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Úvodní slovo  
  Bylo čtvrteční odpoledne, venku zataženo, u 

počítačů fajn. Sešla tu malá skupinka redaktorů –

sirotků, neb většina nepřišla, protože jsou na 

exkurzi v Londýně. Blížil se pátek, už byli unavení a měli napsat 

článek o besedě, která se konala ten den. A tak jim tak trochu 

„hráblo“. Začali si prozpěvovat. A tancovat na židličkách…  A tak 

jsem je začala pozorovat.  
Je to velmi vzácný druh živočicha. Nebojí se slov, dokážou je 

zkrotit a ochočit pro náš časopis. Každou zimu a každé léto vyhlíží 

ten náš plátek stovky čtenářů. Mí redaktoři mají těžký úkol, připravit vždy nové neokoukané číslo. 

Něco, co se nedá nikde jinde sehnat, přečíst. No prostě originál. A to ještě bez chyb. Se všemi 

správnými měkkými i tvrdými I/Y. 

  A já jim v tom pomáhám. A to moc ráda, protože to stojí za to. Vždyť už tu máme CHAOZZ deset let. 

-VP  

  Co najdete v čerstvém čísle Chaozzu?  

Těšte se především na slohy, básničky, vtipy, práce žáků, nebude chybět ani hodnocení filmů, knížek a 

hudebních skupin, komiks a samozřejmě křížovka! 

V tomto roce nemá časopis Chaozz žádného šéfredaktora. Nikdo z redaktorů není osmák, a proto je to 

volná pozice. Minulý rok nám mnoho redaktorů odešlo, ale v tomto roce se k nám přidaly holky 

Žanetka Gazdíková a Lucka Adámková. 

  V redakci doufáme, že se vám tohle novoroční číslo bude líbit. Přejeme vám, aby se vám v tomto 

roce dařilo, a věříme, že ho prožijete v klidu a v pohodě. Tak příjemné čtení! 

 

Chaozzová galerie č. 1     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denisa Bartošová, 5. C Elena Ševčíková, 3. A 

 

Co v našem časopise najdete? 

 úvodník 

 interview 

 soutěže 

 hudební okénko 

 filmové okénko 

 komiks 

 vtipy, perličky, křížovku    

a další 

Ondra Kobzinek, 7. A 
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Co se stalo na škole… 

 

Čert u nás na škole! 

  Jako každý rok jsem se i letos 5. prosince vydal na ZŠ Pod 
Vinohrady. Poté, co jsem vyprášil kožich, zavolal jsem na 

pomoc své kolegy. Přidal se Mikuláš a andělé.  

Tvořili jsme dobrou partu, abych pravdu řekl. Vyšli jsme hned 
ráno, abychom všechny ty mrňouse trošku postrašili a hodné 
děti odměnili. Začali jsme od prvních tříd, kterým jsme 
naháněli opravdu velkou hrůzu. I slza ukápla. Zazpívali nám a 
my je odměnili sladkými dobrotami. Někteří se tulili k paní 
učitelce a báli se o sebe a o paní učitelku, že si ji vezmeme s 

sebou.   

  Poté jsme se přesunuli do 4. - 5. tříd, ve 
kterých se nás už tolik nebáli a ani nechtěli jít s 
námi do pekla, což nechápu, protože u nás dole 

máme teplíčko a jen hrajeme karty. 

  Vydali jsme se také do starších ročníků. V 8. a 
9. třídách jsme byli jen pro legraci. Ale určitě 
doufali, abychom si je neodnesli. Těm, co jsme 
byli pro smích, jsme zašpinili tváře a do smíchu 

jim už také nebylo. 

  Co nás ale překvapilo, byla 9. B a paní učitelka 
Frenzlová, která se raději schovala do skříně a 
nechtěla vylézt. Nakonec nám zazpívala a byla 

hodná. O hodinu později jsme ji potkali, ale to už se raději zamknula ve třídě. Když jí ale moji černí 
nezbedové málem rozbili dveře, tak raději otevřela a hned se schovala za tabuli.  

Nakonec jsme se odebrali zpátky pěkně do tepla a někteří do načechraných mráčků, kde budeme 
hezky vzpomínat na tento strašidelný den. A chválíme děti, které se nebály, byly odvážné a zazpívaly, 

jak nejlépe uměly.  

  P.S. Příště si vás vážně odneseme! 

za Lucifera zapsaly  

Dita Hnátková a Kristýna Kročilová, 9. A, foto Natka 
Hauerlandová, 9. B, a Klára Mikulincová, 9. A 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šifrovačka – co skrývají čísla 

Orel má velké roz5í křídel. 

O2l nás vítr. 

Us3hl kus papíru.  

Jsem z5. O5 jsme se setkali. 

U3 si monitor! 

Me2d přišel z5 ke svým 

mláďatům. 

 

 

<-  

Napsali kluci 

z pátých a 

šestých tříd – 

Adam Matějka, 

Ivo Mikulec, 

Adam Pavelčík, 

Dominik Šmíd a 

Petr Teichgrab 

Hádanky 

Vyslovíš-li moje jméno, zabiješ mně. Kdo jsem? 
   -ochiT 
Vpředu má dvě oči, ale vzadu spousty dalších. Kdo 
jsem?   -váP 
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Todd – OUR AMERICAN TEACHER 
  Naše škola se přihlásila do projektu "Inovativní přístup k výuce angličtiny" a v rámci tohoto projektu 

bude u nás tento školní rok učit zahraniční lektor z USA Todd Thibedeau. We hope our children will 

enjoy his lessons. There are some photos from the lessons.  

