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Co najdete v našem 
časopise ? 
 
• úvodník 
• co se děje    
• ankety  
• besedy, akce 
• interview 

s učitelem 
• filmové okénko 
• hudební okénko  
• slohování 
• vtipy, perličky 
• Mikuláš 
• zajímavosti 
• dívčí okénko 
• sportovní okénko 

 

 
 
 
Z Š  U h e r s k ý  B r o d ,  P o d  V i n o h r a d y  1 4 2 0  

 
Příběhy bezpráví – dokumentární filmy 

 

1.listopadu byl zahájen projekt společnosti Člověk v tísni nazvaný  
 
PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ — KOMUNISTICKÉ ČESKOSLOVENSKO. 
 

Na 370 středních a 
základních školách v celé 
České republice byly 
během listopadu 
promítány dokumentární 
filmy zaměřené na období 
komunistického 
Československa. Po 
projekcích filmů 
následovaly besedy s 
lidmi, kteří se sami stali 
oběťmi komunistického režimu.  
 

Na naší škole, která je do tohoto projektu zapojena, byl žákům 
devátých tříd promítnut film režisérky Heleny Třeštílkové „Hitler, 
Stalin a já“. Film je výpovědí paní Hedy Blochové, která byla za 

druhé světové války s celou svou rodinou odvezena do lodžského ghetta a později deportována 
do Osvětimi. Jako jediná se vrátila, avšak po nástupu komunistů k moci se stala kvůli svému 
muži nepohodlnou režimu, přišla o práci a  diskriminace a vpád ruských vojsk v roce 1968 ji 
donutily k emigraci. Do České republiky se vrátila teprve po roce 1989. 
 

Po promítnutí filmu jsme v pátek 2.12. uspořádali besedu, na kterou přijali pozvání paní Anna 
Honová, pan František Bláha, členové  Konfederace politických vězňů, a pan Jiří Maštalíř, syn 
politického vězně. 

 

Hosté nám velmi zajímavě přiblížili atmosféru 
50.let, kdy byli neprávem obviněni a uvězněni.  
Na všechny přítomné vyprávění silně zapůsobilo, 
v naprostém tichu jsme poslouchali líčení pro nás 
nepředstavitelných poměrů v hradišťské věznici. 
 

V dnešní době se na tyto události zapomíná, 
přestože jsou staré jen několik desítek let.  Je 
důležité všem znovu připomenout, kolik lidí 
komunistický režim popravil, kolik lidí zemřelo ve 
vězeních a kolik v nich prožilo dlouhá léta. 
 

Věříme, že naše setkání přispělo k tomu, že si žáci  
budou utvářet své vlastní názory, že se budou zamýšlet nad svobodou i smyslem života a  
budou přemýšlet o tom, že na světě jsou ještě lidé, pro které svoboda není samozřejmou věcí. 
 

Redakce 
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C O  S E  D Ě J E … 
 

Informace (nejen)  pro deváťáky: 
 

Termíny podání přihlášek na střední školy a střední odborná učiliště: 
Žák odevzdá vyplněné přihlášky výchovné poradkyni : 

• do 15. listopadu 2005 jednu přihlášku na uměleckou školu nebo konzervatoř, 
• do 28. února 2006 jednu přihlášku na střední školu nebo na víceleté gymnázium  

(týká se žáků 5.ročníku, kteří chtějí studovat na osmiletém gymnáziu). 
 

 Termín přijímacích zkoušek na střední školy 
pro školní rok 2005/2006 

24. dubna 2006 

 

 

Další termíny budou vypsány po skončení prvního kola. 
Termín pro žáky 5.ročníku bude stejný jako pro devátý ročník. 
 
Akce, které proběhly, proběhnou, anebo probíhají 
 

• Burza středních škol v Uherském Hradišti 
2.listopadu 2005 proběhla Burza středních škol 
v Uherském Hradišti, kde se představily nejen školy 
z hradišťského okolí, ale také ze Zlínska, Hodonínska, byli 
tu zástupci Střední podnikatelské školy ve Zlíně, Střední 
pedagogické školy v Kroměříži, SOŠ oděvní ze Strážnice a 
mnoho dalších. Takže bylo z čeho vybírat. 
 

• 14.listopadu proběhla na naší škole přehlídka  
středních odborných škol a středních odborných 
učilišť z Uherského Brodu a okolí. Žáci 9. ročníku přišli i 
se svými rodiči, aby pro sebe vybrali to nejlepší. Doufejme. ☺ 
 

• 22.listopadu jsme navštívili Střední průmyslovou školu v Uherském Brodě a mohli jsme se podívat i do dílen  
Slováckých strojíren. Po uvítání ředitelem školy PaeDr. Šmídem jsme šli do auly, kde si s námi povídal o studijních 
oborech, které se na škole učí, o učebních plánech a o možnostech, které bychom jako studenti průmyslovky měli.  
Tady jsou obory: 
MATURITNÍ STUDIUM  

• Technické lyceum 
• Strojírenství  
• Mechanik – elektronik 

UČEBNÍ OBORY 
• Operátor skladování 
• Zámečník 
• Obrábění CNC technikou 
• Elektrikář - silnoproud 
                      slaboproud 
• Autoelektrikář 
• Autokarosář 
• Nástrojař 

Na závěr exkurze pro nás zase přijely autobusy a odvezly nás do naší MILOVANÉ ŠKOLIČKY… 
Text:Andrea Kuncová, 9.B 

Foto: Jana Máčková, 9.B 

 
Školní kolo Astronomické olympiády 

V pátek 11.listopadu 2005 se 24 dobrovolníků z řad 8. a 9. tříd pokusilo řešit 
úlohy školního kola Astronomické olympiády. Časový limit byl 40 minut a pro 
vypracování mohli využít libovolné pomůcky (knihy, časopisy ...). Maximální 
počet bodů byl 37. Limit pro postup do druhého kola byl stanoven na 20 bodů.  
To se podařilo splnit. Gratulujeme postupujícím.  

