 
 

 
 
 
 

 
 
 

Školního kola Biologické olympiády jsme se měli možnost zúčastnit 14. února. Věty v tomto 
článku se vám mohou zdát poněkud zlehčené, ale koneckonců, píšu je já ☺. Školní bylo o 
tom to prostě „zkusit“. Samozřejmě, připravoval jsem se, ale neznamenalo to tolik jako 
kolo okresní. Jak můžete vidět z tabulky výše, tuto část biologické etapy jsem bez 
problému zvládl, což mě až překvapilo. Díky mému zmíněnému výsledku jsem se dostal do 
okresního kola, kde už se nervozita dala krájet. Konalo se na Domě dětí a mládeže 
v Uherském Brodě, a když jsem viděl ty Hradišťáky, kteří mi nemohli ani odpovědět na 
otázku, jak byli zabořeni do studijního textu, zaplavoval mě pot. Na závěru okresní části 
jsem byl opět mile překvapen, ba až uchvácen. Nemohl jsem si vysvětlit, jak je možné, že 
osmák z brodské základky dokázal přeskočit všechny studenty a žáky devátých ročníků, 
dokonce i Markétu Mentzlovou z 9. A, která zabrala 11. místo a dostat se na krásné druhé 
místo. Přestože jsem měl nervy na dranc, bavilo mě to a začal jsem se těšit i na 
krajské kolo. To se konalo 11. 5. v areálu ZOO Lešná ve Zlíně. Všechny soutěžní 
části se mi tam zdály o mnoho těžší, ale šlo to také poznat za výsledku. Skončil 
jsem devátý. Děkuji paní učitelce Dvořákové za pomoc při přípravách na 
všechna kola.            Tomáš Lukeš, 8. A 
  

Matematický klokan 
Dne 17. března na naší škole proběhla soutěž „Matematický klokan“. Zapojili se do ní, již 
tradičně, žáci od druhých po deváté třídy. Je to mezinárodní soutěž, která vznikla v 
Austrálii. Úkoly byly opět rozděleny do 3 kategorií, podle počtu bodů, které na ně 
bylo možno získat. Na řešení matematicko-logických úloh jsme měli 60 minut. Ně-
které úlohy byly opravdu zapeklité… 

 
 

 

 

 

Kategorie D (6. a 7. ročník) 
1. Vladimír Janků  6. A 
2. Martin Miko  6. B 
3. Nikola Mahdalová  7. B 

Kategorie C (8. a 9. ročník) 
1. Tomáš Lukeš  8. A 
2. Markéta Mentzlová  9. A 
3. Vratislav Smetana  8. A 

Cvrček (2. a 3. třída) 
1.-2. Lucie Moravčíková  3. C 
 Michal Procházka  3. C 
3.-4. Šárka Meindlschmidová  3. B 
 Adéla Jahodová  3. C 

Benjamin (6. a 7. třída) 
1.    Lukáš Papučík  7. B 
2. Cyril Dvořák  6. A 
3.  David Dvořák  6. A 

Klokánek (4. a 5. třída) 
1.    Matěj Novotný  5. A 
2. Oliver Ludvík  4. B 
3.  Jakub Svozil  5. B 

Kadet (8. a 9. třída) 
 1.    Martin Farkaš  8. B 
 2. Tomáš Lukeš  8. A 
 3.  Radka Lukášková  9. A 

   David Navrátil, 8. A 
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EXKURZE, BESEDY, VÝLETY, AKCE … 
Pod modrou oblohou 
7. ročníku soutěže se zúčastnilo 190 škol s více než 2 000 
výtvarnými pracemi z ČR, Polska a Slovenska. Tato soutěž se 
konala také za osobní podpory našeho prvního kosmonauta – 
nyní europoslance - Ing. Vladimíra Remka. Naši žáci si vedli 
opět dobře. Práce Moniky Dudové z 8. B a Evy Gajdošové z 
6. A byly vyhodnoceny jako úspěšné a byly celý květen vystave-          Jan Bartoš, 6. B 
ny v Moravské Třebové. Blahopřejeme!           
 

Výlet do Polska         
Dne 14. 6. 2012 se 7. B spolu s dalšími žáky naší školy a p.u. Chmelařovou a Svitákovou 
vydali na cestu po Polsku. Cílem cesty bylo navštívit německý nacistický vyhlazovací tábor 
Osvětim. Zde bylo zpestřením této emotivní prohlídky to, že jsme měli možnost vidět 
některé lidi, které tu Němci věznili. A ani v nejkrásnějším městě Polska, Krakově, sídlem 
králů, jsme se nenudili. Po rozchodu na krásném krakovském náměstí jsme vyjeli 
domů. Počasí nám sice moc nepřálo, ale byl to skvělý výlet, kdy jsme spojili 
poučení i zábavu (v Krakově), dohromady.         Veronika Vítková, 9. A 
 

AKCE V KOSTCE … 
 

Červen 
- Matěj Novotný vyhrává druhé místo v posledním kole soutěže „Poznej 
naše město“. 
- Jsme pořadateli olympiády MŠ a prvního stupně ZŠ, do fotografování 
těchto akcí se zapojují členové redakce Chaozzu. 
Květen 

- Koná se školní kolo soutěže v počítačové grafice. Vyhrávají Lukáš 
Juřeník ze 6. A a Ondřej Srník ze 6. B. 

