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Co najdete v našem 
časopise ? 
 

• úvodník 
• co se děje  
• akce družiny 
• 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  

 

Před 50 - ti lety poprvé vkročili žáčci do naší školy. K tomuto 
výročí uspořádala škola oslavu, která se podle mnoha účastníků 
velice povedla. V prostorách naší školy byl nachystán zábavný 
program, který měl návštěvníkům co nejvýstižněji představit 
každodenní chod školy. Ve vestibulu jsme mohli vidět promítání 
dobových fotografií, na nichž se leckterý návštěvník mohl poznat 
nebo zhlédnout své děti, rodiče, sourozence a kamarády. Tato 
projekce byla zajímavá především pro starší návštěvníky, z nichž 
se mnozí vrátili zpět do svých dětských let. Mně se velmi líbily 
pokusy pana učitele Novotného v chemické pracovně. V pracovně 
fyziky jsme zhlédli pokusy připravené pro jednotlivé ročníky 
druhého stupně. Žáci 1.stupně předvedli svým rodičům, co 
všechno se zatím naučili. Asi nejkouzelnější byli stejně naši 
nejmenší - prvňáčci, kteří ještě s očima plnýma nadšení zpívali a 
recitovali. V dyslektické poradně předvedla paní učitelka  Bistrá 
práci s žáky s poruchami učení. Návštěvníci měli možnost vidět, že 
všichni naši spolužáci toho moc dovedou. Velmi hezká byla malá 

vernisáž malířských děl našich žáků ve výtvarné učebně, jakož i výzdoba celé školy. Protože je 
naše škola zaměřená na sport, nemohl rozhodně chybět trénink florbalu a vystoupení aerobiku. 
Pro mě byl nejpovedenější program v učebně přírodopisu, kde jsem mohl pozorovat zajímavé 
věci mikroskopem. Děti ze školní družiny bravurně předvedly divadelní představení Mrazík. A 
protože nám po všech těchto atrakcích vyhládlo, mohli jsme navštívit cvičnou kuchyň, kde dívky 
z 9.C s paní učitelkou Hřibovou nachystaly dobroty  studené kuchyně. Stejné to bylo o 
patro níž ve školní jídelně, kde se činily zase naše paní kuchařky, které vytvořily 
takové dobroty, až oči přecházely.(i žaludek☺) 
Myslím, že celá akce byla dobře připravená a zvlášť naši učitelé se velmi snažili, aby si 
všichni návštěvníci odnesli spoustu dojmů aspoň na dalších 50 let.  

Kuba Šustr, 8.B 
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C O  S E  D Ě J E … 
 

 

Dne 8.9. 2006 byl na 
naší škole Den 
otevřených dveří. 
Pozváno bylo mnoho 
hostů a ten, kdo 
nepřišel, měl smůlu, 
protože mohl potkat 
spoustu zajímavých 
osobností, např. 
starostu Uherského 
Brodu nebo nového 
ředitele brodského 
gymnázia. 
Na přípravě akce se 
podíleli všichni učitelé 

se svými žáky. 
V pátek ve 14.00 všechno vypuklo. Ve 
vestibulu už čekaly hostesky (mimochodem 
mezi nimi jsem byla i já ☺) a vítaly hosty. 
Každý dostal letošní 1.číslo časopisu Chaozz 
s historií školy a programem. Ve třídách se žáci 
učili angličtinu, připravovaly se pokusy v 
pracovně chemie a biologie. Všude panovala 
nádherná atmosféra, my hostesky jsme 
nestačily kmitat.  Na mě nejvíce zapůsobily dvě 
starší paní, které ve vestibulu sledovaly dobové 
fotografie, na kterých poznávaly své bývalé 
spolužáky a vzpomínaly na své mládí. A 
nakonec na všechny čekalo skvělé pohoštění 
v jídelně, za které chválíme paní kuchařky. 
 
 
  Ada Jahodová, 9.B 

 
 
 

Interview 
1. Chodil(a) jste na naši školu? 
2. Na co rád(a) vzpomínáte? 
3. Jaký byl váš oblíbený předmět? 
4. Chodil(a) jste do školy rád(a), nebo 

nerad(a)? 
5. Vzpomenete si na váš největší 

prohřešek? 
6. Jak se vám líbí interiér naší školy? 
7. Co byste popřál(a) naší škole a celému 

školství?  
 

1. Ano. 
2. Na kolektiv. 
3. Vlastivěda. 
4. Ráda. 
5. Hrála jsem v hodině   piškvorky. 
6. Pěkné. 
7. Hodně dobrých žáků a učitelů. 

 
1. Ne. 
2. Na učitele, kamarády. 
3. Matematika. 
4. Ráda. 
5. Nechtěla jsem v 1. třídě něco prásknout na 

spolužáka a dostala jsem pravítkem. 
6. Přišla jsem se podívat, neboť jsem tady 

nebyla. 
7. Aby bylo školství spokojené. 

 
1. Ano. 
2. Na ty moje lásky. 
3. Angličtina. 
4. Docela ráda. 
5. Ano, ale to vám radši neřeknu. 
6. Velice pěkný. 
7. Aby se vám vedlo dobře. 

 
1. Ano. 
2. Na vše, na učitele, žáky. 
3. Všechny. 
4. Velmi ráda. 
5. Já jsem byla vzorná žákyně. 
6. Zatím ano. 
7. Všechno dobré. 

 

 

 

 
 

Hanka Valeriánová 
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C O  S E  D Ě J E … 
 

Informace pro deváťáky: 
 

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

• do 15. listopadu 2006 jednu přihlášku na uměleckou školu nebo konzervatoř, 
• do 28. února 2007 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 2006/2007 

23. dubna 2007 

 

 

Další termíny budou vypsány po skončení prvního kola. 
Termín pro žáky 5.ročníku bude stejný jako pro devátý ročník. Vzorovou přihlášku a další důležité 
informace najdete na našich webových stránkách: www.zsvin.cz 
 

Akce, které proběhly, proběhnou, anebo probíhají… 
 

� 19.října jsme byli jako každoročně pozváni na 
Střední průmyslovou školu v Uherském 
Brodě, kde se pravidelně podíváme nejen do 
prostor školy, ale také do dílen Slováckých 
strojíren. Po tomto dni se hodně žáků začalo 
zajímat o studiu na zdejší SPŠ, protože se nám 
tam všem opravdu moc líbilo. 

 

� 23.října 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 a zaplnili školní jídelnu do posledního místečka. 

 

� 15.listopadu jsme se zúčastnili tradiční Burzy středních škol v Uherském Hradišti, kde se 
představily všechny střední školy z Uherského Hradiště, Uherského Brodu a mnohé další školy 
Zlínského kraje i krajů sousedních. Nejlepší bylo, že jsme mohli chodit po stáncích a „ptat se, ptat se 
a ptat se“. My, co jsme toho využili, jsme se dozvěděli spoustu nového ohledně vybavení škol, přes 
přijímací zkoušky až k zahraničním aktivitám. Já osobně jsem se taky zajímala o jazyky, které se na 
školách vyučují, protože mám radši, když je z čeho vybírat.☺ Ti, co akce řádně nevyužili, si možná 
uvědomí pozdě, o co přišli, protože už nebudou mít další možnost se dozvědět tolik prospěšných 
informací. 

