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Příloha Naše škola 
 

 

Úvodní slovo pana ředitele … 

Milí čtenáři, 

letošní školní rok přinesl opět řadu událostí a zajímavostí, rád bych zde některé z nich připomenul.   

Zapojili jsme se do olympiád českého jazyka, angličtiny, biologie a dějepisu, na škole proběhly soutěže 

„Zazpívej slavíčku“, Karaoke show, Pythagoriáda, Bobřík informatiky, Přírodovědný a matematický klokan, 

Recitační soutěž, výtvarný projekt Zázraky přírody, vědomostní soutěž BRLOH, dopravní soutěž, Den Země, 

výstava modelového kolejiště, pasování prvňáčků na čtenáře… 

Výborné výsledky zaznamenali naši žáci při přijímacím řízení na střední školy a víceleté gymnázium i při 

ministerském vědomostním testování. 

Uskutečnila se řada preventivních programů se společností MADIO, kromě testování žáků 5. a 9. tříd 

proběhl test spokojenosti žáků POHODA. Naše škola je zapojena do dvou jazykových projektů, od září bude 

na naší škole působit rodilý mluvčí, připravujeme zájezd do Londýna. Při akcích pro žáky spolupracujeme s 

policejním i hasičským sborem, Domem kultury v UB, DDM i Knihovnou Františka Kožíka v Uherském Brodě. 

Hlediště DK jsme naplnili při Vánočním jarmarku, který letos přinesl rekordní výtěžek 24 tis. pro Zlínskou 

ZOO. V prestižní soutěži o Uherském Brodě „Poznej svoje město“ letos zvítězila naše žákyně Nikola 

Fuchsová. Ve spolupráci s SK 1. AC Uh. Brod jsme opět pořádali dva prázdninové příměstské tábory. 

Tradičně bohatá byla činnost školní družiny, která je díky svému programu nejvíce naplněnou ŠD v okrese. 

V jejím areálu bylo v květnu realizováno z prostředků grantu zpracovaného Kateřinou Štefánkovou 

přírodovědné arboretum. 

V rámci prázdninových prací vzniknou z projektu zpracovaného Městem Uherský Brod dvě nové odborné 

učebny: přírodopis a zeměpis – vlastivěda. 

Další výčet akcí a aktivit, včetně množství tradičně vynikajících výsledků ve sportovních soutěžích, najdete 

na www.zsvin.cz.   

Všem kolegům, žákům a pracovníkům školy děkuji za odvedenou práci ve školním roce 2012/13 a přeji 

příjemné prožití prázdnin.  

Mgr. Zdeněk Moštěk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žaneta Gazdíková, 4. C 
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TŘÍDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013, ZAMĚSTNANCI ... 
 

ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Zdeněk Moštěk 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE: Mgr. Blažena Chovancová 

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: Mgr. Taťána Zlámalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída Třídní učitelka Žáků 

1. A Mgr. Miroslava Babulová 23 
1. B Mgr. Jitka Vráblíková 20 
2. A Mgr. Jana Bistrá 23 
2. B Mgr. Miroslava Chupíková 23 
3. A Mgr. Milena Dědková 24 
3. B Mgr. Eva Vrbová 21 
4. A Mgr. Marcela Hauerlandová 20 
4. B Mgr. Jolana Králíková 20 
4. C Mgr. Pavla Zábojníková 22 
5. A Mgr. Kateřina Štefánková 25 
5. B Mgr. Petra Šmídová 24 
C E L K E M : 245 

Třída Třídní učitel(ka) Žáků 

6. A Mgr. Petr Novotný 22 
6. B Ing. Ivana Píšková 22 
7. A Mgr. Tomáš Králík 24 
7. B Mgr. Martin Šubík 27 
8. A Mgr. Šárka Meindlschmidová 25 
8. B PaedDr. Vladimíra Chmelařová 24 
9. A Mgr. Iva Frenzlová 27 
9. B Mgr. Hana Dvořáková 25 
C E L K E M : 196 

Netřídní učitelé 

Mgr. Dana Dědáková, Mgr. Jana Janíčková, Mgr. Taťána Zlámalová, Mgr. Veronika Pálková,  

Mgr. Darina Vaňková a Mgr. Květa Svitáková 

Ostatní pedagogičtí zaměstnanci 

Vedoucí vychovatelka: Dagmar Mandíková 

Vychovatelky: Bronislava Bujáčková, Mgr. Miroslava Chupíková, Mgr. Kateřina Štefánková a Aneta 