- První stupeň vyhrává čtvrté místo v dopravní soutěži 

- Začíná celoplošné testování páťáků a deváťáků  
Duben 

- 8 našich žáků se vydává do pražského Senátu na pozvání paní 
senátorky Juřenčákové za účelem zhlédnutí výtvarných děl 
uherskobrodských umělců a za prohlídkou Prahy a Valdštejnského 
paláce. 
- Ve školní družince se koná tradiční slet čarodějnic a čarodějů. U 
toho nesmí chybět ani Televize Slovácko.  
- Naše škola se zapojuje do akce Den Země, která se koná na 
Masarykově náměstí, a naši žáci učí malé děti, jak se chovat 
k přírodě. Také se tam zakončuje sbírka víček pro nemocnou Anetku 

Kráčalíkovou. 
Únor 
- Na prvním stupni naší školy probíhá recitační soutěž, které se účastní vítězové třídních 
recitačních kol. 

Matěj Novotný 

V  Praze 
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INTERVIEW S … paní učitelkou Danuší Šumíčkovou, která o sobě 
prohlašuje, že je nejstarší učitelkou na škole 

1. Jak se jmenují Vaše zvířátka? Tak dobře: Mikeš, Micka, 
Mourek, Míša, Zrzek, Fanoš, Bohuš, Jožina, Venda (kočky) + 
Res Adventus, řečený Réza (pes). Všechno nalezenci, ale o 
další se už postarejte sami. 2. Do jakého zvířete byste se 
chtěla převtělit? Zůstanu raději dál ryba. 3. Malovala jste 
někdy nějaký obraz na zakázku? Mnohokrát a všechny 
žánry. Zatímco v mládí figuru a abstrakci, ve stáří preferuji 
krajinomalbu a zátiší s květinami. 4. Na co máte zrovna 
chuť? Meditovat na svých zahradách, vnímat tu krásu stvoření 
kolem sebe a zdáli slyšet Bachovu tokátu a fugu d moll. 

(omlouváme se, že zdržujeme ☺) 5. Proč jste se rozhodla být učitelkou? Náhoda, původní 
záměr byl úplně jiný – umělecká keramika na VŠUP v Praze (Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová) 6. Odkud dojíždíte do školy? Ze stoleté chaloupky mikroregionu 
Východní Slovácko, nebo z usedlosti mikroregionu Za Moravú. Ale kořeny mám stále v Hradišti 
u Moravy, kde jsem se narodila a vyrůstala. 7. Co byste změnila ve školství? Mnohé, ale 
vám by se to nelíbilo, protože by se tvrdě vyžadovala kázeň a pracovitost. Kdo si totiž z dětství 
nepřinese pracovní návyky a schopnost vnímat umění, ztrácí šanci být tvořivý. A veškerá 
technika a věda jsou bez tvůrčí myšlenky a fantazie mrtvé. 8. Co byste chtěla vylepšit na 
naší škole, na chování žáků? Vůbec nic! Naše škola zůstane trvale v mých vzpomínkách pro 
výhled na mé hory, pro milé kolegy – kamarády, pro úsměvné chvíle se žáky a pro všechny, s 
nimiž jsem se tam 14 let denně a s radostí setkávala. 9. Vzpomínáte si na nějaký Váš 
vtipný okamžik ze školy, když jste byla žačkou? Jasně, těch bylo moc. Třeba na svůj 
častý a nezadržitelný smích v hodinách a následné vyrážení za dveře. Nebo na jednoho galána, 
který nakonec ode mne vyfasoval facku, a bylo po lásce. 10. Jaký máte názor na časopis 
Chaozz? Obdivuhodná aktivita žáků a učitelů. (děkujeme ☺) 11. Co si myslíte o dnešním 
světě? Bludný kruh. Virtuální realita nahrazuje skutečné prožívání světa, a tak se ani nedivím 
lhostejnosti k živým bytostem, střílení ve školách…nenasytnosti, neustálému zvyšování spotřeby 
čehokoli, plýtvání čímkoli… Naštěstí je ve středu toho kruhu Bůh. 12. V které době byste 
chtěla žít? Za života Ježíše Krista, a setkat se tak s živým Bohem. 13. Co byste udělala, 
kdybyste vyhrála milion korun? I na můj sen – útulek pro opuštěná zvířata – by to bylo 
málo. V případě větší výhry útočiště pro opuštěné děti, staré lidi a samozřejmě zvířata. Víte, 
kolik pracovních míst by se zároveň vytvořilo?! 14. Co byste nikdy v životě neudělala? 
Nejedla maso, neopustila svá zvířata a nezapřela svou víru. 15. Kam jste nejdál 
docestovala? Jsem rozený lokální patriot. Jakékoli cestování mne přímo děsí. A navíc – 
neznáme ani svůj domov, co vlastně hledáme v cizině? Není to ujištění, že doma je 
nejlíp? 16. Které tři věci byste si vzala s sebou na pustý ostrov? Čisté 
svědomí, své kočky a psa. 17. Přijdete se za námi podívat, až od nás 
odejdete? Dá-li Bůh, určitě. Tak nechte mě plout… Děkujeme!  Tomáš Lukeš, 8. A
             