 
Lenka Plášková, 9.B 

Foto Veronika Pálková 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z burzy na naší 
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CO SE DĚJE … V NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
Recitační soutěž  
Hezké podzimní dopoledne plné krásných básniček děti prožily na DDM v Uherském Brodě ve středu 
15.listopadu. Naše školní družina zde organizovala okrskovou recitační soutěž ŠD. Této soutěže se 
zúčastnilo 116 dětí ze 17 školních družin okrsku. Ty se utkaly ve 4 věkových kategoriích. Přednášení 
básniček všem malým recitátorům opravdu šlo! A tak porotě dokonale všichni zamotali hlavy. Ta se až 
po dlouhé poradě a vzájemném prosazování svých favoritů konečně dohodla. Z našich byli nejlepší 
Dominika Hanáčková z 2.třídy a Viktor Kovařík z 5.A. 
 

Aerobik 
19.listopadu proběhl v Otrokovicích další ročník soutěže 
v aerobiku. Děvčata ze školní družiny byla opět skvělá, umístila 
se do 6.místa. Soutěžila pod vedením Bronislavy Bujáčkové a 
Brigity Polanské. 
 

Adventní kalendář 
Blíží se čas, kdy se všichni společně 
připravujeme na ty nejkrásnější svátky 
v roce - na Vánoce. 
Děti ve školní družině vyráběly adventní 
kalendář. Potřebovaly jen tvrdý karton, temperové barvy, kružítko, barevný 
papír, silný fix, barevný provázek, lízátka, vločky z papíru a lepidlo. Papírový 
kruh pomalovaly modrou temperou a na něj napsaly čísla od 1-24. Do středu 
kruhu připevnily provázek s 24 cukrovinkami. Nakonec na kalendář nalepily 
vločky. Že se jim to povedlo, vidíte na fotografii. 
 
 
 

 

Dýňobraní ve školní družině 
Proč zrovna dýňobraní? A proč ne? Když může být jinde vinobraní, tak 
u nás na zahradě školy bylo jedno slunečné říjnové odpoledne 
dýňobraní. 
Dýní se sešla velká hromada - malé, velké, šišaté, různě barevné, ale 
i takové, které dětský transport do družiny přežily s malými či většími 
šrámy. Všechny ale dostaly šanci, na všech se s radostí naše děti 
vyřádily. A tak pod jejich ručkama za pomoci vychovatelek vznikla 
roztomilá strašidélka, která hrůzu nikomu nenaháněla. Ba naopak! 
S obdivem a se slovy chvály se nad nimi skláněli všichni, kteří naší 
družinu ten den navštívili.        vychovatelky školní družiny 
 
 

Adventní pečení perníčků  
Paní Zima pomalinku ohlašuje svůj nástup a na dveře už klepou 
dětmi tolik očekávané Vánoce - svátky pohody a pocitu, že jsme 
všichni pohromadě. Je to ale i čas přání a očekávání. Čas, který 
mají děti v naší družině velmi rády. Připravují totiž dárečky pro 
své nejbližší, svátečně vyzdobují třídy a svůj volný čas tráví  
u rozzářeného stromečku. 
Zpestřením takové předvánoční 
doby byla i akce pod názvem 
Adventní pečení perníčků, na 
kterou se těšila především 
děvčátka. Do pečení se pustila 

s velkým zaujetím a obrovská hromada připravovaného těsta se měnila 
na hvězdičky, rybičky a komety. A až došel našim malým kuchařinkám 
dech, zachumlaly se do svých spacáků a společně s námi přespaly v 
družině. 

vychovatelky ŠD 
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I N T E R V I E W    S … 
 

Dnes odpovídá Veronika Pálková, učitelka fyziky a 
informatiky… 
1.  Kdy a kde jste byla v životě nejšťastnější? 
Jé…Ježišmarjá…Mám ráda prázdniny. Vždycky si odpočinu. 
2. Která vlastnost je pro Vás absolutně charakteristická? 
Ježišmarjá…Nevím. 
3. Pro které chyby máte největší pochopení? 
Pro takové ty chyby, které neublíží. 
4. Na co byste ráda měla talent? 
Chtěla bych umět zpívat, ale slavná zpěvačka bych nechtěla být – je 
to náročné. 
5. Jakou písničku jste si naposledy zpívala celý den a nemohla jste ji 
zbavit? 
Nemohla jsem se jí zbavit? „Jen pro ten dnešní den“. 
6. Jakou soukromou radost si nikdy neodepřete? 
Hořkou čokoládu. Jaká značka, to je jedno… No, i když 
švýcarská…hlavně hodně tmavá… 

7. Kým byste ráda byla? 
Naší kočkou. Život kočky je úžasný. Celý den spí a leží, pak ji někdo hladí a pak zase spí.  
8. Jaká je vaše největší chyba, které byste se ráda zbavila? 
Mám svoje chyby ráda. 
9. Co by pro Vás bylo největší neštěstí? 
Kdybych byla sama. 
10. Jak si naopak představujete dokonale šťastnou chvíli? 
Že přijde…Těším se na ni! 
11. Koho z našich současníků považujete za skutečného hrdinu a skutečnou hrdinku? 
Každého, který překoná sám sebe a je velkorysý. Hodně se mi líbí Dalajláma, ale osobně jsem ho ještě 
neviděla.  
12. Kterou historickou postavu nemůžete vystát? 
Agresory. Nemám ráda agresory. Konkrétně? … Hitler. 
13. Koho z historie obdivujete? 
Karla IV. Mimo jiné dal postavit krásný most a navíc ho dal postavit v matematicky vypočítaném datu. 
14. Čeho si nejvíce vážíte u muže? 
☺ Že je chlap a má mě rád. 
15. Kterou vaši dobrou vlastnost lidé kolem příliš přeceňují? 
Můj klid. 
16. Co byste měnila na své rodině, kdybyste měla tu možnost? Jednu věc. 
Mám šťastnou rodinu. Neměnila bych. 
17. Které slovo či větu často používáte? 
,,Ježišmarjá“ a „tak“. 
18. Čeho ze svého vlastnictví si nejvíce vážíte? 
Mých knížek. 
19. Z čeho máte největší strach? 
Z výšek, nesnáším výšky. 
20. Řekněme, že věříte na převtělování. Jako co nebo kdo byste se chtěla příště narodit? 
Naší Sárinkou, to je naše kotě. 
21. Co považujete za svůj doposud největší životní úspěch? 
Že jsem vylezla na Ostrý kopec na Šumavě. 
22. Jak nejraději trávíte čas? 
V křesle s knížkou a kočkou na klíně anebo na výletě v lese. 
23. Máte nějaké životní heslo? 
To chce klid. 
 