Šupinová 

Asistent pedagoga: Monika Gregorová 

Správní zaměstnanci 
 

Hospodářka: Dagmar Řezníčková 

Školník: Metoděj Chovanec 

Vedoucí ŠJ: Štefan Černý 

Kuchařky: Marie Černá, Marie 

Buráňová, Jarmila Hondlová, Jana 

Kobzinková, Marie Zemková 

Uklízečky: Marcela Berčíková, 

Božena Francová, Zdeňka 

Řezníčková, Ludmila Šrámková, 

Hana Zimčíková 

Michal Procházka, 4. C 

Filip Šiška, 9. A 
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UMÍSTĚNÍ VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ … 
 

Deváťáci 
Střední školy Maturitní obor 9. A 9. B Celkem 

Gymnázium JAK a JŠ s právem SJZ Uherský Brod všeobecné čtyřleté studium 5 0 5 
Stojanovo gymnázium Velehrad všeobecné čtyřleté studium 0 2 2 
SPŠ OA, Uherský Brod obchodní akademie 0 1 1 

mechanik elektrotechnik 5 4 9 
strojírenství 2 0 2 

Obchodní akademie Uherské Hradiště Obchodní akademie 1 0 1 
SŠ letecká Kunovice Letecký mechanik 1 0 1 
SPŠ HZ Uherské Hradiště Hotelnictví a cest. ruch 0 3 3 

Zdravotnický asistent 1 2 3 
COPt Uherský Brod Uměleckořemeslné zprac. kovů 0 2 2 
SŠPS Zlín Předšk. a mimošk. pedagogika 1 1 2 
SPŠ Otrokovice Aplikovaná chemie 0 2 2 
SOŠ ochrany osob a majetku Zlín Bezpečnostně právní činnost 1 0 1 
VPŠaSPŠMV Holešov Bezpečnostně právní činnost 0 1 1 
SUMPŠ Valašské Meziříčí Průmyslový design 1 0 1 
UMPRUM Uherské Hradiště Multimediální tvorba 0 1 1 
SOŠ Luhačovice Umělecké zprac. dřeva 0 1 1 
C E L K E M : 18 20 38 
 
 

Střední odborná učiliště Učební obor 9. A 9. B Celkem 

SPŠ OA, Uherský Brod Obráběč kovů 1 0 1 
Autoelektrikář 0 1 1 

COPt, Uherský Brod Obráběč kovů 1 2 3 
Puškař 1 0 1 

SOU Uherský Brod 
Instalatér 2 1 3 
Automechanik 1 0 1 

SŠ oděvní a služeb Vizovice Kadeřnice 2 0 2 
SŠ služeb Uherské Hradiště Kadeřnice 0 1 1 
SOŠ Luhačovice Kuchař - číšník 1 0 1 
C E L K E M : 9 5 14 
 

 

 

 

Střední školy Maturitní obor 5. A 5. B Celkem 

Gymnázium JAK a JŠ s právem SJZ Uherský Brod všeobecné osmileté studium 3 2 5 

Slovníček pojmů pro lepší orientaci … 

OA - obchodní akademie    SPŠ - střední průmyslová škola 

JŠ - Jazyková škola    HZ - hotelová a zdravotnická 

SJZ - státní jazyková zkouška  SOŠ - střední odborná škola 

SOU - střední odborné učiliště  COPt – centrum odborné přípravy technické 

VPŠaSPŠMV – vyšší policejní škola a střední policejní škola ministerstva vnitra 

 
 

0 5 10 15 20 25 30

9. B

9. A

SŠ SOŠPáťáci 
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SLOHOVÁNÍ … 

A náhle se zahřmělo … 

Blížili se ke svému cíli. Šli temným lesem po kamenité stezce. Bylo asi jedenáct hodin v noci. 

„Nevím, jestli to byl dobrý nápad, tam jít,“ řekl Tom. „Bojíš se?“ povídal s úšklebkem Filip. „To ani ne,“ 

odpověděl Tom hlasem, který vůbec nenasvědčoval tomu, co právě říkal. „Co se v tom domě vlastně 

děje?“ zeptal se Petr. „Dům kdysi patřil jedné rodině. Majitel se z neznámých důvodů zbláznil a 

vyvraždil celou svou rodinu a poté sám sebe zastřelil. Od té doby se prý zevnitř ozývají podivné zvuky 

a hlasy. Několik lidí se v tom domě snažilo přespat jedinou noc, ale nikdo to nevydržel. Každý utekl. 

Nikdo se o tom, co se tam vlastně stalo, nechtěl bavit. Jen pár zpráv se ví – něco o zeleném přízraku a 

děsivé hudbě, která se tam ozývala,“ vyprávěl Martin svým kamarádům. „Zkusíme se dostat dovnitř a 

uvidíme, co všechny tak vystrašilo, možná jsou to jen povídačky.“  

Po chvíli stezka končila. Před sebou uviděli temný a starý dům, spíše barabiznu, jelikož se o něj 

nikdo už roky nestaral. Přelezli rezavou branku a křovím a vysokou trávou se vydali ke vchodu. Z dálky 

se ozval zvuk, který připomínal zapraskání větví. „Nechcete se ještě vrátit?“ povídal ustrašeně Tom. Na 

to Filip odpověděl: „V žádném případě, když už jsme tady, tak přece nepolezeme zpátky. Jdeme 

dovnitř.“ Petr vzal za kliku a k překvapení všech otevřel dveře. Zamčené nebyly.  