 

 
Redakce Chaozzu se loučí s paní učitelkou Mgr. Danuší Šumíčkovou, paní 

vychovatelkou Danou Vystrčilovou a paní hospodářkou Aničkou Řezníčkovou.  
Budete nám chybět! 
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CO SE STALO VE ŠKOLNÍ DRUŽINCE … 
 

Vinohradská Grand Prix 
Na tři desítky kluků ze školní družiny se na Den dětí vydaly na Dětské dopravní hřiště, kde 
si vyzkoušely, jak se jezdí na Ferrari. Za kluky také přijel Rostislav Lux, nadšenec závodních 

motorek, a přivezl s sebou dva postarší závodní 
motocykly. Úplně jiný typ motorky předvedl 
motokrosový jezdec Jakub Jiříček. Po pózování na 
motorkách, zkoušce závodní helmy, předváděcích 
jízdách a po pobytu na dopravním hřišti nám 
skupina FUERZA DEL FUEGO předvedla úžasnou 
ohňovou show. Jediné, co klukům nepřálo, bylo 
počasí, které se nakonec umoudřilo, a pustilo na 
oblohu nádhernou duhu. Oběma závodníkům a 
panu Hýžďalovi, který zpřístupnil areál 

dopravního hřiště a dohlížel na naše mladé motorkáře, děkujeme za příjemný den.         
paní vychovatelky Bujáčková a Štefánková 

 

Expedice Rudice 
V pátek 25. května se vydali výletníci z 1. a 5. oddělení školní družiny na výlet do Rudic. 
Jen co dorazili na místo, překrásný obraz krajiny se postaral, aby si děti ten den na město 
vůbec nevzpomněly. Za malými dobrodruhy se ihned rozeběhla zvířátka, která se od nich 
nechala hladit i fotit. Snad každý si chtěl vzít 
aspoň jedno zvířátko s sebou do paneláku. 
Tohle přání někteří šeptali do kapličky, která 
podle pověsti má tu kouzelnou moc plnit 
tužby. A pak už hurá dolů z kopce na hřiště 
TJ SOKOL Rudice, kde byla připravena 
zábava ve formě miniolympiády. Poté se 
všichni vydali na dobrodružnou výpravu k 
rudickým rybníkům. Děti po cestě nacházely 
podivné předměty, které jim připadaly jako 
drápy. S uznáním, že v Rudicích mají ty nejlepší ledňáčky na světě, a že to tu bylo bezva, 
družináři opouštěli vísku autobusem. Zábava ale nekončila, a proto i v družince na děti 
čekala stezka odvahy. No a potom se šlo spát. Ranní hlad se zahnal sladkou snídaní, kterou 
připravil pan ředitel. S 9. hodinou se expedice navrátila do svých domovů.   

            p. v. Mandíková a p. u. Chupíková 

Pohádková cesta v Halenkovicích 
V sobotu 19. května 2012 se družinové děti vydaly na tolik 
očekávanou cestu do Pohádkového lesa. Děti se snažily co 
nejusilovněji sesbírat všechna razítka na svoji soutěžní kartu. 
Každoročně pořádaná akce v Halenkovicích měla obrovský 
úspěch a děti si zábavnou procházku plnou pohádkových bytostí 
užily.             paní vychovatelka Mandíková 
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Chodíš na obědy v ŠJ?
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Nejoblíbenější školní jídlo

ANKETA O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ … 
 

Zjistili jsme, že jsme na našich stránkách dlouho opomíjeli školní jídelnu (dále jen ŠJ). 
Proto jsme se rozhodli udělat s žáky naší školy takový dotazník, ve kterém jsme se jich 
zeptali na tři otázky týkající se ŠJ a zjistili jsme, co nám nejvíce chutná. Odpovědělo celkem 
371 žáků a všem jim děkujeme za jejich čas. 

 

                                                                                      
Na tuto otázku odpovědělo 327 
žáků ANO, což představuje 
88 %. Zbytek, tedy 44 žáků na 
obědy nechodí. Ti představují 
menšinu - 12%. To znamená, že 
obědy nechutnají zhruba 
každému osmému žákovi. 
 
