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Co najdete v našem 
časopise ? 
 

• úvodník 
• co se děje  
• akce družiny 
• ankety 
• besedy, akce 
• interview s učitelem 
• hudební okénko 
• filmové okénko  
• slohování 
• perličky 
• dívčí okénko 
• sportovní okénko 
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Já a střední škola … 
 

   Zvoní. Na ten děsivý zvuk bych radši ani nemyslel. Upocené ruce 
třímající sešit se začínají nervózně kroutit. Nechápu, proč si to vůbec 
opakuju, když vím, že z této látky stejně dostanu čistou, ničím 
nezkaženou ... pětku. Pak to přichází - respektive ona přichází. Učitelka 
matematiky. Škaredě se na ni podívám a ona mi splatí pohled stejnou 
měrou. Pak zasedne za katedru a vytáhne propisku. Zapisuje do třídnice 
a já slyším, jak si tiše mumlá: ,,Čtvrtletní písemná práce z matematiky.“  
Hned, jak dostanu zadání, vytřeštím oči. Připadá mi, že tyto příklady 
jsme nikdy nebrali. Začnu okusovat tužku a přemýšlím, co s tím mám 
hergot dělat ... 
   Tak to byla malá ukázka, jak to chodí na střední škole. Chtěl jsem vás 
pořádně vydeptat, vystrašit, vynervovat ... nevím, jestli jste kulili oči, 
ale když vám řeknu, že to tak opravdu je, měli byste se pořádně 
leknout. Když si jenom vzpomenu, jak jsem si na základce stěžoval na 
probíranou látku a na učitele, připadá mi to, jako bych brečel nad tím, 

že mě štípnul komár. A to mám prosím za sebou jen dva měsíce prvního ročníku. Nedovedu si 
představit, jak to bude vypadat u maturity. Proto radím - nechoďte na střední - teda vlastně učte se, to 
jsem chtěl napsat. A když se nebudete učit, dopadnete jako já. Čili celé večery být zahrabaný 
do knížek a učebnic, místo televize  šrotit literaturu starého Egypta, umět nazpaměť 
Gilgameše, Chammurapiho a Sinuheta, to je fakt o hubu. Takže, milí deváťáci, osmáci, ale i 
mladší lidičkové, máte se na co těšit … ☺ ☺ ☺ 

Martin Buchta, bývalá 9.B 
 
Mikuláš 
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V pátek 4.prosince bylo na chodbách 
školy opět živo. To zase po roce 
přišel Mikuláš, čerti a andělé. Všichni 
si to užívali, ale občas se vyskytly i 
slzičky u těch nejmenších ☺. 
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* C O  S E  D Ě J E … 
 

Informace pro deváťáky: 
 

Vyhláška č. 671/2004 Sb. stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání 
ve středních školách, včetně poslední změny č. 394/2008 Sb (říjen 2008). 
 

Letos budou všichni žáci Zlínského kraje, kteří chtějí studovat maturitní obor, dělat 
jednotné přijímací zkoušky ve dnech 22., 23. a 26. dubna 2010. 

 

Testy budou žáci psát z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. 
Další kritéria vypíší ředitelé středních škol do 31.ledna. 
 

Žák si může podat 3 přihlášky.  
 

Přihlášky odevzdává zákonný zástupce nebo uchazeč sám řediteli SŠ 
 

do 15. března 2010 
 

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

� Ve 2.kole se přijímací zkoušky konat nebudou. 
� Odvolání proti nepřijetí na SŠ lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení. 
� Zápisový lístek dává žákovi základní škola, je stvrzen podpisem a razítkem ředitele. Zákonný 

zástupce jej musí odevzdat do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí na tu školu, 
kterou si vybral. Pokud by později chtěl rozhodnutí změnit a dát zápisový lístek na jinou školu, 
kde byl také přijat, musí SŠ požádat o vrácení a sám musí zápisový lístek převést na jinou školu.  

� Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel 
školy, který další kolo vyhlásil. 

Vzorovou přihlášku a další důležité informace najdete na našich webových stránkách: www.zsvin.cz  
(v sekci Výchovné poradenství). 
 

SCIO testy pro deváťáky: 
� Žáci mají možnost se zapojit do testování 

firmy Scio (www.scio.cz) buď formou 
tištěné sady testů, nebo formou on-line. 

� Řadu testů najdou žáci také na webových 
stránkách naší školy. 

 
 

Přehlídka středních škol 
Ve čtvrtek se pro žáky devátých tříd uskutečnila v Domě kultury v Uherském Brodě „Přehlídka středních 
škol.“ Burza nám poskytla větší přehled o školách v celém Zlínském kraji a napověděla informace o 
novém přijímacím řízení. Každá škola měla svůj stánek, u některých se dokonce míchaly nápoje a pekly 
perníky. U stánku s oborem kosmetička děvčata dostala pilníky na nehty, u dalších propisku 
s logem školy a blok. Přehlídky se zúčastnilo přes 20 středních škol. Myslím si, že to určitě 
nebyla ztráta času a přehlídka nám pomohla aspoň trochu při výběru střední školy.  

Denisa Krhovská 
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* C O  S E  D Ě J E … 
 

Naši prvňáčci a jejich první den ve škole… 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Inzeráty  druháků: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Že bychom ještě 
zdrhli, co říkáš? 

Mě už to teda 
zmohlo … ☺☺☺☺ 

Sladké 
prázdniny … 

To já se fakt těším! 
 

Hledá se pes Pajda 
 

Prosíme všechny o pomoc! 
Ztratil se jezevčík, který slyší na jméno Pajda.  
Je malý, krásně hnědý, na zadní tlapce má bílý flíček a 
kolem krku červený obojek.  
Budeme vděčni za jakoukoliv zprávu,  
která povede k jeho nalezení. 

Radim Brňák, 2.B 

Moje morče se jmenuje Puntík. Je 
zbarvené černou, bílou a hnědou 
barvou. Má rád seno, zrní, mrkev a 
granule. Jeho přední zuby jsou velké. O 
morče se starám rád. 

Lukáš Kopunec, 2.B 

Můj pes se jmenuje Ben. Má hlavu 
hnědou a celý je bílý s černými fleky. Je 
to ještě štěně. Nejraději si hraje a kouše 
nějakou hračku. Když hračku držím nad 
zemí, Ben po ní skáče a štěká. Je rád, 
když za ním přijdu. Pak po mně skáče a 
olizuje mi obličej. Mám Bena ráda. 

