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● pomáháme jiným  ● výsledky soutěží  ● co se děje ve škole ● reportáže z 

výletů ● rozhovor s paní učitelkou Bzirskou ● vysvědčení v prvních třídách ● 

nový komiks ● zajímavé tipy na knihy, filmy a aplikace ● recepty a křížovky 

http://www.zsvin.c/


Úvodní slovo šéfredaktora 

Už zase se překlenulo jedno poměrně dlouhé období pěti měsíců, po které trvá školní 

pololetí, a na mně je, abych napsal něco o jeho průběhu a shrnul, co jsme za ten 

půlrok vlastně všechno udělali. Myslím, že můžu s klidným srdcem přiznat, kolik práce 

jsme odvedli, ale také říct, že nejvíce jsme toho provedli právě na konci roku. Poslední 

dva měsíce našeho úsilí se staly hlavním zdrojem veškerého obsahu.  

U nás ve škole se událo hodně věcí.  Po prosincovém Koncertu pro Djanga se nám 

letos podařilo vybrat 36 000 Kč a v květnu jsme je předali řediteli ZOO Lešná. Byli jsme 

při tom, a tak si v časopisu můžete přečíst, jak se ty peníze utratí. 

Většina redakce si letos zalyžovala na lyžáku a co se tam dělo, se tu také dočtete. 

Pozorovali jsme neúplné zatmění Slunce 20. března. Naši žáci se zúčastnili mnoha 

olympiád a soutěží, děvčata z aerobiku si opět přivezla spoustu medailí, florbalisté 

vyhráli, co se dalo, a deváťáci se dočkali svých dlouho očekáváných přijímaček, na 

které se urputně připravovali.  

Slavili jsme též sedmdesáté výročí od konce 2. světové války.  

Ani o dění v redakci se nedá říct, že by se tady nic nestalo. Získali jsme z projektu nové 

foťáky a šli jsme si je vyzkoušet ven. Naše malá procházka se příjemně protáhla, užili 

jsme si zábavu na houpačkách a domů nás zahnaly až černé mraky. Naštěstí začalo 

pršet, až jsme byli všichni doma.  V červnu jsme se zašli podívat do reklamního studia.  

Usilovně jsme pro vás, milí čtenáři, psali články, povídali jsme si s paní učitelkou Bzirskou 

a já jsem se konečně usídlil v postu šéfredaktora, čímž se ale vůbec nic nezměnilo. 

Možná mi trochu přibylo povinností, ale zatím myslím stíhám.  

Někdy se naše paní učitelka Pálková pozastaví u něčeho, co ji malinko přivede do 

rozpaků. Například, když nás objeví, jak jezdíme po chodbě na židličkách a moc se tím 

bavíme . Asi si říká, že nám už z toho psaní „hrabe“. Při redakčních schůzkách zaznívá 

místností hudba, ozývá se povyk (to diskutujeme) a cvakání klávesnic (to pracujeme). 

Právě během těchto hodinek stíháme psát nejvíce článků. 

Prožili jsme ty jarní a letní měsíce docela v pohodě a kdo ví, třeba to příští rok bude 

ještě lepší. Něco mi říká, že se máme na co těšit. Mě příští rok čekají přijímačky, a tak 

jsem zvědav, jak to všechno stihnu. No nic, už musím s tímhle řečněním skončit. 

Nestačím se ani divit, jak rychle to pololetí vždy uteče. Zdá se to jako pouhé lusknutí 

prsty a jsou zde prázdniny. Musím říct, že jsme se na ně všichni hrozně těšili. Přeji jménem 

celé redakce příjemné čtení. 

David Strnad, 8. B 
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I my můžeme pomáhat jiným 

V pondělí 11. 5. 2015 se uskutečnilo každoroční předávání sponzorského daru pro ZOO 

Zlín. Uspořádali jsme v prosinci Vánoční koncert na podporu zvířátek v této zahradě, na 

kterém se podařilo vybrat rekordních 36 000 Kč. Setkání s ředitelem ZOO proběhlo u 

zámku Lešná. Náš pan ředitel předal šek a následoval krátký rozhovor s ředitelem  ZOO.  

Za devět let, co pořádáme koncerty a sbírky, se vybralo zhruba 160 000 Kč.  Všem, kteří 

přispěli, mnohokrát děkujeme. 

 

Rozhovor s Ing. Horským, ředitelem ZOO Zlín 

Dobrý den. Jmenuji se Nikola 

Fuchsová a jsem redaktorkou 

školního časopisu Chaozz. Mohu se 

vás zeptat na pár otázek? : Ano. 

1. Přivezli jsme Vám dnes šek 

od naší školy na 36.000,- Kč. Jak 

tyto peníze použijete? 

Tak to pěkně děkujeme. Tyto 

peníze stejně jako ostatní dary 

použijeme na chov exotických 

zvířat. To znamená potrava a 

opravy voliér. Všechny ty věci, 

které nám pomáhají zlepšit život našich druhů a dát jim takové podmínky, aby se u nás 

třeba rozmnožovali.  

2. Jak se daří Djangovi? Musíte mně připomenout kdo je Django? „Django je štěně 

hyeny skvrnité.“ Štěně hyeny Django, to ani nevím, že má takové krásné jméno, tohle 

mně uniklo, já vím, že to je kluk, je to první hyena, která se narodila u nás a po dlouhé 

době také v České republice. Takže má u nás takové významné místo, a navíc hlavně 

to byl, myslím, první odchov v nové Etiopské části. Kromě surikat, které jsou takovými 

běžnými chovanci.  No a Django, to ani nevím, co to znamená v africkém jazyce. 

„Nespoutaný“. Nespoutaný, to nevím, jestli je, ale určitě si užívá života. Hyeny žijí 

v tlupách a myslím si, že teď to obohatilo hodně život jeho rodičů, že ho tam mají, takže 

my budeme chtít, aby tu byl co nejdéle s námi v zoologické zahradě s rodiči, do té 

doby, než samozřejmě pohlavně dospěje a bude muset zakládat někde skupinu 

novou.  

3. Jaké další zvíře byste nám doporučil k adopci? 

Jak jistě víte, tak máme novou expozici rejnoků a tam jich máme devatenáct. Aby je 

ošetřovatel rozlišil pohledem, to je dost náročné, protože ta zvířata jsou si dost podobná 

a jsou ještě pod vodou, tak jsme jim umístili zespodu takové speciální značky, mají tam 

číselka, dělal nám to odborník na tetování, který tetuje slečny a různé lidi. My jsme ho 

požádali o spolupráci a udělali každému rejnokovi vlastní značku. Dnes už rejnoky 

bezpečně rozpoznáme. Každý si může vybrat toho svého rejnoka a sponzorovat ho.  

4. Narodí se zde letos nějaká mláďata? 

Mláďata, tak my bychom si přáli odchovat rejnoky, protože ty jsou takové žhavé téma, 

takový „high light“. Ale my máme hodně mláďat, která teď ještě třeba nejde ani vidět. 

Jsme zahrada, která má určitou prioritu v chovu supů, nyní máme pět mláďat, což je 

naprosto mimořádné. Máme dva supy hnědé, tři supy Rüppellovy a doufám, že jsme 
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ještě neskončili, protože některé druhy hnízdí ještě později, takže tam určitě nějaké 

přibydou a máme vejce od vzácných druhů ptáků, jeřábů, hadilovů a bylo 

zaznamenáno první páření tapírů čabrakových, nicméně díky té dlouhé graviditě se 

nedá letos ještě nic očekávat, i kdyby to bylo úspěšné.  

 

5. Co plánujete zde do budoucna postavit? 

Intenzivně pokračují přípravy na projektu „Řeka trávy“, což bude nový projekt asi na 1,5 

ha, v části areálu pod halou Yucatan. Dneska je tam taková strmá cesta, na jedné 

straně jsou tapíři a na druhé straně jsou lamy. Ta cesta bude celá předělaná tak, aby 

byla pohodlná i pro hendikepované a rodiče s kočárky.  Budou tam aligátoři, které teď 

máme ve sklepních místnostech. Chceme jich mít více, počítáme tak s deseti jedinci. 

Vzniknou tam také další expozice pro ptáky a rozšíříme naši kolekci velkých koček, 

takže přibydou pumy. Je to rozsáhlý a velký projekt, budeme rádi, když v letošním roce 

dokončíme projekční činnost a zahájíme stavbu. Když to půjde dobře, otevíráme na 

jaře 2017. Děkuji za rozhovor. 

Nikola Fuchsová 7. B 

 

Fair trade u nás  

Dnešní den (jeden červnový pátek) začal velmi příjemně. Všichni, kteří chtěli podpořit 

spravedlivý obchod, připravili lahodné pochoutky z fairtradových surovin. Upekli 

bábovky, muffiny, sušenky a dokonce i dort. Mimochodem, všechno bylo výborné. Ve 

sladkostech byly zabodnuty vlaječky s logem Fairtradu. Na tuto akci přišla spousta dětí 

z naší školy. Hodně jsme se nasmáli a užili jsme si to … :D 

Ale co je to vlastně fair trade? 

Fair trade v překladu znamená „spravedlivý obchod“. Lidem 

ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se 

vlastní prací za důstojných podmínek. Dostávají spravedlivě 

zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti 

můžou chodit do školy. 

A proč je fairt rade potřeba? 

Fair trade vychází z velmi jednoduché myšlenky: lidé si za svou práci zaslouží dostat 

dobře a spravedlivě zaplaceno. Zní to jednoduše, ale mnoho pěstitelů kávy, čaje, 

kakaa nebo tropického ovoce nedostane za své zboží ani tolik, kolik potřebují na jejich 

vypěstování. Důvodů je několik – mimo jiné jde o chování nadnárodních firem, 

nespravedlivé nastavení mezinárodního obchodu nebo o nedostatek vzdělání a zdrojů 

na straně pěstitelů. 

My si osobně myslíme, že fair trade je potřeba za každou cenu. A takovéto projekty, 

jako dnes, by se mohly dělat častěji. Děkujeme paní učitelce Dvořákové, která nám o 

tom vyprávěla, a společně jsme pak zorganizovali tuto pěknou akci. 

Eva Gajdošová a Zuzana Škrášková, 9. A 

Připojuji velké poděkování za podporu této akce všem šikovným děvčatům  a p.uč. 

Chupíkové a p.uč. Bistré za nachystané dobroty, p.uč. Pálkové za podnětné nápady a 

vedení naší školy za finanční podporu.  Fotky jsou ve Fotogalerii školy. 

Hana Dvořáková 
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UMÍSTĚNÍ VYCHÁZEJÍCÍH ŽÁKŮ 

 

Střední škola Obor 9. A 9. B Celkem 

Gymnázium JAK, Uh. Brod všeobecné gymnázium 6 3 9 

SPŠOA, Uherský Brod obchodní akademie 2 1 3 

sociální činnost 2 1 3 

mechanik elektrotechnik 1 1 2 

strojírenství 0 1 1 

OA, Uherské Hradiště informační technologie 0 1 1 

obchodní akademie 1 1 2 

COPt, Uherský Brod mechanik seřizovač 1 2 3 

SPŠ, Zlín stavebnictví 2 0 2 

strojírenství 0 2 2 

SPŠ, Otrokovice aplikovaná chemie 1 1 2 

SŠPS, Zlín předškol. a mimoškol. ped. 0 1 1 

Tauferova SOŠ, Kroměříž veterinářství 0 1 1 

SOŠ, Luhačovice ekonomika podnikání 0 1 1 

CSOŠ, Bojkovice předškol. a mimoškol. ped. 0 1 1 

SPedŠ, Boskovice pedagogické lyceum 1 0 1 

SZŠ, Olomouc asistent zubního technika 1 0 1 

 Celkem: 18 19 37 
 

 

 

Adam Bršlica 8. B 

Kytarista 

 

Šárka 

Meindlschmidová 

6. A 

Střední učiliště Obor 9. A 9. B Celkem 7. A 

SPŠOA, Uherský Brod Karosář 1 1 2  

Elektrikář 1 1 2  

Nástrojář 0 2 2  

obráběč kovů - CNC 1 0 1  

COPt, Uherský Brod Puškař 1 0 1  

obráběč kovů - CNC 1 0 1  

SOU, Uherský Brod Instalatér 2 0 2  

opravář zeměděl. strojů 0 1 1  

zahradník 0 1 1  

malíř - lakýrník 0 0 0 1 

SOŠ, Luhačovice kuchař – číšník 1 0 1  

SŠGHL, Bzenec Cukrář 0 1 1  

 Celkem: 8 7 15 1 
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Vysvědčení v 1. třídách 

Dne 29. 1. 2015 se rozdávalo vysvědčení. Pro letošní prvňáčky to bylo jejich vůbec první 

vysvědčení a my jsme byli při tom. Malé prvňáčky jsme vyzpovídali a tady jsou jejich 

odpovědi: 

1. Co si myslíš, že dostaneš na vysvědčení? 

Z písanky dvojku, protože mi psaní moc nejde a jinak asi samé jedničky.   Markétka 1. B 

Z matematiky čtverku, jedničku z písanky, dvojku z diktátu a zbytek jedničky. Paťa 1. B 

Dvojku z písanky, jedničku z matiky, jedna mínus z angličtiny, trojku z češtiny, protože mi 

nejde a jedničku z tělocviku, protože se snažím a baví mě.  Marika 1. B 

2. Jak se ti líbí ve škole a co se ti líbí nejvíc? 

Dobře, všechno se mi líbí. Kubík, Lukášek 1. B 

Dobře, líbí se mi paní učitelka. Jakub 1. B 

3. Chtěl(a) by ses vrátit zpátky do školky nebo zůstat ve škole? 

Chtěli bychom zůstat ve škole. Andrea, Káťa, Laura, Adrianka, Toník a Andrejka 1. B 

4. Jaké předměty tě baví? 

Baví mě písanka, matika, prvouka a pětiminutovky. Filip 1. B 

Baví mě matematika.  Davídek, Ondra a Filda 1. B 

Tělocvik a čeština. Markétka 1. B 

5. Jaká je paní učitelka? 

Mám ji ráda a je hodná. Kája 1. B 

Je hodná. Andrea, Filip, Leošek, Markéta a Anetka 

1. B 

6. Jak se bavíš o přestávkách? 

Povídáme si, kreslíme si a svačíme.  