Mgr. Veronika Pálková, kabinet fyziky 

 

Petr  Svítil  9.C  28 bodů  
Zdeněk  Bartozel  9.C  24  
Jan  Kočan  9.B  21  
Radek  Zemek  9.A  21  
Andrea  Kuncová  9.B  20  
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B E S E D Y ,  Z A J Í M A V É   A K C E 
 

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Pojďte se podívat, jak si poradili páťáci s projektem o našem hlavním 

městě. Od začátku letošního školního roku 
získávali žáci informace o našem hlavním 
městě, aby se zapojili do projektu 
Praha – naše hlavní město.  
Z celkového počtu 24 žáků Prahu navštívilo 
14 dětí, a proto mohly v projektu uplatnit i 
své osobní zkušenosti. 
Informace žáci čerpali z knih, encyklopedií, 

internetových stránek a ti, kteří navštívili Prahu, dokázali o některých 
památkách hezky vyprávět. 
Učivo vlastivědy se prolínalo v literární výchově, matematice, výtvarné i hudební výchově. V poslední fázi projektu 
si žáci připravili ukázkovou prezentaci našeho hlavního města.     

 Foto: Mgr.Jana Bistrá 
 

SOUTĚŽ 
 

Ve Velkém kině ve Zlíně se v pátek 2.12.2005 konalo vyhlášení soutěže KOLÁŽ 2005, která byla organizována pod 
záštitou člena Rady Zlínského kraje Mgr.Hynka Stesky. Měla téma Město snů. Zúčastnilo se jí  celkem 83 žáků 9.tříd 
ze 12 škol Zlínského kraje. Pro naši školu je obzvlášť potěšující, že Jana Galásková a Lenka Trojanová z 9.A získaly 
prvenství a spolu s p.uč.Šumíčkovou, která je na soutěž připravovala, se zúčastnily slavnostního předání cen.  
            Blahopřejeme! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(vítězná koláž Jany a Lenky)         Foto: Jana Máčková 
 
 

SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT 
 
 

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat 
bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. 

(PREAMBULE ZÁKONA 167/93 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání). 
  
 

Začneme tedy úplně od začátku:  
Kdo vlastně začal s oslavou tohoto dne na naší škole? 
  

Většina žáků druhého stupně na tuto otázku jistě snadno odpoví. 
Znáte většího „milovníka“  zvířat (hlavně tedy koček ☺), než je 
učitelka češtiny a výtvarné výchovy p.uč.Dana Šumíčková? 
Paní učitelka se zasloužila nejen o výzdobu školy s tímto tématem, 
ale i o unikátní kočičí výstavu, která nemá nikde obdoby.  
Vidět ji mohli i žáci prvního stupně dne 4. 10. 2005. 
 

  
Text: Markéta Maršálková, 9.B 

Foto: Jana Máčková, 9.B 
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I N T E R V I E W    S … 
 
Dnes odpovídá pan učitel Martin Šubík, náš angličtinář 
 

1. Chtěl jste být odmalička učitelem? 
Dá se říct, že ano.  
 

2. Býval jste na ZŠ premiantem třídy? 
Nebýval. Výjimkou byla jen matematika a hudební výchova. 
 

3. Které tři věci se vám vybaví pod pojmem „žáci“? 
Moje dětství, inspirace a řešení problémů. 
 

4. Co vás při hodině dokáže nejvíc rozčílit? 
Ignorace. 
 

5. Jaké největší „špeky“ z hodin si pamatujete? 
Když jsem přišel do loňské 6.C a řekl jsem „good morning“, jeden z chlapců mi 
odpověděl „fuck off“. Když jsem se ho zeptal na překlad toho, co řekl, 
neodpověděl mi. Nevěděl, co to znamená – asi.      

6. Stalo se vám někdy, že jste byl v Anglii a řekl jste naprostou blbost? 
Vloni na školním zájezdu jsem řekl paní domácí, že je šikovná a skvěle vaří. 
 

7.Psal jste si někdy vlastní deníček? 
Ne, ale psal jsem básně.  
 

8. Rval jste se někdy kvůli holce? 
Často, ale jen na základní škole. Na střední už ne.  
 

9. V kolika letech jste dostal první pusu a od koho? 
Začal jsem brzo. Bylo to v první třídě od blondýnky Moniky. 
 

10. Jak se vypořádáváte s tím, že vás některé žákyně milují? Nežárlí na vás někteří žáci? 
Někdy se s tím vypořádávám stěží. Jestli na mě někteří žáci žárlí? Je to možné, ale nevím o tom. Závidím klukům. 
Holky jsou dnes inteligentnější, určitě bych si vybral, ale jako učitel mám celibát. 
    

11. Jak podle vás vypadá ideální žena? 
Miluje mě a já ji taky. Musí mít jiskru v očích a musí mě přitahovat. Nezáleží mi na barvě vlasů (kromě krátkých 
červených), velikosti poprsí atd. 
 