Bára Kutnarová, 2.B 
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* C O  S E  D Ě J E … v naší školní družině * 
 

JEN PRO PÁNY KLUKY!!! 
 

Je pátek třináctého, den jako stvořený pro 
pořádné vzrůšo. A už je to tady! Odvážné 
„ záškolačky“ paní vychovatelky Bujáčková 
a Štefánková se rozhodly, že si tento 
magický den užijí se svými zlatými chlapci. 
No řekněte sami, která holka by nechtěla 
strávit večer v poměru 1:14 ? Tomu se 
nedalo odolat! Veselo bylo hned od 
začátku. V laserové střelnici v COPt se 
střílelo jak na divokém západě a malí 
kovbojové s dobrou muškou kolili k zemi 
jednoho jelena za druhým. Při takovém 
lovu pořádně vyhládne, a tak rychle složit 
zbraně a šup do družky naplnit bříška. Po 
úžasných koláčcích babičky Řehákové a 
rohlíčkách se šunkou jsme se jako 
mávnutím proutku proměnili ve strašné 
příšerky a pod rouškou tmy vyrazili do centra města. Strašidelný pochod nás dosti vyčerpal, a tak ještě 
jednou něco dobrého do žaludku, šup do spacáku a dobrou noc, páni kluci!  

vych.Bujáčková a Štefánková 

 
Hola, hola, básnička nás volá ! 

Ve středu 11.listopadu se na Domě dětí a 
mládeže v Uherském Brodě uskutečnila okrsková 
recitační soutěž školních družin. Setkali se tady 
104 nejlepší recitátoři našeho okrsku, kteří změřili 
své síly ve hře se slovíčky ve 4.kategoriích. 
Vybraní zástupci naší družiny se s básničkami 
krásně pomazlili a jejich přirozený talent, správný 
výběr básní a pilný trénink přinesl své ovoce. A že 
se letos opravdu urodilo! 
Pochvala patří také ostatním členům naší 
básnické výpravy, kterou tvořili: Martin Jurák 
1.tř., Karolína Křivánková 2.tř., Omar 
Walder 3.tř. a Michaela Strnadová 4.tř. 

Broňa Bujáčková 

 

 
 
Prázdninové Bongo 
 

Ve středu 29.října se stovka družinových dětí vypravila 
na velmi dobrodružnou výpravu. Cílem jejich expedice 
byl jedinečný zábavní park Bongo v Brně se spoustou 
atrakcí, které představují různé světadíly. Za jediné 
dopoledne tak naše děti procestovaly celý svět. 
Množství nezapomenutelných zážitků jim bude 
nadlouho připomínat den plný dobrodružství, zábavy a 
pohybu.  

Dagmar Mandíková 

Kategorie 1.tříd : 1.místo - Žaneta Gazdíková 
Kategorie 2.tříd : 1.místo - Petr Šmíd 
Kategorie 3.tříd : 1.místo – David Strnad 
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*   Z A J Í M A V É   A K C E    *   Z A J Í M A V É   A K C E * 
 

Den s koňmi 
 

V pátek 9.října 2009 nám spolužák Pavel Man domluvil projížďku 
na koních. O tyto koně se už nějakou dobu stará, a proto nám 
chtěl ukázat, co dovede. Koně přivedl spolu s tatínkem na 
zahradu školní družiny. 
Starší Pavel Man měl hnědého koně jménem Zlaťa a mladší 
Pavel Man měl černého koně jménem Hykora. 
Nejdřív byla první jízda s doprovodem a pak přišlo na odvážlivce. 
Byly to jen HOLKY - Blanka Michálková, Vanda Buchtová a Lenka 
Závodná. Vozila se i naše paní učitelka, byla šikovná a z koně 
nespadla. Když jsme se všichni povozili, požádali jsme Pavla, aby 
předvedl, co s koňmi umí. Pavel a jeho táta nám ukázali, jak s 

koňmi cválají, a za to jsme jim všichni zatleskali. Koníky jsme si na rozloučenou pohladili a za 
odměnu, že to s námi vydrželi, jsme jim každý dali jablko, mrkev, cukr a jiné různé dobroty. 
Protože se nám to všem moc líbilo, slíbila nám paní učitelka, že si to na jaře zopakujeme. 
Velké díky, Pavle Mane. 

Tomáš Janíček, 6.B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

obrázek rybek – David Bělák,2.B 
Den zdraví ve čtvrtých třídách 
 

21.října měli čtvrťáci projektový den na téma zdravý 
životní styl. Nejprve pracovali v počítačové učebně, 
pomocí kvízů a doplňovaček určovali nejrůznější druhy 
ovoce a zeleniny. Všechny takto získané znalosti pak 
přenesli z virtuality do reálného světa a ve třídě hráli 
zábavné hry a soutěžili s ovocem a zeleninou, které  
přinesli z domova. Úkoly se sice zdály být jednoduché, ale 
opravdu jen na první pohled. Další část jejich projektu se 
odehrávala na rychlé záchranné službě. Spoustu 

zajímavostí o záchraně života žákům poutavě 
vysvětloval MUDr. Rostislav Beneš a sestra 
záchranného týmu paní Lenka Vítková, pan řidič děti 
seznámil s vybavením sanitky. Někteří odvážlivci se 
nechávali ošetřovat a předvedli se jako stateční 
figuranti. Na závěr celého projektového dne si ve 
cvičné kuchyňce připravili výborné zeleninové a 
ovocné saláty. Projektový den se vydařil. 
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*   Z A J Í M A V É   A K C E   * Z A J Í M A V É   A K C E * 
 

Beseda s policií:    
V úterý 3.listopadu 2009 proběhla beseda žáků 9.tříd se zástupci Policie ČR 
v Uherském Hradišti. Nevím, jak měl besedu naplánovanou policista, ale hned 
v úvodu se někteří žáci museli zeptat, proč prý jsou zátahy na diskotékách? 
Policista vysvětloval, že musí být, jinak bychom si dělali, co bychom chtěli ☺. 
(V tom měl pravdu ☺). Toto téma vydrželo 30 minut, takže pak bylo málo času na 
ostatní problémy. V další části besedy nás seznámil  se zákony, kterými se musí 
policista řídit a které musí mladiství dodržovat. Prohlédli jsme si také kufřík, ve kterém byly ukázky drog, 
např. HEROIN, KOKAIN, EXTÁZE, LYSOHLÁVKY, MORFIN, MARIUHANA, HAŠIŠ. Beseda trvala 45 minut, 
žáci se mohli v závěru ptát na věci, jež je zajímaly. Všem se beseda  moc líbila a my doufáme, že si slova 
policisty mnozí vezmou k srdci.  