Laura a Adrianka 1. B 

Svačíme, kreslíme si a hrajeme si.  

Kája a Leošek 1. B 

S hračkama. Většinou s autama.  

Patrik 1. B 

Dobře, s kamarády. Kuba 1. B 

7. Dostaneš něco za vysvědčení? 

Nějakou hračku. Laura, Adrianka, Kája a Leošek 1. B 

Jak oslavíš vysvědčení?   Bouchneme šampaňské. Laura 1. B 

Prvňáčci to zvládli. Všichni měli samé jedničky a spokojeně odešli domů. 

Redakce 
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Večerníček  u prvňáčků 

V dubnu probíhaly u prvňáčků 

Dny  s Večerníčkem. Téma 

projektu bylo vybráno proto, že 

právě před padesáti lety začal 

Večerníček v televizi 

navštěvovat děti pravidelně 

každý den.  

V průběhu celého dopoledne měly děti upravené 

vyučování tak, aby učivo procvičovaly pomocí 

zvoleného tématu. Vyrobily si papírové čepice. Četly a řešily úkoly s pohádkovou 

tématikou. Poslouchaly a hádaly hudební ukázky melodií z Večerníčků, zpívaly píseň o 

Večerníčkovi, skládaly a doplňovaly texty, počítaly obrázkové příklady, soutěžily, kreslily 

i malovaly. K této příležitosti děti navštívily i městskou knihovnu, kde si  prohlédly knihy, 

poslechly pohádku a dokonce si zatancovaly.  
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 Tereza Mahdalová, 

7. A 

Lyžák 2015 

V sobotu 17. ledna se vydal druhý stupeň na lyžák do Karlovic. 

Hned jak jsme dojeli, šli jsme lyžovat. Sjezdovka docela ušla, byla 

upravená a sněhu bylo dost. Někteří se postavili na lyže poprvé 

v životě, a to hned první den. Další den jsme se rozdělili do 4 skupin, 

podle toho jak umíme lyžovat. Začátečníky vedla paní učitelka 

Meindlschmidová, mírně pokročilé si vzala paní učitelka 

Chmelařová, pokročilé vedl pan učitel Králík a nejlepší lyžaře učil 

pan učitel Šubík. 

Lyžovalo se pak každý den ráno tři hodiny a odpoledne po 

poledním klidu do 16 hodin. To jsme vraceli ze sjezdovky do 

penzionu, pak byla večeře a večerní program. První večer si pro nás připravili učitelé. 

Nachystali nám hry a soutěže. Tancovalo se každý večer. O další večery se postaraly 

jednotlivé skupiny. 

Na lyžáku se nám také stalo, že na vedlejší sjezdovce přistával záchranářský vrtulník, 

moc dobrý pocit to nebyl. Poslední den proběhl lyžařský závod. 

Nejvíce se vždycky těšíme na poslední večer. Pořádala ho skupina nejlepších lyžařů. 

Promítala se videa ze závodů. Video každého závodníka okomentovala p. uč. 

Chmelařová. Také jsme si z internetu promítli tzv. „Faily na lyžích“, docela nás to 

pobavilo. Poté proběhlo vyhlašování závodů.  

Za celý lyžák proběhla spousta zábavných her a soutěží jako např.: Lentilky, Nejlepší 

twerk, Největší biceps holek, Nejlepší břišák kluků, Největší silák a spousta dalších her a 

soutěží. Za celou tu dobu se všichni zlepšili v lyžování, zkusili různé techniky a styly 

lyžování. Myslím, že si všichni tento lyžák moc užili . Za tento lyžák vděčíme panu 

učiteli Šubíkovi a Králíkovi, paní učitelce Chmelařové a Meindlschmidové. 

Pozn.: twerk je tanec, je to třepání zadkem. Vznikl před 20 lety v New Orleans. Dnes je u 

nás docela populární.            

Lucie Adámková, 7. B 

   Vinohradská bruslička již popáté 

Vinohradská bruslička je naše tradiční školní soutěž. V roce 2010 ji poprvé připravila paní 

učitelka Šmídová pro svou 3. B. Tehdy zvítězila Nela Urbánková a Kuba Šichtař. O rok 

později už se pořádala jako celoškolní akce ve spolupráci s p. Liborem Miličkou. Pro děti 

od 2. – 4. třídy bylo připraveno více překážkových tratí. Zvítězili Kryštof Obadal, Štěpán 

Šmíd, Filip Vráblík, Martin Zetík a Jakub Šichtař. V roce 2012 jsme na led pustili i 

prvňáčky. Nejmladší vítězkou se stala Míša Valášková z 1. B. Přes sto dětí soutěžilo v roce 

2013 a byli to žáci z celého prvního stupně. 

 

Letos se Vinohradská bruslička konala v pátek 27. března 2015.  Zúčastnilo se 55 dětí ze 

2. – 4. tříd. Každý dostal sladkou odměnu, ti nejlepší medaile a diplomy. Parádní cíl měl i 

vlastní vlajkonoše – nebo že by cílonoše? Sami děti si držely nádherně zdobenou 

cílovou pásku nad hlavou, a to prosím stály v bruslích na podstavci. Vítězství se pak ve 

třídách oslavovalo šampaňským! 

 

  

Kategorie 2. tříd: 

1. místo Tobiáš Vaculík 

                            2. místo Zbyněk Šeda 

   3. místo Erik Balada 

Kategorie   3. - 4. tříd: 

                          1. místo Jan Kandrnál 

2. místo Vojtěch Šobáň 

                           3. místo Michal Javor
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Preventivní program ve 3. A a 3. B 

V únoru proběhl ve třetích 

třídách preventivní program 

školního metodika prevence 

p.uč. Mgr. Petra Novotného. 

Tématem dvouhodinového 

sezení bylo rizikové chování, 

chování k neznámé osobě, 

reakce na rizikové situace a 

chování v rizikových situacích. 

Žáci si sami zkusili vyřešit 16 

modelových situací při práci ve 

skupinách a poté si nějaké 

situační akce názorně 

předvedli - zdramatizovali. Můžeme jen doufat, že si mnozí odnesli z této výuky 

ponaučení do života. Panu učiteli Novotnému děkujeme za vzorně připravený program 

a těšíme se s ním opět na společné setkání. 
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Uherský Brod za II. světové války 

V současné době si ani zdaleka 

nedovedeme představit, jak těžký byl život lidí 

za II. světové války. Pan František Varaďa 

nám přišel o tom povídat, jak prožil za svého 

dětství tuto válku on sám. 

Jeho povídání začalo obdobím První 

republiky, končilo 26. dubnem 1945, kdy bylo 

naše město osvobozeno, a věřte, že to bylo 

povídání velmi zajímavé a jeho autentičnost 

nás oslovila daleko více než jakýkoli 

dokumentární film v televizi, přečtený naučný 

text nebo teoretický výklad. Jistě si nedovedeme představit bojová vozidla s vojáky na 

našich ulicích, stejně tak letecké nálety na město, ale cizí je nám i úprava učebnic 

nebo jakýchkoli tiskopisů vyškrtnutím nevyhovujícího textu, formuláře vysvědčení 

v němčině, šestistupňové klasifikační školní hodnocení, zákaz jakéhokoli kontaktu 

s osobou židovského původu nebo velmi omezená možnost nákupu potravin nebo 

spotřebního zboží. 

Rozhodně nám povídání pana Varadi připomnělo, že mír není samozřejmý stejně tak 

jako spousta jiných vymožeností, které nám dnešní společnost nabízí a které přijímáme 

s naprostou samozřejmostí.     

Žáci 4. A, 5. A a 5. B 

 

Při příležitostí 70. výročí od konce 2. světové války 

vyhlásilo Město Uherský Brod a Knihovna Františka 

Kožíka literární a výtvarnou soutěž s názvem Rok 

1945. Do literární části se zapojila i Anička 

Plášková z 8. A a její práce Předvolání byla v její 

kategorii vybrána mezi čtyři nejlepší.  

 

Přednáška žáků devátých tříd o holocaustu 
Ve čtvrtek 12. 2. zavítal do 9. A. a následně i 19. 2. do 9. B. pan Pakosta, který k nám 

přijel jako zástupce mezinárodní organizace ICEJ, aby nás informoval o hrůzách 

holocaustu. Přednáška měla sloužit k připomenutí 70. výročí osvobození koncentračního 

tábora v polské Osvětimi (27. 1. 2015). 

Povídali jsme si o děsivém životu Židů za druhé světové války a především o Židech z 

Uherského Brodu a okolí. Dozvěděli jsme se, že koncem roku 1943 bylo z okolí Uherského 

Brodu deportováno do terezínského ghetta 2838 židovských obyvatel, mnozí poté 

putovali do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. 

Hlavním tématem bylo „Konečné řešení židovské otázky“, ale dále jsme si povídali o 

antisemitismu a neonacismu. 

Přednáška měla sloužit jako připomínka zločinů proti lidskosti prováděnými nacisty za 

druhé světové války a varovat, aby se nikdy nic podobného neopakovalo. 
  

 Bára Sedláčková, 9. A 
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Po třech letech výuky na naší škole se s námi rozloučil zahraniční lektor z USA pan Todd 

Thibedeau. Pan ředitel mu poděkoval za jeho zájem učit na naší škole a za přínos pro 

žáky, který přinesl. Všichni mu přejeme, ať se mu v České republice líbí a vždy ho rádi na 

naší škole uvidíme. 

 

 

Na naší škole proběhlo školní kolo 

konverzační soutěže v anglickém 

jazyce. Soutěže se zúčastnili žáci II. 

stupně a tady jsou ti nejlepší: 

3. místo Omar Walder, 2. místo 

David Dvořák a 1. místo Petra 

Krajsová, která bude naši školu 

reprezentovat na Okresním kole 

v Uherském Hradišti. 

 

CONGRATULATIONS 

 

 

 V páté třídě se 19. února 2015 

uskutečnil projekt ANGLICKÉ DNY. 

Byl zaměřen na výuku v anglickém 

jazyce po celý den a žáci tak dle 

svého rozvrhu měli 6 vyučovacích 

hodin vedených IN ENGLISH. „Pro 

pozitivní ohlas žáků tuto akci určitě 

zařadíme i do vyšších ročníků“, říká 

pan učitel Šubík. 
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David Dvořák – vítěz Okresního kola OČJ 

Je to už téměř rok, co se David stal okresním vítězem matematické 

olympiády, a teď se mu podařil stejný kousek zopakovat znovu. Kdo by 

si ale myslel, že zvítězil opět v matematické olympiádě, velmi by se 

spletl. On tentokrát posbíral vavříny na poli mateřského jazyka. Je zcela 

zřejmé, že je David všestranně nadaný a umí své vědomosti a 

schopnosti náležitě zúročit. My jsme za to samozřejmě rádi. 

Táňa Zlámalová 

 

Bio olympiáda – dojmy z okresního kola 

Dne 23. 4. 2015 se konalo Okresní kolo biologické olympiády. 

Abychom se tohoto kola mohly zúčastnit, musely jsme nejprve 

vypracovat náročné vstupní úkoly. Mohly jsme si vybrat ze 

dvou zadání, obě jsme si vybraly úkol „Památné stromy“. 

V 7:30 jsme se s paní učitelkou Dvořákovou sešly na 

autobusovém nádraží. Po příjezdu na autobusové nádraží 

v Uherském Hradišti, jsme se přesunuly na gymnázium, kde se celá soutěž konala. Hned 

po registraci všech jedenatřiceti  účastníků nám byla vysvětlena pravidla. Potom nám 

rozdali úvodní test a my jsme začali psát… Pak následovala malá pauza, při které jsme 

měli příležitost se občerstvit a nabrat síly na další úkoly. Následně jsme byli rozděleni do 

tří skupin, které se rozešly každá na jiný úkol – poznávačka rostlin a živočichů a 

laboratorní práce. Dlouhou dobu jsme museli čekat na výsledky, kterých jsme se 

nakonec dočkali. Velmi nás překvapily, protože jsme obsadily 9. a 10. místo v okrese, 

avšak rozdíl mezi námi dvěma byl asi 2,5 bodu. 

Simona Kočicová a Nikola Fuchsová 7. B 

Obrázek Ptačí koncert nakreslila Magdalena Josefíková, 4. A  

 

Výsledky biologické olympiády 2015 – školní kolo 

6. a 7. třída         8. a 9. třída 

1. Simona Kočicová 7. B 

2. Nikola Fuchsová 7. B 

3. Natálie Čubíková 6. B 

 

 

Ježek se má 

Žákyně ze VII. A Domča Lukaštíková a Evka Kryštofová si pod 

vedením paní učitelky Hanky Dvořákové připravily pro děti z 1. 

stupně poutavou prezentaci o životě ježků. Holky na pozici 

lektorek měly pro mladší kamarády přichystané naučné 

video, veselou písničku o ježkovi, pracovní listy s křížovkou, 

několik veselých ježčích příhod a v závěru i pohádku. Projekt 

byl moc pěkný, děvčatům moc děkujeme a těšíme se na další 

přírodovědný program. 
Učitelky 1. stupně 

 

1. Martin Miko 9. B 

2. Vladimír Janků 9. A 

2. Edita Daňková 8. A 

3. Barbora Sedláčková 9. A 
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 Školní fotosoutěž 

Výstava fotografií žáků naší školy byla zahájena v únoru v pracovně přírodopisu. 

Vyhodnocení proběhlo 20. 6. 2015. Představujeme vám vítěze o nejlepší fotografii 

přírody. Je to Monika Lišková, 6. A, Štěpán Kopunec 4. B a Vít Janča 6. C 

 

Sázení stromů třídy 7. B  pro Den Země 

Dne 21. 4. 2015 jsme se třídou šli sázet 

stromy za Slovácké strojírny. Vyšli jsme po 8. 

hodině a šli jsme na místo, kde jsme měli 

sázet. Na místě nás čekali Ing. Dubský, Ing. 