12. Koupil jste si někdy oblečení ze second handu? 
Na vysoké škole. Byla to černá mikina značky Diesel. Byla pěkná.  
 

13. Věříte na mimozemský život? 
To ani ne. Věřím v Boha, ale nic není nemožné. 
 

14. Čeho jste se bál, když jste byl malý? 
Samoty, proto jsem společenský typ a nevydržím doma sedět na zadku.  
 

15. Sledujete nějakou reality show? 
Nejdřív jsem na to nadával. Někdy sleduju Vyvolené, ale Big Brothera ne.  
 

16. Jaký máte na ni názor? 
Dobrá zkušenost. Je těžké být tam zavřený 24 hodin denně s lidmi, které neznám. Se svojí povahou bych tam 
nešel, protože by mě vyhodili ze školy. 
 

17. Nechal byste si narůst dlouhé vlasy a udělat dredy? 
Teď už asi ne. Dlouhé vlasy jsem měl na vysoké škole a holkám se to líbilo. Dredy mě nelákají, ale nevadí mi. 
 

18. Jak si představujete svou budoucnost? 
Pozitivně a s lidmi, na kterých mi záleží. 
 

19. Jak se vidíte za deset let? 
Buď budu šťastně svobodný, nebo šťastně ženatý. 
 

20. Jaká byla vaše nejvydařenější pařba? 
Bylo jich moc. Chodím na akce, skvěle se bavím a lidé se baví se mnou – doufám. A taky vysoká škola byl jeden 
dlouhý skvělý flám. 
 

21. Co je pro vás v životě nejdůležitější? 
Rodina, láska, věřit něčemu – někomu, přátelé a mít smysl života. 

Text: Andrea Kuncová, Veronika Tomalová 
          Foto: Jana Máčková 
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Trochu jsme se Tomáše vyptávaly. 
 

1) Kam  chodíš na školu? 
Chodím na SOU v Luhačovicích. 
2) Jak se učíš? 
Zatím dobře. Nemám žádnou trojku. Zatím :o) 
3) Bylo těžké se to naučit? 
Je hlavně důležité k tomu mít vztah a pak to jde líp. 
4) Do čeho se ti nejlíp vyřezávalo? 
Do melounu. 
5) Co bylo nejtěžší vyřezat? 
Meloun. 
6) Pojedeš na nějakou soutěž? 
19.10. jedu na soutěž vyřezávat dýně.  
Budou na Halloween. 

F I L M O V É    O K É N K O    A    N Ě C O    N A    Č T E N Í
 

 
John (Brad Pitt) a Jane (Angelina Jolie) se seznámí uprostřed zuřivé revoluce. Je to láska na první pohled. O pět let 
později, mezitím se vzali, jejich láska vyústila v obyčejnou manželskou nudu. Existuje něco, co Jane netuší: Její 
manžel ukrývá v dílně pod garáží zbraně. Je totiž nájemným vrahem. Ale také Jane má své tajemství. V troubě 
ukrývá depozitář moderní bojové techniky, protože i Jane je nájemnou vražedkyní. Jednoho dne dostanou oba 
stejnou zakázku: zabít Benjamina (Adam Brody). John se chystá zabít Benjamina na poušti. V tu chvíli se objeví i 
Jane, která nevěří svým očím – má konkurenci. Zmaří Johnovi pokus zabít Benjamina. Po klidné společné večeři 
chce Jane Johna zabít. Ale také John ví, kdo mu překazil jeho úkol a chce se Jane zbavit. A pak najednou před 
jejich domem vybuchne bomba. Jane a Johnovi se rozsvítí: někdo je chce oba zabít! Nezbývá jim než spojit své 
síly. Unesou Benjamina…...  
 

 
V newyorské ZOO žijí čtyři kamarádi – hrošice Glorie, žirafa Melman, zebra Márty a lev Alex. Jednoho dne se do 
Mártyho výběhu prokopou tučňáci – mafiáni. Ti mu otevřou oči: za mřížemi se žít nedá. Rozhodne se prozkoumat 
svět. Márty i přes varování přátel ZOO potají opustí. Jeho přátelé se rozhodnou zavolat policii, ale pak usoudí, že 
lidé jim nedokážou pomoct. Rozhodnou se, že najdou Mártyho dřív, než se přijde na to, že utekl. Po dlouhém 
hledání najdou Mártyho na nádraží. Jenomže vzápětí jsou chyceni policisty. Ochránci zvířat rozhodnou, že budou 
dopraveni do Afriky. Divoký prales se všemi nástrahami přírody není nic pro ně. Chtějí zpátky do ZOO. Jenom 
Márty si užívá svobody. Brzy se v divočině zabydlí a snaží se o výhodách nového života přesvědčit i kamarády. Ti 
jeho nadšení nesdílejí. Kdo se o ně bude starat? Vrátí se Melman, Glorie, Márty a Alex do ZOO v New Yorku, nebo 
zůstanou v divočině? Odpověď najdete v kině… 

Veronika Tomalová, 9.B 
 
 

 
 
 

 
Krásná a sebevědomá za 4 
týdny 
Cítíš se někdy jako ošklivé káčátko? 
A když tě osloví nějaký sexy týpek, 
přála by sis raději honem zalézt 
někam do díry? Tak to jsi na 
správné adrese! V této knize 
najdeš nejenom bezva triky 

v kosmetice, ale také se dozvíš, jak  získat patřičné 
sebevědomí, jak si dodat odvahy, ale přitom zůstat 
sama sebou, anebo jak vyjít s rodiči a kamarády.Tato 
kniha je napsána formou zábavných testů, otázek a 
rad. Tak proč se do toho nepustit hned?  
 