Vešli do černé haly a rozsvítili si baterky, které si vzali s sebou. A náhle se zahřmělo… Všichni se 

polekali a venku začalo pršet. Opatrně se dívali okolo na staré kusy nábytku pokryté prachem. Všimli si 

schodiště vedoucího do druhého poschodí.  

„Pojďme nahoru,“ zavelel Filip. Po vrzajících schodech vyšli do horního patra. „Nic tady není,“ 

řekl Petr, když si prohlédli všechny místnosti. V tu chvíli začala hrát hudba. Byla to hudba jako ta, co se 

hraje v kostele na varhany, ale mnohem děsivější. „Ozývá se to zdola!“ vykřikl Tom. Všem začalo 

divoce bít srdce. Zhasli baterky a poslouchali.  

Pomalu sešli dolů po schodech a blížili se k velkým dveřím, za kterými se zvuk varhan ozýval. 

Filip pomalu otevřel dveře a všichni nakoukli dovnitř. Spatřili varhany, na které se sice hrálo, ale nikdo 

u nich nebyl! Z chodby na druhém konci místnosti se objevilo světlo a s ním i tajemná postava v kápi. 

V tu ránu se všichni rozběhli k východu.  

Utíkali pryč od domu, pryč co nejdál od toho místa. Nikdo z nich nepromluvil, jen utíkali … 

David Navrátil, 9. A 

Halloweenská podoba 
 

Rozhodl jsem se s vámi podělit o příběh, který se mi v noci zdál. Toto je jeden z mála, na který jsem si 

ještě ve dne vzpomněl, tak vám ho teď přináším. 

Ocitáme se na jednom americkém předměstí, kde se právě rodina McCainových chystá odjet na 

dovolenou. Protože nemají žádná domácí zvířata ani jiné povinnosti, zanechávají na týden dům 

napospas světu.  

Onoho podvečera jde pan Callister ze sousedství sekat trávu. Zrak se mu upře na okno McCainových. 

Svítí u nich světlo. „Miláčku, McCainovi už jsou asi doma!“ zvolá na manželku. A dostane se mu 

zajímavé odpovědi: „Ne, to si vážně nemyslím. Říkali, že se nevrátí dříve než za týden.“ Pan Callister si 

byl jistý, že něco není v pořádku. S McCainovými se dobře znal, tak věděl, že světlo v jejich domě 

vydává kuchyňská zářivka.  

Už se setmělo a pan Callister doběhl do svého domu. Říká rodině: „Je mi to opravdu záhadou. Pojďte 

se tam se mnou podívat.“ Jak tedy chtěl, vydal se s dětmi a manželkou k domu McCainových. Ale 

sotva co vyšli z domu, zjistili, že nedělají dobře. Ve tmě se hemžily nějaké chudé postavy. Chodily sem 

a tam. Dům sousedů jimi byl obklopen. Vydávaly divné pištivé zvuky a nakláněly se ze stany na stranu. 

Callisterovi si připadali jak v nějakém sci-fi hororu. Nevěděli, co mají dělat. Zatím to vypadá, že si jich 

ta monstra nevšimla. Už toho měli dost. Otočili se a kráčeli zpět do svého teplého obývacího pokoje.  
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„Pozor!“ zvolala dcera pana Callistera. Všichni sebou trhli a sledovali, co ji tak vyděsilo. Za jejich zády 

se tyčila vysoká postava, jejíž tělo netvořilo málem nic jiného, než kosti a potrhaná kůže. Všem ale byl 

povědomý ten obličej. Postava měla dlouhé šedivé vlasy a široké rty. Její tvář byla vrásčitá a zestárlá, 

přesto je zaujaly ty povědomé líce. 

Pan Callister mezitím podal větev a plnou silou jí zasadil ránu kostlivci. Ten padl na zem. Rychle se 

vzpamatovali a vběhli do svého domu. Celou noc nikdo neusnul a odvážnější dokonce nakukovali z 

okna na vedlejší dům, aby věděli, co se tam děje. Nic. Jenom to tlumené světlo ne a ne přestat svítit. 