Tereza Lekešová a Blanka Novotná 
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B E S E D Y ,  Z A J Í M A V É   A K C E 
 

 
 

Nedávno byli žáci naší školy na prezentaci zážitků 
cestovatele pana Kolbaby. Beseda byla o ostrovech 
Réunion, Madagaskar a Mauricius. Povídání 
cestovatele provázely fotografie na velkém plátně 
kina a myslím, že se velmi vydařily. Pan Kolbaba 
cestuje intenzivně, byl už na všech světadílech, 
takže rozhodně věděl, o čem mluví. 
Teď vám alespoň trochu přiblížím, co jsem si 
zapamatoval: 
Tyto ostrovy se nacházejí v Indickém oceánu mezi 
Afrikou a Asií.  

• Réunion  
Réunion nabízí mimo pláží, modrých lagun a 

korálových útesů především krajinu plnou tropických lesů, vulkánových údolí, kaskády s vodopády a 
vysoké horské masívy s jezírky. 

• Madagaskar  
Na Madagaskaru žije zvláštní zvíře LEMUR. Mezi typické znaky lemura katy patří dlouhý 
pruhovaný ocas, který pomáhá udržovat rovnováhu při skocích a slouží mu také k 
dorozumívání ve vysoké trávě. Má šedá až růžovohnědá záda, tmavošedou hlavu, bílé tváře 
s tmavými skvrnami a černý čumák. Štíhlé tělo je velké asi jako kočičí.   Kuba Šustr, 8.B 

 
Takový jeden docela obyčejný 
prvňáčkovský den 
 

(pátek 22. září 2006 ) 
 

Dobrý den si popřejeme, 
na školu se těšíme, 
co se dneska naučíme, 
večer doma povíme. 
 

S číslicemi počítat, 
napsat nová písmenka, 
písničku si zazpívat, 
pochválí nás maminka.  

Jana Bistrá 
 

 
 

 
 

Výlet za kulturou  
29. listopadu se všichni čtvrťáci vydali do zlínského 
divadla, aby zjistili, že se i při známé pohádce „O 
perníkové chaloupce“ dá zasmát. Byla totiž „jenom 
jako“. Ježibaba byla zlá jenom jako, pekla se v peci 
jenom jako. Nakonec vše dobře dopadlo a NE jenom 
jako! 
Zážitek byl velký, vždyť jen ta atmosféra velkého 
divadla, sváteční šaty, společná cesta autobusem…. To 
všechno stálo za to, abychom si to zase někdy 
zopakovali. 
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ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA 

 

O prvních třídách jsme slyšeli zatím jen to pěkné, a tak jsme se rozhodli, že se za nimi zajdeme podívat. 
A aby to nebylo jen tak, položili jsme jim pár otázek. 
 

1. Těšili jste se do školy? A proč? 
Jo...!(všichni se těšili, to jsou ale šťastlivci, co?) 
• něco se naučím  
• na čtení  
• na psaní 
• na matiku  
• je to tady lepší než ve školce (a jak my bychom se zase rádi vrátili do 

školky…) 
 

2. Víte, jak se jmenuje pan ředitel? 
• nevím 
• Zdeňula Moštěk...(takhle nám odpověděla jedna holčička z 1.B) 
• Zdeněk Moštěk…. 
• je to můj strýc (pan ředitel má ale velkou rodinu, že? ☺) 
• ano, znám ho, protože s ním mamka chodí v pátek hrát florbal, (hmm…☺) 
• ano, říkala to děcka 
• ano, mamka mně to říkala 

 

3. Co neobvyklého byste chtěli ve škole mít? 
• nevím  
• televizu 
• bazén 
• celý den bez učení 
• nové hokejky na florbal – rád hraju florbal  (to na téhle škole hraje skoro každý, chlapče…) 
• počítač ( řekni Ježíškovi ☺) 
• opicu  (tu bychom si taky přáli) 
• lišku  
• psa 
• honit se na chodbách  

 

4. Jaký předmět máš nejraději? 
• matiku 
• tělocvik (jo tak to sedí asi od první do deváté…) 
• psaní (kdo ví, jak rádi budete psát v deváté třídě) 
• čtení 
• výtvarku 
• češtinu  
• prvouku 
Tak to bychom měli, všichni jsou spokojení. Byli jsme i my 
v první třídě? Byli.☺☺☺☺ 

Tereza Lekešová, Blanka Novotná a Lucie Svitilová 
 

 
 
 

,,Jak se jmenovala žena, kvůli které se ve starém Řecku vedla slavná bitva?“ ptá se učitelka Heleny. ,,Nevím.“   
,,No přece jako ty!“ ,,Cože Kropáčková?“ 
 

Říká paní učitelka: ,,Venku nám krásně sněží, co kdybychom začali s koulováním?“ ,,Ano, ano,“ volají všichni. 
,,Dobrá...k tabuli půjde Novotná.“ 
 

Ptá se učitelka Pepíčka: ,,Který pták je nejchytřejší?“ ,,Vlaštovka!“ ,,A pročpak?“ ,,Protože na začátku školního roku 
odlétá!“ 
 

Učitelka v první třídě se ptá: ,,Pepíčku, co budeš mít, když ti maminka dá dvě žvýkačky a tatínek jednu?“ ,,Svěží 
dech.“ 



 

CHAOZZ  - 8 - PROSINEC 2006 
   

* Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * 
 

Vánoční horoskopy 
 

Beran (21.3. - 20.4.) 
Ochrannou ruku nad vámi drží Saturn, což přináší více jistoty, klidu a pohody do vašich domovů. 
Budete se cítit opravdu v pohodě sami se sebou. Všechny vaše nápady, aktivity a dárečky budou 
přijímány s otevřeností, radostí a překvapením. Hvězdy vám v čase vánočním nadělily nejen lásku, 
klid, porozumění, ale i pochopení, upřímnost a naději. Vaše Vánoce jsou štědré a veselé, tak se 
usmívejte a radujte. 

 

Býk (21.4. - 21.5.) 
Milí Býci, pro vás je na Vánoce připraven skutečně hvězdný ohňostroj! Zvýšená citlivost na alkohol, 
návykové látky a infekce může způsobit částečnou vánoční indispozici. Vánoce jsou sice za dveřmi, 
ale stále je možnost se na ně připravit. Pokuste se odpočívat. Slunce přináší průzračnou energii, 
se kterou můžete báječně zvládnout i ty obtížnější životní situace. Vánoce mohou být plné radosti, 
dynamiky, zábavy, ale také se zde mo 
Blíženci (22.5. - 21.6.) 
Blíženci, vám přinášejí Vánoce jako každoročně výzvu. Ti z vás, kteří se narodili koncem znamení, se 
nemusí cítit úplně v pohodě. Je mnoho věcí, které si sami dokážete vysvětlit a ovlivnit. Po celé 
vánoční období bude ve vašich příbytcích harmonie, štědrost a láska. Záleží jen na vás, zda 
usednete na paprsek lásky a necháte se konejšit a rozmazlovat svými blízkými.  
 