 

 
 

 

 

 

 

 
           Hola Espaňa 

  Třída 2. A měla první dva týdny letošního školního roku novou spolužačku - Karlu Rincón-
Obdržálkovou ze Španělska. Přijela totiž na léto ke své babičce a chtěla si vyzkoušet českou školu a to, 
jak se svou maminkou doma zvládne první ročník. A obstála na výbornou. Plynně mluví česky, krásně 
píše a čte a počítá dokonce do sta - tak náročná je matematika v první třídě ve Španělsku. Karliččina 
maminka si na nás udělala čas a přišla nám povyprávět o svém bydlišti v malém městečku nedaleko 
Madridu a o výuce ve španělské škole. Víte třeba, že žáci se tam učí od osmi do čtyř odpoledne jen s 
hodinovou pauzou? Že dostávají úkoly - pracovní sešity ze španělštiny a matematiky i na letní 
prázdniny? Že se učí číst již v pěti letech a ve škole nemají šatny? Tohle a plno dalších zajímavostí 
jsme se dozvěděli v její hodinové besedě. Nakonec jsme si poslechli od Karličky čtenou španělskou 
pohádku a naučili se i dětskou písničku: Luna, luna, sol. Tímto bychom chtěli paní Rincón poděkovat a 
na Karličku se všichni těšíme zase za rok, kdy nám přijde zase ukázat své znalosti z druhé třídy v 
češtině i španělštině.                   

žáci 2. A a paní učitelka 
 

Sběr kaštanů 
  Ani letos jsme v družině nezapomněli na zvířátka v lese, a přestože se kaštanů letos moc neurodilo, 
nějaké jsme přece jenom našli! Ten z nás, který se stal nejpilnějším sběračem, si pro ně musel zajet až 
do Nezdenic a vysbíral je snad úplně všechny. Vítěz Renda Bartoš totiž přivezl do družiny 94 kg 
kaštanů. Druhé místo s 37 kg obsadil Honza Gazdík a Míša Ondrůšková, která s velkou pomocí 
rodičů vysbírala celý „Orlák“. Bronzové medaile získali hned tři sběrači. Rovných 8kg přinesli Maruška 
Miklášová, Editka Běláková a Filip Kubík. Celkem jsme do zimního jídelníčku lesní zvěře přispěli 
274 kg kaštanů. Tak snad budou chutnat a my dostaneme od zvířátek za výbornou lahůdku plných 10 
bodů! 
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Logická olympiáda 
  Počátkem října 66 děvčat a chlapců řešilo úlohy této celorepublikové soutěže. Nejmladšími účastníky 
byli Adam Daněk a David Man ze 2. B. Nejvíce soutěžících bylo z 5. ročníku – 31. Vojta Šustek z 5. A 
vyhrál toto nominační kolo kat. A v konkurenci  440 žáků Zlínského kraje a stal se krajským finalistou! 
Výsledky: 
 
 Kategorie A    Kategorie B  
1. Vojtěch Šustek 5. A  1. Jakub Hlinský 7. A 
2. David Man 2. B  2. Cyril Dvořák 8. A 
3. Viktor Čubík 5. C  3. Jakub Mahdalík 8. A 
4. Tomáš Papučík 5. A  4. Ondřej Kunc 6. B 
5. Julie Popelková 5. B  5. Karina Mléčková 9. B 
 

 

 
Přírodovědný klokan 2013 
  Ve středu 16. 10. 2013 se několik dětí naší školy zapojilo do 
soutěže „Přírodovědný klokan“. Jednalo se o vybrané žáky  8. a 
9. tříd, kteří řešili různě obtížné úkoly z přírodovědných 
předmětů (matematika, fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis). 
Pustili se do řešení s velkou chutí, přestože nemohli všichni 

zvítězit, zasluhují velikou pochvalu.  Iva Frenzlová 
 

  Výsledky soutěže Přírodovědný klokan  
1. místo Michaela Urubčíková 9. A 
2. místo Jaroslav Lovecký 8. B 
3. místo Natálie Haerlandová 9. B 

 

Vzácná návštěva ve 3. A 
   Velmi příjemnou hodinku s námi třeťáky strávila známá spisovatelka 
paní Alena Bartošíková, autorka půvabné knihy O lopenickém dráčkovi. 
Kromě této dětské knihy vydala dalších 13 knih pro děti i dospělé, je 
autorkou námětu divadelní hry O studánce Ohloběnce a scénáře 
vánočního příběhu O kominickém učni a dceři cukráře, kterou natočila 
brněnská televize. 
  Našim žákům připravila zajímavé povídání, autorské čtení z knihy o 
zbojnících v našich krajích, ale také kvíz, který byl vyhodnocen a téměř 

v okamžiku jsme znali nejzdatnějšího a nejpozornějšího čtenáře knihy O lopenickém dráčkovi. Stal se 
jím náš spolužák Tomáš Marek a o bod za ním Majda Josefíková a Verča Janůšová. Tito šikovní čtenáři 
dostali od paní spisovatelky věcnou i sladkou odměnu. 
  V závěru došlo i na malou autogramiádu. Děti předkládaly 
paní spisovatelce nejen svoje vlastní knihy o dráčkovi, ale i 
památníčky a třebas jen rychle vylovené papírky z aktovek. 
Jako poděkování dostala paní Bartošíková i několik 
roztomilých vzkazů  a obrázků. 
  Byli jsme velmi potěšeni, když za námi přišla živoucí paní 
spisovatelka. Zážitek byl úžasný a další knihy paní 
spisovatelky si určitě časem také přečteme. 
Děkujeme, paní spisovatelko. 

