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Nekončíme 
 

Ahoj! V minulém školním roce se zdálo, že z důvodu 
odchodu paní učitelky Slavíčkové CHAOZZ zanikne. 
Přišlo nám ale škoda tento oblíbený časopis s tradicí 
od roku 2003 již dále nevydávat, takže se díky paní 
učitelce Pálkové dál tisknout bude. V grafické úpravě 
školního plátku nenajdete žádné výrazné změny, jen 
obsah se trochu 
změnil (viz. 
přehled vlevo), ale 
zpracování zůstane 
stejné, snad teda 
budete CHAOZZu 
věrni i nadále.  

 
Vaši šikovní redaktoři budou další řádku let usilovat o 
to, aby vás bavilo školní časopis číst, aby se s vámi mohli podělit o své zážitky i své 
slohové výtvory, a doufáme, že se budete těšit, kdy už vyjde další číslo, jak tomu snad 
bylo doposud ☺. 

 
 

             
          Vaše redakce 

55. narozeniny naší školičky           
     

  1956-2011 
 
Milí spolužáci, letos jsme začali 
55. školní rok této školy.   Prvním školním 
rokem byl rok 1956/57 a škola se jmenovala 
Jedenáctiletá střední škola J. Á. Komenského. 
(Více na www.zsvin.cz/kategorie/kronika)  
 

                               archiv 

 



CHAOZZ     - 2-        PROSINEC 2011 

AKTUALITY … 

Rekonstrukce 
 

Konečně to máme za sebou! Celá škola omládla, včetně nové laboratoře fyziky a chemie 
a počítačové učebny „Indoš“. Od léta 2010 škola procházela programem Realizace úspor 
energie. Zateplení a nová plastová okna, která sem byla vsazena, izolují budovu od zimy 
a udržují teplo uvnitř školy. Navíc se škola nemusí stydět za starou, oranžovou, 
vybledlou, loupající se omítku, ale může se pyšnit novými barvami. 
Tímto článkem bychom chtěli za celou naši školu poděkovat zřizovatelům tohoto projektu 
a pracovníkům firmy, která se na rekonstrukci podílela, za práci, již na budově prováděli. 
         

 

 

 

 

 

 

 

Fotka z průběhu rekonstrukce a nové učebny: 
 

 

 

 

 

 

 

Text a foto Tomáš Lukeš, 8.A 

BÁSEŇ … 

 

 

 

          

 

 

Obrázek Filip Šiška, 8.A 

 

PŘED PO 

Podzim 
 

Ze stromů listí padá 
a to znamená, že podzim přichází. 
Stromů je mnoho, 
listí je mnoho, chodníky listí krásně 
zabarví. 
Podzim trochu větru dovolí, 
aby děti draky pouštěly. 

Lukáš Manda, 4.B 
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AKTUALITY … 
Den u prvňáčků 
 

Již tradičně jsme se byli podívat, jak se daří našim nejmladším žákům. Je vidět, že je 
škola baví, zatím ☺. Ukázali nám, co všechno umí a jak se učí. Strávili jsme s nimi pěkné 
ráno a zavzpomínali jsme si, kdy jsme na jejich místech seděli my ☺. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Natálie Hauerlandová, 7.B 

 
Školní železnice 
Začátkem listopadu se v družinkové tělocvičně uskutečnila 
výstava modelů vláčků. Pan modelář, který nám sem svůj 
koníček přijel předvést, se modelařinou zabývá už od dětství. 
Bylo zde k vidění vše od domečků, přes pojízdné vláčky na 
kolejích, mosty, pod kterými hučely řeky, až po umělou krajinu. 
Ty, kteří se sem nedostali, určitě potěší aspoň malá ochutnávka 
v podobě fotografií.  

 
 

 
               Tomáš Lukeš, 8.A 

 

Prosím, oni 
mě ruší! 

Neutíkej mi! 
To všechno 
už umím! 

Nedám!  
To je moje! 

Myslíte, že se mám 
nechat vyfotit? 

Které to 
bude? 