Rak (22.6. - 22.7.) 
Milí Ráčci, vaše Vánoce jsou obdobím, ve kterém se budete cítit  skvěle, že všichni ve vašem okolí 
díky vám naleznou pohodu, lásku, harmonii. Konečně se prolomily ledy a vy se můžete zvolna a 
zhluboka nadechnout. Daří se vám ve všech oblastech a především v rodině a v partnerství. Vaše 
štědrost, velké srdce a úsměv budou tou největší zárukou poklidných Vánoc.  

 
Lev (23.7. - 22.8.) 
Připravte se na to, že atmosféra posledních měsíců se mírně promítne i do vašich Vánoc. Saturn a 
Neptun zatěžují vaše Slunce, což ve svém důsledku může přinášet sníženou schopnost pozitivně 
reagovat, radovat se, užívat si život plnými doušky a být na výsluní. Pokud se budete cítit přetížení, 
neklidní, přehlížení a nervózní, tak jsou to průvodní znaky dlouhodobého stresu, nespokojenosti se 
situací, ve které žijete. Velmi účinně zapůsobí pohyb: procházky, plavání. Vánoce by bylo fajn 
prožít se svými blízkými někde na horách. Uvidíte, že se budete cítit skvěle, a vaše okolí to ocení. 

 
Panna (23.8. - 22.9.) 
Věřte ve změny, které odezní. Jejich význam oceníte zvláště o Vánocích. Všechno zlé je k něčemu 
dobré a vám se otevírají opravdu nečekané možnosti. Jupiter bdí nad vašim štěstím, pohodou a 
láskou. Neseďte doma v koutě, ale vyjděte vstříc novým příležitostem a možnostem. Vánoční 
atmosféra by měla být velmi příjemná, teplá, poklidná. Štědrost, upřímnost, lidskost a otevřenost 
jsou synonymem pro vaše letošní Vánoce.  

 
Váhy (23.9. - 23.10.) 
Milé Váhy, vaše letošní Vánoce mohou být plné pohody, porozumění, lásky, klidu a zábavy. Dvě 
mocné planety Neptun a Pluto nad vámi drží ochranou ruku. Neptun přináší kouzlo, tajemno a 
snivost. Nalaďte se na vlnu romantiky a užívejte si letošní Vánoce s milými lidmi, kteří si vás váží a 
berou vás takové, jací jste. 
 
Štír (24.10. - 22.11.) 
Chtěla bych vás uklidnit, že na Vánoce vás čeká více poklidu a pohody, ale samo od sebe to asi 
nepůjde, budete se muset také trochu přičinit. Pokuste se v následujícím dnech do Vánoc „odvalit“ 
od sebe a vašich blízkých co nejvíce zbytečných věcí, kterými si komplikujete život, ubírá vám to 
energii, vztekáte se zbytečně a ještě ke všemu se cítíte jako nevinná oběť. Vaše Vánoce mohou být 
moc fajn, ale je k tomu zapotřebí uzavřít některé méně příjemné záležitosti, odpustit, najít si milé 
slovo.Vaši blízcí vám snesou modré z nebe, když uvidí úsměv na vaši tváři.  
 



 

CHAOZZ  - 9 - PROSINEC 2006 
   

* Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * 
 

Střelec (23.11. - 21.12.) 
Střelci, také máte pocit, že jste na houpačce? Tak věřte, že v tom skutečně nejste sami! Změny a 
nejistoty, které provázejí váš současný život, mají na svědomí planety Uran a Pluto. Každá mince má 
však dvě strany, a tak i hvězdný řád někde přidá a někde ubere. Hvězdy vám letos na Vánoce 
nadělily ochranu Neptuna a Saturna. Pokud budete chtít, můžete prožít Vánoce plně pod jejich 
ochranou. Vánoce krásné pohádkové nálady, romantiky, snění, úžasných vůní a barev, jemných 
dotyků sněhových vloček a klidu provoněných domovů. 
 
Kozoroh (22.12. - 20.1.) 
Milí Kozorozi, na vás se hvězdy konečně začaly usmívat! Vánoce by měly být tradiční, poklidné a 
s těmi, které máte rádi. Po několika letech se můžete cítit skutečně volní, bez stálé potřeby věci 
kontrolovat, hlídat a řídit. Všimněte si, že i lidé ve vašem okolí jsou najednou více usměvaví, pozitivní 
a otevření. A pokud se vám ještě podaří i zmírnit předvánoční tempo příprav, nákupů a úklidu, tak 
věřte, že prožijete úžasné Vánoce. Vaše přirozená moudrost, citlivost a instinkty vám už více nedovolí 
pouštět se do bojů a trápit se pro nemožné.  

 
Vodnář (21.1. - 20.2.) 
Vánoce nejsou vaším nejoblíbenějším obdobím, ovšem možná by to letos mohlo být jinak. Život v 
hvězdných představách a v přátelských vztazích je sice bezpečný, ale možná v něčem ochuzený. 
Zkuste letošní Vánoce mít více pro druhé a s druhými. Pro vás bude platit: méně myslet a více cítit. 
Otevírejte své srdce blízkým, překonejte své přirozené zábrany a dotýkejte se bližních. Pamatujte, 
že čas je neúprosný a v budoucnu můžete jen litovat toho, co jste nezkusili, neudělali nebo 
neprožili. Letošní Vánoce věnujte sobě a svým blízkým. 

 
Ryby (21.2. - 20.3.) 
Také už se nemůžete dočkat, až konečně zazvoní zvoneček a nastane ten poklidný vánoční a tolik 
očekávaný čas v roce? Nedivím se vám. Ovšem věřte, že vše, co se nyní děje, přinese ovoce v letech 
nadcházejících. Naštěstí Jupiter, planeta boží ochrany, lásky a štěstí bdí nad vašimi osudy. Takže i 
Vánoce mohou být hořké, slané, kyselé, ale také sladké, šťavnaté, výjimečné, záleží jen na vás, 
kterou chuť zvolíte a jak dalece budete dráždit své chuťové pohárky.  

Text Blaňul Novotná, obrázky Terez Lekešová  

 
 

Mikuláš ve škole… 
 

Ani letos si deváťáci nenechali ujít příležitost a svým mladším 
spolužákům připravili mikulášskou nadílku. Největší zážitek z toho 
měli prvňáčci, kteří si celý den krásně užívali. Společně s paní 
učitelkou si oblékli čertovské i andělské kostýmy a těšili se na 
Mikuláše. Ten si vzal na pomoc divoké čerty, ze kterých mnozí 
dostali strach, takže došlo i na pár slziček. Nakonec vše dobře 
dopadlo, všichni dostali od krásného anděla nadílku a na svůj 
strach rychle zapomněli. To třeťáci a čtvrťáci strach vůbec 
neměli, takže Mikuláš měl chvílemi i strach, aby mu náhodou 
nesundali vousy☺. 
Po škole se nesl divoký ryk čertů, ale to nám všichni prominuli, 
protože zářící oči těch nejmenších stály zato. 