 

Ivona Březinová:  
Básník v báglu 
Vtipný letní příběh s pořádnou 
dávkou šílených nápadů, romantiky, 
lásky a dobrodružství o třech 
šestnáctiletých holkách, které se 
rozhodly putovat kokořínskými lesy 
k Máchovu jezeru. Tato cesta však 
není jenom o cestování, ale také o 
potkávání spousty zajímavých lidí a 
hlavně zajímavých rytířů, o které 
nouze určitě nebude… 

Pižlink@ 
 

 

Labutě z jablek 
 
18. října nás na pozvání p. uč. Pálkové navštívil Tomáš 
Novák, bývalý žák naší školy, který studuje obor kuchař 
na SOŠ v Luhačovicích. Naše redakce tam samozřejmě 
nesměla chybět. V pracovních činnostech 7.tříd 
předváděl vyřezávání nádherných labutí z jablek. 
Ukazoval nám také své nože a nožíky, které jsou k tomu 
potřebné. Zkusili jsme si to taky a moc se nám labutě 
povedly.  
 

Ada a Hanka, 8.B 
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H U D E B N Í   O K É N K O 
 

 

  System of a down: Hypnotize 
Hypnotize je název nového alba a zároveň druhé části albového 

setu čtyřčlenné partičky System of a Down, jejichž první díl 
s názvem Mezmerize vyšel na jaře letošního roku. Z tohoto 
alba jistě znáte singl B.Y.O.B. nebo také méně známý singl 
Question! Jako novinka z právě vycházejícího alba 
Hypnotize se objeví stejnojmenná píseň. 

A kdo ještě systemáky nezná, tak tahle čtyřčlenná 
nekomerční skupina, která vznikla nejdřív ze skupiny jménem 
Soil, dělá tvrdou (nic pro slabší povahy), ale kvalitní hudbu. O zpěv se stará Seri 
Tankian, na kytaru hraje Daron Malakian a na basskytaru Shavo Odadjian a také bubeník John Dolmayan, po jehož 
příchodu zanikla skupina Soil a vznikla System of A down. 
 
 

Simple Plan: Still not 
getting Any 
Tak tahle pětičlenná partička 
s krááásným Pierrem v čele sklízí 
nevídaný úspěch! Po úspěšném 
singlu Shut up! a taky Welcome 
to my life, který se okamžitě 
vyšplhal na první místa hitparád, 
se Simpláci stali známí na 
každém rohu. Nyní jste mohli 
v některé z hitparád vidět také 
videoklip k písničce Crazy. 

 
Shakira: Oral Fixation 
Shakira, jedna z 
nejprodávanějších zpěvaček 
současnosti, je tu s novým 
pokračováním alba, tentokrát 
zpívaným anglicky s názvem Oral 
Fixation. Autorkou všech textů je 
sama Shakira a celé album je 
porcí songů převážně 
v rockovém duchu. 
 

Juanes: Mi Sangre 
Juanes je miláčkem Latinské 
Ameriky a jižní Evropy, kde se 
objevoval na předních příčkách 
všech hitparád a nedávno se 
objevil i u nás se singlem La 
Camisa Negra z jeho nového, 
v pořadí již druhého alba Mi 
Sangre. Momentálně si brousí 
zuby i na naše hitparády. 

Pižlink@ 

 
 
 

 Když vteřinové lepidlo slepí úplně všechno, proč k sobě neslepí stěny tuby, ve které se prodává? 
 Když se člověk vyvinul z opice, jak je možné, že opice ještě existují? 
 Když člověk používá kaktusový krém, proč mu nenarostou trny? 
 Když se plaváním hubne, co tedy dělají velryby špatně? 
 Proč jsou v letadlech místo padáků záchranné vesty? 
 Olivový olej je z oliv, z čeho je potom dětský olej? 
 Když se Šmoula dusí, jak se pozná, že zmodral? 
 Jakou barvu vlasů zapíšou do pasu plešatému? 

 
 
 
 

 
Mira Vrága, 8.B 

Hádanky 
Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších? (váP) 
Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je? (císěM) 
Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to možné?  
(ývalholoh ej íteřT) 
Kde vždycky včerejšek přichází až po dnešku? (ukínvols eV) 
Slyšel jsi mě před chvílí, teď mě slyšíš zase. Za chvíli zemřu, ale jen do doby, než mě znovu zavoláš. 
Kdo jsem? (aněvzO) 
Vyslovíš-li mé jméno, zabiješ mě. Kdo jsem? (ochiT) 

Andrea Kuncová, 9.B 
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ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA 

 
Navštívily jsme dvě druhé a jednu třetí třídu a položily pár otázek. Odpovědi jsme ponechaly v originále. 
 

1. Co byste si nejvíc přáli na Vánoce? 
2. Jak si představujete Ježíška? 
3. Byli jste hodní?  
4. Kdo se vám nejvíc líbí z reality show?  
5. Kdo se vám naopak nelíbí? 
 