Denisa Krhovská a Bára Michálková 
 

Přírodovědný klokan 
 

Ve středu 11.listopadu se 20 žáků pustilo do 
řešení úloh v soutěži Přírodovědný klokan. 
Matematický klokan je známá celosvětová soutěž, 
do které se zapojuje i naše škola. Méně známý je 
mladší bratříček této soutěže  - Přírodovědný 
klokan. Podmínky soutěže jsou stejné jako u 
Matematického klokana, soutěžící řeší 24 
soutěžních úloh, čas na vypracování je 45 minut, 
při řešení není  dovoleno užívat kalkulačky, 
tabulky ani žádnou literaturu. Otázky se týkají 
matematiky, přírodopisu, zeměpisu a chemie. 
 

Mgr. Iva Frenzlová a Mgr. Veronika Pálková 
 

KATEGORIE KADET ( žáci 8. a 9. tříd ) 
 
 
 

 
Exkurze v planetáriu 
Je 23. září, první podzimní den, a ve škole jsme si už 
několikrát připomínali, že od tohoto dne – dne podzimní 
rovnodennosti - budou noci delší nežli dny. Bude se tedy dříve 
stmívat a za pěkného počasí je to ideální příležitost 
k pozorování hvězdné oblohy. 
My, čtvrťáci, nechceme nic ponechat náhodě, a tak jsme se 
dnes vydali něco se o hvězdách a planetách dozvědět do 
Planetária Mikoláše Koperníka v Brně. Počasí nám přálo a 
cesta autobusem příjemně uběhla. V planetáriu jsme se 
hodinku „procházeli“ letní i zimní noční oblohou, poslechli jsme 
si několik pověstí týkajících se různých souhvězdí, prohlédli 
planety i měsíce naší sluneční soustavy, ocitli jsme se 
imaginárně i na Marsu a dozvěděli se spoustu vesmírných 
zajímavostí. Kdo z nás doposud věděl, že kolem planety 
Jupiter obíhá více než 60 jeho měsíců nebo že hustota Saturnu je menší než hustota vody a mohl by 
plavat ve vaně, kdyby taková obří vana existovala? Možná ani naše paní učitelky ne. Poté, co jsme naše 
hlavy nasytili vědomostmi, vyrazili jsme naplnit ještě naše žaludky. McDonald´s byl pro nás dostatečně 
atraktivní a cestou domů nikdo nestrádal ani hladem, ani žízní. 
Takže snad jsme si něco o vesmíru z dnešní exkurze zapamatovali a bude ještě v některý zářijový 
teplejší večer příležitost prohlédnout si některé hvězdy a souhvězdí na skutečné noční obloze. 
   žáci 4.A + 4.B 

1.  David Voltner 9.B 83 
2.-3. Barbora Urubčíková 8.B 80 

 David Miškařík 9.B 80 
4. Radek Šustek 8.C 77 
5. Lukáš Oharek 8.B 75 
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Za tichú Moravú... 
 

V pátek 18.září se uskutečnila v Městské 
knihovně v Uherském Brodě vernisáž 
výstavy EX LIBRIS společně s vyhodnocením 
soutěže „Za tichú Moravú nikdo není dlúho 
sám“.  
Literární soutěž byla vyhlášena na konci 
minulého školního roku na počest našeho 
rodáka Františka Kožíka. Ze 4 žákyň, které 
se soutěže zúčastnily, byly 3 úspěšné a byly 
oceněné věcnou cenou. Jsou to Veronika 
Vítková ze 7.A, Adéla Loskotová z 9.A a 
Denisa Krhovská z 9.B.  

obrázek – Katia Walderová, 7.B 
 
 

 
Vánoce aneb jak Ježíšek zdobil stromeček 
 

Každý rok 23. prosince, když je cukroví napečené, okna i dveře 
vyzdobené…a malý bráška konečně nevydrží vyhlížet Ježíška den 
dopředu a konečně usne, naše dokonale sehraná….i praštěná dvojka 
taťka a já začne montovat a zdobit náš stromeček. Než taťka snese 
stromeček, já nachystám baňky, různé řetězy a všelijaké další věci, 
které se dají na stromek pověsit. Poté začíná akce s názvem ,,kulový 
blesk“, při které se stromek musí co nejpotišeji a  nejrychleji ozdobit a 
jít rychle spát, aby bráška nic nezjistil. .Ale většinou zaženeme 
mamku spát a s taťkou ještě komentujeme nějaké filmy nebo 
telenovely. 
Pak se taťka pustí do rozmotávání světýlek, které mamka tak 
dokonale zamotala při minulém odstrojování stromečku, že by si 
s nimi nevěděl rady ani slavný Hercule Poirot, umíte si představit, jak 

u toho musel nadávat a vztekle prskat…. No, když je tohle  dilema vyřešeno, světýlka jsou na 
stromečku, přijdu na řadu já a začnu věšet baňky, můj otec se svalí na gauč a škodolibě mi komentuje 
zdobení, popichuje mě svými narážkami a říká, co a jak mám dělat...! Za to bych ho s chutí nejradši 
zabila!!! Po chvíli přijde mamka, že bráška už spí a že nám může pomoct. Tu větu ani pomalu nedořekla 
a já jsem zaslechla to známé ťapání z kuchyně a v obýváku se s vykulenýma očima zjevil můj brácha. 
V ten moment se v obýváku seběhl boj s časem. Mamka se snažila odvést malého, taťka se co 
nejrychleji snažil odnést stromeček do mého pokoje, protože brácha věří na Ježíška, a já jsem sbírala ty 
řetězy a střepy z baněk, co zbyly po rychlém přenášení stromečku. Naštěstí jich taťka moc nerozbil, ale i 
tak jich bylo škoda. Když jsem ukecali brášku, že se mu to jen zdálo a musí zase rychle spát, dali jsme  
trošku pomačkaný stromek znovu na své místo a pro jistotu jsme šli všichni spát. 
Štědrý den proběhl celkem v klidu až na neustálé vyptávání mého čtyřletého brášky, kdy už konečně 
přijde ten Ježíšek. Jako vždy k nám přišel po večeři, zazvonil a my jsme se vydali rozbalovat dárky. 
Bráška je nosil majitelům, a když si sedl a začal se dobývat do svých dárků, jeden mu začal zvonit 
v ruce. Leknutím ho zahodil, a teprve až otevřel všechny ostatní, sebral dost odvahy a otevřel i ten 
zvonící. Byl to budík, který ho měl po svátcích budit do školky. Podíval se na mamku a řekl: ,,Mami, ale 
já vstávám do školky až ráno, Ježíšek nepozná, kolik je hodin?“. Nato se naši po sobě podívali a taťka 
prohlásil, že od příštího roku stávkuje a že si zavoláme Santu Clause. A bráška položil 
šikovnou otázku: ,, A jak se k nám dostane, když nemáme komín?“ Taťka se podíval na 
mamku, ale ta předstírala čtení nové knížky, abychom neviděli, jak se řeže smíchy. Taťka 
zamrmlal něco ve smyslu, že na to kašle, oblékl si nové pyžamo, lehl si na gauč a předstíral 
hluboké kóma, které mu vydrželo až do druhého dne. 
obrázek – Evžen Pašnikovič              Erika Zachová 
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* I N T E R V I E W    S … paní učitelkou Janou Bistrou, třídní 4.A 
 