CHAOZZ     - 4-        PROSINEC 2011 

INTERVIEW S … panem učitelem Martinem Šubíkem, třídním 6.B, 
 o kterém jsme se dozvěděli, že je vynikající kuchař 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Které předměty na ZŠ vás bavily a které jste neměl rád? 
Oblíbené byly tělocvik, hudebka, matematika, neměl jsem rád český 
jazyk, protože mi nešly diktáty. 
2. Proč jste se rozhodl pro učitelské povolání? Chtěl jsem vždy 
dělat cizí jazyky a přitom mít čas na své koníčky a aktivity po práci a to 
se mi splnilo. Jsem spokojen. 
3. Jakými jazyky mluvíte? A který používáte nejraději a proč? 
Česky, slovensky, anglicky a francouzsky. Studoval jsem ještě ruský 
jazyk na základní škole a pak na vysoké a hebrejštinu, která mě stála 
hodně nervů a šedivých vlasů. Nejraději používám angličtinu, protože 
se s ní domluvíte po celém světě. A hlavně, jak žáci už zjistili, není 
vůbec těžká. 4. Čím vás žáci nejvíce vytáčejí? Sobeckostí, 
nečestností, ignorací a berou to jako normální, protože to tak dělá i ten 
druhý, tak " vo co gou". 

5. Odkud dojíždíte do školy? Z našeho rodinného sídla v Topolné.6. Proč ve škole neučíte 
francouzsky? A chtěl byste ji zavést? Pořád o tom přemýšlím, že otevřu alespoň kroužek, ale 
nejsem si jist, jestli by o to byl zájem ze strany žáků. Příští rok můžu dát nabídku. 7. Jste spokojený s 
výsledky našich žáků? Uvedete příklad? Vážím si každého, kdo se snaží a dělá něco navíc a 
nemusí to být zrovna výborný žák v angličtině. Když se účastním některých sportovních turnajů a vidím, 
že to žáci dělají ve svém volném čase a vracejí se v neděli v podvečer a ještě se musí naučit jako 
ostatní, kteří jsou pěkně doma v teplíčku u PC, takové žáky si pak dobře pamatuji. 8. Dozvěděli jsme 
se, že rád vaříte. Co nejraději vaříte a proč? Ach jo, zase někdo bonzoval. Většinou jen v sobotu a 
rád připravuji jídla z masa. Baví mě zkoušet nová koření a chutě, takže sleduji i některé pořady v TV o 
vaření, trapné, že? 9. Jakou největší specialitu jste jedl? To budou žabí stehýnka. Zajímavé, ale 
nechtěl bych tu žábu vidět zaživa. Chutnal mi i velbloud nebo chobotnice. Co mě zklamalo, byl klokan. 
Rozhodně jsou skvělá jídla ze zvěřiny. 10. Pečete na Vánoce nějaké cukroví? A jaké? Péct vůbec 
neumím, ale sním všechno, co mi přijde pod ruku. 11. Jak budete slavit vánoční svátky? Doma s 
rodinou a návštěvami rodiny. 12. Jakou máte oblíbenou filmovou hvězdu a proč? Rudolf 
Hrušínský. Pro mě je to náš nejlepší herec. Nikdy nepřehrával své role a byl geniální v detailech. 
Nezapomenutelný v drsném filmu Spalovač mrtvol. 13. Jakou máte rád hudbu? Nejsem vyhraněný, 
spíš vybíravý. Od metalu přes rock až k popu. Jestli chcete konkrétně tak Manowar, Guns n´ Roses, 
Rammstein, U2, Portishead, Robbie Williams atd. 14. Jaké provozujete zimní sporty? A které vás 
nejvíc baví a proč? Boby jsem už vyhodil, tak v zimě pouze sjezdové lyžování nejlépe v Alpách. Mám 
raději kolektivní sporty, kde je sranda a pak se posedí a pokecá u dobrého vychlazeného nápoje. 15. 
Jakou zemi máte nejraději kromě České republiky? A proč? Asi Itálii. Jezdím tam na letní i zimní 
dovolenou a Italové jsou moje krevní skupina. Pozdě vstávat a pozdě jít spát. Když si v zimě v Alpách 
sednu na zahrádku, pere mi sluníčko do tváře a v klidu si cucám bombardino, je to nezapomenutelný 
zážitek a všem to doporučuji. 16. Kam jste docestoval nejdál a jak se Vám tam líbilo? Egypt, 
nádherné horké moře a luxusní hotely, které v Evropě neuvidíte. Na to nezapomenete. 17. Jakou věc 
byste nikdy v životě neudělal? Hm, říká se nikdy neříkej nikdy. Napadá mě hned několik věcí, které 
jsou osobní. Nezabil bych bezbranného člověka. Nezradil bych svoji víru. 18. Kdybyste vyhrál 15 
milionů, za co byste je utratil? Rozdal bych je v rodině, ale pár melounů bych si nechal na nový 
dům, na cestu kolem světa a na horší časy. 19. Jaký byl váš největší zážitek? Pro mě je největší 
životní zážitek někoho milovat a být milován. Dosud jsem nic většího nezažil. 20. Máte nějaký 
nesplněný sen? Ano, ale proto, že je to jen sen a nesplněný, tak nemá smysl 
 na něj myslet a přát si ho. Jsem realista a snům nevěřím. 
Děkujeme. Julie Řeháková, Petra Troubilová, Natálie Hauerlandová, 7.B 
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KOMIKS … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natálie Hauerlandová, 7.B 
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EXKURZE, VÝLETY, BESEDY, SOUTĚŽE … 