2. A  
1. Autodráhu, pejska Bobiho, počítač, triko s číslem 48, výstup na Mont Everest, 
laboratoř nebo taky Jee, což jsme bohužel nezjistily, co je. 
2. Ježíška si představují především v červeném, na sáňkách a s dárky v pitly. Výjimku 
tvořili ti, co vidí Ježíška v hábytu, ve vlaku, na jelenoch nebo na koštěti a s dárky v krabici. 
3. Většina dětí je hodná, jedno bylo dokonce chodné. Ovšem našli se i zlobyví, někdo totiž zamčel mamku (jenom 
doufáme, že není zamčená dodnes), nebo třeba nechtěl jít dóm.  
4. Většina některou z reality show sleduje, pouze čtyři ne. Nejvíc se jim líbí Vladko, protože je prýma kluk a jejich 
typ, dále také Katka, poněvadž je simpatická a všeci ji mají rádi, a také Šrek, který chrápe a je s ním sranda. 
Někomu se ovšem líbil také Filip, který je masný. 
5. Nelíbí se jim především Renata, která je blbá, Mychal, protože je důležitý, má velký nos a nechce hrát hry, a 

Vladko, který je podle dětí namyslený, škaredý a nesimpatický. Jindřich se někomu nezdá, 
protože je vůl a Monyka je už prý k ničemu. 
 

2. B 
1. Tady by si děti přály pejska Bobiho, liže a plejstejšn. Někdo si také přál bokséra, 
zachumláčka, mobil vočven a spajdrmenův oblek. (Bububu!☺) 
2. Ježíška děti vidí převážně v červeném a na sáňkách. Někteří jednotlivci si Ježíška představují 
jako neviditelného, s křídly, v černém oblečení a na srnách. U některých prostě jednoduše příde. 
3. Tak v této třídě je nejspíš několik notoriků, neboť nebili hodní, protože pijí pivo, kofolu a 
alkohol. Ovšem většina byla hodná, poněvadž visávali, utírali prach, umývali či utírali nádobí a 
pomáhali mamně. Někteří jedinci však třeba rozbili vázu, kouřili nebo obalovali řízky. Objevily se 

také kombinace: Bil jsem velmi hodný a pil jsem alkohol, anebo třeba - poslouchá aj zlobí. Takové si prý vezme 
Ježíšek. 
4. V této třídě Vyvolené ani Velkého bratra nesledují celkem čtyři děti. Většině se líbí Mychal, neboť je pěkný a má 
pankáča, také Monča, která je srandovní, Karlos, protože byl plišák, a nakonec Rosťa, který bil hodní, nejlepší a 
galantní. Někomu se líbí také Filip, protože umí čudo, nebo Jindříšek, protože dělá blbyny.  
5. Na pátou otázku jsme jaksi zapomněly.☺ 
 

3. B 
1. Tak tady se děti už nejspíš chtějí vzdělávat, protože většina by si přála knížku. Našly jsme ovšem i takové, kteří 
by chtěli stroj na vajíčka, televizu, Anabel nebo Windous X profesionál. 
2. Ježíška vidí v červeném (nečekaně!) a býlém, na sáňkách a dárky prý jednoduše vozí. Někdo si myslí, že má 
Ježíšek bokserky z látky. 
3. V této třídě převažují ti hodní, kteří uklízí bit, zbírají listí u pivovaru, vaří, utírají nádobý a něco z dárkú by na ně 
zbylo.  
4. Z Vyvolených se dětem nejvíc líbí Katka, která je hlavně hezká a hodná, dále Regina a tři se nedívají. 
5. Nelíbí se hlavně Vlatko, jelikož je hrozný a hádá se, Katka, která je nesimpatická a Mychal, který je blbí a uráží 
se. Podle dětí je také Monyka nedobrá a Eva zlá. (chybičky jsou kouzelné, že?) 

Pižlink@ (pomáhala Anetka) 
Obrázky: děti ze školní družiny  

Bavíme se…najdi 10 rozdílů 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Hanka 

Valeriánová,8.B   
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Mikuláš v naší škole 
 

Než začala ve městě nadílka Mikuláše s andělem a čertem, který 
měl pytel plný zlobivých dětí, zastavili se i u nás ve škole. Ve 
třídách se objevil vysoký Mikuláš se sněhově bílými vousy, měl 
s sebou krásného bělozlatého anděla a dva strašlivé čerty, 
kterých by se i dospělý bál. Rozdali každému školní mléko 
Smilky. Mikuláš musel ale po prvním rozdávání odjet a nechat 
ještě další pamlsky v jídelně, kde je každý při obědě dostal. 
Napsal proto dětem smsku se slovy:  ,,Omlouvám se, musel 
jsem z pracovních důvodů odjet, uvidíme se až příští 
rok, na tento večer budu muset poslat kolegy. Ahoj a 
buďte hodní.“ 

 
 

Jakub Plšek, 7.A 
 
P.S. Určitě někteří z vás chodili po mikulášské nadílce jako my dvě. V košíku jsme měly balíčky pro děcka a taky 
„vydělané“ prašulky. Šly jsme si po chodníku a najednou chlap v černém. Vrazil do Anety, vyrval jí košík z ruky 
(málem jí zlomil prst!), a než jsme se vzpamatovaly a začaly řvát, byl fuč!!!Tak příště bacha!  

Aneta a Monika, 9.C 
 

Čertovská družinka 
 
Hola, hola, čertíci, 
mějte úsměv na líci. 
V pondělí, to je náš den, 
to si pěkně užijem. 
Přineste si hacafraky, 
Lucifera přejdou zraky! 
Těšíme se velice, 
družinové čertice.  