 

 
 
Na tuto a následující otázku už 
odpovídali jen ti, kteří chodí do ŠJ. 
127 žáků hodnotí jako nejlepší 
polévku rajskou, která se tímto 
stává nejoblíbenější školní polévkou.  
 

 

139 žáků zvolilo řízek jako nejlepší 
jídlo. Je to tedy nejoblíbenější 
školní jídlo. Dále se umístila jídla 
jako špagety, kuřecí stehna, 
dukátové buchtičky nebo  
pizza. 

Tomáš Lukeš, 8. A 

 

 

 

 

 

 

Foto z předávání diplo-
mu do jídelny: 
 

Zleva: Marie Buráňová, 
Jana Kobzinková, Marie 
Zemková, Marie Černá, 
Jarmila Hondlová, Štefan 
Černý, Mgr. Zdeněk Mo-
štěk, Tomáš Lukeš, Ve-
ronika Vítková 
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SLOHOVÁNÍ …                                                                                     
 

Mé narozeniny 
1998 - Narodila jsem se a hodně jsem rodiče překvapila, čekali totiž kluka. 1999 - Už 

na mé první narozeniny to nemohlo být horší: Mamce 
chytly vlasy, když zapalovala dort. 2000 - Jeli jsme na 
dovolenou do Řecka. Trošku jsem se ztratila. 2001 - 
Narodil se mi bráška Tomášek, bylo to super, než jsme 
se lépe poznali. 2002 - Na dovolenou do Chorvatska 
jsme si vzali plavky, udělali jsme chybu, měli jsme si vzít 
kožichy. 2003 - Mé narozeniny jsme strávili na 
pohotovosti, vypila jsem voňavku. 2004 - Narozeniny 
probíhaly v klidu, než jsem omylem vytopila byt 
sousedům. 2005 - Když jsem jedla dort, kupodivu se nic 
nestalo, ale tu sedačku jsme čistili další tři týdny. 2006 - 
Tentokrát jsme narozeniny oslavili u babičky, ještě 
dodnes vysvětluji tu rozbitou televizi. 2007 - To, že 
jsem bratra pustila do sklepa, zamknula ho tam a potom 

ještě ztratila klíč, se mi vymstilo. Místo oslavy jsme hledali klíč. 2008 - Nějak jsem 
nepochopila, proč se stěhujeme, tak jsem se zamknula v pokoji. 2009 - Na narozeniny 
mě naši našli viset hlavou dolů ze stromu, vůbec jim to nebylo divné. 2010 - 
Narozeniny byly skvělé až na to, že mi bratr strčil hlavu do narozeninového dortu. 
2011 - Tyto narozeniny byly super, akorát bych vytkla, že mě hodili do potoka. 
No co, byla jsem jen trochu od bláta.       

       Julie Řeháková, 7. B  

INTERVIEW S… Tomem Frenzlem, synem paní učitelky Frenzlové 
aneb SÓLOKAPR DESETILETÍ … 
1. Jak se chová paní učitelka, když opravuje písemky? Opravdu u toho sní i dvě 
čokolády? Usilovně se soustředí na sešit a pak si přinese něco k posílení nervů – čokoláda, 
tyčinky, oříšky,… Ano, opravdu si dá i dvě čokolády, ta druhá je většinou z mých zásob. 
(No, tohle! ☺) 2. Pomáhá tvůj taťka paní učitelce se stříháním papírků na 
procvičování? Ano, pravidelně. (víme, kde si stěžovat, když papírek není celý) 3. Jaké 
jsou tvé nejoblíbenější předměty? Angličtina a chemie. 4. Jak o nás mluví paní 
učitelka? O své práci moc nemluví. Občas zaslechnu nějakou kuriozitu, ale nikoho 
nejmenuje. 5. Pamatuješ si nějakou kuriozitu? Vím, že kdysi dávno sedmáci zlobili, 
nechtěli se uklidnit, tak jim dala písemku, a byl klid. Všichni mlčeli a psali. Doma pak 
mamka s hrůzou zjistila, že jim dala písemku osmáckou! ☺ 6. Mohl bys nám nějak 
poradit, jak ji přemluvit, abychom nepsali písemku? Myslím, že neexistuje způsob, 
jak ji přemluvit, ale pořádná čokoláda určitě stojí za pokus. 7. Jak myslíš, že se bude 
mamka chovat, až se dozví, o rozhovoru? Asi se bude strašně smát. A 
určitě bude překvapená. To tu ještě nebylo. Na 100% dostanete písemku. ☺ 
Děkujeme za opravdu výjimečný rozhovor!  
                         Tomáš Lukeš, 8. A (neměl jsem psát své jméno :-/) 

Ivo Mikulec, 4. A 
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HUDEBNÍ OKÉNKO … 
 

