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Úvodní slovo šéfredaktora 
 

Vážení čtenáři, vítám vás u našeho čerstvého čísla. Za ten 

další půlrok vám toho mám hodně co vyprávět! Doufám, že mi na 

to bude stačit necelá stránka. 

Školní rok 2012/2013 začal pro deváté třídy nastolením 

tvrdého režimu při přípravách na standardizované SCIO testy. 

Budoucí maturanti začali chodit do přípravy z matematiky a 

češtiny, mordují se doma cvičnými testy a plní dobrovolné domácí 

úkoly. Už teď stres vrcholí a otázku, jestli se dostaneme či nikoli, 

si teď klademe čím dál častěji. Aby osmáci věděli, co je čeká, 

přinášíme jim exkluzivně tři snadnější příklady: 

1) [(10 - 8) - 4] . (-11 + 6) . [-2 - (- 5 + 2)] =  a) 10         b) – 50        c) 30         d) -1 
 

2) Malíř již spotřeboval na stěnu budovy o ploše 80 m2 25 kg barvy. Kolik kilogramů barvy ještě 

spotřebuje na natření dvou bočních stěn budovy tvaru krychle o délce hrany 5,6 m? 

a) 19,6 kg        b) 28,7 kg       c)18,5 kg       d)23,1 kg 

3) Při malování do písku zakreslila Katka za pomoci provázku a dvou klacíků kružnici o poloměru 5 dm. 

Potom do ní ještě vepsala i čtverec. Urči obsah vepsaného čtverce. 

a) 25 dm2        b) 50 dm2        c) 100 dm2     d) 75 dm2         (výsledky na straně 4) 

Myslím, že teď už jste si uvědomili, že není od věci začít se soustředit na učení. Naštěstí nám se 

vším pomáhají paní učitelky Frenzlová a Zlámalová, bez nich bychom to určitě nezvládali! Za to, jak 

se nám věnují, jim patří velký dík!  

No a také nesmím zapomenout na to, že náš školní časopis letošním rokem navázal spolupráci 

se slovenskými kolegy ze Spišské Nové Vsi, která se nachází na úpatí Tater. Pozornější čtenáři zde jistě 

najdou jeden slovenský článek.  

Opustily nás bohužel některé naše redaktorky – Verča Vítková, Julča Řeháková a Natka 

Hauerlandová. Skamarádili jsme se ale s novými pomocníky a jsme rádi, že v redakci máme pořád 

spoustu členů – Aničku Pláškovou a Káju Bušinovou ze 6. A, Terezku Hlavsovou z 5. A a Jardu 

Hauerlanda z 6. B. 

Jistě vás také potěšíme našimi tradičními i netradičními články. Dozvíme se něco o paní učitelce 

Vaňkové, pousmějeme se nad našimi vtipy, podíváme se do Guatemaly, přečteme si básničky, nebo si 

vyluštíme křížovku a podíváme se, kdo byl letos úspěšný na olympiádách.  Tomáš Lukeš, 9. A 

 

 

 

 

 

 

 

Co v našem časopise najdete? 

 úvodník 

 interview 

 soutěže 

 hudební okénko 

 filmové okénko 

 komiks 

 vtipy, perličky, křížovku    

a další 

10. 11. 2012 tragicky zahynula naše výborná 

redaktorka, Karolína Rolincová. 

Tímto vzpomínáme na její památku. 
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BESEDA … 
 

Do Guatemaly s  

Žáci druhého stupně se 10. října zúčastnili výletu do Guatemaly. 

Bohužel ne doopravdy, ale formou audiovizuálního pořadu v kině 

Máj, který pořádala agentura Pohodáři. Tato agentura natáčí v 

různých zemích a poté natočené záběry prezentují u nás v České 

republice formou seriálu. Od Pohodářů jsme již zhlédli velmi 

zajímavé seriály z Islandu, Indonésie a Nového Zélandu. 