Šimčík a Ing. Barčík, kteří nám vysvětlili, jak 

se sázejí stromy. Postup byl následující: 1. 

krok: měli jsme rýč a tím jsme vyhloubili díru. 

2. krok: vzali jsme si sazeničku a dali ji do 

jámy. 3. krok: sazeničku jsme zahrabali 

hlínou. 4. krok: někde vedle sazeničky jsme 

dali dřevěný kolík. 5. krok: dali jsme okolo 

pletivo, aby stromek neokusovala zvířata a bylo hotovo. Tak jsme sázeli a kolem 

poledne jsme se vrátili do školy. Nasázeli jsme asi 90 stromků. Jako doprovod tam s námi 

byla paní učitelka Vaňková a paní učitelka Dvořáková. 

Děkujeme p. Dubskému, p. Šimčíkovi a p. Barčíkovi za jejich čas a ochotu, že do toho 

s námi šli.  Foto viz Fotogalerie školy. 

Eliška Vrágová 7. B 

Jak je vlastně dlouhý plejtvák? 

V úterý 19. 5. 2015  7. třídy v ekologickém semináři probíraly kytovce. Mezi kytovce patří 

například velryba grónská, běluha severní, kosatka dravá, delfín skákavý, plejtvák 

obrovský. Rozdělili jsme se do skupin po dvou a vyplňovali 8 otázek. Mezi nimi se vyskytly 

třeba vývoj žáby, vzoreček vody a soli kamenné atd. Potom jsme dostali metrový 

provázek, křídu a tradá ven. Tam jsme udělali počáteční čáru a po metru jsme 

čárkovali velikost jednotlivých kytovců. Od nejmenšího delfína (2 m) až po největšího 

plejtváka obrovského, který měří v rozmezí mezi 26 – 30 metry. Tehdy nás v semináři bylo 

16 a lehli jsme si na zem a vytvořili 30 metrového plejtváka obrovského. Až jsme viděli 

fotku, uvědomili jsme si, jak je doopravdy plejtvák veliký. Mimochodem je to úžasný 

živočich a největší současný živočich planety. 

Nikola Fuchsová 7. B  
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Matematický klokan 2015 

Jako každoročně se i letos naše škola zapojila do mezinárodní soutěže „Matematický 

klokan“. Děti se s nadšením a chutí vyhrát pustily do řešení různě obtížných úloh a 

pokoušely se nad všemi problémy vyzrát.  A jak to dopadlo? Tady jsou nejlepší z nich: 

 

Kategorie Cvrček (2. a 3. třída): 

1. Ondrůšková Michaela 2. B 

2. Lukaštíková Nikola 3. A 

3. Gazdík Jan 2. A 

 

Kategorie Klokánek (4. a 5. třída): 

1.-2. Svozilová Aneta 4. B 

 Ondrůšek Jakub 5. A 

3. Kráčmarová Michaela 5. B 

 

Kategorie Benjamin (6. a 7. třída): 

1. Hromčík Dalibor 7. B 

2. Mahdal Jakub 7. A 

3. Ludvík Oliver 7. B 

 

Kategorie Kadet (8. a 9. třída): 

1. Sedláčková Barbora 9. A 

2. Zahrádka Martin 9. B 

3. Tomala Tomáš 9. B 

 

Iva Frenzlová a vyučující I. stupně 

Pythagoriáda 

30. března 2015 proběhla matematická soutěž „Pythagoriáda“. Je určena pro žáky 5. 

až 8. tříd a letos se spolu s páťáky mohli zapojit i nadaní čtvrťáci. Všechny zapojené děti 

si zaslouží velikou pochvalu za úsilí vynaložené při počítání „zapeklitých“ úloh. Vyhrát 

však nemohli všichni. Zde jsou naši nejlepší: 

  
  
4. - 5.třída: 

1. místo   Jan Hradil, 5. A 

2. - 5. 

místo 

  Aneta Svozilová, 4. B 

    Erik Kouřil, 5. A 

    Jakub Ondrůšek, 5. A 

    Michaela Kráčmarová, 5. B 

  
8.třída: 

1. -2. 

místo 

  Filip Javor, 8. B 

    Anna Plášková, 8. A 

3. místo   Kateřina Dědková, 8. B 

 
6.třída: 

1.místo   Monika Lišková, 6. A 

2. - 5.místo   Viktor Kostiha, 6. A 

    Vojtěch Šustek, 6. B 

    Zdeněk Preč, 6. B  

    Petr Svoboda, 6. B 

  
7.třída: 

1.místo   Oliver Ludvík, 7. B 

2.místo   Vojtěch Borýsek, 7. A 

3.místo   Jakub Mahdal, 7. A 

  

  

Iva Frenzlová, Ivana Píšková, Šárka Meindlschmidová, Veronika Pálková 
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Vítězové recitační soutěže na I. stupni 

 

Anička Plášková se stala okresní vítězkou v recitaci 

Ve středu 25. března proběhlo okresní kolo v recitační soutěži, které již tradičně pořádá 

DDM Šikula v Uherském Hradišti, ale samotná soutěž probíhá v prostorách 

uherskohradišťského gymnázia. My jsme měli dvě žhavá želízka v ohni. Aničku Pláškovou 

z 8. A a Štěpána Šmída z 6. A. Oba postupně postoupili ze školního a následně 

z okrskového kola. Zatímco Štěpán jel zejména sbírat zkušenosti, Anička je už zkušená 

matadorka. V minulém roce totiž zvítězila ve 3. kategorii (6. -7. třídy). Letos se posunula 

do 4. kategorie a ani zde nenašla konkurenci, i když účast byla opravdu silná. Anička 

upoutala porotu i publikum lehkostí a šarmem, se kterým přednesla vtipný text Ester 

Krumbachové O Červené karkulce.  

Táňa Zlámalová 

Brodský zpěváček 

Několik desítek krásných lidových písní zaznělo ve středu 18. března na DDM v Uh. 

Brodě. Zazpívali je tam nejlepší zpěváčci z dvanácti školních družin našeho okrsku na 

přehlídce lidové písně s názvem BRODSKÝ ZPĚVÁČEK. 

Ani zástupci naší školní družiny tady nemohli chybět. Jaro je za dveřmi a lidová písnička 

k němu určitě patří. Tak snad se nám ho podařilo hezky přivítat a zima už konečně 

předá svou vládu sluníčku! 

 

VINOHRADŠTÍ ZPĚVÁČCI: Vavrušová 

Natálka, Čierniková Marika, Juříková 

Terezka, Klonová Natálka, Mahdalová 

Verunka, Kostelková Verunka, Ondrůšková 

Míša, Keňová Editka, Slívová Anička, 

Michalcová Zuzka, Miklášová Barča, 

Veselá Katka, Kandrnál Honzík a Slováček 

Erik. 
Bronislava Bujáčková 

Koncert u lesa, Elenka Smíšková, 4. A  

Obrázek získal 2. místo v soutěži „Okno do 

světa“ a byl na výstavě ve Zlíně. 
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Naše škola                              Slohy, dojmy a obrázky 
 

 

Milí čtenáři, 

konec června je vždy možností ohlédnout se za uplynulým školním rokem a 

připomenout si a zhodnotit všechny události, zajímavosti i úspěchy.   

Letošní školní rok byl velmi pestrý, což lze dokumentovat výčtem aktivit, kterých se měli 

možnost žáci na naší škole účastnit. Zapojili jsme se do těchto akcí a soutěží: 

Přírodovědný klokan, Matematický klokan, Logická olympiáda, Pythagoriáda, BRLOH, 

Bobřík informatiky, Olympiády českého jazyka, biologie, fyziky, matematiky, dějepisu a 

angličtiny, projekty Kniha – přítel člověka a Rok 1945, Preventivní programy, Anglické 

dny, Deskové hry, Poznej své město, Sdílení dílen, Recitační soutěž, Brodský zpěváček, 

projekt Hour of Code, Vánoční koncert pro Djanga, Outdoorový jazykový pobyt.  

Samozřejmostí jsou návštěvy knihoven, ZOO, hvězdárny, DDM, dopravního hřiště, 

kulturních vystoupení a odborných přednášek. Z úspěchů jednotlivců letos nejvíce 

vynikají 1. místa v okresních kolech - David Dvořák Olympiáda Čj a Anička Plášková 

v recitační soutěži. 

Dlouhodobě naplněné jsou oblíbené družinové kroužky Kouzelná laboratoř, Počítače a 

Tvořílek, tradiční a vyhledávané jsou mimoškolní akce a víkendové akce vychovatelek 

naší školní družiny. 

Žáci absolvují tematické exkurze a besedy, výlety, lyžařské kurzy i školy v přírodě. Letos 

pracovali v hodinách angličtiny s lektorem Toddem, již od roku 2003 vydávají 2 x ročně 

školní časopis, starší žáci se zapojili do organizace akcí pro mladší, k dění ve škole se 

mohou vyjadřovat prostřednictvím školního parlamentu.   

V letošním školním roce byli žáci a učitelé zapojeni ve 3 projektech, které kromě nově 

nabytých zkušeností přinesly i moderní vybavení pro výuku. Jsme přihlášeni do dalších 

výzev, které v případě úspěšného schválení budou znamenat opět značný materiální, 

finanční a především vzdělávací přínos. 

Naší podpory si velmi váží ve Zlínské ZOO, které jsme za posledních 9 let poskytli již 160 

tisíc Kč z našich vánočních vystoupení, letos rekordních 36.000 Kč pro Djanga – hyenu 

skvrnitou. Jsme moderně vybavenou školou, která disponuje 8 novými odbornými 

učebnami, množstvím výukových programů a současné didaktické techniky. 

Není možné uvést vše, kompletní výčet akcí a činnosti školy najdete na www.zsvin.cz. 

Opravdu máte pocit, že si čtete o škole, o které někteří tvrdí, že se na ní dělá jen sport? 

Věnujeme se mu skutečně velmi intenzivně a jsme i mimořádně úspěšní, ovšem 

sportovní přípravu dětí neděláme na úkor vzdělávání, ale v době mimo vyučování, díky 

zapáleným pedagogům a trenérům i o víkendech a prázdninách. Vztahu dětí 

k pohybu napomáhá hodně jejich zapojení v kroužcích ŠD již od 1. třídy, na 2. stupni 

jsme obnovili činnost sportovních tříd, od 1. 9. budou již dvě - v 6. a 7. ročníku.  

Ve spolupráci s 1. AC Uh. Brod se opět uskutečnily dva prázdninové příměstské tábory, 

oba s rekordní účastí.  

Z množství tradičně výborných výsledků ve sportovních soutěžích vynikají dva skvělé 

úspěchy na republikové úrovni: obhajoba vítězství chlapců v celostátní florbalové 

soutěži Think. Blue. Cup, které se účastnilo 619 družstev a 1. místo starších děvčat ve 

Sportovní lize ZŠ a zisk prestižního Poháru Ministra v konkurenci 853 týmů z celé ČR.   

V nejoblíbenější školní hře, florbalu, jsme dlouhodobě nejúspěšnější školou v České 

republice. 
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Správní zaměstnanci 
 

 

Hospodářka:  

Dagmar Řezníčková 

Školník: Metoděj Chovanec 

Vedoucí ŠJ: Štefan Černý 

Kuchařky: Marie Černá, Marie 

Buráňová, Jarmila Hondlová,  

Silvie Vrágová a Jitka Kočicová 

Uklízečky: Marcela Berčíková, 

Božena Francová, Zdeňka 

Řezníčková a Hana Zimčíková 

Všem kolegům, žákům a pracovníkům školy děkuji za odvedenou práci ve školním roce 

14/15 a přeji příjemné prázdniny plné slunce, pohody a zážitků.  

Mgr. Zdeněk Moštěk 

 

TŘÍDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 
 

ŘEDITEL ŠKOLY:     Mgr. Zdeněk Moštěk 
 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE: 

Mgr. Blažena Chovancová 
 

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ:  

Mgr. Taťána Zlámalová  

 
 

Tomáš Marek 4. A Pampelišková louka 

        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Grumelová 4. A, Rejnok 
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Zuzana Michalcová, 4. A 

SLOHOVÁNÍ 

Svět očima orla 

Stavba hnízda pro mě po předešlých několika pokusech už neznamenala nic složitého. 

Snažil jsem se nanosit si co nejvíc materiálu, abych měl z čeho stavět. Na stavební 

materiál jsem použil především silné větve, trávu a jako výstelku rostliny. Sháněl jsem se 

především po ohebných a pevných větvičkách, které jsem vyhledával u keřů, ovšem 

většina jich ležela spadená na zemi. Spojoval jsem to slinami, podobně jako lidé 

používají maltu.  

Předem jsem si vybral hezké místečko v koruně opadaného modřínu, kam se zatím 

nikdo neuhnízdil – nemám moc tyhle různé společníky v lásce. Pak mě napadlo, že až si 

někoho konečně najdu, asi tohle malé hnízdo nebude dost velké, ale to jsem zatím 

neřešil, protože mě ještě nelákal rodinný život.  

Celá ta práce mi zabrala zhruba dvě a půl hodiny, což ani nevím, jak jsem spočítal, ale 

soudě podle polohy slunce tomu tak bylo. Nikoho jsem během svých krátkých výprav 

za sháněním materiálu nepotkal, ale přeletělo nade mnou hejno neznámých ptáků – 

letěli příliš vysoko, než abych věděl, co byli za druh. Kromě nich mě však nikdo jiný 

neobdařil svou úžasnou přítomností, ani na moment. 

Teprve chvíli potom, co jsem dostavěl ono poměrně menší hnízdo, mě náhodou 

napadlo, že bych si měl navíc ještě ulovit něco k snědku. Mám velké rozpětí křídel, 

takže když jednou mohutně po vzlétnutí zamávám křídly, ihned uletím pár dlouhých 

metrů. Říká se prý o mně, že jsem agresivním tvorem, ale nechtějte mi tvrdit, že shánění 

potravy patří k projevům agresivity!  