Ráno tuto událost oznámili ostatním sousedům z městečka a velice je překvapila jejich reakce. Nebyli z 

toho nijak nervózní ani znepokojení. Až jeden soused prohlásil: „Tady máš ta tvá strašidla. McCainovi 

se vrací.“ „Marto,“ zavolala na paní McCainovou paní Callisterová „prosím tě, můžeš na slovíčko?“ Paní 

Callisterová zavolala sousedku k sobě domů, aby jí vylíčila situaci. K tomu už ale nedošlo. Když 

podávala sousedce sklenici s džusem, vzpomněla si, koho jí připomínala za postava z večera. Byla to 

paní McCainová! Sice o několik let starší a vyzáblejší, ale určitě to byla ona! Najednou sousedce 

zešedly vlasy a zpozorněl výraz ve tváři. Byla to ta příšera! Paní Callisterová se lekla, tak popadla 

nejbližší věc, kterou našla, aby se mohla bránit pařátům, které k ní sousedčin zjev natahuje. Bohužel 

to byl nůž a paní Callisterová ji těžce zranila.  

Když doběhla ven, aby to sdělila manželovi, viděla, jak u jeho nohou leží pan McCain a pod žebry měl 

krvácející ránu.  

Sousedi Callisterovým vylíčili, co viděli. Prý se v jejich městě traduje, že rodinu McCainových ovládají 

démoni, kteří se ukazují jen na Halloween, který zrovna proběhl. Nikdy nikdo ty démony neviděl, 

protože na Halloween McCainovi vždy odjeli daleko od civilizace, ale tentokrát se chystali odjet později. 

Tím, že Callisterovi zasadili rány do těl McCainových, nezranili je, ale zabily démony, kteří ovládali jejich 

tělo. 

Sousedi byly Callisterovým nesmírně vděční, že už se nemusí skrývat a mohou dále spokojeně žít. 

Tomáš Lukeš, 9. A 

Osud 
Ráda přemýšlím nad osudem. Nebo zdali se tomu tak dá říct. V podstatě jde o jakýsi druh karmy. 

Nikdy jsem se těmito věci nezabývala. A už vůbec ne do hloubky. Ale věcíi, které se udály tohoto roku, 

mě přinutily se zamyslet. Zamyslet se nad cílem života, nad jeho smyslem, či nad znameními, které ho 

doprovází a jsou jeho součástí. Rok 2012 byl něčím výjimečným, pro mě novým začátkem a 

nevysvětlitelnými a náhodnými setkáními. Jsou lidé, kteří mají k životním setkáním vysvětlení, že to 

byla jen náhoda, jen aby nebyli za blázny, že věří v něco víc. A jsou lidé, kteří se nebojí otevřít náruč 

novým názorům či v nadpřirozeno bezmezně věří. Ovšem náhoda přece jen není náhodou, že? Náhoda 

je něčím opět nevysvětlitelným. Osud je náhoda, osud je vše co provází náš život, je jeho součástí a 

ovládá naše kroky a udává nám směr.   

 Osud se dá vyjádřit mnohými způsoby. Jako štěstí či 

neštěstí, jako vrácení bolesti či radosti a vrácení činů, které 

jsme způsobili druhým. Snažím se zamýšlet se a vysvětlit si 

všechna vyjádření osudu. A v konečné fázi vždycky zjistím, 

že jedno jde s druhým. Tak třeba štěstí a neštěstí. Říká se, 

že štěstí je pomíjivé, neštěstí, že přetrvává, protože bolest 

je pro mnohé svědomím a ti, co žijí opravdu bezstarostně, 

jsou v podstatě světci a takoví lidé na zemí nežijí, jen v 

pohádkách a v knížkách, protože jestli existuje nějaký druh 

karmy, příkladem je to, čeho jsme se dopustili na druhých, 

se nám vrátí na nás, pak opravdu, štěstí je pomíjivé, 

protože přiznejme si, není nikdo, kdo by někomu neublížil, ať už neúmyslně či úmyslně. Můžete ublížit 

slovně, tělesně i duševně. A karma je jak zrcadlo. Vše se od něho odrazí, bolest od druhých se k vám 

vrátí v podobě neštěstí či neúspěchu či stejné bolesti. 
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 Nejčastějším bývají vztahy mezi lidmi jak už milostné tak přátelské. Na nich se nejvíc karma 

přiživuje. Pokud přátelství a vztah skončí, jeden je šťastný druhý nešťastný, a pak přijde spravedlnost 

a je tomu naopak. V mnohých případech se nás karma nejspíš snaží ponaučit, dát nám životní lekci, 

kterou si sami neudělíme, protože člověk je sobecký tvor, který dbá na to, aby především on sám byl 

spokojený. Tak proč bychom měli sami sebe trestat, když nám může být pohodlně bez ohledu na 

druhé. A právě proto podle mě existuje osud. Osud nás spojí s lidmi, osud nás o ně připraví. Osud nám 

připraví bolest a radost. Osud nám přinese ponaučení. 

 A i když se mé uvažování zdá být nesmyslné a k životu naprosto nepřínosné a člověk se vždycky 

bude chovat tak, aby se cítil co nejlépe, snad aspoň trošku jsem dokázala vysvětlit důvody našeho 

utrpení, smutku, velkého štěstí a taky poznávání životních partnerů či přátel na celý život. 