1. Proč jste se rozhodla pro učitelské povolání? 
 

Že by datum mého narození na Den učitelů? ☺ (Paní učitelka se fakt 
narodila 28.března – pozn.redakce) 
Teď vážně: mým vzorem byl už na prvním stupni pan učitel Plhoň, který 
mě učil, se svými netradičními a na tehdejší dobu velmi odvážnými 
metodami výuky. 
 

2. Které předměty vás bavily na ZŠ a které jste neměla ráda? 
Bavily mě všechny, neměla jsem ráda dílny. Mladší nepamatují, starší 
generace určitě ano. Špachtli a pilník si pletu dodnes. 
 

3. Změnila byste své povolání, kdyby vám to někdo nabídl? 
Proč? 
Nezměnila, splnil se mi dětský sen. 
 

4. Jste spokojená s výsledky našich žáků? 
Jsem a v mé třídě obzvlášť. Je to třída za odměnu.  

 

5. Co byste jako „nová ředitelka“ změnila na naší škole? 
Škola má velmi dobře nakročeno k tomu, aby byla stále úspěšná. Neměnila bych nic. 
 

6. Kdybyste byla ministryní školství, co byste nejdříve zavedla? 
Zavedla bych povinně už od první třídy etickou výchovu. (slušné chování, vztahy mezi spolužáky atd. – 
pozn.redakce) 
 

7. Zažila jste někdy ve třídě nějakou trapnou příhodu? 
Trapnou ne, ale veselých bylo hodně. 
 

8. Pamatujete si nějakou veselou příhodu ze školy? 
Laďa z naší třídy předváděl nějaké zajímavé prostocviky před tabulí tak přesvědčivě, až mu praskly 
kalhoty ve švech po celé délce. Jeho maminka asi ráda nebyla. Tento povedený kousek se dětem  hodně 
líbil, vzpomínají na něj dodnes stejně jako na Lukášův skluz do rybníka při naší přírodovědné expedici ve 
druhé třídě ☺. 
 

9. Řekněte nám největší „hlod“, který vaši žáci vymysleli. 
Prvačka Vendulka hledala v šatně ztracenou jízdenku na oběd ☺. 
 

10. Co vás nejvíc uklidní, když přijdete domů po OPRAVDU těžkém dni? 
Upřímné přivítání mým pejskem Rikinkem. 
 

11. Napište 3 věci, bez kterých byste nemohla existovat? 
Bez blízkých lidí a pejska kolem sebe, svobody a zdraví. 
 

12. Jakou lidskou vlastnost nesnášíte? 
Závist, lenost a lež. 
 

13. Jaký byl váš nejsilnější životní zážitek? 
Byly dva: narození syna a pád komunistů před dvaceti lety. 
 

14. Na jaké místo na planetě i mimo ni byste se chtěla jet aspoň jednou podívat? 
Táhne mě to na sever. 
 

15. Máte nějaký nesplněný sen? 
Ani ne, jsem spokojená. 

Děkuji za rozhovor. 
                              Poznej zpěváky ☺☺☺☺ Veronika Vítková 

 
 
 

 
 

 
 
 

Obrázky-Radek Mucha 

Iva Balaštíková, 7.B 
Tomáš Varaďa, 7.B 
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 ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA 
 

Anketa pro prvňáčky 
1) Těšil ses do školy? Na co? 
všichni  se do školy těšili – hlavně na češtinu, 
učení, matematiku, prvouku, přestávku a paní 
učitelku… ☺ 
 

2) Co neobvyklého bys chtěl ve škole mít? 
golf, Tv, hračky, piáno, trampolínu… ☺ 
 

3) Co se ti líbí na paní učitelce? 
že má blond vlasy, je hodná a pěkná, nosí 
vysoké podpatky … ☺ 
 
 
 

Čím bys chtěl být? 
koňařkou, hasičem, policajtem, vánočním 
stromečkem, ptáčkem, tenistou, 
motýlem, doktorkou… ☺ 
 

4) Co by sis přál pod stromečkem? 
notebook, ovládací vrtulník, krabici, ve které se 
dá spát, kočárek, náušnice a aby bylo město 
celé z čokolády..... ☺ 
 

5) Jak si představuješ Ježíška? 
neexistuje (to nám nosí rodiče), má bílé vlasy, 
dlouhé fouse, Ježíšek vypadá normálně... ☺ 

 
(bez jazykové úpravy) 

Bára Michálková 
 

Rozhovor se třeťáky 
 

1. Co se ti líbí na škole ? 

Kája: přestávky 
David: tělák 
Lenka: matematika 
Jakub: bufet ☺ 
Natálka: lavice 
 

2. Co se vám tu nelíbí ? 
Ondra: diktáty 
Omar: vykřikování 
Natálka: když sa kluci bijú 
Aleš: holky ve třídě 
 

3. Jaký dárek si přejete na Vánoce ? 
Libor: notebook  
Julie: křečka 
Lenka: lyže 
Nela: počítač 
Adam: telefon 
Jara: stavebnice 
 

4. Které předměty tě baví ? 
Ondra: tělocvik, výtvarka  
Omar: angličtina 
Kája: čeština, angličtina 
Helča: matematika, čeština, prvouka 
 