Tak takhle lákaly vychovatelky ve školní 
družině své malé svěřence na pondělní 
čertovské rejdění. A měly úspěch. Čertíky a 
čerticemi se to tady jen hemžilo. Tak jako 
ostatně po celý rok! Ale na sv.Mikuláše to bylo 
se vším všudy! I v samotném pekle by nám 
určitě záviděli ty krásně umouněné tváře rohatých pekelníků a v nebi zase sněhobílé andílky. Po čertovsky 
vykutálených hrách, soutěžích a diskotéce jsme si všichni rádi smlsli sladkou nadílku. Teď už netrpělivě čekáme 
blížící se Vánoce, věříme, že Ježíšek nám odpustí naše malé hříchy a splní se nám naše tajná přání.  
I Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků, klid, pohodu a lásku v kruhu nejbližších a do nového roku 2006 
hodně zdraví, životního elánu a štěstí na každém kroku! 
 

Děti a vychovatelky ze školní družiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázky dodala 8.B 
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S  L O  H  O  V  Á  N  Í 
 
 

Roční období   
      

Ráda sleduji jarní přírodu, zemi probouzející se ze sna, s kterou se nedávno rozloučil sněhulák, květiny, které 
slunce vytahuje za kořínky a obdařuje je krásnými duhovými květy, zelenajícími se lístky, rašícími pupínky. A ta 
krásná vůně, která mi motá hlavu! Malíř je na jaro opravdu štědrý, vylije na krajinu celou škálu barev! A než voda 
v noci měsíc vykoupe, je tu léto, kde se zlatá koule pošťuchuje s mráčky, aby ji nezastínily, a hladí svými paprsky 
všechno živé i neživé, které v tu chvíli ožívá. Paprsky barví mé tváře, teplem mi zlátnou oči. Škoda jen, že je 
později zakaboní štíhlé prsty deště, které přivede podzim, když se v něj léto zlomí. Podzim, na kterém malíř také 
nešetřil barvami. Hnědá, žlutá, červená, na každém lístku si dal záležet. Mlha s větrem se spřátelí, bloudí po krajině 
do údolí a do polí. Pak malíř stáhne všechna plátna a přivítá nás zima, klidným teplem lásky dýchá a krajinu hýčká. 
Sněhové vločky se vznášejí jako pírka, která dopadnou na tváře dětí sálajících teplo a rozpustí se, ale spadnou další 
a další, ty už se jen tak nedají. A lesy, hory, louky, pláně, všechno se najednou zabalí do bílé peřiny a usne zimním 
spánkem, až bílá Paní ticha, měnící se v černobílou, pod sněhem jaro nasází.    Pižlink@ 
 
Variace na téma Zima 
 

Z ocelově šedých mraků začínají padat první sněhové vločky, které ledově studený vítr 
rozfoukává  na všechny světové strany. Čerstvě napadlý sníh křupe pod nohama a třpytí se 
ve zlatém zimním slunci. 
Před pár měsíci tu louky kvetly všemi barvami a teď je tu barva jediná, studená, při pohledu 
na ni od ostré záře  bolí oči. Rybníky i kaluže zamrzají a schovávají se pod sněhem, mráz 
tvoří krásné obrazy na oknech. Hejna havranů krouží kolem a hledají něco k snědku. 

Stromy se halí do bílého pláště, který shodí až za pár měsíců, krajina vypadá, jako by ji někdo 
posypal  cukrem. Paní Zima se v tomto období opravdu vyřádí, protože vše je změněno k nepoznání. 

Lenka Plášková, 8.B 
 
Zima 
 
Po podzimu je tu zas 
náš oblíbený zimní čas. 
Padají vločky, už ne kapky, 
zvířátka mají zmrzlé tlapky. 
Zalézají do pelíšků svých, 
aby je nestudil zmrzlý sníh. 
Děti v zimě dovádějí, 
po sněhu se kutálejí. 

Zmrzlé ruce, zmrzlé líce, 
dovádějí ještě více. 
Staví iglú, lyžují, 
dospělí se o ně strachují. 
Zmrzla voda, zmrzl sníh, 
uhánějí na bruslích. 
Nevadí jim žádná zima, 
je to totiž prima. 

  
Martin Groman, 8.A 

 
 
 
 
 
Už je tu konečně zima!!! Znáš toto rčení ??? Kateřina na ledě - Vánoce 

na blátě!.... a myslíš, že to tak opravdu bude? No, to asi vědět nemůžeš! Tak si aspoň něco řekneme o zimě. 
  

Zima je krásná sama o sobě. Neříkám, že jiná roční období nejsou pěkná, ale zima má své kouzlo.  Přiznej si sám, 
že i když je studená  a div ti neupadne kus nosu, máš ji rád. Je přece nádherné, když ti křupe sníh pod nohama, 
stromy si oblékají třpytivé pláště a louky jsou zahaleny bílou peřinou. 

K zimě také patří Vánoce. ( Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady). Některé děti se těší na 
dárky ( to asi většina ☺ ), jiné na sníh nebo na vánoční stromek.  
Vy, kteří máte rádi ten stromek, tak zajděte do centra našeho městečka a tam uvidíte 
velký, ale opravdu velký vánoční strom☺. 
Já miluji na Vánocích taky světýlka, která se rozsvítí po štědrovečerní večeři. 
(samozřejmě taky pod stromkem ty dááárkyyy!!!)  
 

Takže si všichni užijte Vánoc a plno dárků pod stromkem!!!  
 