Veronika Vítková, bývalá redaktorka Chaozzu, G Lesní čtvrť, Zlín, obrázek Žaneta Gazdíková, 4. C 

Planetka šrotu 
V budoucnosti by mohly odpady zahltit celou 
planetu, ale co kdybychom udělali planetu z 
odpadu? 
Všechen dosavadní odpad bychom sváželi do 
obrovských továren, tam by se následně 
přetavil do podoby obrovské koule – planety – 
avšak o průměru 500 kilometrů. Do jádra by se 
zavrtalo velké termonukleární jádro, které by 
zároveň fungovalo jako motor – poháněný 
obohaceným uranem a slunečním zářením – a 
také díky niklo-kobaltové náplni jako magnet, 
který by gravitačně působil na všechna tělesa v 
dosahu 20 metrů. Do vesmíru by planetu 
vystřelilo šest raket a při vletu do vesmíru by 
palivové články z raket mohly spustit jaderný 
reaktor. Velké cívky na reaktoru by zažehly 
celou planetu magnetickou energií, ve které by 
byly i částice elektřiny, které by oživily všechny 
roboty a stroje. Planeta letí vesmírem. Jádro 
sune planetu dál a dál od Země. Planeta se 
přibližuje k Marsu. Pomalinku vniká do 
atmosféry Marsu. Poté z planetky vyjdou roboti 
a naberou pár vzorků, které pak zanalyzují. Pak 
jádro zase zažehne a spolu s velkou kupou 
sešrotovaného odpadu letí vesmírem. 
Po celé planetce robůtci rozmisťují všemožné 
stroje. Jeden je opravdu velký – jsou to vlastně 
dvě antény. Jedna je donesena na severní a 

druhá na jižní pól. Jsou to magnetické antény, 
které zajišťují ještě lepší gravitační působení. 
Po planetě se valí velikánská ozubená kola. Mají 
v sobě nasávače vzduchu. To dělá to, že v 
atmosféře planetky není žádná radiace z 
atomového jádra. 
Na planetce plyne rok dál... Zanedlouho dorazí 
raketa s hlínou a semínky rostlin – to se zrovna 
budou vysazovat rostliny, protože za rok 
planetku šrotu navštíví první lidští obyvatelé. 
Pro ně bude kyslík nezbytný. 
Možná, že je to celkem nepředstavitelné, ale 
představte si, kolik bude za pár desítek let na 
naší planetě odpadu. Co budeme dělat? Tohle 
je moje varianta... 

text i obrázek David Strnad, 6. B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pepíček si složí věci do tašky a odchází uprostřed vyučování domů. Učitel se ptá: "Kam jdeš?" - 

"Maminka říkala, že kdyby pršelo, mám jít domů a podívejte se z okna, jak se zatahuje.“ 

Pepíčku, vstávej, nebo přijdeš pozdě do školy! Času dost, jsou tam až do 16 hodin! 

"Pepíčku, učil ses vůbec?" - Ano." - "A jak to, že máš v domácím úkolu tolik chyb?" - "To nevíte, že 

chybami se člověk učí?" 

"Pepíčku, ukaž mi na mapě Černé a Rudé moře." "To nepůjde, na mapě jsou jenom modrá!" 
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SLOHOVÁNÍ … 
Jak žijí dnešní lidé 
 

Podle mě dnešní lidé žijí dost nepohodlný život. Nedokážou si užívat život. Pořád jenom spěchají. 
Jenom se stresují kvůli práci a penězům, jako by to bylo to nejdůležitější na světe. Samozřejmě je, ale 
ne tak moc. Lidi prostě nemají čas. Taky se starají jen o sebe. Pomoc druhým jim vůbec nic neříká. Za 
všechno by chtěli zaplatit. Hlavně aby se oni měli dobře. Myslí si, že jsou páni světa a vše jim patří. 
Jsou lakomí a chamtiví. Chtějí být nejlepší. Mít nejlepší plat, auto, dům, práci, partnera. 
Například lidi v Africe dřou celý den a žijí v bídě, ale jsou spokojení. Dokážou přijmout svůj život 
takový, jaký je. Lidi, například v Evropě, si pořád jen stěžují, že nemají všechno, co by chtěli, že mají 
krizi atd. Chtěli by jen brát a brát.   
Taky si stěžují na další generace, že děti jsou rozmazlené a neumí být samostatné. Ale kdo za to 
může? Vždyť oni dětem pořád všechno tolerují a ustupují, tak ať se nediví, že děti jsou takové, jaké 
jsou. Myslím, že lidi berou všechno moc vážně. Občas by si měli lidé odpočinout a užívat si život. Vždyť 
žijí jen jednou, tak ať si na konci života potom neříkají, že mohli dělat to a to, žít tak a tak a být tím a 
tím.                Anna Hollá, 9. B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vojtěch Šustek, 4. A a Jan Hradil 3. A 
 