EXKURZE na SPŠ OA 
V pondělí 31. října navštívila třída 8. A HI-TECH Centrum ve Střední průmyslové škole. Je 
to architektonicky netradiční budova, která slouží pro výuku nejnovějších trendů z oblasti 
strojírenství a elektrotechniky. Tento projekt je ojedinělý dokonce v celé České republice. 
Obsahuje mnoho moderních zařízení, ovládajících řízení světel, ovládání rolet, topení, 

klimatizace atd. pomocí iPodu nebo internetu.  
Viděli jsme stroje, které byly moderní a používané asi před 
osmdesáti lety. Měli jsme možnost vidět výrobky z 
termoplastů, které byly navrhnuty na počítači a poté 
zhotoveny 3D tiskárnou, a také laserový měřicí systém, 
který skenuje předmět a promítá ho trojrozměrně. 
Navštívili jsme sál s 3D projekcí, kde jsme se dívali pomocí 
speciálních brýlí na červené krvinky a dinosaury, vystupující 
z plátna.  
Všechny asi nejvíc zaujala počítačová hra, kde hráč svými 
vlastními pohyby ovládal postavu ve hře pomocí 
laserového snímače. 

                   text a foto David Navrátil, 8.A 
 

Návštěva technického centra ve Slováckých strojírnách 
V pátek 11. listopadu jsme šli do technického centra, kde to všechno hezky zářilo 
novotou a vůbec to bylo příjemné prostředí. Rozdělili jsme se do tří skupin a šli jsme plnit 
různorodé úkoly, za které jsme dostávali razítka, a na konci, když všichni měli všechna 
razítka, jsme se šli podívat do 3D kina. Nejvíce mě asi zaujala 3D tiskárna, kde jsme si 
mohli navrhnout různé modely na počítači a pak se vše vytisklo v oné trojrozměrné 
tiskárně. Rozhodně doporučuji navštívit technické centrum na Den otevřených dveří. 
Určitě se dobře pobavíte a dozvíte se mnoho nových věcí. 
         David Strnad, 5.B 
 
 
 

Dějepisná olympiáda 
V listopadu proběhla na naší škole Dějepisná olympiáda. Letošní téma znělo  "V bohatství  
i chudobě aneb osobnosti k nezaplacení". Umístili se tito žáci: 
 

1. Markéta Mentzlová 9.A 
2. Radka Lukášková 9.A 
3. Veronika Vítková 9.A 
4. Petra Tomalová 9.A 
5. Dominika Šáchová 9.A 

   Obrázek David Niessner 3.A 

Žák píše na tabuli: babička má dvě kočky. 
Paní učitelka: „Je tam malé B! Kdo napsal tu babičku?“ 
Žák ve třídě: „Božena Němcová!“ ☺ Tomáš Lukeš, 8.A 
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EXKURZE, VÝLETY, BESEDY, SOUTĚŽE … 
Přírodovědný klokan 

Určitě všichni znáte 
Matematického klokana. Při 
této soutěži řešíme různě 
těžké matematické úkoly. 
Žáci 8. a 9.ročníku si ve 
středu 19.října vyzkoušeli něco nového - Přírodovědného 

klokana. Nebyl jen o matematice, ale i o fyzice, přírodopisu a zeměpisu. Soutěž se konala 
ve staré fyzice a vedla ji p.u. Píšková. Pravidla byla stejná jako u klokana 
matematického. Úlohy byly opravdu těžké, ale nakonec jsme to nějak zvládli. Některým 
se to povedlo opravdu dobře, a tak se umístili na předních příčkách.  