 
Aďka 
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1. Co máte na Vánocích nejvíc rád(a)?  
2. Jaké vánoční zvyky dodržujete? 
3. Pečete cukroví? Jaký druh máte nejraději? 
4. Dostal(a)  jste někdy dárek, který Vás zaskočil? 
5. Jaké je vaše největší přání ? 
 

p.uč. Josefíková 
1. Atmosféru, pohodu, pohádky. 
2. Teď už žádné. Dokud byly děti malé, házely střevícem, krájely jablka… 
3. Ano, nejraději ořechové (úlky, lískáčky). 
4. Byla jsem překvapena pastou na zuby, kterou mi kdysi dávno nadělil můj syn. 
5. Aby všechno dobře dopadlo, aby nenastaly žádné mimořádné okolnosti. 
 

p.uč. Zábojníková 
1. Rodinnou pohodu a prázdniny. 
2. Kapra, vánoční stromeček a lenošení u vánočních pohádek. 
3. Cukroví peču společně s dětmi a to je zážitek! Nejraději mám perníčky. 
4. Ano, vlastně jsem si ho naložila sama. Náš syn se měl narodit až těsně před  
Vánocemi, ale protože je neposeda, tak se narodil hned po Mikuláši. Bylo to 
nejkrásnější překvapení. 
5. Protože mám dvě děti, přeji si hlavně, aby byly zdravé. A to své největší přání si nechám pro sebe. 
 

p.uč. Píšková 
1. Radost dětí u stromečku. 
2. Postím se a zpívám koledy. 
3. Každý rok bych ráda upekla méně, ale když mě to popadne,  
nevím, kdy skončit. Nejraději mám vanilkové rohlíčky. 
4. Myslím, že ne. Nejsem zastáncem překvapení. 
5. „ Mít svatý pokoj?! “ alespoň jeden den. 
 

 
p.uč. Šmídová 
1. Všechno – uklízení, aspoň jednou za rok pořádně, shánění dárků, pečení cukroví a hlavně -  až 
je po všem a sedím s nohama na stole a říkám si: „ Stálo to za to! “ 
2. Pečení cukroví, zdobení stromečku, krájení jablíčka atd. 
3. Peču pro vlastní spotřebu a miluju vanilkové rohlíčky od babičky. 
4. Vždycky, ale nechci to komentovat. 
5. Já vám to řeknu -  a nesplní se mi! 
 

p.uč. Chupíková 
1. Pohodu, klid, setkání s přáteli. 
2. Krájení jablíčka, pouštění ořechových skořápek po vodě. 
3. Ano, několik druhů. Nejoblíbenější mám vanilkové rohlíčky.  
4. Nalepovací řasy. 
5. Zdraví pro všechny blízké. 
 

p.uč. Králík 
1. Jak se na to děcka těší. 
2. Všechny přijatelné, až na kapra, protože se bojím kostí. 
3. Nepečeme. 
4. Malé pyžamo od taťky. 
5. Silniční kolo s karbonovým rámem a celoroční pohodu. 
 

Děkujeme  za odpovědi a přejeme splnění všech přání. 
 

Ada Jahodová a Hana Valeriánová, 8.B 
 

VÁNOČNÍ SMS ☺☺☺ 
 Ahoj, ja jsem Jezisek. Nemel bych ti to rikat, ale pod stromecek dostanes ponozky a backory! 
 Posli svym trem znamym tato tri kouzelna hovinka @ @ @ a stesti te nemine. Pokud tak neucinis, najdes ctvrte pod 

stromeckem. 
 Jeste neni pozde, muzeme to vyresit v klidu! Zkusme zustat prateli. Jinak ti udelam dost velke problemy. Bude pozde, 

az se budes dusit! Tak zatim. Tvuj vanocni kapr.       
Jana Máčková, 9.B 
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„Milý Ježíšku, děkuji ti za dárky,“povídá Pepíček. „Rádo se stalo, nemáš zač,“říká Ježíšek. 
A Pepíček na to: „Taky si myslím, ale maminka mi přikázala, že ti mám poděkovat.“ 

D Í V Č Í  O K É N K O 
 

Jestli chceš vědět,co bude letos frčet, tak čti a sleduj hodně  pozorně… 

Začneme tedy od horních partií: 
 Čepička s copánky nebo bambulkami, k tomu šála ve stejné barvě. 
 Kabátek s kožíškem, pod ním svetr s rolákem. 
 Rifle nebo manžestrové kalhoty si také přijdou na své ☺, většinou vypadá lépe, když ke kabátku khaki 

barvy máte světlejší rifle. 
 Boty by měly ladit ke kabátu či šále, a když jsou boty pod kolena, tak vypadají dobře rifle zastrčené v 

kozačkách. 
 Na nožky jsou ideální v těchto chladných dnech teploučké podkolenky, nebo prstové ponožky. A že máme 

z čeho vybírat: veselé proužky, romantické kytičky, geometrické tvary, až po vzory se zvířátky. Podkolenky 
mají taky své výhody: když si oblečeme sukni, nemusíme už tak mrznout….. a když se vhodně zkombinují 
se svrškem, vypadá to skvěle. ☺ 

Tak co, už máte vybrané? Věřím, že jste si zde našly něco, co by vás inspirovalo. Móda je přece jen zábava a ne 
žádné otročení. Proto buďte své a oblékejte se jen do toho, v čem se cítíte dobře. 
I pánové si přijdou na své, budou se nosit především kožené bundy, co se barev týče, tak to 
budou hlavně tmavší odstíny, modrá, černá, hnědá a antracitová.  
 