5. Cos dostal od Mikuláše ? 
Julie: čoko notebook 
Péťa: uhlí ☺ 
Lenka: adventní kalendář 
Jakub: puzzle 
Petra:toffifee 
Filip: mikulášské lízo 
 

6. Jaké dárky jste nachystali rodičům 
 pod stromeček? 
Mirek: taťkovi jsem koupil trenky 
Jakub: vyrobil jsem keramický obrázek 
Julie: taťkovi jsem koupila činky 
Kuba: mamce mýdlo

 

Veronika Vítková 

Kája Rolincová  
Monika Strakošová 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Katka Dědková, 3.B 

Monika Dudová, 6.B žáci 4.A 
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* H U D E B N Í  A  F I L M O V É  O K É N K O * 
 

Desmod 
 

Jako každý rok i letos se v rámci uherskobrodské 
pouti konalo na Sportovní hale mnoho koncertů 
různých skupin. V sobotu 3.října vystoupila spolu 
s dalšími kapela Desmod. Patří mezi moje 
nejoblíbenější kapely, a proto jsem si ji nemohla 
nechat ujít. I když sportovní hala praskala ve 
švech a vzduch byl téměř nedýchatelný, 
atmosféra byla vynikající. Desmodi zahráli své 
největší hity a každý, kdo znal jejich texty, zpíval 
spolu s Kulym – zpěvákem kapely. Po 
hodinovém vyčerpávajícím výkonu 
zazněla závěrečná píseň, po které 
kapela opustila pódium. Na jejich 
místo přišel moderátor Petr Uhřík a 
následovala diskotéka s Rádiem Zlín.    

Eva Světinská 

Avril Lavigne 
 

Povolání: Zpěvačka, 
herečka, modelka, textařka, 
módní návrhářka 
Věk: 24 
Datum narození: 27. 09. 
1984 
Místo narození: Belleville, Ontario, Kanada 
Avril Ramona Lavigne Whibley je kanadská 
rocková zpěvačka a držitelka ceny Grammy. 
Avril není typickou mladou popovou princeznou, 
ve skutečnosti byla přesný opak Britney Spears. 
Je to bývalá divoká skejtařka, která má ráda 
punk - rockovou hudbu. Ale v této době už není 
divoká, jako bývala. Teď se už věnuje spíše 
rodině, zpívá jemnější hudbu a vytvořila svou 
vlastní módní kolekci - Abbey Dawn. Se zpěvem 
začala již ve dvou letech v místním kostelním 
sboru, v němž zpívala do svých deseti let. Krátce 
poté, díky svému pěveckému nadání, vyhrála 
hlavní cenu v soutěži místní rozhlasové stanice. 
Touto cenou byla cesta do Ottawy, kde si 
zazpívala duet se slavnou zpěvačkou Shania 
Twain.         Veronika Vítková 

 
 
 

 
Katia Walderová, 7.B 

 

Veni, vidi, vici  
 

Český film s názvem Veni, vidi, vici vypráví o devatenáctiletém studentu Honzovi (Filip Tomsa). Právě 
začínají prázdniny a Filip společně s přítelkyní Terezou (Sandra Nováková) chce jet na romantickou 
dovolenou do Francie. Honza se také po prázdninách chystá na vysokou školu. Ještě předtím se on a 

jeho rodina těžce vyrovnávají se smrtí otce - dříve golfového hráče. 
Honza musí prázdniny s Terezou zrušit, protože se ocitli ve finanční 
krizi, s níž chce pomoci. Vydává se proto pracovat jako číšník ke strýci 
(Václav Postránecký) do hotelu, kde právě začíná golfový turnaj. 
Honzu náhodou odchytí na terase, kde právě obsluhuje, golfový trenér 
Karel (Bohumil Klepl), ať si to jde zkusit. Trenér udiveně sleduje, jak 
Honza odpaluje, podaří se mu totiž to, co by se asi žádnému nováčkovi 
nestalo. Svůj první turnaj Honza vyhrává, tím pádem se stává 
konkurentem namyšleného Reného (Jaromír Nosek), mistra ČR, jehož 
přítelkyně Alice (Jitka Kocurová) se Honzovi líbí. Alice však touží jenom 

po jeho slávě, táhne ho za nos. Nic netušící Honza se rozejde s Terezou a ztratí důvěru malého brášky 
Lukáše. Chce se zúčastnit mistrovství ČR v golfu, když při osudovém tréninku na něj zakřičí 
René: „Pingle.“ Honza si ošklivě zraní ruku, a proto se nemůže zúčastnit turnaje. Alice se s 
ním rozejde a Tereza mu nechce odpustit. Po roku rehabilitací se Honza opět účastní 
mistrovství ČR, tvrdě trénuje a vyplácí se mu to, protože nakonec turnaj vyhraje. Tereza se 
k němu vrací a dluhy, které rodina měla, jsou pryč.  

Denisa Krhovská 
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* S L O H O V Á N Í  *  S L O H O V Á N Í  *  S L O H O V Á N Í  *   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sleipnir 
Osm nohou, zlatá hříva, 
jasným okem vpřed se dívá. 
Díky skutku Lokiho 
jej světlo denní spatřilo. 
 

Jede Sleipnir, není sám, 
na něm Ódin, bohů pán.  
Jedou spolu Asgaardem, 
Helheimem i Midgaardem. 
 

Matkou Loki, bratrem Fenrir, 
jeho pánem je sám Odin. 
Do bitvy jej ponese, 
až Ragnarök stane se. 
 

Jede Sleipnir, není sám, 
na něm Ódin, bohů pán.  
Jedou spolu Asgaardem, 

Helheimem i Midgaardem. 
 

Ryky z hrdel, z nebe sněží, 
boží posel rychle běží. 
Od Heimdala z Bifrostu 
nese zprávy o počtu 
nepřátel těch strašlivých,  
hadů, obrů neživých. 
 

Teď Ragnarök stane se, 
kůň Odina ponese. 
Vůč té smrti bolestné, 
v bitvě bohů přetěžké. 
 

Jede Sleipnir, není sám, 
na něm Ódin, bohů pán.  
Jedou spolu Asgaardem, 
Helheimem i Midgaardem. 

 
Martin Buchta, žák bývalé 9.B 

 
Zelená planeta 
 

Probudím se časně ráno, vylezu z postele a podívám se z okna. Na krátké zelené trávě 
ještě rosa v kapkách je a jemná mlha se kolíbá mezi uličkami domů a vznáší se nad 
nízkým kopcem uprostřed malého městečka mezi domy. Nejsem tu. 
Podívám se z okna podruhé. Vidím malou chaloupku v dáli u rozlehlého lesíka, u kterého 
pobíhají srny a jeleni. Chaloupka ještě spí. V oknech žádné světlo, ani pohyb. Jen dlouhá 
stébla trávy si tančí ve větru. Nejsem tu. 