Nikdy by mě nenapadlo, že toho o sobě budu vědět tolik. Ale to víte, potkal jsem kdysi 

jednoho velmi sečtělého orla, který pořád dokola omílal ty samé údaje. Pomalu mi 

z toho šla hlava kolem. Ještě jsem je naštěstí nezapomněl. 
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A tak se zase vydávám na cestu ze začátku lesa do odlehlejších koutů krajiny, kde 

bych našel cokoli, do čeho by se dalo kousnout. Nejraději přitom lovím na poli, tam se 

dají sehnat velmi chutní svišti, nebo dokonce zajíci. Ti jsou přímo delikátní!  

Třikrát silně zamávám dlouhými, hnědým peřím pokrytými křídly, abych pak zjistil, že 

dohlédnu na zelené lány rozlehlého pole. Dlouhé úponky čistě zelené trávy se zde 

zdvihají do poměrně nízké výšky, a proto není problém zahlédnout malá zvířátka, 

spěchající do svých nor. Snesu se rychle k jednomu z nich a už ho držím ve svých 

ostrých drápech! Ten bude lahodný, říkám si a pohlédnu na toho menšího zajíce 

s černou skvrnou na jeho zádech. 

Stejně rychle, jako jsem se předtím dostal k poli, se vracím zpátky domů. Moje hnízdo už 

čeká, to vyhřáté místečko, ze kterého se mi vůbec, ale ani trochu nechce. 

Po snězení několika soust se vydávám na cestu přes město, do docela dost odlehlých 

končin, protože se chci znovu s někým seznámit. Během své cesty jsem zjistil, že se 

mnoho mně podobných orlů shromažďuje nedaleko za městem. Přelétám ono pole, 

které mi poskytlo chutného zajíce, a spatřuji první budovu vesnice před městem. Je to 

nevelký, bíle natřený kostel s mozaikovými okny plnými křesťanských výjevů. Poté vidím, 

jak se přede mnou objevuje několik těch vesnických stavení, mlýn a tam již začíná 

silnice, táhnoucí se přes celou krajinu křížem krážem.  

 

Pět mávnutí křídly a jsem úplně jinde než předtím. Nyní vzhlédnu a zatočím před velkou 

budovou, kterou začíná toto město, dalším kostelem. Snesu se trochu níž, vždyť kdy 

zase bude ta možnost, letět přes město? Ani nevím, kdy jsem tady byl naposledy… 

Možná před dvěma lety? Každopádně je to jedno, ale teď vidím pár jiných ptáků, 

možná vrabců, ano, jsou to oni, a ti mě zdraví rychlým kývnutím hlavy. 

Město se prakticky celé skládá z různých domů nebo veřejných budov, náměstí a 

fontán v nich, nesmím opomenout ani ty komíny, vyrůstající ze střech všech těch 

budov. Snažím se co nejméně letět pod nimi, abych se náhodou nenadýchal toho 

hnusného kouře. 

Nevím jak vy, ale mně se při pohledu na to hemžení aut, lidí, kol a motorek začíná dělat 

zle. Všichni někam spěchají, mají své programy, které nepočkají. To já nemám nikdy 

pevný program. 

Ti všeznalci starající se o přírodu a její dnešní poškození se nejspíš nemýlili v tom, že 

městský vzduch se prostě už dlouho nedá dýchat. Tohle je opravdu hrozné a nevím, jak 

by to mohli ti malí lidičkové pode mnou vyřešit. Snad přestat kácet tolik lesů a místo 

toho taky něco vysadit? Toto město není nic pro mě, říkám si po chvilce. A hele, tady si 

na mě někdo ukazuje, vidím. Malé děti jsou ze mě celé paf. Většinou ani neumí vyslovit 

mé jméno, ale to je fuk. 

Za městem mě již čeká několik 

stejných mého druhu, tak jsem 

zvědavý, s kým se dnes seznámím. 

 

David Strnad, 8. B 

 

Elen Smíšková, 4. A 
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Jaro, Jakub Kázik, 5. B 

 

Jarní odysea 

Po celé věky, tisíce, ba miliony let v dobu, která následovala za dlouhým obdobím 

kruté, a příliš mrazivé zimy pravidelně nastávalo roční období, v němž se toho spoustu 

dělo. Zpod sněhu vykukovaly první sněženky, jež zanedlouho vystřídaly také ostatní 

květiny, a příroda obecně se znovu dávala do pohybu. Trvalo celé měsíce, které 

zvířata přečkávala v energii čerpajícím zimním spánku, než zase ožila, aby se, stejně 

jako každý rok, vydávala na dlouhou cestu. Nejen zvířecí, ale i hmyzí matky netrpělivě 

očekávaly svá první mláďata, kterým toho měly ještě hodně ukázat, ovšem týdny 

trvající odysea se nevyhnula snad nikomu z nich. Asi se logicky nabízí otázka, proč se 

vlastně vydávali na cestu přes lesy, louky, údolí a města? 

Někdy za to mohla pouze jejich touha stěhovat se, avšak ve většině případů hledali 

právě potravu nebo navštěvovali své skoro ztracené příbuzné. 

Jednoho dne se z šedé, opravdu nehezky chlupaté kukly, začalo něco líhnout. 

Článkovaná krusta se pomalinku roztrhla a co se nestalo? Vyklubal se z ní nádherný, 

velmi malý zelenomodrý motýl, jehož tykadla ihned zapátrala v okolí. Když se toho rána 

dozvěděla stará teta o tom, že do rodiny Kuklových přibyl někdo docela nový, málem ji 

„trefil šlak“ radostí, protože se něco podobného nestávalo tak často. Okamžitě se 

rozhodla navštívit je a malému dítěti popřát vše nejlepší v motýlím životě, jenž právě 

začal. 

Paní Kuklová byla štěstím bez sebe, hned jak se vrátila z ranního shánění pylu a spatřila 

líhnoucí se kuklu. V okamžiku, kdy ho uviděla, jí vypadl hrníček s čerstvě posbíraným 

pylem z ruky. Roztříštil se sice o podlahu jejich květinového domečku, ale na to v tu 

chvíli vůbec nedbala. Kvapem mu přiletěla na pomoc a pohladila jej po hlavičce 

s velkýma, vytřeštěnýma očima, kterýma se dychtivě rozhlížel po místnosti. Nacházelo 

20 



se v ní několik menších palic na otop, zásoby pár desítek dóz s pylem, velký hliněný krb 

a tři postele plus jedna kolíbka pro vylíhnutého motýla. 

O několik minut později tam dorazil též otec, pan Kukla, jehož žena už kolébala malého 

Kuklu Juniora v kolíbce. Spráskl rukama, pohlédl na nepořádek rozbitého hrníčku, a řekl: 

„No, teda! Tak už se vylíhl… Nečekal jsem, že přijde na svět tak brzy. Co to může 

znamenat?“ 

„To absolutně netuším, můj milý…“ Odpověděla mu pak jeho žena.  

„Neměli bychom se už vydat na cestu? Kmeti, co zvěstují příchod zlých Rudotykladlých 

klanů, se jistě nemýlí a pokud nás zde zastihnou nepřipravené, přijdeme o střechu nad 

hlavou.“ Až to dořekl, paní Kuklová se na něj mrzutě zamračila. Nejspíš jí vadilo, že musí 

odejít. Každoročně je trápil stejný problém, týkající se příchodu výbojných klanů, 

zapalujících vesnice. Bez ohledu na kukly, které mohly uhynout, podpalovali každý 

dům, jehož střechu zahlédli. Bylo potřeba zabednit celý dům včetně všech otvorů pro 

okna a dveře. 

„Stará čarodějnice mi tvrdila, že prý přiletěl posel, jemuž se zajíkal hlas. Mluvil o těch 

klanech s takovým strachem, jako by jen pomyšlení na ně znamenalo něco zlého. Být 

po mém, zůstala bych tady a dala jim přes čumák, hned co by vletěli něco zapalovat. 

Ale co… Minimálně navštívíme své staré známé, moje a tvé rodiče.“ Otočila se ke 

Kuklovi Juniorovi. „Vypadá tak nádherně.“ Objala svého muže, jak nejsilněji to 

dokázala. „Podobá se ti.“ 

„Já vím. Ale oči má po tobě!“ dali se do celkem hlasitého smíchu, provázeného 

šustěním křídel, jak vyletěl malý Kukla z kolíbky. 

Ani se nesetmělo, už letěli na cestě k západu, daleko od Motýlova a jejich domu, vstříc 

novému osudu, pro který se narodil malinký Kukla Junior. Na jeden zátah dokázali uletět 

nejméně deset kilometrů a o půlnoci se zastavili vyspat se na louku. Strávili tam celou 

noc a společně se zahřívali, aby jim nebyla zima, i když noci se nezdály tak chladné. 

Celý další den putovali po Motýlím kraji plném jejich známých, za kterými letěli. Potkali 

čtyři ze svých sousedů, kteří se vydali na cestu o něco dřív než oni. 

Doputovali na místo pozdě k večeru, kdy se již dávno smrákalo, zapadalo velké na 

obzoru rýsující se oranžové slunce, které se loučilo posledními paprsky dne. Kuklovi 

naštěstí dosud nezapomněli, kde přesně že bydlí rodiče, u kterých paní Kuklová 

vyrůstala. Pozdě večer zazvonili na zvonek tamějšího menšího domku se zelenou 

fasádou a zanedlouho jim otevřela udivená paní Zvonilková, která je ze všeho nejdřív 

málem nepoznala. 

„Ahoj mami, to jsme my,“ pozdravila svou matku paní Kuklová. 

„Ale, ale, to jsou k nám hosti. Vítejte u nás, buďte tady jako doma,“ pustila je pak 

dovnitř, tam si odložili a když si sedli, aby jim babička Kukly Juniora nabídla občerstvení, 

přišel také jeho děda a pobavili se spolu o všem možném. Probírali například politiku. 

„Lihouš Tuzeman nemá co ve vládě dělat,“ rozčiloval se dědeček Zvonílek s plnými ústy 

lineckého. „Nejenže je mu minimálně přes osmdesát, on taky ustavičně popíjí na hradě 

a ostatní motýli z toho nic nemají. Kromě toho by měli vyřešit tu situaci 

s Rudotykadlovými.“ Přesně to chtěl rozebrat Pan Kukla. 

„Právě kvůli nim jsme museli narychlo odejít sem. Doufám, že až se vrátíme, najdeme 

snad všechno při starém. Společně s našimi přáteli jsme zkontaktovali Motýlí strážce, 

kteří se zaručili, že pohlídají naši vesnici.“ Babička se na něj utrápeně zadívala. Ta 

situace nebyla lehká. 
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Mozek spotřebuje stejné množství energie 

jako 10W žárovka. I ve spánku. Někomu se 

však nerozsvítí nikdy. – Viki T. 

 

 

Kdyby prase mělo křídla -  obrázek nakreslila, 

Anna Slívová, 4. A 

 

 

„My přestavujeme náš skromný domek,“ začal děda a usrkl trochu horkého čaje, „fr, 

ten pálí. No, jinak už jsme udělali novou střechu a plánujeme to tu celé přemalovat. 

Možná pořídíme i nový nábytek, ten by se nám sem určitě moc hodil.“ 

Strávili u nich několik radostných týdnů, během kterých navštívili také rodiče Pana 

Kukly, kteří bydleli kus opodál. Zatímco vesnici, odkud museli rychle prchnout, strážili 

najmutí Motýlí strážci, Kukla Junior rostl každým dnem. Maminka ho učila, jak se co poví, 

a po měsíci hravě zvládal popsat třeba počasí venku. Našel si ve vesnici Velký Motýlov 

jednu kamarádku, asi téměř stejného věku. Chodili spolu často ven na vycházky, 

zažívali v lese nepřeberné množství srandy. Skotačili po louce, ulétali před jiným 

poletavým hmyzem a hráli si na lidi, co občas viděli ve městech. 

Celý ten úžasný čas uběhl extrémně rychle. Když se zdálo, že už nehrozí žádné 

nebezpečí, vraceli se Kuklovi zpět do své vesnice. Kuklovi Juniorovi se nechtělo vracet, 

protože tak opouštěl svoji kamarádku, ale nakonec se domluvili, že si budou posílat 

dopisy alespoň dvakrát měsíčně. 

Ani jeden dům v jejich vesnici naštěstí nelehl popelem. Nejspíš byla hrozba 

Rudotykladlých zažehnána. 

David Strnad, 8. B 

Proč musí být popeláři 

 

Kdyby nebyli popeláři, 

nebyly by popelnice. 

Kdyby nebyly by popelnice, 

nebyly by odpadky. 

Kdyby nebyly odpadky, 

nebyly by skládky. 

Kdyby nebyly skládky, 

neměly by krysy kde bydlet. 

Kdyby krysy neměly kde bydlet, 

bydlely by u nás doma. 

Kdyby bydlely u nás doma, 

přenesly by na nás nemoci. 

Kdyby na nás přenesly nemoci, 

tak bychom umřeli. 

Proto musí být popeláři. 

 Ludvík Oliver, 7. B  

Knihy 

 

Velké šuplíky  

knihy jsou ke čtení 

hlavně je neznič 

je v nich velké snění. 
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MULTIMEDIA – KNIHY, FILMY A POČÍTAČE 

 

Stopařův průvodce po galaxii – hodnocení knihy 

Pokud se sháníte po opravdu ryzím a nefalšovaném sci-fi, 

ale na druhou stranu neradi čtete tlusté svazky, rozhodně 

se mrkněte na knihu Stopařův průvodce (po) galaxii. Již 

před lety ji vydalo nakladatelství Argo, které uvedlo na trh 

hezky na přední straně ilustrovanou verzi v brožové vazbě. 

Tuto prostě úžasnou knihu už velmi dávno napsal 

Angličan Douglas Adams, nejdříve jako rozhlasovou hru, 

a poté z ní udělal plnohodnotnou knihu. 

A jaký příběh vlastně vypráví? Na začátku sledujeme 

osud zachmuřelého muže jménem Arthur Dent, kterému 

právě oznámili, že chtějí zbourat jeho dům. Nějakou dobu 

tedy leží před buldozerem, aby tomu zabránil, ale poté se 

vydá do knajpy. Potkává tam svého dávného přítele 

Forda Prefecta, jenž mu sděluje, že právě končí svět. 