 Vratislav Smetana,8.A 

Obrázky plné naděje 
Někomu život nastaví jen malé překážky, před 
jiného staví velké a vysoké.  
Tuto skutečnost jsme si uvědomili na výstavě 
umělců, kteří přišli na svět jako děti osudem 
těžce zkoušené. Jsou upoutáni na vozík, 
mnohdy zcela závislí na pomoc těch nejbližších. 
Často u nich došlo ke zranění po autonehodě či 
nešťastném pádu.  
Ale jejich život kupodivu nezaplnila černota, šeď 

a smutek. Ba právě naopak. Ve svém úsilí něco v životě dokázat pokračují dál. Malují a 
umí se ze své práce radovat. A tak jsme mohli obdivovat jejich obrázky, díla barevná, 
zářivá, plná života a optimismu. Dýchá z nich touha a naděje nevzdat se, jít dál a hledat 
smysl svého bytí. 
Výstavu namalovanou ústy a nohama jsme zhlédli 3. listopadu v Městské knihovně 
Františka Kožíka v Uherském Brodě. Ve výtvarné výchově jsme také my zkusili namalovat 
obrázek tímto netradičním způsobem.  
Za třídu 5.A tř. učitelka Jitka Vráblíková, obrázky Karolína Bušinová a Marek Janiga, 5.A 
 

Výsledky Pythagoriády 
5. ROČNÍK 

1. Jakub Svozil 5.A 
2. – 3. Filip Javor 5.B 
 Kateřina Polášková 5.B 

 
 
 
 
 

 

1. Katia Walderová 9.B 
2. Patrik Tlach 8.A 
3. Petra Bartáčková 9.A 
4. David Navrátil 8.A 
5. Tomáš Lukeš 8.A 

6. ROČNÍK 
1. David Dvořák 6.A 
2. Cyril Dvořák 6.A 
3. Barbora Sedláčková 6.A 

7. ROČNÍK 
1. Jiří Krejčí 7.A 
2. Lenka Oharková 7.B 
3. Tereza Zálešáková 7.B 

8. ROČNÍK 
1. Martin Farkaš 8.B 
2. Vratislav Smetana 8.A 
3. David Navrátil 8.A 
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EXKURZE, VÝLETY, BESEDY, SOUTĚŽE … 

Bobřík informatiky 
 

Bobřík informatiky je logická soutěž plnící se na počítačích. Letos se soutěže zúčastnilo  
19 280 soutěžících. Zaregistrovali jsme se na internetu a po 
přečtení pravidel jsme se pustili do řešení. Měli jsme na to 
40 minut. Úkolů bylo patnáct. Byly různě těžké, za správnou 
odpověď se body přičítaly, za špatnou se odčítaly a za 
žádnou odpověď nebyly žádné body.  

                                Vratislav Smetana, 8.A  
       

V republikových výsledcích bylo ze 6000 účastníků 
kategorie Kadet uvedena první dvoustovka, do které se 
dostal Vraťa Smetana z 8.A.           (poznámka redakce) 
 
 

 

 

  

     

 

 
Podzimní prázdniny v Galaxii 2011 
Bezmála stovka družinových dětí se ve středu 26.října 
vypravila na dobrodružnou výpravu do zábavního parku 
Galaxie ve Zlíně. Galaxie je jedinečný zábavní park pro celou 
rodinu. V hale na ploše 2500 m2 se nachází sousta atrakcí, 
které nabízejí nezapomenutelné zážitky. Každá z nich 
představuje jinou planetu či galaxii. 
Za jediný den tak uskutečníte dobrodružnou cestu vesmírem. 
 

Veselá ZOO 
Dva měsíce trvala výtvarná soutěž Veselá ZOO, kterou 
organizovala naše družina. Paní učitelka Šumíčková z kabinetu 
výtvarné výchovy vybrala vítězné obrázky. Nejhezčí dětské 
kresby jsou vystaveny v prostorách školní družiny. 
 