 
 
 
 
 
 
 

Obrázek Lenka Plášková 
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F I L M O V É    O K É N K O  
 

Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže 
Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest, USA, 2006 

 

Černá Perla se opět houpá na vlnách a na ní se motá ostřílený 
korzár Jack Sparrow (Johnny Depp) a jeho krvelačná posádka. Na 
Jacka doléhá dávný slib a je pronásledován Davy Jonesem – 
strašlivou příšerou, která po něm chce, aby do tří dnů splatil svůj 
dluh, což pro Jacka znamenalo sehnat do tří dnů sto lidských duší, 
které by sloužily v zatracení na lodi Davyho Jonese. 
Zatímco si nešťastný Jack láme hlavu, jak obelstít Davyho Jonese, 
jeho přátelé Will Turner (Orgando Bloom) a Elizabeth Swann (Kiera 
Knightley) musí čelit zlu, které na nich páchá společnost. Šlechta 
považuje Willa za piráta a Elizabeth je uvržena do žaláře. Will je 
vydírán a donucen vyhledat Jacka, protože on vlastní něco, co 
zajímá vysoce postaveného mužíčka. Po dlouhém hledání Willa a 
Jacka na ostrově kanibalů se staří známí opět setkávají a jejich 

osudy se proplétají . . . Čeká vás zábavná podívaná na lehce ujetého Jacka Sparrowa, krásnou 
Elizabeth, neohroženého Willa a další nové i staré tváře. Přeji dobrý vítr v plachtách a skvělou zábavu. 
Adieu. 
(Do dnešního čísla nám svůj příspěvek poslala bývalá členka redakce Michaela Mošťková, nyní studentka 
SOŠ LUHAČOVICE ☺) 

 
Hezké chvilky bez záruky 
 

Režisérka Věra Chytilová natočila film Hezké chvilky bez záruky, v němž 
chtěla zachytit pocity lidí, jako jsme my. Je to tragikomedie o tom, jak si 
nelze dělat iluze. V jejím středu stojí postava psycholožky Hany, která se 
snaží řešit nejrůznější životní situace svých klientů, mladých i starých, 
bohatých i chudých, do jejichž spletitých osudů se zapojuje také její 
vlastní životní příběh. Film přichází teprve do kin, tak pokud se chcete 
pobavit českou komedii, určitě se běžte podívat. 

Tereza Lekešová 

 
 

 
Seriál, který má tři řady, vznikl v USA v roce 2004 a byl 
vysílán ve více jak dvaceti zemích na celém světě a všude 
dosáhl nadprůměrné sledovanosti. Získal šest cen Emmy, 
a proto se stal nejúspěšnějším seriálem posledních let. Ve 
stejnou dobu jako u nás se začal vysílat i na Krétě. Na 
slovenské televizi JOJ se vysílá už druhá řada. 
Čtyřicet osm cestujících, kteří přežili havárii letadla, se ocitne 
na opuštěném ostrově, kde jsou zcela odděleni od civilizace. 
Šance na záchranu jsou minimální, protože chvíli před 
katastrofou ztratilo letadlo spojení a změnilo směr trasy. 
Skupina lidí je tak ztracena na ostrovech v Tichém oceánu a 
nikdo neví, na jak dlouho. Záchrana nepřichází a ,, ztraceni“ 

musí čelit problémům, které se naskytnou. Dochází jídlo, pití a z ostrova se ozývají divné 
zvuky, nikdo neví, co se to děje. Začínají se ptát sami sebe. Byla ta havárie opravdu jen 
nehoda?  

Lenka Pavlacká, 9.B 
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H U D E B N Í   O K É N K O 
 
 

V září roku 2002 vyhrála 
soutěž American idol a stala 
se tak novou hvězdou 
americké hudební scény. 
Dnes je velice oblíbenou a 
celosvětově uznávanou 
zpěvačkou, ale ještě předtím 
chodila do pěveckého sboru. 
Později se rozhodla stát se 
zpěvačkou a obeslala spousty 

hudebních vydavatelství svými nahrávkami, ale 
bezúspěšně. Ani neúspěch ji však neodradil a 
přihlásila se do soutěže American idol, kterou, 

Tato hip-hopová parta 
z Ameriky vznikla v roce 
1992 a nebyla zdaleka tak 
slavná, jako je dnes. 
Bohužel jeden člen umřel 
na AIDS a kapela to nesla 
hodně těžce. Před čtyřmi 
lety se k nim přidala 
sympatická plavovláska se jménem Fergie. Díky 
ní se tahle skupina proslavila téměř po celém 
světě. Jejich poslední CD-Monkey business je 
fakt povedené a určitě stojí za poslech.☺

jak už jsem zmínila, vyhrála. Její nynější album 
jen potvrzuje, že Američané zvolili dobře.  
 

 
 

V dubnu letošního roku vydala své nové album s názvem A girl like 
me, ze kterého můžete znát hity jako S.O.S, nebo Unfaithful. Tato 
mladičká zpěvačka narozená na Barbadosu si vede skutečně dobře. 
Její písně bodují na předních příčkách hitparád a zpěv není vše, co 
umí. Ještě před tím, než začala zpívat, dělala modeling a nikdo neví, 
jaká další překvapení nám tahle nadějná osmnáctka přichystá. 

 
 

Lenka Plášková 

ČESKO HLEDÁ SUPERSTAR 3 
 

Už potřetí zachvátila Českou republiku pěvecká soutěž Česko hledá Superstar. Všichni 
si mysleli, že tato řada nebude příliš populární, ale opak byl pravdou, především díky 
skvělému moderování Leoše Mareše. (Za ty prachy bychom šašky dělaly i my dvě) ☺ 
Superstar se už pomalu chýlí ke konci a zbývají poslední 3 ,,bojovníci“ - David Spilka, 
Leona Černá a Zbyněk Drda. V neděli 10.12. 2006 soutěžící zazpívali vánoční písně, 
jednu českou  a jednu anglickou. I přes nachlazení se Zbyňdovi nejvíce povedla píseň 
„Last Christmas“, Davidovi padla do noty písnička „Na nebi svítí hvězda“ a Leoně se 
vydařila „Kouzelná noc“. Porotci ale nebyli k našim muzikálním hvězdám moc hodní, 
protože, jak sami říkají, blíží se finále a česká Superstar musí být dokonalá. 
Tak jsme zvědaví, kdo nás tento týden opustí a kdo naopak vyhraje. My budeme 
všem třem finalistům držet palce a doufat, že vyhraje ten nejlepší (i když si myslíme, 
že nejlepší zpěváci jsou na naší škole…to vám ostatně potvrdí i paní učitelka 

Gazdíková ☺), který obohatí naši českou hudební scénu a možná dosáhne tolik 
úspěchů jako naše první česká Superstar Aneta Langerová, která letos vyhrála i 
absolutního Slavíka, čímž překonala i Karla Gotta. (Tak třeba příště, Kájo) ☺ 
(11.12.06) 
 
Dnes už všichni víme, že 3.českou SUPERSTAR se stal Zbyněk 
Drda, i když David Spilka nebyl vůbec špatný☺. 