Chvíli se tomu zdráhá uvěřit, avšak když se z obrovských reproduktorů vogonských lodí 

ozve, že planeta Země bude zanedlouho zbourána, s jekotem se bojí o svůj život. 

Naštěstí má jeho přítel řešení. 

Ford se na to přizná Arthurovi, že je vlastně mimozemšťan a Zemi měl obývat jen týden, 

protože dělal redaktora knize Encyclopeadia Galaktica. Ale nakonec tam zkysnul 

celých patnáct let. Pak se pomocí záhadného zařízení přenesou do jedné vogonské 

lodi a tím se jako jediný obyvatele Země zachrání před zkázou. Zanedlouho ze Země 

nezbude nic než troška kosmického prachu, či také oblaku dusíku a vodíku. 

Chvíli potom je na lodi vystopují nepřátelští vogoni, načež se je snaží vyhodit 

vzduchovou uzávěrou do kosmu. Hned je však naštěstí zachytí blížící se loď nazývající se 

Srdce ze zlata. Další děj už vyzradím jen letmo, protože by byla škoda, kdybyste se tuto 

knížku kvůli tomu rozhodli nepřečíst. V knize bude mimo jiné zodpovězena Základní 

otázka života, vesmíru a tak vůbec, dozvíme se, kteří živočichové byli na špici vývoje 

předtím, než ji zničili Vogoni a že Země zastávala kromě planety také úlohu obřího 

superpočítače. Ten měl zjistit, jaká byla otázka, když ta odpověď na základní otázky 

zněla 42. 

V čem tahle kniha exceluje, tím určitě zůstává humor. Potyčky několika pozemšťanů 

vesměs končí šťastně, ale když rozzlobíte bílé laboratorní myšky, jste syny nebo dcerami 

smrti. 

Jak už jsem před momentem předestřel, kniha vážně nemá moc stran, a tak se do 

jejího čtení mohou pustit i méně zdatní čtenáři. 

Všem, kteří se odhodlají to zkusit, nabídne kvalitní děj plný nečekaných zvratů, úžasné 

postavy, vtipné scény a nervy drásajících potyčky s bílými myškami. 

A kdo přece jen nehodlá číst knížku, může si děj vychutnat jinak – filmově. Před asi desíti 

lety byl totiž natočen stejnojmenný film. 

David Strnad, 8. B 
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Zlodějka knih – hodnocení knihy 

Protože rád čtu, viděl jsem film Zlodějka knih (jeho recenzi najdete v předminulém čísle) 

a zajímala mě i předloha pro film, koupil jsem si ze zvědavosti tuto knihu. Příběh se 

prodává ve dvou vazbách, ale obě mají stejné fonty. Jedna je brožovaná (měkké 

desky), druhá je má tvrdé. Zvolil jsem tu druhou, a ta vypadá originálněji. Na první je jen 

fotka z filmu, ale obálka druhé vazby vyobrazuje inkoustem do detailů namalovanou 

Smrtku. 

Zatímco v sérii Zeměplocha od Terryho Pratcheta vystupuje mužská postava Smrť, tady 

je to Smrt, ženského pohlaví. Tento krásný, úžasně napsaný příběh, vymyslel a zapsal 

Markus Zusak, australský spisovatel píšící již řadu let. Ne nadarmo si Zlodějka knih 

zasloužila zfilmovat. Troufám si tvrdit, že kniha je lepší než její filmová podoba. A to ne 

z důvodu, že by film stál za nic nebo něco podobného. Kniha Zlodějka knih je prostě 

geniální. 

Neříkám to jen tak – každá věta, ač je sebepodivnější („Prach oživilo žluté světlo.“) 

dává smysl. Přestože to nejsou dlouhá souvětí, jde na nich vidět ten cit pro detail. Na 

knihách velmi oceňuju, když jejich autor umí psát originálně. Ne jako brilantně, úžasně 

či nejlépe, zkrátka jinak oproti ostatním. Ještě jsem nečetl další jeho knihy, ovšem Zusak 

píše tak, jako nikdo jiný. A proto si rád přečtu další jeho knihy, pokud je teda přeloží do 

češtiny. 

Už je to dlouho od předminulého čísla, a tak připomenu děj příběhu. Zavádí nás do ne 

zase tak dávné minulosti – do dob druhé světové války a konkrétně příběh začíná 

rokem 1938. Liesel Memingerová, hlavní postava, nemohla zažít horší dobu a podmínky. 

Její matka je komunistka a nechává své děti pěstounům bydlícím nedaleko Mnichova, 

v Molchingu. Jenže její bratr umře během cesty vlakem. Svou první knihu ukradne 

Zlodějka knih v den jeho pohřbu a od té doby krade nejen knihy. V pěstounské rodině 

poznává hodného otce Hanse, malíře 

pokojů hrajícího na harmoniku a hřmotnou, 

stále se rozčilující matku Rosu. Brzy potkává 

také chlapce a jejího největšího kamaráda 

Rudyho. Kdyby nebyla ta druhá světová 

válka, vypadalo by to, že je vše téměř 

v pořádku. Ale do její pěstounské rodiny 

přichází další člen, který Liesel ukáže život 

odpadlického židovského boxera. 

Víc už si přečtěte sami. I když je ta knížka 

relativně tlustá (kniha Bouře mečů má asi 

1200 stran, jen tak pro zajímavost), aspoň já 

ji četl jedním dechem. Myslím, že i těm, 

kteří moc nečtou, se bude číst dobře. 
 

HODNOCENÍ: 10 bodů z 10 
 

+ vše má svůj smysl, žádné slovo tam není 

zbytečně, originální styl vyprávění, které 

říká Smrtka, žádná postava (snad kromě 

Hitlera) není úplně zlá nebo hodná 

- já o žádném mínusu nevím… 

David Strnad, 8. B 

Míša Kráčmarová, 5. B 

24 



Malý pán 

Za své ohromně hravé a velmi pěkně udělané zpracování 

vděčí loutkový film Malý pán mnoha známým českým, ale i 

slovenským tvůrcům, jakými jsou například Jakub Červenka 

nebo Alexandr Smik a Daniel Kachut. Ti všichni a mnoho 

dalších se zasloužili o to, aby vytvořili opravdu výjimečný 

snímek, který se mezi mnoha dalšími jednoduše neztratí. A i 

když se jedná o loutkovou pohádku, může se líbit také staršímu 

publiku, protože vystihuje hodně dospělých motivů. 

Na začátku sledujeme příběh mladé loutky, která se nazývá prostě – Malý Pán, a 

zrovna si postavila domeček. Místo televize každý večer sleduje krb a prozatím si říká, 

jak krásný život vede. Ale všechno se rázem změní, když se Malému pánovi zdá podivný 

sen o domě, kdy mu tajemný hlas našeptává: „Zde najdeš, co ti schází.“ Nejprve 

tomuto signálu vůbec nevěnuje pozornost, avšak jak jde čas a sen se stále opakuje, 

rozhodne se s tím něco udělat. Zamíří tedy k nedaleko žijící Prázdné hlavě, jež mu jistě 

poví, jaká je odpověď na otázku, co mu schází. Jenže ta je nyní poměrně na suchu, a 

tak Malého pána žádá, jestli by jí nepřinesl jiskřivou vodu, že po ní mu určitě zodpoví 

jeho otázky. A proto se ústřední postava vydává na dlouhou cestu plnou nástrah, 

napětí, ale především velkého dobrodružství, během něhož se seznámí s malinkatou 

larvou, kterou pojmenuje Fída. Kromě ní se dá do řeči i s osobou nesoucí jméno Drzý 

zmetek a brzy narazí na „Velkou tíseň“, hlavní záporačku celého filmu. Právě ta totiž 

střeží jiskřivou vodu a nehodlá jí Pánovi vydat ani kapku. Než se k ní opravdu dostane, 

Malý pán procestuje skoro celý ostrov, na kterém žije a zabloudí do všech různých 

koutů. Nebudu ale vyzrazovat celý příběh, na to budete muset vystačit sami, protože je 

tak originální, že by byla škoda ho takhle vyslepičit. Co ovšem rozhodně prozradím, je 

to, že na konci Malý pán opravdu najde, co mu schází. 

Natáčelo se v prostředí šumavského lesa a ne všechny scény v sobě ukrývaly zrovna 

hračku v natočení, o čemž tvůrci vědí své. Naštěstí však oplývali při natáčení 

dostatkem důvtipu a výsledek je toho příkladem. 

Malého pána namluvil Saša Rašilov a i ostatní dabéři odvedli skvělou práci. Loutky sice 

nehýbou pusou, ale to ani trošku nevadí, protože vždy rozeznáte, která zrovna hovoří. 

Rozhodně tento úžasný film doporučuji ke zhlédnutí, skvěle jsem se bavil! 

 

David Strnad, 8. B 

 

 

Obrázek k filmu 

Píseň moře 

nakreslila  

Markéta Smýkalová, 

4. A 
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GTA Vice City 

GTA Vice City je starší 3D počítačová hra, která byla vydána roku 

2002. Tato hra se dá spustit na PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, 

klasickém počítači s Windows, na tabletech a mobilech s Androidem, 

na iPadu i na iPhone. Je velice populární a má vlastní web českých 

fanoušků: http://www.gta.cz/vice-city/ 

Hlavní postava je Tommy, jenž pracuje pro různé mafiány ve fiktivním 

městě Vice City. Llíbí se mi, že se tam nachází různé druhy motorek 

jako babeta, sportovní motorka, chopper, atd… GTA Vice City je určitě perfektní hra, 

ale u mě ze série GTA zůstává na prvním místě GTA San Andreas. 

 

Lucie Adámková, 7. B 

 

Intel Extreme Masters KATOWICE 2015 

Intel Extreme Masters Katowice byla akce, která se konala v Polsku v Katowicích a byl 

to World championship ve hraní počítačových her. Byly to hry: Starcraft2, League of 

Legends, CS:GO a nově i HeartStone, který přišel tenhle rok. Bylo tady plno výborných 

hráčů, kteří zde vystupovali pod svými přezdívkami. Ve finále hry StarCraft2 proti sobě 

bojovali hráči s přezdívkami Zest a Trap. Nakonec v tomhle napínavém souboji vyhrál 

hráč Zest. V sekci League of Legends vyhrál TSM aneb Team Solo Mid s legendárním 

hráčem Bjergsenem, který jim určitě pomohl k vítězství.  

V sekci CS:GO (Counter Strike : Global Offensive) vyhrál Team Fnatici.  

A nakonec má nejoblíbenější hra  - HearthStone: Heroes Of Warcraft. Tu se do finále 

dostali dva opravdu skvělí hráči. Byl to Orange, který drtivě převálcoval své soupeře a 

proti němu nastoupil výborný hráč Amaz z Hongkongu, který je zároveň nejlepší 

streamer této hry.  Souboj těchto borců vyhrál Orange.  

Z této akce bylo na internetu živé vysílání, na tuto akci jsem se dlouho těšil, a tak jsem si 

to nenechal ujít. V průběhu tří dnů bylo možné vidět online videa z jednotlivých 

soubojů, která končila finály jednotlivých her.  Tento světový šampionát se koná zase za 

rok opět počátkem března.  *Streamer – hráč počítačových her, který na internetu živě 

ukazuje, jak hraje.       Oliver Ludvík, 7. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformace auta (vektorová grafika6. B) – zadáno bylo toto auto. A z něj 

vznikl Pejsek - Eliška Zlámalová, Obličej - Tomáš Křivák, Myška - Magdalena Strnadová,   

Vozidlo - Nikolas Blaha, Rybka – Karolína Borýsková a Ptakopysk Perry – Viola Pechová. 
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5 nejlepších aplikací pro mobilní telefony s Androidem 

První aplikace toho umí spousty, protože je směsicí 

několika aplikací dohromady: budíku, hodin a 

časovače. Já vím, že zní jako nic moc, takže vám 

říkám, abyste se přesvědčili sami. Timely je úplně 

zdarma, bez mikrotransakcí (dalších plateb v rámci 

aplikace). 

Game of Thrones TellTale Games – I když ji nemám 

na telefonu, tak doporučuji a to proto, že se hraje 

stejně na mobilech jako na počítači, kde ji zase mám. Popřípadě zvolte další hry od 

TellTale – Walking Dead a Wolf Among Us (Překlad: Vlk mezi námi). Ať už zvolíte 

jakoukoli, za poměrně malou sumu peněz, na to že je to mobilní hra, si zahrajete asi dvě 

hodiny. Ovšem dokupují se epizody. Momentálně není letsplay z mobilní verze, avšak 

dá se očekávat stejně dobrá hratelnost jako u verzí pro stolní počítače. A co to vůbec 

je za hru? V minulém čísle jste si mohli přečíst recenzi seriálu Hra o trůny. Toto je hra 

zpracovaná volně na motivy seriálu. Pro znalce: Začíná Rudou svatbou a hrajeme za 

v knihách zmíněný rod Forresterů, kterým hrozí zánik. 

Jako další bych neměl zapomenout uvést Writer (překlad: Spisovatel). Máte-li v hlavě 

nějakou myšlenku nebo brainstorming, převeďte ji v krásném prostředí „mobilního 

Wordu“ na zápisky. Zvládá i více než 1500 slov v jednom zápisu. 

A další hra je pro změnu 2048 a nestojí ani cent. Je založená na velmi jednoduchém 

principu: srážíte do sebe násobky nejprve dvou, pak čtyř (4 + 4 = 8) pak osmi a osmi (8 + 

8 = 16), šestnácti a šestnácti a tak to jde až do 2048 a ještě dál, pokud budete velmi 

dobří. Protože čím víc je tam takových čtverečků s čísly, tím ubývá místa při 

nesražených čtverečcích. 

Máte nadváhu a chcete zhubnout přebytečná kila? Noom Coach: Weight Loss Plan to 

udělá za vás! Teda skoro. A budete muset poctivě makat, protože tato aplikace není 

něco jako výrobek z předváděcích akcí. Vyhledává zdravou stravu, dává vám 

motivaci skrze články (pozor, nutná znalost angličtiny), rozvrhnutelný jídelníček a další 

úžasné funkce. A navíc je úplně zdarma, což na poli podobných aplikací není zvykem. 