Napotřetí vyhlédnu z okna a vidím krajinu. Ne jen tak ledajakou. S průzračným jezírkem a rozkvetlými 
stromky. Převelikou, oko dohlédne i do těch nejvzdálenějších koutů. Jsem tu. Tahle se mi zalíbila 
nejvíce, i když dohromady by mohly tyto krajinky dát něco ještě více nádherného. 
Probudím se, vylezu z postele. Říkám si, byl to jen sen? Podívám se z okna. Vidím jemnou mlhu, která se 
vznáší nad paloukem, nad zelenou trávou s kapkami rosy.To je to první, co mě okouzlilo. Mlha se ztrácí, 
objevuje se lesík, u kterého pobíhají srny a jeleni. Vedle stojí malá chaloupka. Pyšní se svým 
průzračným jezírkem a rozkvetlými voňavými stromy.  
Zamyslím se. Nejenom ve snech může být něco tak okouzlujícího. Sen se mi stal skutečností.  
Jsem v chaloupce na zeleném paloučku a dívám se do krajiny. 
obrázek - Kamila Cejpková, 6.A               Aneta Skaláková 

Vánoční přání 
Už tu máme zase svátky, tentokráte vánoční,  
koukneme se na pohádky, půjdeme na půlnoční,  
pod stromečkem velký ranec, na Silvestra pěkný tanec,  
ze zábavy lehký krok a pak šťastný nový rok. 
Jedna vločka, druhá vločka, kdo byl hodný, ten se dočká. 
Na stole je ovoce, hurá, už jsou Vánoce, 
Ježíškovi napíšem, ať ti splní každý sen! 
Večer plný překvapení, pocit, který jindy není,  
dobré jídlo do bříška, bohatého Ježíška.  
Tohle všechno na Vánoce, hodně zdraví v novém roce. 

Bára Michálková 

Cesta do Valhally 
Dlouhá je noc před bojem, 
medovinu nepijem. 
Zítra bitva s dvěma jarly, 
kdo z nás půjde do Valhally? 
Ráno bitva veliká, 
můj meč masem proniká. 
Lámu kosti, drtím štíty, 
na řadě jsi nyní i ty, 
jarle Snorry Hrymsonne, 
osud tvůj tě nemine.. 
Tělo padá, krev se pění, 
muž neupadá v zapomnění. 
Jedna z krásných Valkýrjí 
jeho ducha navštíví, 
každý muž, jenž dnes padne, 
znovu vstane ve Valhalle. 
Krátká je noc po boji, 
k Odinovi, k Thorovi 
míří naše modlitby 
za pivo a za bitvy. 
Jednou mečem někdo máchne, 
tělo mé už nevydáchne. 
Potom ztuhnou moje svaly, 
krátká cesta do Valhally. 

Vysvětlivky: 
jarl-vikinský vůdce vesnice, 
náčelník, šlechtic 
Valhalla-síň padlých válečníků. 
Podle severské mytologie každý 
muž, který zemře v boji,  
či hrdinskou smrtí, se odebere do 
Valhally, kde bude trénovat na 
Ragnarök 
Valkýrja/Valkýra-anděl padlých. 
Odvádí do Valhally duše bojovníků 
Odin, Thor, Heimdal, Loki -
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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 ( od Jakuba Kozůbka, 9.B, stromeček od Tomáše Jančáře , 9.A)) 
TAJENKA: ….? 

 
1. domácí zvíře 
2. nádoba na jídlo 
3. místo obydlí krále 
4. místnost 
5. obloha 
6. domov jelena, srny, atd... 
7. pokrývka hlavy 
8. 10. měsíc v roce 
9. vánoční jídlo 

 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 

obrázky - žáci 4.A 
 

 
 
 
 
 

 
 

Perličky z naší školičky … 
� Medvěd toužící po mláděti běžel skalami za svou DRžKOU. 
� V Paříži, hlavním městě Londýna, najdete řadu kulturních památek. 
� Antonín Dvořák, český sportovec, je znám po celém světě. 
� Jan Hus, bojovník s jedným okem, kázal v Betlémské kapli. 
� Zákon gravitace napsal Ozzák Newton. ☺☺☺☺ 
� Antonín Dvořák, operní zpěvák, je znám po celém světě. 
� Jan Hus, husitský král, kázal v Betlémské kapli. ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Jak vidíme školu?! 
Příchod do školy - cesta na popravu 
Škola - věznice 
Třída - planeta opic 
Pětka - chléb náš každodenní 
Vyučování - smlouva s ďáblem 
Prázdniny - sladká slova svobody 
Tělocvik - přehlídka z Pekingu 
Literatura - nedělní chvilka poezie 
Dílny - urob si sám 
Sborovna - sídlo nepřátel 
Rozhlas - kriminální ústředna 
Uklízečka - dívka na koštěti 
Školník - mstitel s píšťalkou 
Šatna - vlčí doupě 
Tahák - skrytý pramen 
Volná hodina - sůl nad zlato 
Dějepis - film pro pamětníky 
Jídelna - otrávené utrpení 
Za školou - volání divočiny..... 

Kája Rolincová 

Předměty jinak… 
Aj - jazykolam 
Ch - bum 
Hv - vřískot 
Ma - utrpení 
Vv - oddychovka 
Čj - pořádná makačka 
Tv - trvalá invalidita 
D - uvařený mozek 
Nj - jazykový guláš 
Př - přírodní zmatek 
 

Erika Zachová 
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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 * 
 

Fantazie žáků v češtině: 
vysvětli slovní význam: otoskop (přístroj k vyšetřování ucha), javajka (loutka vedená spodem na 
hůlce), gumiguta (jedovatá pryskyřice k přípravě barev), psychrometr (přístroj k měření vlhkosti 
vzduchu).  
 