 

Kamča Bublíková a Lucka Svítilová 
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S  L O  H  O  V  Á  N  Í 
 

Ať žije zima (fejeton) 
 

Vločka za vločkou ladně padá k zemi. Pro někoho romantický pohled, avšak pro většinu dnešních lidí jsou 
to jen problémy. Proto asi sněhuláka dnes už prakticky nepotkáte. Možná je to i tím, že i je postihlo 
globální oteplování. Silničáři, kteří si jistě kdysi hráli na sněhu a těšili se na první mráz, dnes spílají počasí a co by 
dali za komunistické ,,poručíme větru, dešti…“. A proč se dnes vlastně neopravují silnice? Přece nemůžeme zkazit 
radost dobrodružství milujícím řidičům. Kdo by se netěšil na tankodrom českých silnic! 
Kdyby mi snad nestačilo klouzání ve smyku na ledě, můžu se vydat na hory. Za pár hodin hledání parkovacího 
místa, za drahé permanentky a ještě dražší vybavení si můžu sjíždět kopce spolu s dalšími davy lidí. Ale kde jinde si 
můžu tak krásně zlomit nohu na několikrát či si rozbít hlavu o strom? Kdo by odolal. Pokud bych se v zimě bála o 
své zdraví, nemohu z domu vyjít vůbec. Je sice jisté riziko, že umřu hlady, ale zase na mě nic nespadne. Divím se, 
že zatím nikdo nevymyslel nějaké přání. Většina z nás, když padá hvězda, vykřikne:,,Podívej, padá hvězda, rychle 
přej si něco.“ Při hojnosti sněhu by se to dalo použít jako ,,Podívej, padá střecha, rychle si něco přej.“ 
Vím, je to dosti depresivní nápad, ale když už to spadne, tak proč z toho něco nevytěžit. Přidejme 
k tomu klouzání po namrzlých chodnících, bláto, které skončí na vašem oblečení, když projede auto, 
sníh za krkem… Prostě každému se musí chtít zavolat,,Ať žije zima.“ 

Lucie Svítilová, 8.C 

Vánoce 
 

Už jsou tady opět po roce 
voňavé, bílé a krásné Vánoce. 
Od rána už maminky pečou a vaří, 
radují se všichni, mladí i staří. 
Nikdo nic nejí, aby už zakrátko, 
viděli na stěně to zlaté prasátko. 
Krájí se jablíčka s úsměvem na líčku, 
každý chce objevit uprostřed hvězdičku! 
Nikdo si s ničím nedělá drahoty, 
jí se velký kapr a různé dobroty. 
Po jídle už děti netrpělivě čekají, 
až Ježíšek přinese dárečky potají. 
A než zazvoní na kouzelný zvoneček, 

rozsvítí ještě vánoční stromeček. 
Všude je láska, není místo na hádky, 
Vánoce jsou krásné, je to jak z pohádky. 
A až se dárky do jednoho rozbalí, 
všichni se s radostí do peřin zabalí. 
A pak už jde každý spokojeně spát 
a nechá si něco krásného zdát. 
Krásné a veselé Vánoce přeji všem, 
ať je to pro vás nádherný den. 
A i když nedostanete dárek, co jste si přáli, 
to nezabrání vám, abyste se smáli. 
Protože nejlepší dárek není počítač a módní peřina, 
ale to, že jste jedna velká a šťastná rodina!

Kamča Bubla, 9.C 

Můj dvounohý přítel 
 

Můj dvounohý přítel se jmenuje Bertíček, je to andulka. Dostal jsem ho v první třídě za vysvědčení. Je to mazlíček 
celé rodiny. Nejraději ho má asi tatínek. Bertíček je celý žlutý a pod krkem má zelené flíčky. Svou klícku má 
umístěnou u sestry v pokoji. Každé ráno vstává zároveň s námi. Nejprve se nazobe zrníček a 
potom nám dělá svým zpěvem budíček. Nejraději se zhlíží v zrcadle, když si čistím zuby. Jednou 
začas se taky rád koupe ve dřezu. Největší zážitek je Bertíčka pozorovat, jak útočí na nudle nebo 
na těsto. Mamince zničil krásnou velkou palmu, kterou máme v obýváku. Ozobal všechny listy, 
proto mu říkáme lumpíček. Taky nás všechny někdy poštípe. Sestře se dvakrát zavěsil na nos. 
Naučil se taky mluvit. Říká:,,Bertíčku, dobrý den, Bertíčku“. 
Nevyměnil bych ho za nic na světě. 

Tomáš Jančář, 6.A 

Co si povídaly věci v aktovce  
V úterý jsem přišla ze školy moc unavená, a tak jsem šla večer brzy spát. Ale v noci jsem se 
probudila, no spíš mě vzbudily divné hlasy. Lekla jsem se, že se k nám vloupali zloději, ale když 
jsem se víc zaposlouchala, všimla jsem si, že to vychází odněkud od mého stolu, kde mám i 
aktovku. Slyšela jsem, jak si někdo povídá. Znělo to jako: ,,Ach jo, to jsem dopadl, dnes jsem celý 
od šťávy.“ Pořád jsem si nebyla jistá, odkud ty hlasy slyším, ale čím dál tím víc se mi zdálo, že si 
někdo povídá v mé aktovce. Ale kdo? ,,Já jsem pěknější, já totiž obsahuji pravěk a starověk a ty 
ne!“ ,,Fakt? Nekecej, ve mně je vesmír a mapy!“ Tohle přesně se učíme v dějepise a zeměpise, 
pomyslela jsem si. A pak zase jiný hlas povídá: ,,Dneska jsme si zapisovali objemy a obsahy 

čtverce, to bylo bezva. Moje paní do mě pořád psala zelenou a zlatou barvičkou, vůbec mě netlačila perem a 
nakonec jsem dostal červenou jedničku!“ Už jenom z dálky jsme slyšela: ,,Já chci taky ochutnat starověk nebo 
vesmír. Já mám jen čísla a sem tam nějaké omluvenky a podpisy…“ Ráno jsem se vzbudila nějak brzy. Zdálo se mi 
to, nebo to byla pravda…? 