Cord je prostě úžasná chatová aplikace, která mi přijde v mnohém lepší než 

Messenger, akorát se bojím o popularitu. Messenger ji měl zajištěnou tím, že na něj 

musel přejít každý uživatel mobilního Facebooku – vážně všude, mají to i iOS. Dá se přes 

něj posílat zpráva vašim vybraným přátelům, kterou je třeba pozvete do konverzace, 

popřípadě si jen píšete, záleží na vás. Opět tomu nechybí krásně navržené prostředí, na 

které kachličkové Osmičky prostě nemají (vyvinuto stejným studiem, jako u předchozí 

aplikace). 

Poslední na řadě je ta poslední, pro mě nejlepší aplikace Soundcloud. U nás v Újezdci je 

hrozně pomalé netové připojení, pokud člověk zapne data. Takže je super, když 

Soundcloud z mobilního připojení plynule a bez sekání přehrává x hudebních skladeb, 

které přidávají uživatelé. Jednu podstatnou chybu představuje nestabilita, pokud ho 

nemáte spuštěný jako primární aplikaci – se zapnutím například Facebooku někdy 

reaguje, jindy spadne a už neběží na pozadí. (zajímavost: Soundcloud má od července 

2014 40 milionů registrovaných uživatelů – v lednu byl proveden výzkum - písničky 

poslouchá více než 175 milionů uživatelů. 

David Strnad, 8. B 
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Komiks               Píše a kreslí David Strnad 
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Hudba nás baví – téma výtvarné soutěže v malování na PC 

Ve Zlíně se letos konal už XIV. ročník výtvarné soutěže „Okno do světa“, letos na téma 

„Hudba nás baví“.  Hudba nás skutečně bavila i výtvarně, a proto vzniklo mnoho 

zajímavých obrázků plných fantazie a barev. Proběhlo školní kolo, ze kterého porota ve 

složení p.uč. Bzirská - p.uč. Pálková vybrala 37 prací těchto žáků: 

 

Jáchym Ambruz 3A, Adam Guriča 3B, Amálie Hlavinková 3A, Michal Mahdalík 3A, 

Ondřej Novotný 3B, Jakub Pál 3B, Karla Rincon Obdržálková 3A, Míša Vystrčilová 3B, 

Renata Chládková 4B, Veronika Janůšová 4A , Magdaléna Josefíková 4A, Vojtěch 

Mahdal 4A, Tomáš Marek 4A, Veronika  Masařová 4B, Zuzana Michalcová 4A, Elenka 

Smíšková 4A,  Markéta Smýkalová 4A, Elizabeth Kusáková 5B, Martina Legátová 5B, 

Martin Starý 5B, Ondřej Čonka 5B, Natálie Čubíková 6B, Jakub Haluza 6B, Tereza 

Hnilíčková 6A, Viktorie Jílková 6A, Šárka Meindlschmidová 6A, Monika Lišková 6A, 

Adélka Rychlíková 6C, Klára Švidrnochová 6A, Veronika Vápeníková 6C, Marek Brulík 

7B, Miroslav Kelíšek 7B, Lukáš Manda 7A, Tomáš Řehák 7A, Petr Váňa 7A, Adam Bršlica 

8B a Jaroslav Hauerland 8B. 

 

Od dubna do června probíhala na ZŠ Komenského ve Zlíně výstava nejlepších prací 

z 26 škol. Velmi potěšující byl pohled na část věnovanou Malování na PC, kde bylo 

vidět hodně našich obrázků, nejen těch oceněných.  

Tomáš Marek ze 4. A získal za svůj obrázek „Muzikanti“ 1. místo a  Elenka SMÍŠKOVÁ ze 

4. A,  Natálie ČUBÍKOVÁ z 6. B a Jaroslav HAUERLAND z 8. B získali ocenění poroty (2. 

místo). Blahopřeji děvčatům a chlapcům a přeji další výtvarné úspěchy. 

Veronika Pálková 

Počítačová grafika 

Ivo Mikulec, Eliška Klusalová a Aneta Havierová 

ze 7.ročníku vyhráli školní kolo v Počítačové 

grafice. Eliška Klusalová pak v okresním kole 

obsadila krásné 3.místo.  

 

 

Tomáš Marek 4. A – Muzikanti                                            

Jaroslav Hauerland 8. B – Saxofonista 
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Interview s paní učitelkou Bzirskou 

 

 

1. Proč jste se rozhodla být učitelkou? 

To jsem se dosud nerozhodla…(smích) 

Často o tom přemýšlím, zda je to pro mne to pravé. 
 

2. Jak se vám líbí na škole? Jak se vám pracuje s žáky naší 

školy? 

Za celý rok jsem nenarazila na nic, co by se mi nelíbilo. V minulosti jsem odešla ze dvou 

základních škol, ale tady bych chtěla pracovat dál. Ve škole není nikdo, koho bych 

neměla ráda a jsou tady i lidé, které mám velmi ráda a považuji je za přátele. 

Podmínky pro práci mám výborné. 
 

3. Jak vám chutná ve školní jídelně? 

Školní jídelna byla a je mojí nejoblíbenější místností ve škole a paní kuchařky byly a jsou 

mými nejoblíbenějšími lidmi ve škole…(smích) 
 

4. Jaký byl váš nejoblíbenější předmět ve škole? 

Jednoznačně dějepis. Nikdy jsem nedostala horší známku než jedničku. Dokud jsme 

nezačali probírat moderní dějiny. Mám ráda pohádky a dobrou paměť na příběhy, ale 

to, co se dělo v naší době (nacismus, komunismus) je nám tak nějak blíž, a to nejsou 

pohádky, to jsou horory. Měli jsme vynikajícího učitele, ale skoro celou devátou třídu 

jsem strávila na chodbě, protože jsem to odmítala poslouchat, nechtěla jsem tomu 

věřit, že jsou lidé schopni takových věcí. 
 

5. Vzpomínáte si na nějaký Váš vtipný okamžik ze školy, když jste byla žačkou? 

Těch bylo, byla jsem třídní šašek…(smích) 
 

6. Jak odpočíváte po náročném dni ve škole? 

Doma často dál pracuji, připravuji se na vás . Když si potřebuji odpočinout, tak jdu 

ven – s rodinou, s kamarády, se psem, s koněm, mám ráda pohyb v přírodě. 
 

7. Víme, že jezdíte na koni. Jak dlouho už jezdíte a proč jste si vybrala právě tento 

koníček – totiž koníčky? 

Ke koním chodím zhruba posledních pět let. Byl to můj sen od dětství, ale nikdy jsem se 

k tomu nedostala. V životě jsem měla mnoho zájmů, ale koně jsou pro mne to pravé, u 

koní jsem se našla, je to splněný sen. Neznám nic hezčího než přecválat louku na koni, 

když je krásný letní večer, nebo v zimě slunce a prašan, ale koně jsou pro mne mnohem 

víc než jen koníček, jezdectví. Koně v sobě spojují sílu a cit, člověk se od nich může 

naučit, že být silný neznamená být necitlivý… 
 

8. Jak se jmenuje kůň, kterého máte nejraději? 

Klisna Demmi. Je to krásný kůň a osobnost, než vás začne respektovat, pár let vás 

zkouší, jak moc to ježdění myslíte vážně, když se pak to velké zvíře rozhodne s vámi 

přátelit, spolupracovat, je to přátelství a láska na celý život. Naučí vás to úctě i 

sebeúctě. Mnoho lidí si myslí, že se prostě sedne na koně a ono to jede, kam chcete, 

ale tak to není  
 

9. Jakou posloucháte hudbu? Hrajete na nějaký hudební nástroj? 

Nejsem vyhraněná, hudbu mám velmi ráda. Často se mi líbí nějaká filmová hudba. 

Od mala hraji na klavír, věnovala jsem tomu mnoho času, hru na klavír jsem později rok 

studovala na vysoké škole a také učila, ale nebylo to pro mne to pravé. Pokud člověk 

není hudební skladatel, pak je hudba o tom, že člověk hraje nebo zpívá něco, co už 

někdo vymyslel, ve výtvarné tvorbě má člověk možnost sám myslet, tvořit a má v tom 

velkou svobodu. Dnes si hraji na klavír jen pro sebe, je to relax. 
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10. Na co se v televizi nejraději díváte? 

Na televizi se nedívám vůbec. Nemám na to čas a považuji to za ztrátu času. Pokud 

bych se chtěla na něco podívat, tak bych si vybrala komedii – českou nebo 

francouzskou. Chodím ale ráda do kina, poslední roky většinou na animované 

pohádky ve 3D, za poslední dobu se mi nejvíc líbily pohádky Jak vycvičit draka 2 a Rio 

2. 
 

11. Co si myslíte o dnešním světě? 

Svět je takový, jací jsou lidé. Na světě jsou lidé dobří a lidé zlí, lidé, kteří tvoří a lidé, kteří 

z různých důvodů ničí. Člověk musí něco dělat, a když neumí, nemá možnost, nechce 

dělat něco dobrého, pak začne dělat něco zlého. Je dobře, když člověk vidí ty dobré 

věci a dělá dobré věci. 
 

12. V které době byste chtěla žít? 

V době, která ještě nebyla. Každá doba má své. My děláme něco líp než naši 

předkové, ale něco zase hůř, je toho mnoho, co můžeme dělat líp. 

Na dovolenou bych jela do doby první republiky. 
 

13. Co byste udělala, kdybyste vyhrála milion. 

Pokud by někdo z mého okolí zrovna nepotřeboval pomoci, tak bych si koupila 

domeček na pláži s bílým pískem a bílého koně, i tam bych dělala něco pro lidi, ale 

každý den bych jela po pláži na koni a koupala se v moři. 
 

14. Co byste nikdy v životě neudělala? 

Dávám si pozor na to, abych druhým neubližovala. Myslím, že je správné, když člověk 

nemyslí jen sám na sebe, ale bere ohledy také na druhé. 
 

15. Které tři věci byste si vzala s sebou na pustý ostrov? 

Věci žádné. Vzala bych si rodinu, přátele a 

zvířata. 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klára Švidrnochová 6. A - Píseň 

Veronika Vápeníková 6. C - Bubínek 

Viktorie Jílková 6. A – Hudba nás baví 
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Školní výlet třetích tříd 

Ráno jsme vyjeli na výlet autobusem. Dojeli jsme na koncert do Zlína. Koncert byl 

Království zlatého slunce. Seděli jsme v první řadě a koncert se nám líbil. Pak jsme jeli k 

restauraci Sirákov na kopci Syrákov. Tam jsme vystoupili, sedli si na trávu a svačili. Po 

svačině jsme šli 4 kilometry lesem, potkali jsme ježka, ještěrku, našli jsme 2 kůže ze 

slepýše a 5 velkých mravenišť.  

Došli jsme na rozhlednu Vartovna. Rozhledna 

byla hodně vysoká, šlapali jsme 211 schodů. 

Viděli jsme až na Javořinu a některým se 

točila i hlava z té výšky. Byl tam takový vítr, 

že Tobiáši spadla z rozhledny čepice.  V té 

rozhledně byla dokonce i sauna! Ale my 

jsme šli jen kolem. U rozhledny jsme 

poskládali na sebe pár kamenů, abychom 

se tam ještě někdy vrátili. 

V lese pod rozhlednou jsme našli lebku, asi 

krávy. Pak tam za námi došel pán 

z nedalekého statku se psem. Byla to krásná border kolie a jmenovala se Linda.  

Předváděla, sedni, lehni, válej sudy, dej pac, pozdrav a pak na povel vyskočila na 

kámen. Pak jsme se vyfotili a šli jsme rychlejším tempem zpátky k autobusu. Celkem 

jsme ušli 8 kilometrů a klidně bychom ušli i více. 

Pak jsme jeli do Vizovic do čokoládovny. Mohli jsme si tam koupit různé suvenýry. 

Čokoláda byla příšerně drahá, ale nugát byl výborný.  

Pak jsme zvonili na zvonek štěstí, zvonily i paní učitelky. U zámku bylo ještě bludiště, 

krásné kmeny a také jsme šli k vodě. Na vodě se honily vážky, plavala tam husa a našli 

jsme tam mrtvého krtka. Viděli jsme také kamenné sochy.  

Pak jsme se vrátili k autobusu a jeli jsme domů. Výlet se nám moc líbil. 

V hodině informatiky po výletě zapsaly děti z 3. B. 

 

Výlet 5. B  

Pátek 5. 6. začínal moc pěkně, protože jsme ráno byli v kině na pohádce Píseň moře. 

Po obědě jsme si dali batohy na záda a vyrazili na nádraží. Cestou jsme se ještě 

zastavovali u spolužáků, kteří si doma 

zapomněli nějaké věci. Asi v jednu 

hodinu jsme se vydali na dvoudenní 

výlet. V Bojkovicích se k nám přidala paní 

učitelka Monika, která nás už jednou 

učila. Vystoupili jsme na zastávce v Pitíně. 

Odtud jsme se přemístili k naší ubytovně. 

Protože bylo velké horko, převlekli jsme 

se do plavek a pospíchali na koupaliště. 

Tam jsme závodili v plavání. Holky byly 

rychlejší než většina kluků. Vedle 

koupaliště jsme si na hřištích zahráli přehazku, šplhali na stěně, hráli tenis, stolní tenis 

nebo trénovali tenis o zeď. Ve 4 hodiny zavřeli koupaliště, tak jsme se šli projít a koupit 

zmrzlinu. A pak jsme zase sportovali až do večeře. Protože nám pořádně vyhládlo, 

opečené špekáčky všem moc chutnaly. Paní učitelkám jsme na přání zazpívali 

táborové písničky. Po šiškové válce jsme už byli rádi, že se můžeme rozprchnout do 
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svých pokojů. Večerka byla sice v 10 hodin, ale protože jsme si museli sdělit hodně 

zážitků, chvíli trvalo, než jsme usnuli. Ráno po snídani jsme se sbalili a vlakem přesunuli 

do Popova. Odtud jsme měli namířeno do Brumova.  Po cestě jsme  hráli hru Voda-

bomba a  soutěžili  v poznávání květin. Dokonce jsme se i ztratili, i když si paní učitelky 

trasu předem prošly! Ale nakonec jsme správnou trasu našli. Cestu nám prodloužil také 

zákaz vstupu. Byl před ohradníkem pro býky a krávy, takže jsme ho museli obejít. 