                                              Jana Bistrá 

 

Ondřej Kobzinek, 7. A 

Míša Urubčíková 9. A  

Hádanka 

Pořád to mění tvar, ale stále je to kulaté. Co je to?

   -císěM 

 

 

http://www.zsvin.cz/clanek-img/clS-1382637453.jpg
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Recitace 
  Okrskového kola recitační soutěže ŠD se 13. listopadu zúčastnila stovka dětí.  
  Naši školní družinu výborně reprezentovali Dominika Lebánková, Katka Mrázková, Martina Koníčková, 
Dan Práger a Anička Slívová. Vinohradské děti byly připraveny na výbornou a porota to řádně ocenila. 
V kategorii prvních tříd získal 1. místo Dan Práger s básní Nejchytřejší kluk a krásné 3. místo získala 
Martina Koníčková s básní Paleček a jeho kamarádi. Gratulujeme k úspěchu! Oba dva si zaslouží velké 
uznání nejen za bezchybný přednes, ale i za velkou dávku hereckého talentu, který je oběma vlastní.  

 

Bobřík informatiky 
  Od 13. do 15. listopadu probíhal celorepublikový lov Bobříka informatiky. 
U nás ve škole se do toho pustilo 36 Kadetů (8. - 9. roč), 39 Benjamínů (6. 
- 7. třída) a 60 páťáků. 31 se stalo úspěšnými řešiteli a “ulovili“ Bobříka.  
Řešili 15 úloh na 40 minut, mladší měli 12 úloh na 30 minut.  Úlohy měly 3 
stupně obtížnosti, bylo možné za ně získat  15, 12 či 9 bodů. Za špatnou 
odpověď ztratil soutěžící až 5 bodů. Starší kategorie měly maximum 240 
bodů, mladší 192 bodů. Důležitá byla také taktika.  
 
Výsledky KADET (celkem 8003 soutěžících) a BENJAMIN (celkem 8845 soutěžících).  

  
 

Nečekaný dárek a velké překvapení pak přišlo 20. prosince 2013 z Jihočeské 
univerzity. Vojtěch Šustek se umístil na 4. místě v republice a získal diplom a minci – 
kanadský 5 cent s bobříkem. Celá škola pak získala za své čtyřleté působení v této 
soutěži titul BOBŘÍ ŠKOLA.     Veronika Pálková 

 

Šifrovací soutěž BRLOH 
  V neděli 24. listopadu večer skončila po 3 týdnech základní kola, ve kterých jsme na počátku měli tři 
týmy -  Lamy, AMOK a ŠoMajEvKu. Ne všichni vydrželi luštit až do konce. Mezi nejlepší postoupil tým 
osmáků Michaela Strnadová, Nikol Šobáňová, Eva Gajdošová a Jakub Mahdalík a probojoval se do 4. 
kola. Malé finále se konalo v úterý 26. 11. 2013 od 16:00 do 18:00. Luštilo se doma i ve 
škole…  Gratulujeme týmu  ŠoMajEvKu  k 19. místu v rámci našeho kraje a 57. místu v republice ze 
400 týmů. 
 

Výlet 2. B a 4. A na moravsko-slovenské pomezí 
  V pátek 4. října vystupujeme z autobusu nad Vyškovcem. Cesta klikatící se po 
hřebenu Bílých Karpat na nás kyne. Nemračí se. „Jen pojďte, bude se vám tu 
líbit.“ A líbilo se. 
  Blankytná obloha, posekané louky spadající do hlubokých údolí, naježené 
vrcholky hor porostlé lesy, býčci okusující ojíněnou trávu, pes, který se vyhřívá na 
sluníčku a bedlivým okem pozoruje nás i stádo koz a ovečky. Chalupy schované 
v závětří s kouřem, který se líně  plazí z komínů. Zdraví nás zářivě bílé hraniční 
patníky s červenými písmeny C a S. C pro českou stranu hranice a S pro 
Slovensko. 
  „Jé, motýlci, a kolik!“ Je to ale omyl. Usychající listí se sype ze stromů. Vítr ho 

snáší měkce a lehounce k zemi. Listí se otáčí a pluje prostorem jako křídla letících motýlů. A na konci 
cesty 771 m vysoký vrchol Machnáč  s nádhernou vyhlídkou do celého okolí.  Jitka Vráblíková  

Pořadí 
v republice 

Body BENJAMIN  

497. 184   Plášková Anna 7. A 

971. 168   Kobsinek Ondřej 7. A 

1200. 161   Javor Filip 7. B 

1377. 156   Walder Omar 7. A 

1538. 152   Brablenec Samuel 7. B 

1538. 152   Ludvík Oliver 6. B 

1538. 152   Polášková Katka 7. B 

Pořadí v 
republice 

Body KADET  

573. 191 Urubčíková Michaela 9. A 

581. 189 Tomala Tomáš 8. B 

1666. 165 Dvořák David 8. A 

1666. 165 Papučík Lukáš 9. B 

1701. 164 Vráblík Štěpán 8. A 
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  Letem světem na křídlech draků 
  V září vyhlásily vychovatelky školní družiny výtvarnou soutěž „Letem světem na 
křídlech draků“. Úkolem dětí bylo nakreslit, namalovat nebo vyrobit draka. Draků 
se nakonec v družině sešla pěkná řádka. 
  Vítězem výtvarné soutěže se stal Lukášek Mahdal z 1. A 
  Oceněné práce - Ivetka Klimentová 1. B, Michal Mahdalík 2. A, Tobiáš Vaculík 
1. B, Natálka Klonová 1. B a Kuba Wolf 1. B. 