RANGERS - Plavci 
Původně mělo být toto okénko věnováno jinému zpěvákovi, ale uvědomil jsem si, že by 

bylo lepší poznat tuto kapelu. Mnozí to 
jistě neví, ale tito pánové jsou 
interprety písně „Zvedněte kotvy“, 
kterou jsme se učili, nebo třeba 
„Inženýrské“.  Nikdy by mě nenapadlo, 
že bych poslouchal takovou hudbu, 

ale když jsem se dostal na jejich koncert, nebylo proč váhat. Jejich kousky do vás vnesou 
kousek historie, něčím vás zaujmou, a tím si vás omotají kolem prstu. A dobře se u nich učí. 
Tato kapela má již 47 letou tradici, a proto určitě i rodiče najdou v tomto 
článku, co hledají. A navíc Plavci často vystupují na valašském hotelu Ogar 
v Pozlovicích, takže stojí za to je vidět, v nejbližší době třeba v červenci 
(www.ogar.cz). Já tam budu ☺.                  Tomáš Lukeš, 8. A  

One direction 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HERNÍ OKÉNKO… 

Recenze hry Arcania Gothic 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patříte také k fandům  RPG her? Tak to vás hra Arcania Gothic 4 rozhodně zaujme. Kromě 
nádherné grafiky (ale vysokých hardwarových nároků) vás hra zaujme také propracovaným 
příběhem a dialogy, které plní náplň mezi questy i hrou. Hra začíná ve snu, kde ovládáte 
krále Rhobara III. a pleníte jeskyni plnou různých monster a paladinů. Král při sjednocování 
země zešílel a začal se svými paladiny drancovat všechna území, na která vkročil. Jako nový 
hrdina hrajete za ovčáka, který si spokojeně žije ve své vesnici až do doby, než ji vypálí 
Rhobarovi přisluhovači. Při tom zemře i jeho milá a náš ovčák přísahá králi pom- 
stu. Hratelnost je výborná. Grafika je ještě lepší - a příběh? Ten je skvělý! Shrň- 
me a podtrhněme – super hra pro každého fanouška RPG.        David Strnad, 5. B  

 

Jelikož se rozpoutalo nové davové šílenství po  
zbrusu nové skupině fešáků, přináším informace 
pro ty, kteří ještě nevědí, kdo to jsou One direction.  
Je to chlapecká skupina, která vznikla v X-Factoru  
Velké Británie roku 2010. Těchto pět kluků skončilo  
na krásném 3. místě a po skončení X-Factorové poutě jeli do L.A. nahrávat desku a 
debutový singl. Ten se očekával už na jaře, ale kluci si dali na čas. 10. 8. 2011 se v Radio 
BBC hrál poprvé jejich dlouho očekávaný singl a po 8 dnech se všem fanouškům dostalo 
shlédnout i videoklip k tomuto krásnému hitu. Debutový song 'What Makes You Beautiful' 
se v září vyšplhal na první místo v žebříčku na MTV. Skupina stihla vydat i dvě knihy, které 
jsou také na prvních místech nejvíce prodávaných knih. 9. 9. 2011 se do světa vypustil 
další hit s názvem NaNaNa. 8. listopadu vyšlo druhé video na písničku Gotta Be You.  
21. 11. 2011 kluci vydali své první CD s názvem Up All Night.  

      Veronika Vítková, 9. A 
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FILMOVÉ OKÉNKO aneb FILMY NA PRÁZDNINY … 
 

Hněv Titánů           Proroctví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Příběh z periferie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Učitelka: Zítra budete mít práci na počítačích. Žák: Můžeme si pustit CSko*? 
Učitelka: Cože? Žák: To je takový vzdělávací program ☺. 

*CSko = Counter 
Strike, počítačová hra 

Deset let po tom, co Perseus porazil Krakena, 
se polobůh snaží vést klidný život jako rybář a 
otec syna Helia. Mezitím zuří válka mezi bohy 
a Titány. Bohové ztrácí svou moc a Titáni se 
dostávají na svobodu spolu s největším 
Titánem Kronem, který je otcem Dia, 
Poseidona a Háda. Tento triumvirát přemohl 
svého mocného otce už dávno a nechal ho hnít 
v ponuré, bezedné propasti Tartaru. Perseus 
nemůže ignorovat volání spravedlnosti, když se 
Hádes a Diův božský syn Ares dohodli 
s Kronem na zajetí Dia. Síla titánů je stále 
větší a na zemi se rozpoutá peklo. Dokáže 
Perseus porazit Krona, osvobodit Dia a 
zachránit celé lidstvo před titány? 