Nezdálo se to nijak strašné, až do chvíle, kdy jsme museli projít vysokou travou a 

kopřivami a obejít bahno, ve kterém se někteří „vykoupali“. Konečně jsme došli do 

Brumova, kde jsme se posilnili polévkou a pitím. Protože do odjezdu vlaku už nezbývalo 

moc času, na hrad vyrazila jen hrstka statečných s paní učitelkou Monikou. Dovnitř se 

ale nepodívali, protože se tam konala svatba. Tak se alespoň vyfotili s hradní stráží. A 

pak už nás čekala jen cesta vlakem domů. 

Tento výlet nám měl také připomenout, že všechny děti se nemají tak dobře jako my. 

Velmi chudobnou zemí je Nepál, který navíc postihlo zemětřesení.  Proto jsme se s paní 

učitelkou rozhodli přispět na sbírku. Bude sloužit obnově škol a domů ve dvou turisticky 

odlehlých vesnicích, které byly zemětřesením hodně poškozené. 

Míša Kráčmarová, 5. B 

 

 Dotýkat se exponátů přikázáno! 

Čtvrtek se po deštivé triádě vybarvil do nádherné modré. 

Stejně  lákavé  jako cíl exkurze žáků čtvrtých tříd - Modrá. 

Archeoskanzen, který představuje život obyvatel Velké 

Moravy, byl úžasným zážitkem pro nadšené historické 

badatele. Pan průvodce jim ukázal polozemnicové 

chaty, řemeslný okrsek, sídlo velmože, palisádové 

opevnění, strážní věže, prostě všechno, co podle 

archeologických nálezů tady existovalo a sloužilo našim předkům. Děti ale nebyly 

pouhými pozorovateli a posluchači. Měly možnost ochutnat pradávný pamlsek v 

podobě výtečné ovocné placky, zkusily si lukostřelbu a staly se svědky výroby nádoby 

na vodu na hrnčířském kruhu.  

Největším zážitkem bylo setkání s ochočenými domácími zvířaty. Uznejte sami. Kdy se 

Vám poštěstí pohladit prasátka, kačenky, nakrmit kozu a ovečky s beránkem, 

pozorovat pasoucího se oslíka a honit slepice po 

dvoře? Takové setkání určitě není 

každodenní záležitostí.  

Suchozemské obyvatele vystřídal 

vodní svět v expozici Živá voda. 

Všechny ohromil prosklený 

podvodní tunel v hloubce 3,5 

metru, kde byli k vidění kromě 

potápěče také ostatní 

vodomilové s gigantickou vyzou, která tomuto světu vévodila. 

Zajímavá byla i dotyková výstava ryb a vlastně všechny exponáty 

této aquavernisáže. Poslední zastávkou v expedici za poznáním 

byla výstava v areálu Kovosteel s názvem Hry a klamy. Děti měly možnost interaktivně 

zapojit co nejvíce svých smyslů a dokonale se zabavit různými rébusy a hlavolamy.  

Třída 4. A a 4. B 
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Větru, dešti neporučíš 

I přes nepřízeň počasí se žáci 6. B vypravili na dvoudenní turistickou exkurzi na Lopeník. 

Déšť, zima, vítr je provázel na každém kroku, ale přesto z žádné dětské tváře nezmizel 

úsměv a nadšení. Plánované trasy bylo sice nutné trošku pozměnit, ale všichni si užili 

společně strávené chvíle. 

  

Aby se nám výlet zdařil, 

jsme si zcela vědomi: 

kudy projde naše noha, 

nenastanou pohromy! 

My přírodu neničíme, 

zvěř a ptáky nerušíme, 

po svačině ani po hrách 

nezůstane binec po nás! 

Pěkně si to užijeme, 

však zas někdy přijedeme! 

 

Žáci 6. B a paní učitelka 

           

Rozlučková kimovka 

Ve školní družině je v těchto 

dnech na své první pedagogické 

praxi naše bývalá žákyně Beata 

Slavíčková, nyní studentka 

Střední pedagogické školy ve 

Zlíně. A jak se jí u nás líbí? 

„Ve středu 3. června jsem si pro 

děti jako poslední hru připravila 

„kimovku“. Děti byly rozděleny 

do mnoha družstev, aby to bylo snadnější. 

Kimovka vypadala tak, že jsem po celé družinové 

zahradě rozmístila na různá místa kartičky s 

písmenem a číslem. Každé družstvo obdrželo 

papír s tajenkou. Každé políčko v tajence mělo 

své číslo, takže děti hledaly písmenka a 

zapisovaly je do správných políček. 

Děti si hru velmi oblíbily, běhaly a hledaly „jako o 

závod“. Odměnu dostali všichni, kteří se 

zúčastnili. 

 

Jsem moc ráda za to, že jsem s dětmi mohla 

strávit tolik času a být součástí jejich aktivit v 

družině. O družině i o vychovatelkách musím psát 

jen v tom kladném, nemůžu si na nic stěžovat. 

Byla jsem velmi překvapená, jak mne vzaly do 

kolektivu. A za to musím říct jen jedno velké DÍKY.    

:-)" 
Beata Slavíčková 
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A my jsme větru, dešti poručili 

Častokrát se pachtíme za krásnými zážitky do dalekých zemí, poznáváme cizí kultury, 

tradice, kouzla tamější přírody a ani si nevšimneme, jak pěkné je to u nás doma. 

Parta kamarádů ze školní družiny se vydala objevovat zázraky přírody a dědictví našich 

předků na západní svahy Bílých Karpat, do údolí, kde pramení řeka Olšava. Jestli 

hádáte, že výprava směřovala přes Bojkovice do Pitína, jste opravdové zeměpisné 

jedničky. 

Pro mnohé malé cestovatele představovala počáteční přeprava vlakem premiéru. 

„Výstupní stanice Bojkovice – město, navštivte, prosím, naše nové náměstí 

s vodotryskem a odpočinkovou zónou s dětským hřištěm,“ znělo ve vagonu z amplionu. 

Po této doporučené návštěvě nás čekalo Muzeum Bojkovska. Poutavý program plný 

interaktivních prvků zaměřených na domácnosti a běžný každodenní život našich 

praprarodičů děti velmi zaujal. Zkusily dmýchat oheň kovářskými měchy, prát i ždímat 

prádlo, sundávat si vysoké boty v zouváku a další zajímavé činnosti. Měly možnost 

porovnat život v minulosti, jak se dříve vařilo, žehlilo, jak se bydlelo, jak se oblékalo, se 

současným trendem. Ve školní lavici z minulého století srovnávaly tehdejší prostředí 

vzdělávání s jejich současnou třídou, kdy dnes je běžné zapojení techniky ve výuce.  

A hurá do přírody! Po klikaté cyklostezce vzhůru do Pitína, cíle našeho putování. 

Voňavé louky a šumění lesa ozdobeného na naši počest vynikajícími jahůdkami jen 

potvrzovaly existenci nadpřirozené bytosti víly Zvonilky, která tady tančí při měsíčku a 

pomáhá najít zbloudilým správnou cestu. Nám se podařilo posbírat její ztracené 

kouzelné zvonečky a přinést je na pitínské výletiště vodníčkovi, který měl tak zase svůj 

rybník odčarovaný a plný života. 

A pak se jedlo a hodovalo a hlavně se sportovalo. Hrál se tenis, fotbal, volejbal i stolní 

tenis. Jezdilo se na skluzavce, šplhalo se do oblak na horolezecké stěně, povídalo se, 

smálo se, prostě štěstí a radost zaplnily celou nivu a okolí. Na stezce odvahy měly 

dětičky pro strach uděláno. A kdo neměl, mohl se spolehnout na kamaráda nebo 

Beatku. 

Pak jsme si popřáli dobrou noc a spali jsme hned, jako když nás do vody hodí. 

Ráno si s námi počasí trošku pohrálo, ale na zpáteční cestě „pěškobusem“ už nám 

krásně svítilo sluníčko. Výšlap byl opět dobrodružný s hledáním pokladů a plněním 

úkolů. To nám to rychle 

uteklo a čas zbyl i na sladký 

kopeček zmrzliny. Lokálka 

nás bezpečně dopravila 

domů, do Uherského Brodu, 

k našim nedočkavým 

rodinám, abychom jim mohli 

hned povyprávět, jak jsme 

se měli v Pitíně dobře, jak se 

o nás pěkně ve Sportklubu 

Niva starali. 

  

Poděkování patří paní 

Marcele Berčíkové, paní 

Janě Šustkové z Pitína a 

celému realizačnímu týmu 

ze ZŠ Pod Vinohrady Uherský 

Brod. 
Dagmar Mandíková 
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DRUŽINOVÉ OKÉNKO 

Nastartovaly jsme košťata 

Den před opravdovou magickou  nocí, 

kdy se podle pověry otevírají jeskyně 

s poklady, nastartovaly vychovatelky i 

děti svá košťata a odletěly si užít 

kouzelné čarodějné veselí, kde o čáry 

a kouzla nebyla nouze a kde vládla 

mandragora, která je pro čarodějnictví 

a magii nezbytná. 

Přidal se k nám i kouzelník Čáryfuk. Ten 

svým kouzlením očaroval snad 

všechny poletující čarodějnice. Síla 

jeho zaříkávadel byla natolik silná, že dokázala nadobro:) spálit rozemleté dětské 

zlobení. Toto všechno z povzdáli  sledovala zkušená čarodějnice Saxána. Ta ve svém 

baru měla pro všechny kolegyně připravené kouzelné lektvary. Jejich základem byla 

směs bylinek, vody  a různých přísad. Takové rozemleté kopyto, žabí sliz, švábí oči nebo 

dračí krev byly právě nezbytnou součástí lektvarů. 

Rej čarodějnic se vydařil. Odměnou pro všechny bylo opékání žabích stehýnek 

v podobě špekáčků a řádění v čarovných soutěžích. Dostat se například ven z pavoučí 

sítě nebylo pro žádnou čarodějku jednoduché. 

Děkujeme panu učiteli Novotnému za jeho kouzelnický program, ochotu i čas strávený 

s námi. Velké poděkování také patří pomocníkům čarodějky Saxány, kteří ve své 

jedové spižírně i v lektvarovém baru čarovali „ostošest“. Poděkování vlastně patří všem! 

Další z akcí vinohradské družiny se vydařila a my všichni se těšíme na další. 

A pokud někdo z vás má tajné přání, přijďte za námi. Pár sušených kouzelných jadýrek 

nám ještě zbylo a nápoj lásky, elixír štěstí či drink života vám rádi připravíme:) 

 

Jak jsme pekli muffiny 

Když se řekne muffin, všichni se začneme olizovat až za ušima. Děti 

ze školní družiny měly možnost si ve středu 27. května upéct vlastní 

čokoládovo - banánové muffiny. Krájení banánů, strouhání 

čokolády, nebo připravit těsto? To my všechno už umíme, a tak pro 

nás plnění do košíčků byla hračka.  Nechybělo průběžné 

ochutnávání a ani jsme se nenadáli, všichni jsme si na dobrůtce 

pochutnali. 

Recept: 2 hrnky polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva,  ½ hrnku cukr 

krupice, 2 balíčky vanilkového cukru,  ½ lžičky soli, 1 hrnek mléka,  ½ 

hrnku rostlinného oleje, 1 vejce, 100g čokolády, 2 banány 

Postup: Utřeme vejce s cukrem, přidáme ostatní suroviny, zpracujeme těsto a nakonec 

lehce vmícháme nastrouhanou čokoládu a najemno nakrájené banány. Formičky 

plníme asi do ¾ a pečeme při 160-180 °C cca 20 minut. Dobrou chuť! 

 Aneta Šupinová 
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Každý den ztrácíme průměrně 60 –100 vlasů. – Viki T. 

 

Recepty na letní párty 

 

MOCHITO 

 Džbán vody cca 0,75l 

 3-4 stonky máty 

 Cukr krystal 5 lžic a více (podle chuti) 

 

Příprava:  

Do džbánu s vodou si dáme otrhané listy 

máty a přimícháme cukr podle chuti. 

 

 

 

ZELENINOVÝ SALÁT 

 1 mozzarella nakrájená na kostičky 

 půlka okurku 

 rajče 

 bazalka a koření: sůl, pepř 

Příprava:  

Nakrájejte jednu mozzarellu na kostičky,  

potom půlku okurky, rajče a bazalku a 

přidejte koření podle chuti. 

 

 

LEDOVÝ SIRUP 

 Formičky na led 

 Ovocný sirup podle toho jaký vám 

chutná 

 Obyčejná vodu 

Příprava: 

Do formiček nalejeme vodu se sirupem, 

kterou, necháme zmrazit cca 4 hodiny. 

Potom až to vytáhnete, tak si dobře 

pochutnejte. 

 

LETNÍ DORT   

 Mísa nebo forma 

 Piškoty 

 Smetana 

 Ovoce-borůvky, maliny, jahody, atd. 

Příprava: 

Do mísy dáme piškoty, našleháme 

šlehačku a dáme to na piškoty. Na to už 

stačí dát jen borůvky, maliny a jahody. 

Dejte to do ledničky na cca 1 hodinu. 

 

Outfit a make-up na letní párty 

LÍČENÍ: K malování potřebuješ: barevné stíny, lesk na rty nebo rtěnku a tvářenku. 

UČES: Doporučuji rozpuštěné vlasy - můžou být nažehlené nebo navlněné kulmou. 

Do vlasů dejte čelenku s květinami (umělé samozřejmě). Barva, která se vám líbí a ladí 

k oblečení. 

OUTFIT: Volila bych letní šaty na ramínka nebo riflové kraťase s nátělníkem. Nejlepší 

barva šatů je růžová, ale můžete si vybrat barvu, jaká se vám líbí. Měly by tam být 

hlavně květinové vzory. Náušnice pestré barvy a náhrdelník totéž. Náramky bych zvolila 

gumové nebo pletené. Boty jsou nejlepší baleríny nebo žabky. 