 

Slohování 

 

ZAPOMÍNÁME 

  Jestli zapomínáme? Ano, samozřejmě, dennodenně. Někdy ani nevíme, že jsme něco zapomněli. Já 

se se zapomínáním setkávám každý den - hlavně ve škole. Tam je lidí, co zapomnělo úlohu nebo 

pomůcky do hodiny, někdy dokonce i svačinu nebo klíče! Takové zapomínání má pak své následky.    

Ve škole nás trestají za časté zapomínání poznámkou. A co takové to horší zapomínání? Jdeme ven a 

zapomeneme, jestli jsme doma zamknuli, vypnuli žehličku nebo zavřeli plyn… To už je horší. Na to 

doplácíme hodně. Někdo nás může vykrást  nebo můžeme dokonce i vyhořet. A to jen kvůli tomu, že 

jsme zapomněli. 

Mně dělají největší problém třeba úkoly nebo domácí práce. Mamka mi řekne, ať zítra pouklízím, a 

kdybych si to někam nezapsala, těžko bych si vzpomněla. Tak takhle to řeším já, zapisováním. 

  A také s věkem se krátí paměť, čím jste starší, tím víc zapomínáte. Třeba to znáte, když jste 

například u babičky, které táhne na osmdesát, a zeptá se vás desetkrát za hodinu: „Co jste dělali 

včera?“ S tímhle naštěstí problém nemám, ale i kdyby, stejně s tím nic nenadělám, všichni jednou 

zestárneme. 

  Jednu výhodu ale zapomínání má, a to když vám někdo blízký umře, tak časem zapomínáte, až to 

přebolí! Pro mě zapomínání patří k životu, každý den určitě něco zapomenu, i když mně to vlastně i 

někdy vůbec nedojde a myslím si, že všechno mám. Samozřejmě se snažím nezapomínat, ale to by 

nebylo lidské. 

Tereza Zálešáková, 9. B 

 

Japonské mýty a legendy 

  Ahoj, chtěla bych vás seznámit s japonskými 

legendami.  Já osobně jsem jejich velkým 

čtenářem.  

Legenda o lišce 

  Ať už jde o lišku dobrou či zlou, vždy jsou jí 

připisovány mnohé magické vlastnosti. Zde 

je nutné podotknout, že ač je slovo Kitsune 

často překládáno jako liščí duch, tak Japonci 

nečiní rozdíl mezi magickou a nemagickou 

liškou. Duchem se myslí jakési získání 

inteligence či osvícení. Abych to lépe 

vysvětlila: podle mnohých bájí získá liška po 

tisíci letech svého života další ocas a s ním i větší schopnosti. Těm nejstarším, jimž narostl již sedmý 

ocas, bývá přisuzována schopnost vidět a slyšet vše, co se ve světě děje. Podle některých bájí také 

liškám se sedmým ocasem zezlátne či zbělá kožich. 
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  Dál bych vám chtěla převyprávět jednu velmi starou legendu z Japonska, ale pozor jestli jste tak 

trochu strašpytlové , raději ji nečtěte. 

  Kdysi dávno žila jedna chudá dívka, do které se zamiloval samuraj. Neváhal a svoji lásku si brzy vzal 

za ženu. Neuplynulo ani pár měsíců a žena si začala myslet, že může mít vše na světě. Každou chvíli 

žádala manžela, aby ji obdivoval a říkal jí, jak je hezká. Jednoho dne měl ale muž všeho tak akorát, ať 

kupoval ženě jakékoliv vzácné drahé šperky a šaty vyšívané perlami, žena pořád dokola napomínala 

svého manžela, že ji neobdivuje a že ji nemá dost rád. Muž svoji ženu miloval srdcem i duší, avšak i 

přes svou velkou lásku se rozhodl, že spáchá ohavný čin. 

  Jedné chladné noci za úplňku popadl nůž (někdo říká nůžky) a své ženě rozřízl (či rozstřihl) tvář od 

ucha k uchu. Žena zemřela a od té doby bloudí její duch po ulicích a hledá své oběti. 

  Říká se, že když jdete za úplňku po ulici a narazíte na překrásnou paní v lékařské masce a ona vám 

položí otázku, jestli je krásná, samozřejmě že všichni odpovíme ano, zajisté. Ale duch ženy si vzápětí 

sundává masku, odhalí svoji tvář a podruhé se zeptá, jestli je krásná. Někdo odpoví ne, někdo ano, ale 

určitě tak trochu zalže. Nakonec je to jedno. Žena se na vás hned vrhne ani nedokončíte odpověď a 

rozřízne vám tvář od ucha k uchu. Takhle se mstí svému manželovi za to, co jí proved.  

Žaneta Gazdíková, 5. C , obrázek nakreslila Elen Ševčíková, 3. A 

Chaozzová galerie č. 2 

Představujeme vám několik povedených obrázků vytvořených nejen v hodinách informatiky a VV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká 
Karolína Zimčáková, 7.B 

 

Štěpán Hrdlička, 7. B 

Žaneta Gazdíková, 5. C 

Anna Slivová, 3. A Michaela Duřilová, 5. C 

Simona Rezková, 9. B 

Pavla Hodulíková, 9.A 
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Británie - Londýn 

  V den odjezdu jsme se sešli v 9:45 u školy a čekali, až přijede autobus. Když jsme se dočkali, naložili 
jsme kufry, rozloučili se s rodiči a vyrazili do Prahy, kde k nám přistoupila jedna pražská škola. Pro 
našeho průvodce autobus zajel do Plzně. Potom následovala noční jízda. Přejeli jsme přes Německo, 
Belgii až do francouzského přístavu Calais. Ráno nás trajekt přepravil přes kanál La Manche. Po 16 

hodinové cestě jsme si konečně odpočinuli.  