    Filip Šiška, 8. A 
    

Kdysi jedna malá holčička uložila 
do časového pouzdra papír 
osázený čísly. Po padesáti letech 
se tento list dostane do rukou 
Johnovi (Nicolas Cage), který 
rozluští záhadu těchto řádek. 
Informace, které tento papír 
obsahuje, jsou podstatné pro 
celé lidstvo a brzy se John začne 
touto záhadou zaobírat. Tento 
film je podle mě nejnapínavější, 
jaký jsem kdy viděl a do- 
poručil bych ho úplně  
všem.  Tomáš Lukeš, 8. A  

Jedná se o příběh z Uherského Brodu. Vypráví o lásce mezi Radkou 
a Honzou, kteří žijí na uherskobrodském předměstí. Avšak jejich 
vztah se rozpadne, Honza odjede do Brna na vysokou školu a 
Radka se dostává do víru nových událostí, do nichž patří motorky, 
hudební kapely, rvačky, zničené vztahy a přátelství a už jen 
vzpomíná na staré časy. Příběh z periferie vytvořila skupina MADE 
IN CZ Production, kterou založil Karel Hřib - režisér a scénárista 
tohoto filmu. Celá tvorba filmu až do nynější distribuce po celé ČR 
trvala od roku 2007. O hudbu se postarala nivnická skupina 
Praetorian. Především Broďanům doporučuji tento film  
zhlédnout :)              David Navrátil, 8. A 
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JAK NA TO … 
 

Front flip 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Čtyři Esa 
x 2  =  5 2  –  3 , 5 2  

 

 

 

 

 

 

 

R e d a k c e  č a s o p i s u  C h a o z z  v á m  p ř e j e  k r á s n é  a  

s l u n e č n é  p r á z d n i n y !  

 
 

POMÁHÁME … 
 

Kde najdeme zmínku o sponzorování ZOO Lešná? 
Jak jistě víte, naše škola již několikátým rokem sponzoruje 
zvířátka ze ZOO Lešná ve Zlíně. Letos ti, komu jsme pomáhali, 
byly dželady hnědé a lemuři kata. Na tabuli u vchodů ale název 
naší školy není uveden. Na otázku „Proč?“ nám odpověděla 
paní učitelka Bistrá. „Pokud vím, na tabuli sponzorů jsme vždy 
uvedeni v příslušné části ZOO, která odpovídá domovině 
sponzorovaného zvířete, tudíž jsme nejspíš uvedeni jako 
sponzoři na tabuli zasazené ke světadílu Afrika uvnitř areálu 
zahrady (ukázalo se, že nakonec jsme). Příští týden ve čtvrtek 
14. 6. osobně zkontroluji ve zlínské ZOO tabule sponzorů, a pokud zjistím, že na tabuli 
nefiguruje naše škola jako sponzor s darovanou částkou 18 000 Kč (za tento rok), budu 
kontaktovat vedení ZOO, respektive pana ředitele Horského,“ říká paní učitelka Bistrá. 
Kalendář hlásá 14. 6. a paní učitelka, jak slíbila, informuje o novinkách z Lešné: „S prv- 

Návod na front flip, neboli salto vpřed se skládá ze 3 bodů – odraz, sbalení a dopad. 
Než poprvé půjdete na samotný front flip, vyberte si vhodnou plochu – žíněnka, 
tráva, parkety (ne hned na betonu). Ze začátku bych doporučil trénovat kotrmelce, 
které se postupně snažte měnit na kotrmelce s odrazem do výšky i dálky. Pokud 
tohle budete zvládat, můžete přejít k samotnému saltu. Front flip je z 50% o  
Fyzické zdatnosti, 30% o psychice a 20% o umění. Přeju, ať se vám to  
podaří! 

Filip Šiška, 8. A 
   

Popis:  Balíček karet se rozloží na čtyři hromádky. Z první hromádky se z vrchu 
vezmou tři karty a dají se dospod. Pak vezmeme ze stejné hromádky tři karty a každou 
dáme na vrch ostatních tří hromádek. To zopakujeme s druhou hromádkou, s třetí a 
nakonec i se čtvrtou. Pak otočíme vrchní karty všech hromádek a jsou to - čtyři Esa! 
Vysvětlení:  Čtyři Esa jsou už na začátku na vrchu balíčku. Balíček se může i zamíchat, 
ale tak, aby Esa byla stále nahoře (Bude to vypadat efektněji a důvěryhodněji). Poté se 
balíček rozdělí na čtyři hromádky a hromádka s Esy nahoře je úplně napravo od vás. 
Vezmete tři karty z vrchu první hromádky a dáte dospod a další tři karty dáte po jedné 
na zbývající hromádky. To zopakujete s druhou a třetí hromádkou. Tím se navrch 
hromádky s Esy dostanou tři jiné karty. Ty dáte (stejně jako u ostatních hromá- 
dek) dospodu a další tři karty (Esa) dáte po jedné na zbývající tři hromádky. 
Pak všechny čtyři vrchní karty otočíte a jsou to ta Esa.        David Navrátil, 8. A 
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ňáčky jsme se přesvědčili, že se dželadám daří velmi dobře, 
jsou spokojené, jen si nemohly ihned vzpomenout, která 
škola jim vlastně poukázala nejvyšší částku ze všech 
základních škol z celé ČR. Připomněli jsme jim, že jsme to 
my, téměř všichni žáci ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě, 
kteří zaslali 18 000 Kč. Jako poděkování máme v africkém 
sektoru tabulku. Podáváme důkaz na fotografii. 
Představitelé zahrady nám osobně poděkovali za všechna 

doposud obdarovaná zvířátka v ZOO. 
V září pojede další skupinka 
pozdravit naše chráněnce, neboť 
jsme obdrželi 90 volných vstupenek 
jako dík za naši snahu,“ dodává paní 
učitelka 
Děkujeme za informace! 