1. Stella Štefánková 2.A 
2. Aneta Palmovská 3.A 
3. Jan a Jakub Kázikovi 2.B 
 Monika Lišková 3.C 

Kategorie BENJAMIN 
1. David Strnad  5.B 180 bodů 
2. Filip Javor 5.B 169 bodů 
3. Dušan Čubík 7.A 92 bodů 

Kategorie KADET 
1. Vratislav Smetana 8.A 216 bodů 
2. Martin Farkaš 8.B 200 bodů 
3. Lenka Závodná 8.B 194 bodů 
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HUDEBNÍ OKÉNKO …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitbull     
Americký raper Armando Christian Pérez, známější pod svým uměleckým jménem 
Pitbull, se v posledních letech stal jedním z nejoblíbenějších zpěváků. Tohoto 
kubánského rodáka vyhodila matka ve věku 16 let z domu, poté co se stal 
drogovým dealerem. Od roku 2001 začal oficiálně zpívat a o tři roky později vydává 
své první album MIAMI (podle města, kde se narodil). O dalších pár let jde ve svých 
úspěšných stopách dál s nejnovějšími peckami  "Hotel Room Service" a "I Know You 
Want Me“. Vedle těchto věcí by album jako celek nemělo zůstat pozadu.  
Po velkých hitech přišel další singl, tentokrát "Give Me Everytihing (Tonight)" , který 
měl být ochutnávkou jeho nového alba Planet Pit, vydaného letos. Krátce po vydání 
nového alba vydal další singl - "Rain Over Me", ve kterém uslyšíte i Marca 
Anthonyho. 
              Tomáš Lukeš, 8. A 

Paramore 

Americká skupina Paramore se nedá zařadit do určitého stylu hudby, jako je třeba 
rock. V jejich hudbě je od každého něco. Svoji hudbu popisují třemi slovy: energie, 
emoce, zábava. Dali se dohromady, když byli ještě hodně mladí. Hayley Williams, 
frontmanka Paramore, se ve věku 13 let odstěhovala z města Meridianu do Nashvillu, 
kde se ve škole potkala s bratry Joshem a Zacem Farro. Oni už dřív hráli ve školní 
kapele, ale chtěli zkusit něco víc. Věděli, že Hayley má dobrý hlas, a tak ji pozvali na 
zkoušku, a když zazpívala, bylo jasno. Hayley už pak jen zavolala Jeremymu, kterého 
znala z dřívějška, a kapela byla na světě. Později se k nim přidal i Hunter Lamb. 
Napřed Paramore účinkovali jen v menších klubech a show v okolí města, ale později 
už začali hrát na větších festivalech. Tou dobou už ale bylo na světě jejich první CD s 
názvem All We Know Is Falling, vydané v roce 2005. S prvním albem si Paramore 
 získali dost fanoušků.  

     Veronika Vítková, 9. A 

Pitbull 

Paramore 
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FILMOVÉ OKÉNKO … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny English se vrací 

Rowan Atkinson se v roli Johnnyho 
Englishe po osmi letech vrací! Poté, co 
se více méně dobrovolně uchýlil do 
tibetského kláštera, si jej přesto tajné 
služby našly. Do Velké Británie má 
přijet na návštěvu čínský premiér, na 
něhož má podle všeho být spáchán 
atentát. Protože se to v tajných 
službách hemží samými agenty, 
pracujícími pro druhou stranu, může si 
být Pamela Thorntonová, vedoucí 
M17, jistá jediným člověkem - Johnny 
Englishem. Po návratu do M17 mu 
šéfová přidělí agentského zelenáče, 
agenta Tuckera. Johnny se pouští do 
dobývání krásné psycholožky Kate 
Sumner a zároveň se vydává po 
stopách spiknutí proti čínskému 
premiérovi.    

David Navrátil, 8. A 
 

 

Harry Potter a Relikvie 
Smrti - část 2 

Již naposled do našich kin zavítalo 
kouzlo filmové ságy Harryho Pottera 
a jeho přátel. Harrymu pořád ještě 
zbývá zničit několik viteálů, 
předmětů, ve kterých jsou ukryty 
části Voldemortovy duše. Harry s 
přáteli se vydává na cestu ke zničení 
lorda Voldemorta. V závěru filmu se 
rozluští tajemství toho, proč má 
Harry na čele jizvu. O to vás 
samozřejmě nebudeme ochuzovat. 
Na rozličné vyprávění a umělecké 
pózy kamery tu není čas. Na řadu 
přichází akce! Poslední film je ve 3D, 
ale tvůrci udělali zbytečný krok 
dopředu, protože většina záběrů je 
ve tmě a trojrozměrné zobrazení 
pak méně vynikne. Na celém 
zakončení ságy pracovalo mnoho lidí 
podílejících se na předešlých dílech. 
Zaručujeme vám, že se u posledního 
Pottera nebudete nudit a budete 
překvapeni, jak to dopadne.
 David Strnad, 5. B 