  V Anglii jsme se zařadili do levého pruhu a zamířili směr Londýn. Průvodce nás zavedl na stanici 
metra, kde jsme obdrželi celodenní jízdenky. Vystoupili jsme u Big Benu, známé hodinové věže. Vyfotili 
jsme si z dálky London Eye, obří ruské kolo, a šli se podívat na budovu parlamentu. Další zastávkou 

byl stadion Chelsea.  

  V muzeu jsme viděli 
spoustu pohárů, dresy, ale 
mohli jsme si zkusit i 
střílení balónem (do zdi). 
Anglický průvodce nás 
provedl stadionem včetně 
šaten. Pak jsme chtěli jít 
každý jinou cestou. 
Dospělí na památky a my 
nakupovat na Oxford 
Street. Vyhráli jsme. 
Necelé dvě hodiny jsme 
strávili nakupováním. Když 
už se začalo stmívat, tak 
jsme autobusem jeli na 
místo, kde jsme měli sraz 

s hostitelskými rodinami.  

  Pro mě si přišly dvě 
mladé holky. Vyzvedly si 

mě společně s mými spolubydlícími a posadily nás do auta. Až po krátkém rozhovoru jsem se 
dozvěděla, že starší žena je Mrs. Roots. Mladší byla její dcera, bylo jí dvanáct stejně jako nám. Přijeli 
jsme k útulnému domu.  Vevnitř nás přivítali tři psi. (Že na ně musíme mluvit taky anglicky, nám došlo 
až druhý den.) Na večeři jsme dostaly domácí pizzu. Nebyla špatná - ta z mrkve. Naše hostitelská 

rodina nás nechala o samotě povečeřet. Osprchovaly jsme se a šly si lehnout do našeho pokoje.  

  Ráno nás probudila Mrs. Roots s tím, že jede do práce, snídani máme na stole a ona potom přijede a 
zaveze nás k autobusu za ostatními. Na snídani jsme měly toasty, jogurty a džus. Dlouho čekal na Mrs. 
Roots, ale pořád se nevracela z práce. Musely jsme dát vědět našemu průvodci. Tři minuty před 
odjezdem autobusu pro nás přijela. Přes dlouhé kolony jsme se dostaly k ostatním. Čekalo se jenom 

na nás. Celou cestu do Oxfordu jsme si povídali o našich rodinách.  

  V Oxfordu nám průvodce ukázal Chris Church College, Oxfordskou universitu, kde se natáčel Harry 
Potter. Součástí byla i katedrála, ve které jsme dostali české prospekty. Prohlédli jsme si centrum 
města a jeli do Windsoru. Obešli jsme si Windsor Castle, druhý největší obydlený hrad. Prošli jsme se 
s anglickou průvodkyní. Večer jsme se vrátili do rodin. Na večeři jsme dostaly jídlo podobné naší 
sekané s bramborem. Další den jsme se po stejné snídani jako předchozí den rozloučily a jely za 

ostatními k autobusu.  

  Po krátké cestě jsme zastavili u parku, který jsme prošli. Já jsem se s pražskou skupinou oddělila na 
stanici metra, protože jsme se jeli podívat na stadion Arsenalu a zbytek pokračoval v procházce po 
památkách.  

  Arsenal byl daleko větší než Chelsea. Vedl k němu velký most, na kterém byly fotky hráčů. Stadion 
jsme si obešli, koupili suvenýry a zase jeli zpátky. Dohnali jsme Broďany a zamířili na bitevní loď 
(křižník) Belfast. Viděli jsme, jak se žilo za 2. světové války. Kuchyně, operační sál a nechyběl ani 
zubař. Ve všech těchto místnostech byly zvukové figuríny. Když jsme si to prohlédli, tak jsme udělali 
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pár fotek Tower Bridge nebo zvláštních mrakodrapů a vydali se přes most na druhou stranu. U hradu 

Tower jsme se konečně najedli a udělali poslední nákupy.  

  Do Greenwiche jsme přejeli vyhlídkovou lodí, na které bylo až moc Čechů. Zavezla nás k Námořnímu 
muzeu. Jako model tam byla na střeše postavena velká loď. Prošli jsme známým parkem až na kopec, 
kterým prochází nultý poledník. Naše poslední fotky zachycovaly panorama Londýna. Výhled byl 
úžasný! Ještě před odjezdem do ČR si většina vychutnala párky. Potom nás čekala dlouhá cesta zpátky 
domů.  

  Druhý den odpoledne nás už přivítala River Olšava and University Pod Vinohrady.  

Cestovatelka Anička Plášková, 7. A 

  

 

Béčko          Básničky a pohádky z 3. B 

 

Obyvatel Zbyněk má 

obyčejný příbytek 

a v něm má nový nábytek. 

U Bydžova se pase dobytek, 

kobyle z byliny zůstal zbytek. 

Zbyněk má nový byt 

a babyku snědl býk. 