Jak se daří Anetce 

Zajímá vás, jak skončila našimi žáky pečlivě sbíraná víčka od PET lahví? Jak pomohla? Na 
to jsme se zeptali rodičů Anetky Kráčalíkové a tyto 
odpovědi vám nyní přinášíme. „Celkem se 
nasbíralo 7 580 kg vršků, což je 41 690 Kč. Sbírání 
vršků pomůže Anetce i nám. Za peníze získané 
sběrem vršků bychom chtěli Anetce pořídit 
pomůcky, které nejsou hrazeny zdravotní 
pojišťovnou. Doplatíme polohovací zařízení, 
pořídíme lehátko do vany a některou z pomůcek 
pro stimulaci zraku. Tyto pomůcky Anetce 
zpříjemní a zkvalitní život a nám usnadní péči 
kolem Anetky. Uzdraví se Anetka? Anetka se 
neuzdraví. Její diagnózy jsou boj na celý život. My 

to ale nevzdáme. Máme ji moc rádi a budeme dál "makat" a těšit se z každého i 
sebemenšího Anetčina pokroku. Závěrem bych chtěla všem ze ZŠ Pod Vinohrady v 
Uherském Brodě za celou naši rodinu poděkovat, že jste nás podpořili a zapojili se do 
sbírání vršků. I díky vám můžeme Anetce pořídit pomůcky, které jsou nákladné, a my 
bychom si je bez sbírky vršků nemohli dovolit koupit. Děkujeme. Se sbíráním vršků si dáme 
pauzu. Ale určitě se do toho zase časem pustíme. Na Zlínsku začala sbírat víčka pro 
nemocnou holčičku další rodina - http://michalka-lanikova.cz/cz/11-vrsky.html,“ vzkazuje 
paní Kráčalíková. Děkujeme za rozhovor.  
 

NA DOVOLENÉ … 
 
 
 
 

Když jsme šli na dovolené do restaurace a objednali si pití, tak jsme od obsluhy 
dostali slevu. Řekli, že je to sleva za to, že mám krásnou sestru. Ale protože jsme 
dostali slevu v přepočtu asi deset korun, nemyslím si, že sestra je tak moc krásná 

☺. 
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CO TEĎ LETÍ … 
 

Jak být toto léto IN? 
Jelikož nám léto klepe na dveře a vy se, tak jako já, necítíte 
jako módní guru, mám pro vás článek, který z vás jistě 
módního odborníka udělá. Možná jím jste ale už teď, jelikož 
ani nevíte, co skrývají vaše šatníky. Nejdřív mám ale dvě 
zprávy. Klasicky jednu špatnou a jednu dobrou. Pro 
milovníky upnutých džín, triček, šatů a vůbec všeho 
upnutého mám špatnou zprávu. Upnuté oblečení, bohužel, 
tomuto létu nevévodí. Naopak volnost, a to je ta dobrá 
zpráva pro milovníky free životního stylu a volného oblečení, 

bude hlavním motivem léta 
2012. V posledních letech 
se totiž vrací tzv. retro 
móda a jestli se už teď 
děsíte příšerných stylů 80. 
a 90. let, tak nemáte důvod. Móda naštěstí byla chytrá a 
zabrousila do mnohem dřívějších let minulého století a to 
60. a 70. Sice vídáme sáčka a podobné věci na pultech 
obchodů, ale to by to musel být jarní článek. Toto léto 
symbolizuje svoboda a především hippies, kteří tenkrát 
ovládli svět spolu s rokenrolem. No a právě hippies toto 
léto letí. Takže vytáhněte stará a batikovaná trička, džíny, 

anebo zvolte oblečení v přírodních barvách se zvířecími vzory. Nebojte se 
rozevlátých vlasů sepnutých na čele čelenkou. Je tu totiž konečně móda, ve 
které každý pocítí svobodu a volnost! Mějte tedy léto 2012 ve znamení lásky, 
míru a radosti!                     Veronika Vítková, 9. A 
 