Romana Ondrová, 6.A 
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* Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * 
Vánoce ve světě 
Finsko 
Dárky roznáší veliký Ukko, pomáhají mu pidimužíci, kteří prý 
zlobivé děti odnášejí do svého ledového království. 
Švédsko 
Ježíšek na sebe bere podobu vánočního kozla, který 
má rohy zdobené červenou stuhou. 
Dánsko 
Na Štědrý večer visí téměř v každém domě dánská 
vlajka a často se malými státními vlaječkami zdobí i 
vánoční stromečky. Tradičním jídlem je rýžový pudink, 
ve kterém je jedna celá mandle. Kdo najde ve své porci 
tuto mandli, vyhrává malý dárek. Obvykle je to malé marcipánové prasátko. Dalším chodem 
štědrovečerní večeře bývá pečený krocan či husa plněná jablky a sušenými švestkami servírovaná s 
červeným zelím a karamelovými bramborami. Jako zákusek se podává něco z nepřeberného množství 
sladkého dánského pečiva. Po večeři Dánové obvykle tančí kolem stromečku a zpívají. Kolem desáté 
hodiny večerní se rozdávají vánoční dárky. Před spaním se většinou ještě dále hoduje. Ráno 25. prosince 
se jí rýžová kaše, na které je pro vylepšení chuti rozpuštěno trochu čerstvého másla. 
Velká Británie 
Vánoční svátky už začínají vlastně na Mikuláše, tedy 6. prosince. Vrcholem je 25. prosinec - den, kdy děti 

po probuzení nacházejí v červených ponožkách dárky od Santa Clause. Celá rodina se pak 
sejde nad nadívaným krocanem a švestkovým pudinkem - podivnou směsí oříšků, rumu, 
vajec, strouhanky, cukru, citrónu... A samozřejmě ještě švestek. 
Francie 
Dárky dětem ukládá na krb nebo ke kamnům dobrý vánoční duch pére Noël. Je ze všech 
Ježíšků a Santa Clausů nejmladší. Od Santa Clause se liší vlastně jenom jménem. 
25.12. zvou Francouzi k slavnostnímu stolu, na kterém nechybí ústřice, šneci, žabí stehýnka, 

krocan plněný kaštanovou nádivkou a drahé ovoce, bezdomovce, chudé a sirotky. Tři králové jsou 
svátkem dětí a maminky jim v tento den upečou dort ozdobený papírovou figurkou, ve které je zapečená 
další malá figurka. Kdo ji najde, je králem hry. 
Španělsko 
Vánoce ve Španělsku jsou svátkem rodiny. Dávají si dárečky, pije se šampaňské, jí se marcipán. Děti se 
však většinou obdarovávají až na den Tří králů. Mikuláš zde dětem nosí dárečky do dřeváků. 
Amerika 
Vánoce začínají 23. listopadu dnem Díkůvzdání. Američané 
jsou po celou dobu vánočně naladění, přejí si hezké svátky 
na ulicích, i když se neznají. Zatímco evropská tradice 
uzavírá lidi do nejbližších rodinných kruhů, v Americe si 
sousedé a známí dávají malé dárky a pořádají posezení. 
Vánoční den se slaví 25. prosince, dárky se rozbalují ráno, 
kdy se rodina seběhne ještě v pyžamu podívat, co Ježíšek 
nadělil. Po rozbalení dárků se lidé slavnostně obléknou a 
začnou vařit vánoční pokrm. Ten je složen především z 
obrovské nadívané krůty, ke které se jí bramborová kaše, 
sladké brambory, vařená kukuřice, červené zelí nebo 
brusinkový kompot. Po celý den se popíjí ovocný punč. 
Řecko 
Oslava Vánoc v Řecku začíná již 4O dní předem. V tomto čase se zde běžně podává k jídlu speciální druh 
chleba nazývaný christopsomo, v překladu boží chléb.  
Na Štědrý den děti chodí od domu k domu s přáním všeho dobrého a zpívají vánoční píseň, 
v Řecku nazývanou Kalanda. Svůj zpěv doprovází hrou na kovové triangly a hliněné bubínky. 
Malí koledníci za svá přání dostávají drobné odměny jako cukroví či kousky sušeného ovoce. 

Lenka Plášková, 9.B 
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* Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * 
Křížovka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Autoři povídek ______ a Grosman?  
2) Jak se jmenuje třetí díl Pána prstenů? 
3) Jak se jmenuje zpěvačka, která vypadla jako třetí ve třetí řadě Superstar? 
4) Věc, kterou musí mít malé dítě neustále při sobě? 
5) Jak se jmenuje druhým jménem italský sochař, malíř, architekt a básník Michelangelo ________? 
6) Jaké plemeno byl hlavní psí hrdina z filmu ,,Beethoven“. 
7) Kdo nic ______, nic nezkazí! – jaké slovo patří místo čáry? 
8) Jaké je hlavní město Rakouska? 
9) Kdo má svátek 21. prosince?      Křížovka je od Terez Lekešové, 9.C 
 
 

 
 
 
 

 

Vtípky * Vtípky * Vtípky * Vtípky * Vtípky * Vtípky * Vtípky * Vtípky * Vtípky * Vtípky * 
 

Jožka se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí: „Ježíšku, dones mi kolo!“ 
„Ježíšek není hluchý, domlouvá mu sestra“. „Ale babka jo“. 
 

Kost v krku 
Na Vánoce se při slavnostní večeři zeptá Pepíček maminky: „Máš v krku kost?” 
„Ne.” 
„Tak na čem ti teda drží hlava?” 
 

Počítač od Ježíška 
„Tatí, opravdu mi ten počítač přinesl Ježíšek?” ptá se Pepík táty. 
„Ale samozřejmě, co tě to napadlo?” 
„No, že celej den stojí nějakej chlápek u domovních dveří a chce třetí splátku.” 
 

� Nezlobte učitele a nedělejte jim naschvály, protože oni stejně vždycky vyhrají. 
� Sedejte si k oknu, když vás učení nebaví, ať máte co pozorovat. 
� Když jsi chytrý, používej tahák, když jsi hloupý, používej hlavu. 
� V zimě nechoď za školu, když se v ní topí. 
� Nespěte ve škole, spěte doma. 

 

Přejeme všem krásné a veselé Vánoce. 
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D Í V Č Í  O K É N K O 
 

CO JE PRO PLEŤ V ZIMĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ?? 
Ahojky! Právě se dívám z okna a třepu se zimou! Najednou mě napadlo, co asi bude moje pleť 
potřebovat v zimě? Bude trpět? Takové otázky si určitě kladete taky a ještě mnohem víc! A proto jsem 
se rozhodla vám poradit, takže čtěte pozorně☺☺☺☺. 
Pleť 

V zimě je pro vaši pleť nejdůležitější hydratace. Slůvko hydratace se v zimním 
období skloňuje v kosmetických salonech ve všech pádech. Naše pokožka si právě v 
chladných dnech zasluhuje dokonalou péči a ošetření, aby pleť netrpěla vysoušením. 
Proto si na zimu nakupte co nejvíc krémů☺. 
Pečovat o pleť v létě, když svítí slunko a hrozí spálení či vysušení pokožky, je 
naprosto přirozené. Ovšem zimní péče o pleť je často ještě důležitější, neboť 
pokožka je vystavena rychlému střídání teplot, studenému 
větru, ale také sluníčku, které třeba na horách může i 

nepříjemně spálit. Následkem těchto vlivů jsou vrásky a popraskané žilky. Říká 
se, že hydratační krém je v zimě tabu. Není tomu tak, a to z jednoho prostého 
důvodu. V zimě trávíme mnoho času ve vytopených místnostech a suchý teplý 
vzduch pleť velmi vysušuje, je tedy třeba ošetřit ji vhodným hydratačním 
krémem. 
Rty  
 