Michal Kočička z 8.C vymyslel a nakreslil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bára Nerušilová, 2.B 
 

 
Zelená planeta 
 

Jednoho teplého letního večera jsem něco zahlédla na obloze. Nikdy předtím jsem nic takového neviděla. 
Byla to zelená koule, která tak silně zářila, až z toho oči bolely. Přemýšlela jsem, co by to mohlo být. 
Jako první mě napadla nějaká hvězda, ale pak jsem si uvědomila, že hvězdy ten večer zářily žlutě a ne 
zeleně, vlastně jsem nikdy v životě neviděla zelenou hvězdu. Proto jsem to vyloučila. Protože už bylo 
hodně pozdě, šla jsem si lehnout, ale stále mně vrtalo hlavou, co jsem to na 
temné obloze viděla.  
Když jsem se ráno probudila a řekla to rodičům, tak jen zavrtěli hlavou a 
řekli mi, že se mi jen něco zdálo. Byla jsem na ně docela naštvaná, že mně 
nechtěli uvěřit. Raději jsem se šla podívat na internet, jestli tuto zářící kouli 
taky někdo viděl, nebo zda má nějaký název, nic jsem ale nenašla. 
Pojmenovala jsem ji tedy podle sebe „ZELENÁ PLANETA“. V noci se mi o ní 
zdálo. Vypadalo to na ní nádherně. Všude, kam jsem se podívala, byla 
zelená tráva, no vlastně všechno tam bylo zelené. Kolem chodili malinkatí 
človíčci, kteří byli  zelení, měli asi jen 40 cm. Vypadali jako malí ufoni, ale 
byli moc milí a pěkně mě na své planetě přivítali. Připadala jsem si mezi 
nimi jako obr. Chovali se velmi slušně a za celou  dobu, co jsem u nich byla, jsem od nich neslyšela 
žádné vulgární výrazy, jako je tomu u nás na Zemi. Měli tam hodně jablečných stromů, které se ale 
vůbec nepodobaly těm našim. Stromy byly celé zelené i s kmeny a jablka, která na nich dozrávala, 
vypadala přesně jako ta zářivá planeta na obloze, kterou jsem viděla. Roční období se jim tam vůbec 
nestřídala, měli  pořád slunné léto. Nebyly tam elektrárny jako u nás, které by ničily ovzduší, a všechno 
si ti človíčci dělali sami a ručně. I když byli takoví malincí, byli hodně pracovití a práce jim šla od ruky. 
Před domečky měli spoustu zahrádek se zeleninou, protože ovoce a zelenina byla jejich potrava. Svá 
obydlí si stavěli ze dřeva a listí, uvnitř to vypadalo útulně, ale bohužel jsem se tam nevešla. Pobíhali sem 
tam jako malí dinosauři a mně bylo s nimi moc pěkně. Pak  už jsem se musela vrátit domů, 
ale abych nešla s prázdnou, dali mi na cestu košík těch jejich krásných jablek.  
Když jsem se probudila ze spánku, myslela jsem, že to byl jen sen, ale když jsem se podívala 
na noční stolek, stál tam košík s jablky. Až teď jsem si uvědomila, že to nebyl sen, ale 
skutečnost. Kdybych si měla vybrat, v příštím životě bych chtěla na této planetě bydlet. 

Barbora Michálková 
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Přátelství 
Každý k životu potřebuje přátele. Představili jste si někdy, jaký by 
byl život bez přátel? Já ano. Kdo je nemá, je jako žloutek bez bílku, 
je opuštěný, a i když říká, že si vystačí sám, není to pravda. Myslím 
si, že přece každý člověk si potřebuje popovídat s někým, kdo ho 
vyslechne a pomůže mu s problémy. A to se už dá nazvat slovem 
přátelství. Přítel je ten, kdo s vámi tráví volný čas, má společné 
zájmy, může s vámi sedět ve stejné lavici, podnikáte s ním různé 
akce. Některé přátelství vydrží pár týdnů, jiné pár let, některé i celý 
život. Radši mít pár přátel, o které se můžete opřít, než mít hodně 
známých, o které se nemůžete opřít jako o ty pravé. „V nouzi 
poznáš přítele“. „ Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, 
který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš“. „ Přátelé jsou jako 
hvězdy, nevidíš je pořád, ale přesto víš, že existují“. Ano, takové i 
jiné citáty slyším na každém rohu. Možná je to taky proto, že je 
slyšet chci. Už jsem zažila pár přátelství typu: „Když neuděláš to a 
to, nebudu se s tebou bavit“… Opravdu?  „Ale ty, jestli mě 

považuješ za přítele, nebudeš mě nutit“. Podle mě může mít slovo přátelství hodně významů. Záleží na 
typu člověka, některý člověk se narodí s tím, že přátele vyměňuje jako ponožky. Na druhou stranu 
existují i takoví, kterým přátelství vydrží celý život, ty jsem ale ve svém životě zatím nepotkala. Nevím, 
jestli je možné mít jednoho kamaráda celý život, myslím, že nějaké výjimky jsou, jsou i takoví, kteří 
spolu jsou od narození až po smrt. Velká většina přátelství se rozpadne po základní, střední nebo po 
vysoké škole. Tím nechci někoho odrazovat, v kontaktu spolu asi zůstanou, ale každý si 
přece jde za svým cílem, ne? V tomto případě se podle přátel většina z nás neřídí. Najdou se 
i takoví, kteří se považují za našeho přítele, ale nejsou jimi, nebo to prostě jen hrají. Najít v 
životě přítele je podle mě těžké, takové přátelství, které využijeme, jen když něco chceme, 
se za přátelství považovat nedá. 

Denisa Krhovská 
 
 

Říkadla 
 

Hříbek neměl deku, 
tak si ustlal v mechu. 
 

Osel složil písničku, 
zahýkal ji sluníčku. 
 

Neposeda opice 
loupe banán v Africe. 
 

Žádné ruce, jen sto nožek, 
chodí bez bot, bez ponožek. 
 

Na liáně v pralese 
gorila hou …  houpe se. 
 

Gepard běží ze všech sil, 
aby první v cíli byl. 
 

Na podzim list z javoru 
vítr shodil ze stromu. 
 

Loď se ráda koupe, 
na vlnách se houpe. 
 

Pejsek během chviličky 
zahrabal si kostičky. 
 

Papoušek si na bidýlku 
procvičuje násobilku. 
 