Street dance 
Street Dance, který známe také jako „pouliční tanec“ se začal 
objevovat ve Spojených státech v roce 1970. V tomto tanci si 
nachází stále větší oblibu mladá generace a také já. Tanečníci se 
pohybují volně a dokonce se snaží vymýšlet a tvořit svůj vlastní 
osobní styl. K tomuto tanci patří i specifický styl oblékání. 
Například: volné kalhoty, dlouhá a volná trika, kšiltovky, pevné 
tenisky, chrániče na kolena a potítka, na kterých se tanečník může 
libovolně „klouzat“ po zemi a „létat“ po parketu. Rok co rok se 
konají soutěže se Street Dance, např. Battle of the year, které se 
zaměřují na tzv. battle*, ale i na choreografické 
přehlídky. Jestli jsi se dočetl/a až na konec tohoto 
článku a také se o Street Dance zajímáš, tak se 

můžeš přihlásit do kroužku, který vede DDM v Uherském Brodě. Street 
Dance všem doporučuji!                      Natálie Hauerlandová, 7. B 

*battle = souboj tanečníků 
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KŘÍŽOVKÁŘSKÝ MARATON … 

   Bludiště - Kristýna Kročilová, 7. A 

 
Křížovka pro větší biology 

1. Součást živého organismu 
2. Planeta Sluneční soustavy 
3. Dětská mozková obrna - zkratka 
4. Pán tvorstva 
5. Smyslový orgán 
6. Přírodní tavenina 
7. Tvoří pevný povrch Země 
8. Šelma          Ivana Balaštíková, 9. B 

Tajenka:   

Křížovka pro menší angličtináře 
1. Dog 
2. Rabbit 
3. Bird 
4. Zebra 
5. Snake 
6. Rhinoceros 
7. Monkey 
8. Dolphin 
9. Rat    Martina Kandrnálová, 9. B 

Tajenka: 
Pokud rád/a luštíš, další křížovky najdeš na webu. 

 
 
 
 

    
          

 
              

 

  
      

    

   
            

    
      

  

  
          

                
  

   
      

   

     
      

      

    
            

    

   
        

       

     
          

    

   
      

        

     
                  

   
          

                  
        

   
          

      

Učitelka na žákyni: Ty tady pořád rušíš, ať sedíš kdekoliv. Měla bys sedět někde na 
stropě! Žákyně: Nejsem Spiderman! ☺ 

Toto místo mělo být záměrně ponecháno prázdné, abychom ušetřili barvu do tiskárny. 
Jelikož už je tu ale tento obdélník, myslím, že se nám to moc nepodařilo. ☺ 



CHAOZZ  - 16 -  ČERVEN 2012 
   

SPORTOVNÍ PŘEHLED … 
 

Květen 
- Naše holky vyhrávají krajské kolo soutěže 
O pohár ministra školství.  
- Baletky se stávají absolutními vítězkami 
Apexeso Aerobictour. Na své cestě k vítezství 
posbíraly dvakrát zlato a jednou stříbro. 
- Okresní finále Mc Donald´s Cupu, kde 
mladší žáci vyhrávají bronz a starší žáci obsazují čtvrté místo.       Apexeso Aerobictour 

- Florbalový turnaj O pohár ministra školství pro nás končí    
čtvrtým místem.           
Duben 
- V Otrokovicích se hraje krajské kolo Kinderiády, kde jsme se umístili na čtvrté pozici. 
- Na okrskovém kole 15. ročníku soutěže Mc Donald´s Cup se neztrácí družstva našich žáků 
a obě vybojovala postup do okresního finále, ve kterém si zahrála 15. 5. na prvoligovém 
stadionu 1. FC Slovácko.  
Březen  
- Hraje se okresní kolo O pohár ministra školství ve florbalu, všechny porážíme. 
- Koná se turnaj ve vybíjené, kde jsme obsadili první místo. 
- Probíhá atletická soutěž pro žáky prvního stupně. Skončili jsme první. 
- Brněnské finále Orion florbal cupu končí dvakrát bronzem. 
- Obsazujeme první a třetí místo v Preventan Cupu.  

Únor 
- Holky vyhrávají krajské finále Orion Florbal Cupu a 
postupují do krajského kola, které se hraje v Brně. 
Získáváme zlato. I tady byla děvčata úspěšná a dostala 
se do kvalifikace na republikové finále, po porážce 
Postřelmova a Opavy si zahrály i ve finále. 
- První stupeň vyhrává zlatou medaili ve šplhu     

Orion Florbal Cup              a porazil ostatní brodské ZŠ.  
 
Přejeme krásné a slunečné prázdniny a v září  na shledanou ☺☺☺☺  !  

        
Odborný dohled, pomoc a tisk:                    Mgr. Veronika Pálková  
Korektura:         Mgr. Taťána Zlámalová 
Šéfredaktor, příprava pro tisk:       Tomáš Lukeš, 8. A.  
Šéfredaktor:        Veronika Vítková, 9. A. 
Redaktoři:                                                                     David Navrátil, 8. A; Filip Šiška, 8. A; Vratislav 
Smetana, 8. A; Julie Řeháková, 7. B; Natálie Hauerlandová, 7. B; David Strnad, 5. B 
 