Johnny English 

Harry Potter 

Pepíčku, jak se daří ve škole? „Špatně. 
Učitelka se mne na něco pořád ptá. No 
řekni sám, dědo, může mne vůbec něco 
naučit, když sama skoro nic neví?“ ☺  
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PŘÍBĚHY … 

Krutý životní příběh 
Tak! Už je to tu zase! Vyšlo slunce a mně opět začíná náročný den. Slyším 

podivné řinčení a pak hlasy několika lidí. Řvou tak nahlas, že jich tam jsou snad stovky! 
A už… už je to tady! Pořád mě bere do ruky a otáčí mě hlavou vzhůru! Přijde mi 

to, jako by si na mně vyléval zlost. Mačká mě totiž tak silně, že mi způsobuje praskliny 
někde hluboko v těle. Néé! Jako každý den mě pokládá na něco bílého a dělá se mnou 
pohyby, které způsobí, že co bylo ještě před chvílí bílé, má náhle šedou barvu. Někdy mě 
ještě přiloží na něco průhledného a táhne mě podél té podivné věci. Když se poté 
ohlédnu zpět, vidím, že za mnou vznikla čára rovná, jako já. Bolí to, ale dá se to snést 
dokud … Au! A je to tady! Zlomil mi 
hlavu, rošťák! 

A teď, dámy a pánové, 
přichází to nejhorší! Myslím, že děti 
by se na to neměly radši ani dívat! 
On mi strká zlomenou hlavu do 
nějaké díry, kde se mnou pak chvíli 
točí a, teď přijde to kouzlo, když mě 
konečně vytáhne ven, mám zase 
špičku hlavy v pořádku.           Obrázek Dominika Lukaštíková, 4.A 
Stejně jako byla před chvílí. Je to zvláštní pocit, ale jak říkám, je to dobré, když neteče 
krev.  

Co se to děje? Asi se právě vznáším ve vzduchu, z čehož se mi za moment udělá 
špatně od žaludku. Jejdááa! Já padám! Au! Dopadla jsem na zem, ale … co to? Já se 
nemůžu hýbat! Určitě mi zlomil žebra, ten neřád!  
Letím vzhůru. Zůstala jsem stát a teď … Počkej! Co to děláš?!!! Neee…! 

Tomáš Lukeš, 8.A 

VĚDA JE ZÁBAVA … 
Jak ohromit kamarády? 
Co potřebujeme:  menší skleničku, obvaz, kousek papíru, gumičku 
Postup:  Skleničku naplníme vodou, položíme na ni obvaz a upevníme 

gumičkou. Potom na obvaz přiložíme papírek, pomalu otočíme a 
opatrně dáme stranou papírek (NE odtrhnout). A … 

                  zpracování Julie Řeháková, 7.B 
 

 
 
 
 
 

obrázek - David Strnad, 5.B 
 

Pepíček: "Paní učitelko, já s Vámi taky často 
nejsem spokojen. Ale řekněte sama - už jsem 
kvůli tomu někdy volal Vašim rodičům?" ☺☺☺☺ 
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VĚDA JE ZÁBAVA … 
Připravili jsme si pro vás malé překvapení. Děkujeme paní hospodářce Anně Řezníčkové, 
že nám pro vás pomohla přiblížit trochu neobvyklou vědu – vaření. 
 

Pomazánka 
Co budeme potřebovat: 
10 dkg tvrdého sýru  
10 dkg měkkého salámu  
1 mrkev  
2 velké stroužky česneku 
2 vajíčka natvrdo vařená  
1 majonéza nebo tatarka  
Postup:         obrázky listů Kateřina Běláková a Michaela Kračmarová, 2.A 
Do mísy nastrouháme sýr a mrkev. Poté nakrájíme salám a vejce. Protlačíme česnek 
česnekovým lisem a přidáme majonézu nebo tatarku a dle chuti osolíme. Nejlepší je 
uležené jeden den. 
Podáváme s vekou nebo na kolečka nakrájenou žemlí jako jednohubky. 