Míša Strnadová, IV.A a 
Magdalena Strnadová, I.B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázky - Simona Kočicová a Natálie Kotheová, 2.B            Popelková Julie, 1.B 
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Dívky: 
Zimní měsíce jsou obdobím 
velkých společenských událostí: 
maturitní plesy, stužkové, večírky 
atd. Co si obléct, abys vypadala 
slavnostně a přitom se cítila 
příjemně a „ve své kůži“? Na 
prvním místě jsou asi dlouhé 
plesové šaty. Nosí se korzetové a 
prádlové živůtky s bohatými, 
rozevlátými sukněmi, v jemných 
pastelových barvách - žluté, 
červené, růžové a fialové, nebo s 
květinovými vzory. To je styl, 

který sluší snad každé. Všechny dívky v takových šatech 
vypadají jako něžné princezny. Ovšem budou se líbit i v 
šatech v tradičních barvách, jako jsou černá, bílá, 
stříbrná a zlatá. K plesovým šatům se hodí malá 
nenápadná kabelka, společenské boty a doplňky, 
všechno by mělo být sladěno do jedné nebo dvou barev s plesovou róbou. Šaty mohou být 
různě střižené. Ale osobně bychom doporučily pro dívky mladšího věku kratší, odvážnější střihy. 
Celý styl musí korunovat účes. Dívky si podle šatů mohou nechat vlasy vyčesat, mohou si 
nechat „vyrobit lokny“, ale mohou také použít žehličku na vlasy a mít vlasy hladké, volně 
rozpuštěné. Všechno zakončíme příjemnou toaletní vodou, abychom působily přitažlivěji a cítily 
se příjemně a také abychom překryly přirozené, leč ne zrovna vábné pachy těla. Dívkám, které 
se rozhodnou vyjít si na ples, přeji hezkou zábavu. 
 
Chlapci: 

Chlapecká móda je sice každý rok v něčem 
jiná, ale skoro každý kluk se v určitém věku 
přiklání ke svému stylu a ne zrovna často jej 
mění. Kluci většinou módu nijak moc neřeší a 
oblékají si to, co je zrovna po ruce. Nejsou 
zrovna nadšeni z toho, když by mělo být jejich 
oblečení středem pozornosti. Volí raději něco 
běžného a střídmého, aby moc nevynikali. 
Džíny jsou rovného a volného střihu, k nim 
kluci obvykle nosí bavlněná trička s různými 
potisky na předním díle. Může to být sportovní 
logo nebo obrázek z komiksu či rocková 
záležitost. 
Mikiny mohou mít kapuci, klokaní kapsu, mohou být na zip nebo i přes 

hlavu. Rukávy a spodní okraj je zakončený pružným lemem. Pro neformální styl jsou u kluků 
oblíbené košile, které se dají nosit i na triko. Navíc si je mohou nechat splývat jen tak volně 
přes kalhoty. Zapínají se na knoflíky nebo patentky a nedopínají se až ke krku. Mohou být s 
jemným vzorováním na předním díle, což košili odliší od sportovního typu košil. Kluci 
mohou nosit i různé doplňky: velké hodinky, různé šaly, řetízky, náramky. Měli by 
nosit především to, v čem se cítí nejlépe. A nezapomenout na příjemný deodorant, 
abychom to s nimi ve třídě my holky vydržely. ☺ ☺ ☺ 

Monika Strakošová 
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Naše florbalistky zvítězily v mezinárodním turnaji 
 

Ve dnech 23. – 26.září 2009 se družstvo žákyň 1.AC Uh.Brod 
zúčastnilo mezinárodního turnaje ve florbalu mládežnických 
družstev ve slovenské Stupavě. Na turnaji své síly poměřilo více 
než 50 družstev ze čtyř států – České republiky, Maďarska, 
Polska a Slovenska. Základní soutěží děvčata procházela celkem 
hladce, v semifinále je čekalo družstvo z maďarského Egeru. Ve 
finále hrála děvčata s družstvem Polska. Favorizované Polky ale 
neměly s našimi děvčaty, která hrála výborně, lehkou práci. 
Bohužel snad po jediné chybě, kterou hráčky prozatím v utkání 
udělaly, padla branka do naší sítě. Děvčata se ale nevzdávala, 

vidina vítězství v turnaji je hnala dopředu. Nakonec se štěstěna obrátila i k nim a po špatné rozehrávce 
soupeře se míček dostal k Tereze Mošťkové a ta tvrdou střelou překonala 30 vteřin před koncem utkání 
polskou brankářku. Následovaly samostatné nájezdy. Ty Broďanky zvládly výborně a zvítězily hlavně díky 
zákrokům nejlepší brankářky turnaje, Karolíny Slezákové. 
 
 

Přespolní běh - naše děvčata jsou nejlepší v kraji ! 
 

V úterý  13.října 2009 se v Bystřici pod Hostýnem utkala vítězná 
družstva starších žákyň okresů Vsetín, Zlín, Kroměříž a Uherské 
Hradiště o titul krajského přeborníka v přespolním běhu. Přestože 
závod proběhl za chladu a deště, naše děvčata zabojovala a získala 
celkové 1. místo.  
Družstvo startovalo ve stejné sestavě jako v okresním finále: Andrea 
Matějíčková, Tereza Mošťková, Michaela Kadlčíková, Kamila 
Pravcová, Martina Indrová a Kateřina Uškrtová, vedoucí PaedDr. 
Vladimíra Chmelařová. 

 
 
 

Aerobic Tour 2009 
 

Jedná se o postupovou soutěž, cvičenky jsou rozděleny 
podle věku do pěti kategorií. Děvčata soutěží v 
choreografii, kterou se pod vedením lektorky naučí 
přímo v hale. Porota hodnotí techniku provedení, 
nasazení a celkový dojem. Celá tour bude mít 5 
základních kol a vše vyvrcholí 12. prosince v Hluku.  
I.kolo se konalo v Hodoníně, z našich děvčat postoupily 
do finále: Alžběta Manová, Klára Mikulincová, 
Veronika Hasoňová a Monika Hubáčková.  
7.listopadu se děvčata přesunula do Velké nad Veličkou, kde se zase jako 
nejlepší umístila Monika Hubáčková. 
Největší úspěch jsme zaznamenali 17.listopadu ve 
Valašském Meziříčí, kdy Monika Hubáčková získala 
1.místo! Zatím poslední kolo se uskutečnilo 21.listopadu 
v Uherském Ostrohu, Monika Hubáčková skončila na 

4.místě.  
Kája Rolincová a Monika Strakošová 

 

Dnešní číslo pro vás připravily tyto redaktorky: 
 

Karolína Rolincová, Monika Strakošová, Eva Světinská z 9.A, Denisa Krhovská, Bára Michálková,  
Aneta Skaláková, Erika Zachová z 9.B a Veronika Vítková ze 7.A 
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