SLOHOVÁNÍ … 

Můj domácí mazlíček 
Každý z nás má určitě alespoň jednoho domácího mazlíčka. Já mám například tři - psa, morče a kočku, 

vlastně kocoura, který je hrozně líný a 

pořád spí. Je černý jako noc a oči mu 

svítí jako měsíc při úplňku. A je tak 

velký, že když jednou za celý den 

vstane, všichni se ho leknou. Říkáme 

mu Muríňo. Jmenuje se tak, protože 

jsme ho našli na Slovensku, když byl 

ještě malé koťátko a očka měl veliká 

jako můra. Náš pes je úplně stejný 

jako kocour, celé dny se válí. Jediný 

rozdíl je v tom, že pes je bílý a kocour 

černý. Ale nejzvláštnější na tom je, že 

se mají rádi. No vlastně nevím, třeba jsou tak líní, že by se ani neprali. 

Tereza Hlavsová, 5. A, obrázek Simona Rezková, 8. B 

Cesta za bájným mečem 
 Náš příběh (do kterého se za malou chvíli jistě začtete) je příběhem o přátelství dvou kamarádů 
z bájných dob draků a kouzelníků. Traduje se legenda, že na velkém kopci Dračí hory je zapadnut 
bájný Artušův meč. Jack a Peter se rozhodnou na horu vylézt. 
 Dnes byl úplně normální den. Jack s Peterem šli spolu ven, jako obyčejně. Včera byli v horách 
na lovu zvěře. Domů si přinesli poměrně velkého jelena. Zasytili celou rodinu a ještě jim zbylo do 
zásob. Včera v krčmě jim starý poutník vyprávěl historky. Vyprávěl, jako každý večer. Na svých cestách 
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zažil mnoho podivných věcí, a slyšel o mnoha legendách. Jedna z nich se týkala tamního kraje. „Když 
jsem jednoho dne na svých cestách světem doputoval až sem,“ řekl s tajemným hlasem poutník, „šel 
jsem si sehnat místo, jelikož mé cesty již byly u konce. Zaslechl jsem od někoho v té době, že na velké 
Dračí hoře je zabodnut meč samotného krále Artuše. Před sto lety byl onen meč vynesen až na vrchol 
hory. Tam ho král Artuš zabodnul do toho nejtvrdšího kamene, jaký tam byl. Byla to ochrana proti 
silám zla, které chtěly zoufale Exkalibr uzmout na svou stranu. Jen čistá duše dokáže meč vyjmout. 
Ten meč vládne silou, o jaké se vám nikdy nesnilo.“ „Ale je to prý jenom legenda,“ řekl Jack. „Ano, ale 
co když je na tom něco pravdy?“ pověděl  
Peter a rozhlédl se. 
  Šli po dlouhé lesní cestě. Slunce prosvitovalo 
škvírami mezi stromy. V lese bylo příjemně chladno. „Co 
když je tam doopravdy nějaký bájný meč? Na severu se 
bojuje s obry. Kdybychom dali meč králi, stali by se z 
nás hrdinové.“ „Hmm…něco na tom přece je.“ řekl Jack. 
 Dnes se rozhodli vydat se na horu. Sbalili si 
batoh plný jídla a pití a zahájili výpravu. Prošli 
vodopádovými lesy. Všude šuměly vyvýšené potoky. 
Občas narazili na opravdu velký vodopád. Po chvilce 
došli až k hoře. Peter vzhlédl k úpatí. „To je 
výška...“ Začali šplhat na horu. Z batohů vytáhli lana a 
navijáky, aby měli jištění. Skoro celý den se škrábali 
nahoru. Bylo to hrozně únavné. Až pak vyšli konečně na 
vrchol. Meč ale nikde nebyl. Až když se důkladně podívali, našli za vysokým houštím velikánský kámen. 
V něm byl zapadnut nádherný ocelový meč vykládaný diamanty a rubíny. Kolem meče se opírala jakási 
podivná zář. „Exkalibr...“ řekl Jack. Dva kamarádi si střihli, kdo že meč zkusí vytáhnout. Vyhrál to Peter, 
a tak šel ke kameni. Jack mu to odpočítal 3, 2, 1, teď! A pak zatáhl za rukojeť. Meč se vytáhl z 
kamene a blyštivá ocel se zaleskla od slunce. 
 
Hned co sestoupili z hory, dali Jack a Peter meč králi. Zanedlouho vyšlo v novinách: 
Dva hrdinní lidé vyšplhali až na velkou Dračí horu. Našli ztracený meč Exkalibr a dostali odměnu. Meč 
byl svěřen armádě. Válka na severu pomalu končí. Díky hrdinům z Everest Hoodu, malé vesničky z 
Aréské Bájné říše.          