V zimním období velmi trpí rty. Jako prevence stačí klasická tyčinka na rty, lze ji koupit v každém 
obchodě a více než barva a příchuť nás zajímá složení - na zimu by měla být více 
mastná a samozřejmostí by měl být UV filtr. Vhodné jsou také lesky na rty, pro 
zimní období s přídavkem včelího vosku a vitamínů a také s UV filtrem.  
Vlasy 
 

V zimě je péče o vlasy náročnější než v létě. Vlasy se stávají křehkými, suchými a 
vlhko působí doslova katastroficky na účes. Kudrnaté vlasy 
jsou ještě více "krepovaté". Žádným vlasům se nelíbí ani 
čepice, šály a svetry, které elektrizují. 
Vždy vlasy čisté a zdravé. 
Podmínkou k perfektnímu vzhledu je udržovat vlasy vždy čisté a zdravé, jedině tak 
mohou úspěšně vzdorovat klimatickým změnám. Obvyklé nečistoty, které se na nás 
"nalepí" během dne, ulpí také na našich vlasech. Při náhlých změnách teploty při 
příchodu z chladu do vytopené místnosti a opačně a při pravidelném používání čepic a 

jiných pokrývek hlavy si možná budete muset mýt vlasy velmi často. Umývejte je tedy 
klidně podle potřeby i každý den, pokud to považujete za nutné. 
 

No tak doufám, že vám moje rady pomohly a že se podle nich budete aspoň trochu řídit! 
Adéla Jahodová, 9.B 

 

DROGY 
Problémové chování některých dětí v pubertě je způsobeno tím, jaké mají problémy doma, ale i ve škole. 
Někdy mají pocit, že si jich jejich rodiče nevšímají a mají radši mladšího sourozence, kterému se vše 
vždy promine. Svým chováním dávají najevo, aby si jich někdo všiml a aby nebyly v pozadí. Děti mohou 
vyhledat odbornou pomoc u psychologa, který jim pomůže zbavit se závislosti. Jejich psychika se bude 
pomalu zlepšovat a nebudou tak agresivní, jako byly před tím, když braly návykové látky. Svému 
problému se ale musí postavit, nesmí před ním utíkat. 
Jak byste pomohli lidem, kteří jsou závislí na drogách ? Znáte v okolí někoho závislého? 
Myslíte si, že to dělají kvůli tomu, že to dělají i ostatní? Nebo že mají opravdu problémy a snaží se je 
tímto vyřešit? Kdyby někdo blízký z vašeho okolí byl závislý na drogách, pomohli byste mu 
se léčit, i kdyby o vaši pomoc nestál? 
Zkuste si odpovědět, jak byste mohli pomoci těm lidem, kteří to nejvíc potřebují. 

Denisa Uhrová,8.C 
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S P O R T O V N Í     O K É N K O 
 
 

1. Co považujete za největší sportovní aktuální čin českých sportovců? 
Mě v nedávné době potěšil Tomáš Janků, který se pravidelně účastní Výškařského mítinku 
na našem školním hřišti a který získal 2. místo na evropském šampionátu 2006. 
2. Co je váš osobní největší sportovní výsledek?  
Já považuji za svůj největší sportovní výsledek to, že jsem vystudoval tělesnou výchovu na 
vysoké škole. 
3. Kdy jste si uvědomil, že chcete učit tělesnou výchovu? 
Asi v 17 - ti letech. 
4. Co byste doporučil začínajícím sportovcům? 
Chuť sportovat, naplno se věnovat sportu, zajistit si co nejlepší podmínky pro sportování, 
které jsou třeba u nás na škole. 

5. Co byste se snažil prosazovat, kdybyste se dostal do zastupitelstva města? 
Co největší přístup ke sportovištím pro co největší počet zájemců, všechny možné sporty zdarma. Taky dobrovolné 
trenéry mládeže, které by platilo město. 
6. Věnujete se i nyní aktivně sportu? 
Ano stále cvičím, hraji tenis, florbal a volejbal. 
7. Jak se 1.AC připravila na novou sezónu? 
Myslím, že velmi dobře – letos máme vyšší počet členů, rozšířili jsme aerobik na tři skupiny. Nejlepší florbalisté jsou 
žáci a junioři. 
8. Máte v plánu rozšířit mimoškolní sportovní aktivity, třeba střelecký kroužek? 
Nejen sportovní, podporovali bychom i jiné, jenže by musel být zájem ze strany žáků. Jestli budou ohlasy třeba na 
střelecký kroužek, mohli bychom ho otevřít. 
9. Chystáte se zbudovat další sportoviště na škole? 
Zatím ne, protože si myslím, že máme na škole skvělé sportovní podmínky. A taky musíme provádět běžnou údržbu 
a vybudovat i jiné věci, „které si žádá doba“. 
10. Chystáte se udělat nějakou soutěž o pohár naší školy, založit nějakou další tradici? 
Pohár asi ne, protože pořádáme spousty akcí pro jiné školy – olympiády družin, sprintérské závody 
všech ročníků a letos pořádáme jubilejní desátý ročník Výškařského mítinku, na který připravujeme 
celostátní závod žáků. 
Děkuji za rozhovor.         Váš Kubas  

 

Brodské florbalistky odjely s reprezentací na Mistrovství světa 
 

6.listopadu 2006 bylo v Německu zahájeno Mistrovství světa juniorek ve 
florbalu. Naše reprezentace byla velkým adeptem na medaile a v tom jí 
měly pomoci dvě hráčky místního klubu 1.AC Uherský Brod - Dáša Surá a 
Kristýna Krajčovičová. Je to veliká událost a celý Uherský Brod může být na 
děvčata pyšný! Holky hrají v první lize s ženami i juniorkami a myslím, že 
určitě teď budou stoupat ještě výš. Naše družstvo skončilo sice na 4.místě, 
přesto máme z našich bývalých žákyň radost. 

 

Naše florbalistky jsou lepší a lepší… 
Juniorky týmu 1.AC se dostaly do čela tabulky, jsou stále lepší. 
Poslední dvě výhry to znovu potvrdily. 
 

1.AC UB – FBK Svitavy 7 : 0 
1.AC UB – FBC Žďár nad Sázavou 2 : 0 
 
 

Dnešní číslo pro vás připravili: 
Adéla Jahodová, Lenka Pavlacká, Lenka Plášková, Hanka Valeriánová, Edita Danielová z 9.B, Kamila Bublíková, 

Tereza Lekešová, Blanka Novotná z 9.C, Lucie Svítilová, Denisa Uhrová z 8.C a Jakub Šustr z 8.B 
 

Školní časopis Základní školy Uherský Brod, Pod Vinohrady  
pro tisk připravily Mgr.Vlasta Slavíčková a Mgr.Veronika Pálková 

počet výtisků 100  