 Paní hospodářka, zpracování Julie Řeháková, 7.B 
 

SCIO, PŘIJÍMAČKY … 
SCIO – Skrytá hrozba 
Jako každý rok se všichni deváťáci připravují na SCIO testy. 
Je to takové malé zlo, které nás dohání k zuřivosti. Jsou 
zaměřeny především na logiku. Mnozí by řekli – dobře, 
jenom matika. Ne. Na logiku je zaměřená i čeština a ti, co 
by čekali, že všeobecné testy budou formou „Kdo napsal 
Máj?“, nemají pravdu. I všeobecné testy jsou na logiku. 
Učíme se a píšeme, a jestli už teď zuříte, dobře, přiznáme 
barvu. Celou tu práci neděláme my, nýbrž naše paní 
učitelky, které jsou ochotné počítat a počítat, až se z nich kouří, jen abychom uspěli. My 
vlastně kroužkujeme jenom správné odpovědi. A abych ještě nezapomněla, páťáci, kteří 
se budete hlásit na střední školy, vy mě teď velice dobře poslouchejte. Všechno, co jsem 
teď napsala a řekla, že SCIO testy jsou těžké, tak si vymažte z paměti. Vypočítejte si pár 
příkladů, běžte tam a prostě žádný stres. Vy máte totiž oproti nám jednu velikou výhodu. 
Jestli se nedostanete, svět se nezboří... ale co my? No, radši toho nechám a s velikou 
vděčností poděkuji všem našim paním učitelkám, které se snaží, abychom byli co 
nejlepší.  
Velký dík jen pro vás! 
            

Veronika Vítková, 9.A 
 

 

Ptá se paní učitelka Pepíčka: "Tak co jste 
měli pod stromečkem?" - "Prosím, paní 
učitelko, stejně jako loni, stojan!" ☺ 
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ANKETA S PRVŇÁČKY … 
 

Ptali jsme se v 1. A a 1. B 
 

 

 

 

                Jan Kázik, 2.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q        Veronika Vítková, 9.A 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bibiana Kučerová, 2.A        Lenka Kročilová, 2.A   Tereza Daňková, 2.A 

Jak se ti líbí ve škole? 
 -Dobře. 
 -Super. Lepší než ve školce. 

Blíží se teď jeden svátek, 
který? 
 -Všichni: Vánoce!! 

Co chcete, aby vám Ježíšek 
přinesl?  
(Všichni mi šeptají do ucha, aby 
se jim přání splnilo.) 
 -Notebook. 
 -Mobil. 
 -Autodráha. 
 -Barbie. 
 -Tančící koberec. 

Na co se ještě těšíte kromě 
Vánoc? 
-Do Velkých Karlovic!!! 

Je na vás paní učitelka hodná?  
 -Je hodná. 
 -Úplně hodná! 
 -Super. 
 -Je nej...!!! 

Co vás z předmětů 
baví nejvíc? 
 -Matika.  -Čtení. 

A co vás nebaví? 
 -Matika. 
 -Písanka. 

Teď byl v Americe jeden svátek, kdy děti byly ve strašidelných 
maskách, chodili do domů, zpívali koledy a chtěli za ně cukrátka.  
-Halloween!!! 

Kdo nosí v cizině dárky? 
 -Mikuláš! 
 -,,Ale ne, přece Santa Claus!“ 

Jak vám chutná v jídelně? 
 -Vynikající.   -Nechodím tam.   -Lepší než od mamky. (?) 

A poslední otázka. Co vám chutná 
nejvíc? 
-Saláty (Prý si chodí přidávat až pětkrát.) 
-Krupice.  -Rizoto 
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SPORTOVNÍ OKÉNKO … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek Veronika Hanáčková, 4.A a Matěj Krpálek, 2.B 
     