Bára Götzová 

 

 

 

 

 

 

Martina Tlachová           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šimon Žmolík       

Ondřej Daníček 

Tomáš Novotný 
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Komiks Lajka       napsal a nakreslil David Strnad, 7. B 
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Hudební okénko            

 

Macklemore 
   Ben Haggerty (19. 1. 1983) je jedním z amerických raperů, který působí na 

svém nezávislém albu The Heist (Loupež, Spiknutí). Zpívá o věcech, které 

opravdu prožil, a jeho texty jsou ze života. Dříve byl mezi lidmi známý spíše 

pod pseudonymem Professor Macklemore. Vydal dvě alba, jeden mixtape a 

tři EP. Nyní spolupracuje se svým producentem Ryanem Lewisem, který mu 

v roce 2012 pomohl vydat album The Heist. Jednou z jeho nejznámějších 

písniček je Can’t hold us, dále Same Love. Klip k písni Thrift Shop zhlédlo na YouTube přes 440 milionů 

lidí. Proč se mi líbí? Protože to, co zpívá, zažil a svoje texty si nevymýšlí! Ale i proto, že je 

charismatický a líbí se mi jeho styl. Třeba v klipu Win§s zpívá o éře bot Nike, nebo v Same Love o 

homosexuálech a menšinách, v Thrift Shop si dělá srandu ze sekáče, ve White Walls rapuje o 

cadillacích a tak dále… každý si zkrátka vybere svoje! Rozhodně doporučuju, jeho texty jsou podle mě 

úžasné a inspirativní! 

                                                                                                 David Strnad, 7. B 

 

Ylvis – The Fox (Jak dělá liška?) 

  Hudební skupina Ylvis je komediální duo z Bergenu 

v Norsku. Po úspěšném debutu v roce 2000 se zúčastnili 

hned několika koncertů a 3. září 2013 vydali jejich 

nejúspěšnější písničku The Fox (Liška).   Za pouhé čtyři dny 

písnička dosáhla 7 milionů zhlédnutí. Z Ylvis se rázem staly 

globální hvězdy. Za měsíc si písničku pustilo celých 63,5 

milionů! Už název napovídá, že je o lišce. Hlavní větou 

z klipu je „Jak dělá liška?“ a je to opravdová šílenost, ale má 

docela atraktivní melodii a na konci se objeví i opravdová 

liška. Teď v prosinci má písnička 281 134 850 zhlédnutí! A co myslíte, jak dělá liška? Já myslím, že 

štěká…          David Strnad, 7. B 

 

 

One Direction 

 

 je britsko-irská chlapecká hudební skupina, kterou tvoří Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry 

Styles a Louis Tomlinson. Všichni se potkali v soutěži X-Factor, kde se nejdříve snažili uspět jako 

jednotlivci, ale porotci je dali dohromady.  Nakonec skončili na 3. místě a stali se populární. V roce 

2012 vystoupili na zahajovacím ceremoniálu Letních olympijských her v Londýně. 

  Harry Edward Styles (* 1. února 1994) pochází z vesnice Holmes Chapel v Cheshire v Anglii. Když 

měl sedm let, jeho rodiče se rozvedli. Zůstal s mámou, která se později znovu vdala, a se starší 

sestrou Gemmou. Obě je má moc rád a věnoval jim své tetování.  Od šestnácti pracoval na brigádě 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_soubor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1994
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Holmes_Chapel&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cheshire
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v pekárně a studuje hudební školu. Na konkurzu zpíval písničku „Isn't She Lovely?“ od Stevie Wondera.  

Má kočku Dusty a umí žonglovat. 

  Liam James Payne (* 29. srpna 1993) pochází z města Wolverhampton v Anglii. Narodil se o tři 
týdny dřív, a tak byl hodně nemocný a čtyři roky byl v nemocnici. Od šesti let zpíval pro rodinu a na 
besídkách. Chtěl se stát olympijským běžcem, vstával v pět ráno a běhal 8 km do školy. Do anglického 
školního běžeckého týmu se ve 14 nedostal, tak se raději věnoval zpěvu. 

  Louis William Tomlinson (* 24. prosince 1991), rodným jménem Louis Troy Austin, pochází z 

Doncasteru v Jižním Yorkshiru v Anglii. Také jeho rodiče se rozvedli, když byl malý, a máma si vzala 

pana Tomlinsona. Louis si pak vzal jeho příjmení. Má čtyři o hodně mladší nevlastní sestry. Jeho 

oblíbeným zpěvákem je  Robbie Williams.  Studuje hereckou školu a zahrál si malou roli v seriálu Fat 

Friends. 

  Niall James Horan (* 13. září 1993) jako jediný člen skupiny pochází z Irska z města Mullingar. Má 

staršího bratra Grega a žije se svým otcem. Odmala hraje na kytaru, chodil do školního sboru a 

vystupoval zejména o Vánocích. Měl dvě rybičky jménem Ben a Jerry, ale umřely, protože byly 

překrmeny. Teď má kočičku Jess. Je levák a mluví španělsky. 

  Zain Javadd „Zayn“ Malik (* 12. ledna 1993) pochází z města Bradford v hrabství Západní 

Yorkshire v Anglii.  Po tátovi je napůl Pákistánec, je to muslim. Má tři sestry. Rád kreslí a neumí plavat.  

Karolína Jahodová a Karolína Bušinová, 7. A 

 

Herní okénko… 

 

Simíci – aneb Jak jedna velká herní série změnila celou generaci hráčů 
 

  Znáte jistě všichni herní sérii pro PC (a pokud ne, tady je článek!) - The Sims – je to snová hra 

z městského prostředí, kde hrajete za simíky, za lidi, kteří mluví vlastním jazykem simliština (Simlish), 

a vlastně se o ně i staráte a zadáváte jim různé úkoly, vedete je v práci, a dokonce jim můžete 

z peněz, které jim vyděláte, postavit dům. Jak ale simíci začali…?  