 
 

Text: Aneta Kreislová, Markéta Maršálková 

Piercing 
 

V překladu znamená sloveso pierce probodnout, prorazit, což je také údělem piercingu. 
A jak si piercing udělat? 
Rozhodně nedoporučuji doma, je to totiž nebezpečné a do rány se může dostat infekce. Jinak se piercing 
dělá tady v Uherském Brodě nad cukrárnou Amos, kde však nezletilí musí přijít v doprovodu rodičů. 

Rozhodnete se, jakou část těla si chcete nechat propíchnout (nejčastěji to bývá pupík a jazyk, pak nos, obočí a uši) 
a vyberete si šperk, který je vyroben většinou z chirurgické oceli nebo titanu. Piercér vám jednorázovou infuzní 
kanylou, která má okolo jehly slabou bužírku určenou k protažení šperku ránou po jehle, propíchne vybrané místo. 
Většina lidí si myslí, že piercing je bolestivá záležitost, ale není to pravda. Samotné propíchnutí trvá totiž jen pár 
vteřin a je jen otázkou, jak se o piercing budete starat, aby se vám co nejdříve zahojil. Rozhodně to není z pohledu 
lékaře nic nebezpečného, jak se někteří lidé mylně domnívají (že, maminko?), pokud ho provádí odborník v čistém 
sterilním prostředí a sterilní jehlou. Nebezpečí hrozí u dívek jen v případě prsních bradavek, kde mohou vzniknout 
potíže při pozdějším těhotenství a kojení. Stejně tak je to i u genitálií, ať už u dívek či u chlapců. Hrozí zde infekce 
a poškození funkce pohlavních orgánů. 
Tento článek bych chtěla věnovat mojí milované mamince, kterou bych prostřednictvím časopisu chtěla moc moc 
moc poprosit o piercing do pupíku, který si už dlouho přeju. Já budu hodná☺! A nebudu nechávat rovnátka na 
umyvadle. Fakt… 

Pižlink@ 
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S P O R T O V N Í     O K É N K O 
 

Trénink aerobiku 1.AC Uh.Brod vedla  
mistryně světa  

Katka Protivínská, která se svým partnerem zvítězila na  
MS 2004 v aerobiku v Sydney, navštívila při své cestě na 
soutěž do Zlína naši školu, kde v úterý 6.prosince vedla 
trénink děvčat sportovního klubu 1.AC Uh.Brod. Na závěr 90 
minutového tréninku předvedla Katka několik nejobtížnějších 
prvků ze své individuální sestavy, zvládla s úsměvem  
nekonečnou řadu společného fotografování a stihla i 
děvčatům individuálně poradit a popovídat si. 
Pro členky 1.AC měla jen slova chvály a slíbila, že při další 
příležitosti ráda přijede znovu. 

  
Krajské kolo v přespolním běhu 

 

Na krajském kole přespolního běhu 25.října v Bystřici pod 
Hostýnem obsadily mladší žákyně ZŠ Pod Vinohrady krásné 
2. místo. Družstvo startovalo ve složení: Aneta Šmídová  
(2.místo v jednotlivcích), Aneta Musilová, Tereza Ponížilová, 
Anna Rapantová, Alice Horecká a Ivana Šupáková. Starší 
žáci ve složení Petr Těthal (4. v jednotlivcích), Rostislav 
Popelka, Michal Zemánek, Ondra Staroba, Simon Kolaja a 
Jan Michalec skončili na 3. místě.  
 

 
 
Soutěž v 
aerobiku v Uherském Brodě 
 

Po úspěchu 1.ročníku soutěže dětí v aerobiku jsme uspořádali další 
ročník, tentokrát u nás v Brodě. Na závody přijela děvčata z 
Uh.Hradiště, ale také z Veselí nad Moravou, Velké nad Veličkou, 
Slavičína a Luhačovic. Soutěž proběhla 1.listopadu ve sportovní hale 
ve spolupráci ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod a AŠSK. 
Soutěžilo se v kategoriích podle věku a úkolem děvčat bylo 
zvládnout co nejlépe sestavu, kterou předcvičovala lektorka 
aerobiku. 
 

  
 

Kategorie 1.-3.třída 
vítězka: Šarlota Bičanová (DDM St.Město) 
Aneta Švehlíková 3.tř.- 3.m 

 
 

Kategorie 4.-5.třída 
vítězka: Martina Konečná (DDM Šikula Uh.Hradiště) 
Adéla Babulová a Natálie Machalíková 4.tř.– 3.m. 
 
 

Kategorie 6.-7.tříd 
vítězka: Aneta Poláchová (Ostrožská Nová Ves) 
 
 

Kategorie 8.-9.tříd 
vítězka: Lucie Morávková (DDM Veselí nad Mor.) 
Hana Koníčková a Katka Dufková 8.A – 2.m. 
Brigitta Polanská  9.A – 3.m.

 
Pavel Jankůj, 7.A 

 
 

Dnešní číslo pro vás připravili: 
Andrea Kuncová, Jana Máčková, Markéta Maršálková, Veronika Tomalová z 9.B,  

Monika Pöschlová, Aneta Kreislová z 9.C, Adéla Jahodová, Hanka Valeriánová z 8.B, 
Pavel Jankůj a Jakub Plšek ze 7.A 

 
Školní časopis Základní školy Uherský Brod, Pod Vinohrady  

pro tisk připravily Mgr.Vlasta Slavíčková a Mgr.Veronika Pálková 
počet výtisků 100  