Vítězné tažení děvčat okresním kolem ORIONFLORBALCUPu 2011 přineslo postup do 
krajského kola. V únoru jim budeme držet palce, krajské kolo se hraje v Uh. Brodě ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientační běh (OB) 
Orientační běh je sport založený na schopnosti orientace v terénu s mapou a buzolou 
(kompasem). Účastníci na startu dostanou mapu, obvykle terénu, který neznají. Na mapě 
jsou vyznačena kontrolní stanoviště (kontroly), která mají účastníci nalézt v daném 
pořadí. Závodní orientační běh je sport, při kterém závodníci postupně co nejrychleji 
oběhnou všechny kontroly na své trati. Tratě jsou připraveny v různé obtížnosti a délce a 
rozděleny do tzv. kategorií podle pohlaví a věku závodníků. Závodníci při OB běhají 
většinou mimo cesty a překonávají terénní překážky. Nově se vyvinul tzv. parkový 
orientační běh, který se většinou běhá v parcích nebo podobných upravených terénech. 
Tento druh orientačního běhu je podstatně kratší než klasický OB a mnohem více při něm 
záleží na přesné orientaci a rychlosti. První závod se uskutečnil v roce 1950 v Chřibech na 
Bunči a zorganizovali jej zlínští turisté pro tříčlenné pěší hlídky. Orientační běh je sport, 
při kterém závodník musí mít nejen výdrž v běhu, ale taky musí u toho hodně přemýšlet. 
Zvolit co nejrychleji nejkratší cestu, jak se dostat na kontrolu. Existují i noční závody v 
OB, kde se běhá krátká trať s jednoduchými postupy se svítilnou na 10 metrů, která se 
připevňuje na hlavu. Je to zajímavý sport. Jednou za rok bývají závody škol v  
OB, na kterých reprezentuji naši školu. Orientační běh provozuji už od svých 5 let. 
        Natálie Hauerlandová, 7.B 
 

Perfektní výkony děvčat z Aerobiku 1.AC Uherský Brod 
Malé i velké aerobičky z oddílu 1.AC Uherský Brod zahájily výbornými výkony první část 
podzimních soutěží aerobiku jednotlivců, tentokrát pod novým názvem APEXESO 
AEROBIC TOUR. Hlavním mottem tour je „ Sportem ke zdraví a dobré náladě“. Jedná se o 
amatérskou soutěž rozdělenou do dvou částí – podzimní, kdy proběhnou soutěže 
jednotlivců, a jarní, kdy budou realizovány soutěže týmů. Zahajovací závod se uskutečnil 
v sobotu 22. října v Uherském Ostrohu. Naše děvčata bojovala o nejlepší umístění ve 
všech vyhlášených kategoriích. Výkonnost cvičenek a jejich počet rok od roku prudce 
stoupá, o to víc nás velmi těší krásná umístění našich děvčat. Perfektní výkony předvedly 
naše aerobičky i na druhé soutěži, 5. listopadu ve Veselí nad Moravou. V těžké konkurenci 
má náš oddíl opravdu špičkové cvičenky!  

Trenérky: Vlaďka Chmelařová, Broňa Bujáčková a Hanka Bujáčková 
Seznam umístění aerobiček na webu… (poznámka redakce) 

Aerobik 1.AC 
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MÓDNÍ OKÉNKO … 
Proměna 
Jako každý rok je tu okénko móda. Letos jsme ho ale pojali trošku jiným stylem.  
Je tu PROMĚNA! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kristýna má zelené oči, které se vyskytují velmi málo. Na jejich  
zvýraznění stačí tyto základní barvy: hnědá, fialová, růžová a  
výrazně modrá.                                                   
U Kristýny jsme kombinovali fialovou a modrou barvu s fialovou 
tužkou. Lesk udělá rty přitažlivé, stačí lehce narůžovělý. 
 

Anna má modré oči, abychom na ně upozornili, potřebujeme tyto 
barvy: tmavší odstíny hnědé, světle růžové nebo tmavší fialové. 
Nebo barvy kovu, stříbrná nebo bronzová. U rtů opět narůžovělé odstíny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Veronika Vítková, 9.A 
 

 
 
 
 
 

    
           Obrázek Julie Popelková, 3. B 

Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční 
stromeček. Po dvou hodinách hledání se 
jedna zeptá té druhé: „Tak co?“ „Ále, 
nikde nic.“ „Tak víš co? Vezmeme nějaký 
bez ozdob.“  ☺ 
          Julie Řeháková, 7.B 

PO 
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KŘÍŽOVKA … 

 

             Petra Troubilová, 7.B 
 

 

 

 

 
Štěpán Šmíd, 3.C       Žaneta Gazdíková, 3.C            Martin Starý, 2.B 

  
R e d a k c e  p ř e j e  v š e m  č t e n á ř ů m  k r á s n é  p r o ž i t í   

v á n o č n í c h  s v á t k ů  a  h o d n ě  d á r k ů  p o d  s t r o m e č k e m !  
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