David Strnad, 6. B, obrázek Karolína Zimčáková, 6. B 

SLOHOVÁNÍ… 
 

Oblíbená věc 
 

Moje milá propisko! 
 

Jsi můj nejlepší kamarád z pouzdra, jsi tu vždy, kdy potřebuji, jen když nezapomenu pouzdro doma. 

Vždy, když otevřeš své srdce, čili náplň modrou jako nebe, mé oči se od tebe nemohou odtrhnout. 
 

Umíš mě rozveselit, ale také někdy naštvat - hlavně, když napíšeme spoustu hloupých knih, ale 

naštěstí jsme v tom spolu – já a ty! 

Používám tě stále, kdykoliv mám možnost. Nejhorší ale je, když zakňouráš, že ti dochází náplň, a proto 

se musíme vypravit do papírnictví. Ta náplň není sice levná, hlavně když jsi značková, drahá ale ta 

nejkrásnější propiska ze všech. Ale pro tebe udělám cokoliv, dokonce zaplatím i tu náplň a jsme obě 

šťastné. 

Tereza Zálešáková, 8. A 

 
 
 
 
 
 

Může slon chodit na základní školu? Nemůže, nevešel by se do dveří. A může chodit na střední 

školu? Nemůže, nevychodil základní. 

„Mami, kup mi velblouda, “ prosí Arnoštek maminku. „A čím bychom ho krmili?“ ptá se maminka. 

„Tak mi kup toho ze zoo, ten se krmit nesmí.“ 
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SLOHOVÁNÍ … 
 

Děti ze 2. B si představují své letošní prázdniny takto: 
 

O prázdninách bych chtěla letět do Řecka. Doufám, že se mi to vyplní. Ale já si myslím, že se mi to 
vyplní.                   Kateřina Veselá, 2. B 
 
O prázdninách bych si chtěl u babičky hrát s malými králíčky a čistit s dědou králíkárnu a jezdit do 
amfíku. Pojedeme autobusem do Itálie s mámou a s tátou a se mnou.                    Tomáš Novák, 2. B 
 
Mám jedno jediné přání o prázdninách: já bych chtěl do Ruska. A tam bych chtěl potkat ruské 
hokejisty a to je moje jediné přání letět do Ruska o prázdninách.                         Ondřej Daníček, 2. B 
 
Já jedu na Český ráj s Lukášem Antonínem, budeme se určitě bavit a budeme lozit po skalách a 
půjdeme na bazén a doufám, že tam nebudou potopy, tak si radši vezmu gumáky a budeme se tam 
mít dobře.               Tomáš Tlach, 2. B 
 
O prázdninách bych chtěl letět stíhačkou do Prahy a vidět Miloše Zemana a být tam celé prázdniny. 

Jakub Kandrnál, 2. B 
 
Prázdniny bych chtěla strávit u vody a samozřejmě i chodit na túry, potápět se, jezdit na kolech, hrát si 
s kamarády, strávit se svými rodiči co nejdéle.  Jít na tábor, a taky si vyrazit do džungle.  A taky jet do 
Řecka. A takové věci. Tak takhle bych chtěla strávit celé prázdniny.                  Barbora Miklášová, 2. B 
 

 
Přání 
 

Abychom se ve škole nervali 
a měli se rádi jako kamarádi. 
Děkuji.  
 
Milá zlatá rybko, 
moje tři přání jsou taková: 
Aby moje rodina byla zdravá, 
šťastná a abychom se sestrou  
na sebe byly hodné. Abych měla na 
konci školního roku samé jedničky. 
Veronika Hanáčková, 5. A 
 
Milá rybko,  
jsem rád že jsem tě poznal. Doufám, že se máš dobře. 
Já ano. A chtěl bych tě poprosit o tři přání. 
Moje mamka má už staré auto, tak tě prosím, 
abys jí dala nové auto. 
Pak abychom byli všichni zdraví,   
protože jsem trochu nemocný. 
A pak tě prosím o Bruder kombajn John Deere,  
protože si na něj pořád nemůžu našetřit. 
Přijeď k nám do Uherského Brodu.  
Děkuji moc a těším se. Ivo. 
Ivo Mikulec, 5. A 
 
 
 

Blanka Michálková a 

Lenka Závodná, 9. B 
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OBRÁZKOVÁ GALERIE … 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOHOVÁNÍ … 
 

Princezna Petronela pozoruje papouška 
 

Parádnice princezna 

Petronela potkala 

papouška Pavla. 

Papoušek Pavel pil 

pivo. 

Princezna povídá: 

„Papoušku Pavle, 

přestaň pít pivo! 

Půjdeš psát 

písanku!“ 

Papoušek Pavel pozoroval páva. 