 Píše se rok 1999 a v nezávislém herním studiu napadla Willa Wrighta zajímavá myšlenka o tom, že by 

mohl udělat zábavnou videohru o lidském životě. Jenže samozřejmě že ne realistickou, ale odlehčenou, 

kde by človíčci mluvili svým vlastním jazykem a žili v menším městečku. A první hra byla tu! Už první 

Sims hra, která vyšla před třinácti lety, byla fakt dobrá a vlastně jediná svého druhu, neměla žádnou 

konkurenci a takový nápad se v zábavním počítačovém průmyslu neobjevil nikdy. Vždyť ze začátku si 

ve hře můžete postavit dům, nastěhovat tam rodinku, kterou 

jste si vytvořili, a to vše podle vlastní kreativity a iniciativy! Po 

webu tak kolovaly stovky ukázek krásných domů, někde se i 

fanoušci opravdu vyřádili a postavili překrásné domy, které 

vybavili i v exteriérech. 

Fanoušci byli ale i natolik 

zběhlí, že stavěli i obrovské 

nádherné vily. 

 Mimo hlavní hru The Sims 

pak začaly vycházet i různé doplňkové obsahy, datadisky. Vždy hru 

rozšířily o pěkný kus nových věcí k hraní. Třeba v Superstar jste 

mohli z vašich simů udělat celebrity. Nebo On holiday (volně přeloženo: Na dovolené) jste svoje simíky 

mohli poslat na dovolenou do úplně jiného nového městečka, než bylo to předtím. Našla se tam třeba 

prosluněná pláž, vrcholky zimních hor i les.  Druhý díl simíků vyšel v roce 2004 a vzbudil nečekanou 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stevie_Wonder
http://cs.wikipedia.org/wiki/29._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1993
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wolverhampton
http://cs.wikipedia.org/wiki/24._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1991
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doncaster
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji%C5%BEn%C3%AD_Yorkshire&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/13._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1993
http://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mullingar
http://cs.wikipedia.org/wiki/12._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/1993
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bradford
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1padn%C3%AD_Yorkshire&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1padn%C3%AD_Yorkshire&action=edit&redlink=1
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vlnu senzace! Hra byla značně vylepšená – obrazem ve hře se už konečně dalo volně rotovat a 

pohybovat, celá hra byla ve 3D. A především už jsme si mohli simíka vytvořit do detailů. Šlo jim 

nastavit typy a barvy účesů, oči, hlavu a oblečení a navíc nově přibyly nové charakterové vlastnosti 

(například: nesnáší zápach, přitahují ho svaly, nebo naopak). Ovšem stále mi v druhém díle chyběla 

jedna velmi podstatná věc… Simíci totiž žili v podstatě jen na území svého pozemku. Nemohli chodit 

volně po městě, vždy si na pozemku zavolali taxi, a to je dovezlo na určené místo. Obrovská změna 

celé hry nastala ve třetím díle The Sims 3. Ve studiu Maxis naprogramovali celé volně žijící město, jenž 

hýřilo všemi možnostmi. V reálném čase tam hrajeme za simíky, kteří si žijí svůj život. V jiné 

domácnosti, za kterou nehrajeme, čas plyne stejně rychle. V The Sims 3 také můžeme ze svými simíky 

navštěvovat parky, radnice, kina, laboratoře, vojenské základny, nemocnici. Kdybych měl mluvit o 

všech možnostech třetího dílu, myslím, že by to vystačilo na celý článek zvlášť :-D. Ale ve zkratce: 

Simíci mohou třeba trénovat malování na kreslícím stojanu. První „malůvky“ jsou stylu stromeček, 

domeček, sluníčko… Ale po čase se vytrénují až tak, že budou kreslit umělecká díla. Chcete si 

vytrénovat sima, který bude svěží sportovec? Klidně! V TS3 mu vyberete vlastnost např. sportovní, pak 

mu dáte ve městě kariéru sportovce, doma koupíte posilovací stroj a hurá do toho! Chcete udělat 

spisovatele s obrovskými týdenními honoráři za skvělé knihy? Můžete, kupte mu počítač a může začít 

psát knihu. Prostě možností, jak se vyřádit, je v sérii Sims hafo. 

David Strnad, 7. B, obrázek kreslil Lukáš Papučík, 9. B 

Sportovní okénko 

Aerobik má za sebou podzimní kola! 

  I v letošním ročníku soutěží jednotlivců jsme zaznamenali 

řadu úspěchů a domů přivezli 2 zlaté, 8 stříbrných, 7 

bronzových, 5 bramborových, 3 pátá a 4 šestá místa. 

  Jednotlivá kola probíhala od listopadu do prosince 2013 

v Tlumačově, Frýdku Místku, Uherském Ostrohu, Velké nad 

Veličkou a Vnorovech. 

  Do soutěží se zapojilo přes 30 závodnic 1. AC a také dva 

kluci! Musím říci, že naši prvňáčci trénují teprve 3 měsíce 

pod vedením p. Bujáčkové, a přesto přivezli medaile. 