Viki Kostelková, Stellča   Štefánková a Niki Kelíšková, 5. A      

 

 

Obrázková křížovka:  

Kdo má nejdelší zimní spánek 

??? 

 

Karolína Borýsková, 6.B 

 

 

 

 

1          

2          

3          

4          

5          
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Nápoje na léto 

Taky máte rádi léto jako já? Myslím si, že určitě. Ale co když je fakt vedro a vy pijete jen 

nějakou sodovku? A co takhle se ochladit nějakými ovocnými nápoji nebo koktejly? A 

s tím vám pomůžu já. 

 

PRVNÍ RECEPT: OVOCNÁ VODA 

Je to velmi lehké, budeme potřebovat ovoce dle svého výběru. 

Já například jsem si vybrala jahody, citron a mátu. Je to na vás, 

co si vyberete. 

Postup: Umyjeme jahody a nakrájíme je na kolečka a dáme je 

do láhve. Dále nakrájíme 2 kolečka citronu a překrojíme ho na 4 

části a dáme je do láhve. Mátu umyjeme, přepůlíme a dáme 

do láhve. No a poslední krok je velice jednoduchý – přidáme 

vodu, a když chcete, dáme nápoj do ledničky. A   JE HOTOVO!!  

 

 

 

DRUHÝ RECEPT: BANÁNOVÝ KOKTEJL 

Budeme potřebovat: banány (dle potřeby), mléko, vanilkový cukr 

(na oslazení), citron a ruční mixer. 

Postup: Vezmeme si banán, nakrájíme ho na kolečka a dáme je do 

mixovací misky. Rozmixujeme banán. Do rozmixovaného banánu 

dáme mléko a vanilkový cukr. Dále mixujeme. Trochu do toho 

přidáme šťávy z citronu. A můžeme podávat.  

                                            Text a foto Eliška Vrágová, 7. B 

 

 

 

 

          
           
           
           
           
           
           
           
           
  

Lenka Kročilová, 5. A 

 

 

 

 

1. Oblečení do vody 

2. 
Jezdí tam o prázdninách děti, např. 

příměstský … 

3. Jsou u moře plné písku 

4 Je na koupání a je plný studené vody 

5 Známky na konci školního roku 

6 Opak noci 

7 Je tam hodně bazénů 

8 Svítí celý den 

9 Studená pochoutka (mn. č.) 
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SPORTOVNÍ OKÉNKO 

O pohár starosty města 2015 

Počátkem června za krásného počasí se sešlo na hřišti ZŠ Pod Vinohrady 13 škol z Uh. 

Brodu a okolí a zúčastnilo se 7. ročníku atletických závodů pro 1. stupeň "O pohár 

starosty města". Ve velké konkurenci 17 družstev (některé školy postavily 2 družstva) 

naše družstvo "B" získalo pohár a medaile za 2. místo. 

Každé družstvo je složeno z osmi žáků, vždy chlapec a dívka z 2. - 5. ročníku. 

Každý závodník běží sprint na 60m a absolvuje individuální disciplínu. Druháci skok z 

místa, třeťáci hod kilovým míčem, čtvrťáci hod míčkem a páťáci skok daleký. Na závěr 

závodu se běží štafeta 4 x 1 kolo. Umístění závodníků v disciplíně a štafety se sčítá a 

vítězí družstvo s nejnižším součtem. 

 

Nejlepší individuální výkony: 

1.místo - Blanka Gajdošová - hod míčkem 26,10m 

               Denis Zlámal - hod míčkem 34,50m 

               štafeta 4 x 1kolo - Horák, Meindlschmid, Kratěnová, Svozilová 

2. místo - Aneta Svozilová - sprint 9,76s 

3. místo - Nikola Kratěnová - sprint 9,74s 

                Filip Horák - sprint 9,38s 

                Vlastimil Kůřil - hod míčkem 32,50m 

 

družstvo "A": Ž. Hadžegová, Luxová, Gajdošová, Kráčmarová, Antonín, Zelinka, Kůřil, 

                       D. Ležatka 

družstvo "B": M. Smetanová, Motková, Svozilová, Kratěnová, Šeda, Meindlschmid, 

                       Zlámal, Horák 

 

Které zvíře dosáhne úplně nejvyšší 

rychlosti?  

 

Při střemhlavém letu dosahuje …..    

stěhovavý podle odhadů konečné 

rychlosti zhruba 300 km/h. 

 

1. Anglicky bouře 

2. Nejbližší příbuzný žirafám 

3. Dopravní prostředek 

4. Smyslový orgán 

5. Druh ryby 

 

 

Křížovka - Vojtěch Šustek, 6. B 

Obrázek – Vlastimil Kůřil, 4. A  

 

1      

2      

3      

4      

5      
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Olympiáda 1. stupně ZŠ 2015 

16 vybraných  žáků 1. stupně se 13. 5. zúčastnilo atletické olympiády na stadioně v 

Uherském Hradišti. Soupeřů z dalších 12 škol okresu se nezalekli a až na dvě 

"bramborové medaile" všichni stáli na stupních vítězů.  

 

Závodilo se ve čtyřech kategoriích - 1. - 3. třída a 4. - 5. třída, vždy chlapci a dívky.  

Každý závodil pouze v jedné individuální disciplíně - sprint 50m, hod míčkem, skok 

daleký, běh 600m a ve štafetě 4x60m. 

 

Nejlepší individuální umístění: 

1. místo - Tereza Luxová - sprint - 8,44s 

                František Keňo - hod - 38,70m 

                štafeta - starší hoši 

2. místo - Petr Meindlschmid - skok - 375cm 

               David Ležatka - skok - 400cm  

               štafeta - mladší děvčata 

3. místo - Vojtěch Šobáň - 600m - 2:11,11min 

                Bianca Kučerová - hod - 28,90m 

                Martin Ležatka - 600m - 2:05,68min 

                štafeta - starší děvčata 

 

děvčata 3. třída: Luxová, Mrázková, Motková, Rubášová 

hoši 3. třída: Koníček, Meindlschmid, Lečbych, Šobáň 

děvčata 5. třída: Smetanová, Kráčmarová, Kučerová, Kratěnová 

hoši 5. třída: Horák, Ležatka D., Keňo, Ležatka M.                                     

Šárka Meindlschmidová 
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AEROBIKTOUR 2015 

Čtyři skupiny aerobiku letos na jaře 

vystupovaly v rámci soutěží 

v týmových choreografiích. 

Nejmladší slečny, hlavně druhačky, 

trénovala Vladimíra Chmelařová a 

Monika Hubáčková, naše nejlepší  

reprezentantka  posledních let. Jejich 

milá skladbička s názvem Lazy town se 

líbila nejen v základních kolech, ale 

také ve finále v Otrokovicích, kde 

získala stříbro. 

Další skupinka trenérky Kristýny Mahdalové 

nacvičila skladbu Ariana Grande s prvky 

technického aerobiku a právem obsazovala 

v jednotlivých kolech místa na bedně. Ve 

finále pak získala nádherné 1. místo. 

 

Naše nejzkušenější závodnice trénuje Lucie 

Struhelková. Jejich skladba se pravidelně 

umísťovala na 2. místě a také ve finále získala 

stříbrnou medaili. Skladba sportovního 

aerobiku se jmenuje Lana del Rey. 

Nejstarší závodnice, které tvoří současné i 

minulé žákyně školy, nacvičily skladbu 

s názvem Bon Jovi. Tato skladba 

reprezentovala naše město a sportovní klub 

1. AC v Praze v Lucerně na republikovém 

finále a v těžké konkurenci 17 týmů získala 4. 

místo.  

Kromě soutěží reprezentovaly děvčata školu 

na akcích pořádaných městem - Brodský 

máj a Bílokarpatské slavnosti. 

 

 

 

Blahopřeji všem děvčatům k jejich 

krásným výkonům a přeji jim, aby 

jim pohyb přinášel nejen úspěchy 

a medaile, ale i radost. 

Vladimíra Chmelařová 
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Naši florbalisté a florbalistky zazářili  

v republikové soutěži mladších žáků Think Blue Cup 

V pátek 17. dubna se ve  Sparta  Aréně v Praze konalo Velké finále florbalového 

turnaje žáků I. stupně ZŠ -  Think Blue. Cupu. Mezi nejlepších 6 družstev ČR se ze 770 

účastníků vítězstvím v okresním i krajském kole a postupem z turnaje Top 8 Východ 

probojovala i družstva chlapců a děvčat ZŠ Pod Vinohrady Uh. Brod. 

Chlapci, kteří obhajovali loňský titul, nastupovali do turnaje jako jeden z favoritů. Tuto 

úlohu začali naplňovat již ve skupině, kde hladce přehráli nejlepší tým TOP 8 Západ 

Liberec 6:2, poté Petrovice 6:1 a tím si zajistili přímý postup do semifinále. 

Tam se proti nim znovu postavil tým Petrovic, který nečekaně vyřadil jediného letošního 

přemožitele Broďanů, sebevědomé vítěze TOP 8 Východ Olomouc. Další překvapení se 

ale nekonalo a po jasné výhře 8:0 se hráči Uh. Brodu  zaslouženě radovali z postupu do 

finále. 

Finálové utkání vejde svým výsledkem 16 : 1 do historie žákovských turnajů. Postup 

Pražské školy z Lyčkova náměstí nikdo nepředpokládal. Pražané byli poslední ve 

skupině, ale za podpory domácích diváků se neskutečným vzepětím ve čtvrtfinále a 

semifinále protlačili až do boje o zlato.  Do něj nastoupili sice sebevědomě, ovšem 

tvrdě narazili na rozjetý tým Uh. Brodu. Trio Kouřil a bratři Ležatkovi po minutě 

nasměrovali třemi brankami vývoj zápasu k debaklu soupeře. Útočnou snahu Lyčkova 

náměstí o zvrat výsledku Broďané lehce eliminovali a chyby soupeře nemilosrdně 

trestali dalšími brankami. Současně s narůstajícím skóre utichlo i ze začátku mohutné 

povzbuzování domácích a do konce už byl slyšet jen početný Brodský fanklub. 

Konečný klakson byl pro hráče i trenéry Prahy vysvobozením a odstartoval vítěznou 

radost hráčů ZŠ Pod Vinohrady. 

V turnaji zúročili hráči svoje herní kvality, poctivou přípravu, tříleté zkušenosti, ale 

především měli víru a touhu po vítězství v hlavách. Zaslouženě proto převzali z rukou 

prezidenta CFbU Filipa Šumana pohár a zlaté medaile a stali se podruhé za sebou 

nejlepším školním florbalovým družstvem ČR.    

Do all stars turnaje, nejlepší čtveřice složené z brankáře a tří hráčů, byl vybrán Erik Kouřil, 

třešničkou na dortu byla pak jedna z cen - volné vstupenky do O 2 Arény na 

Superfinále florbalu. 

Na cestě za titulem sehrálo družstvo ZŠ Pod Vinohrady v Think Blue. Cupu celkem 20 

zápasů, zaznamenalo 19 vítězství, pouze 1 porážku a skóre 181 : 43.  

O historický úspěch školy v kategorii chlapců se zasloužili: Ležatka Martin, Ležatka 

David, Kouřil Erik, Brauner Martin, Antonín Lukáš, Krpálek Matěj, Horák Filip, David 

Jaroslav, Dennis Zlámal, Vojtěch Šobáň, Tomáš Tlach a Jakub Kandrnál, trenér Zdeněk 

Moštěk, asistenti Dagmar Mandíková, Ondřej Hudeček a vedoucí Aleš Řezníček. 

Děvčata ve svém turnaji bojovala statečně a z bojů o medaile je vyřadila smolná 

porážka 6:5 ve čtvrtfinále v souboji s florbalovou akademií Mladá Boleslav. Broďanky 

po celé utkání vedly, nastřelily 3 tyčky, ale nakonec utkání v závěru ztratily. Vítězství nad 

Opavou 2:1 znamenalo konečné 5. místo v turnaji. Do all stars byla nominována Tereza 

Smetanová, dále školu reprezentovaly Stella Štefánková, Míša Ondrůšková, Blanka 

Gajdošová, Kristýna Polášková, Míša Valášková, Bianca Kučerová, trenér Aleš Řezníček, 

vedoucí Miroslava Chupíková. 

Oba týmy ZŠ pod Vinohrady reprezentovaly příkladně svoji školu, ale rovněž i město Uh. 

Brod a Zlínský kraj, kterým patří poděkování za podporu. 
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V květnu získali mladší florbalisté stříbro z Mistrovství Moravy, kde předváděli krásný 

kombinační florbal, který oceňovali i trenéři ostatních týmů. 

 

 
V úterý 12. 5. přijal na radnici místostarosta Uherského Brodu pan  Ing. Petr Vrána 

nejlepší školní florbalová  družstva ČR, aby  poblahopřál chlapcům i děvčatům naší 

školy k dosaženým úspěchům a poděkoval jim za vzornou reprezentaci města 

Uherského Brodu. Všichni sportovci převzali dárky, společně se vyfotografovali a 

podepsali se do Pamětní knihy města.    
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Starší děvčata zvítězila v pátek 27. března 2015 v Kopřivnici ve finálovém turnaji O 

Pohár ministra školství a stala se nejlepším školním florbalovým týmem v České 

republice v kategorii starších žákyň. 

Tým tvoří: Eva Gajdošová, Kateřina Sedláčková, Patricie Havlová, Barbora Sedláčková, 

Gabriela Mandíková, Michaela Strnadová, Nikol Šobáňová, Zuzana Škrášková a 

Kateřina Slezáková z 9. A a brankářka Helena Brnulová z 8. B. 

Trenér Roman Daněk a Hana Marková. 

 

 

 

Oficiální přijetí nejlepších školních florbalových  družstev ČR hejtmanem Zlínského kraje. 

 

Všem našim čtenářů přejeme krásné prázdniny 

plné sluníčka a úspěšný školní rok 2015/2016. 

Vaše redakce 

Obrázek – Dominika Lukaštíková, 7. A 
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