Páv pípal: „ Pí, pí, pí!“ 

Pavle, prchneme pryč. 
 

Blanka Gajdošová, 2. A 

obrázek Eliška Zlámalová, 4. B 

Petře, pusť prosím psa! 

Pes poběží po poli, pak 

půjde po pěšince. 

Půjde poprosit paní 

Papučíkovou. 

Potom přijde pro pět 

párků. 

Pak pojede po Praze 

policejním povozem. 

Paní Papučíková prošlape 

pořádně pěkné papuče. 

Pes po Praze pátral po 

pohledu pro paní Papučíkovou. 

Tomáš Marek, 2. A 

obrázek Marek Souček 4. B 

Erik Slováček, 2. B Žáci 7. B 

Magdalena Josefíková, 2. A 

Veronika Vápeníková, 4. C 

Kryštof Obadal, 4. B 

Anna Gorčíková, 1. B 



NAŠE ŠKOLA     11 ČERVEN 2013 
 

SLOHOVÁNÍ … 

Změna 

Do zahrady vběhl pes. Bylo to štěně nějakého křížence asi s jezevčíkem. Jeho lesklé oči se na mě 

dívaly smutně, bezmocně a zmateně. Bylo mi ho líto. Vždycky jsem chtěl psa. Nastal naprostý zmatek. 

Paní Ertlová začala křičet a nadávat: „Kdo sem 

pustil takového,‘‘ hledala slovo a nakonec řekla 

„Paskřivce?‘‘. Tetička, jako pravá dáma, se 

styděla za to, že do její zahrady proniklo tohle 

zvíře „Johne, prosím Vás, mohl byste mi říct, jak 

se toto zvíře dostalo do mě zahrady?“ zavolala 

na sluhu, na kterého se vždy obracela se svými 

problémy. Sluha zareagoval na své jméno, ale na 

otázku nedokázal odpovědět. „Promiňte, madam, 

hned to napravím,“ omlouval se John. Bylo to na 

mě moc rychlé. Vůbec jsem se nemohl vrátit do 

reality. Chtěl jsem si ho nechat. Podíval jsem se 

na paní Ertlovou, na tetičku a nakonec na Johna, 

který se blížil k vystrašenému štěněti. Tetička 

byla rozčílená a z úst jí zbyla jen úzká čárka. Paní Ertlová byla vystrašená a štítila se špinavého, 

roztomilého štěněte. John, který na tuhle práci není zvyklý, dvěma prsty zdvihl psíka a už se chystal 

psa vyhodit ven před dům, jenže mé nutkání svěřit se s tetičkou o své pocity bylo větší. „Tetičko, 

prosím vás, nechcete mít to štěňátko na hraní? Budu 

ho cvičit, koupat a všechno ostatní.“ „Zbláznil ses? 

Vždyť jsme si říkali, že nic takového nechceme v 

našem domě a navíc není ani čistotný!“ zamítla hned 

tetička a sevřeli se jí rty ještě víc, až z nich nezbylo 

skoro vůbec nic. „Strýčku, prosím vás, dovolte mi 

psíka,“ naléhal jsem na strýčka, který se objevil náhle 

v zahradě. Strýček se nechal dlouze přesvědčovat a 

nakonec řekl: „Ženo, dovolme mu aspoň tuhle 

radost.“ Tetička nečekala takové spiknutí a nakonec 

souhlasila se slovy: „Ale vše co jsi řekl, přesně uděláš. 

Je ti to jasné?“ Vyskočil jsem metr dvacet do výšky a 

spěchal jsem za Johnem pro psíka. Stále jsem tomu ale nemohl uvěřit. Došel jsem k nim i se psem, 

kterého jsem držel v náručí. Dal jsem mu pusu na tvář, jen Paní Ertlová odmítla, pokud by měla být 

vystavena takové blízkosti mého psa. Nakonec jsem řekl: „Děkuji, všem moc děkuji. Splnili jste mi můj 

sen,“ a odešel jsem o několik metrů dál hrát si s mým novým kamarádem. 

Simona Rezková, 8. B, obrázky Patrik Kusák, 5. A a Aneta Palmovská, 4. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syn se doma učí gramatiku: "Tati, jaký je to čas: Maminka se potká se sousedkou?" 

"Ztracený, synku, ztracený!" 

"Tati, přeložili mě do zvláštní školy." "Výborně synku, když na to máš, tak studuj." 

Karel říká tatínkovi: "Tati, dnes jsem se jako jediný hlásil!" "Jo? A na co se paní učitelka ptala?" 

"Kdo nemá domácí úkol." 
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KOMIKS na pokračování… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kam pro 1. díl? Na web školy – www.zsvin.cz, tam jej najdete.    David Strnad, 6. B 

 

http://www.zsvin.cz/