Největším úspěchem bylo 3. místo Zbyňka Šedy. Nejlepších úspěchů ještě dosahovala Verunka 

Mahdalová a Míša Ondrůšková. Ve starších kategoriích se na stupních umísťovala Editka Keňová, 

Blanka Gajdošová, Monika Lišková, Zuzana Kolouchová, Terka Luxová, Nela Adámková, 

Šárka Meindlschmidová, Kristýna Madajová  a naše stálice Monika Hubáčková a Lucka 

Struhelková, které dovezly také zlato.   V lednu nás čeká ještě finále v Otrokovicích, tak nám držte 

palce. 

Trenérky Vladimíra Chmelařová, Kika Mahdalová, Broňka Bujáčková a Lucka Struhelková 
 

Jednoho dne se dcerka ptá maminky: „Mami, proč máš některé vlasy bílé?“  

 „To je z tvého zlobení. Pokaždé, když provedeš něco špatného, zbělá mi 

jeden vlas.“  

„A mami, proč má babička bílou celou hlavu?“ 

 

Hádají se dva žáci a první říká druhému: „Ty jsi ale osel!“ Druhý na to říká: 

„Ty jsi větší.“   

Přijde k nim pan učitel a říká: „Nezapomeňte, že jsem tu ještě já!“ 
  

Obrázek nakreslila Dorotka Fojtáchová, 7. A 
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FLORBAL 

  Během posledních dnů absolvovala naše školní florbalová družstva několik turnajů, pokaždé s 
výbornými výsledky.  
Florbalisté 1. stupně zvítězili v Mikulášském turnaji 4. prosince  v Uherském Hradišti a bez ztráty bodu 
vyhráli 12. 12. krajské kolo turnaje „O POHÁR HEJTMANA“. 
  V okresním finále florbalu 5. prosince v Uherském Brodě zvítězili i chlapci 8. - 9. tříd, žáci  6. - 7. 
ročníku obsadili  2. místo.  
  Starší děvčata obsadila 1. místo v okresním finále ve florbalu 28. listopadu 2013 v Uherském Brodě, 
celkem startovalo 10 družstev.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprinterský víceboj 

  V rámci sprinterského víceboje 24. září proběhla štafeta základních škol města v běhu na 800 a 1000 

metrů „O pohár starosty“. Tuto již tradičně 

odstartoval starosta města pan Kunčar. Žáci 

naší školy opět zvítězili a získali pro naši školu 

počtvrté za sebou nádherný pohár. Členy zlaté 

štafety byli: Jan Bania, David Sedláček, 

Jaroslav Lovecký, Julie Řeháková, Gabriela 

Mandíková a Kateřina Sedláčková.  

 

Děvčata – florbalistky, 7. – 8. ročník 

   

Tým starších chlapců 8. - 9. tříd 

 

Tým chlapců 6. - 7. třída 

 

Tým I. stupně 

 

Naše rychlá děvčata 
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Vánoční koncert 

  Ve čtvrtek 12. 12. se uskutečnil ve zcela zaplněném sále Domu kultury 

v Uherském Brodě Vánoční koncert pro surikaty. Již osmým rokem vystupují 

děti na vánoční besídce, aby tak poděkovaly rodičům, prarodičům a 

přátelům za příspěvky pro zvířátka zlínské ZOO.  Žáci vyrobí vánoční 

dárečky, suvenýry, drobné předměty a přáníčka, kterými pak obdarovávají 

rodiče.  Ti rádi ocení práci dětí dobrovolným finančním obnosem.  Takto 

získané peníze pak děti tradičně věnují zvolenému ohroženému druhu 

zvířete ve zlínské zoologické zahradě. 

  Za dobu pořádání těchto vánočních besídek dokázaly děti ze ZŠ Pod Vinohrady 

seskládat dohromady částku převyšující 88 000 Kč. Loňská zatím nejvyšší částka 

24 000 Kč putovala do voliéry aru hyacintovému. 

  V tomto předvánočním čase vystoupilo na 232 nadšených dětí, které svojí 

snahou chtějí podpořit v příštím roce surikaty, obyvatelky expozice Etiopie. 

Velký obdiv a poděkování patří nejen dětem ale i učitelkám, které se na programu 

podílely a přispěly tak spolu se svými svěřenci k příjemné vánoční atmosféře.  

           

Velké poděkování si zaslouží i dlouholetá režisérka 

koncertů pro ZOO, paní učitelka Jana Bistrá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



CHAOZZ 16 LEDEN 2014 

 

Křížovka …        připravil David Strnad, 7. B 

 

Nápověda: Bytost, která žije jen v zimě.     TAJENKA: _________________ 

 

 

Přejeme  

našim věrným 

čtenářům mnoho 

úspěchů, štěstí a 

radosti v novém 

roce 2014!  

 

 

 

 

Edita Daňková, 7. A (Ptáci) a Štěpán Hrdlička 7. B (Vločka) 

 

Toto číslo pro vás připravili: 

Odborný dohled, tisk a korekce: Mgr. Veronika Pálková a Mgr. Taťána Zlámalová 

Příprava pro tisk:    David Strnad, 7. B 

Redaktoři: David Strnad 7. B, Anička Plášková 7. A, Žaneta Gazdíková 5. C, Lucka Adámková 6. B, 

Karolína Jahodová, 7. A, Karolína Bušinová 7. A, Tereza Hlavsová a Eliška Klusalová 6. A 

 

  

        
     

          
      

 

          
     

 

          
     

 

          
     

  

                  

 
        

      

  

        
     

Zmrzlá voda 

Druh teplého svrchního oblečení 

Propletená kruhová ozdoba 

Příbytek v horách 

Zlodějům překryje tvář 

Fialová rostlina, co typicky voní 

Žhavé magma 

Klasická vánoční ryba 