Tentokrát bylo téma Guatemala: Mayské poselství k roku 2012. 

Viděli jsme, jak zde místní obyvatelé žijí, jak zde působí 

šamanství. Přednášející byl dokonce svědkem krvavé přestřelky 

mezi policií a vzbouřenci. Dále jsme navštívili starobylé mayské stavby a džungle se zajímavými a 

exotickými tvory. Například roztomilého ptáčka quetzala [kecala], který je národním zvířetem tohoto 

středoamerického státu. Dozvěděli jsme se o astronomických znalostech starověkých Mayů, které byly 

ve své době hodně neobvyklé. Jejich kalendář údajně označuje 21. prosinec 2012 jako konec cyklu a 

začátek cyklu nového. Někteří si myslí, že v tento den nastane konec světa. Jak to doopravdy je, 

zjistíme už velice brzy . Jestli to přežijeme, těším se vás na další přednášce od Pohodářů.           

                S trochou černého humoru napsal David Navrátil, 9. A 
 

SLOHOVÁNÍ … 
 

My a stromy 
 Co mě napadne, když se řekne „strom“? Strom je u mě jako symbol 

života, ze kterého, i když je malý, jednou vyroste velký a statný velikán. 

Nejhezčí na tom je, že každý strom je jiný. Velký, malý, mohutný, tenký, 

tmavě či světle zelený, aby každý měl své kouzlo. Strom je v každém 

období přeměněný. Na jaře, v létě, na podzim, v zimě. Má svůj půvab, 

který skrývá uvnitř. Některý má barevné listy, 

některý i ovoce a některý je pokrytý sněhem 

jako šlehačka na dortu. 

 A protože krása stromů není lhostejná ani výtvarníkům z naší 

školy, přijali žáci druhého stupně nabídku zkrášlit stěnu u autobusového 

nádraží v Uherském Brodě. Na pozvání České zbrojovky jsme se společně 

s paní Bzirskou z Domu dětí a mládeže v Uherském Brodě odebrali 

vylepšit tuto plochu a vytvořili na ní unikátní výtvory dle předloh mladších 

dětí. Až budete cestovat, určitě se nezapomeňte podívat.                   Filip Šiška, 9. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Kočicová, 1. B Jakub Kázik, 3. B 

Petra Černíková, 6. A 

Patrik Zetík, 9. B 
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INTERVIEW S … paní učitelkou Darinou Vaňkovou, která se k nám po 

letech statečně vrátila  
 

1. Jaké je Vaše oblíbené zvíře? Proč? Mám ráda psy, nejčastěji 

„oříšky“, protože jsou neuvěřitelně upřímní, chytří a milí. 2. Máte doma 

nějaké domácí zvíře? Jaké? V současné době zvířátko nemám. 3. 

Máte ráda vánoční svátky? Co na nich nejvíce zbožňujete? 

Vánoční svátky mám ráda proto, že jsou obdobím jakéhosi „posvátného“ 

klidu, sdružování a sdílení času s blízkými. Přinášejí radost obdarovaným i 

darujícím. 4. Pečete vánoční cukroví? V každé domácnosti se peče. I 

já každoročně používám recepty po babičce na vanilkové rohlíčky, linecké 

a cigánské řezy. Tyhle sladkosti jsou neoblíbenější a vždy se po nich 

rychle „zapráší“. 5. Jaká je Vaše nejoblíbenější koleda? 

Nejoblíbenější koleda? Všecky jsou pěkné a je v nich spousta moudra. 

Jednoduchá a krásná je „Štědrej večer nastal“. 6. Jaké je Vaše 

nejoblíbenější jídlo? Co nejzajímavějšího jste jedla? Mám ráda 

ryby, těstovinové saláty… V podstatě sním všechno a občas nepohrdnu 

ani smažákem. Vyloženě jedno oblíbené jídlo nemám. Ono hodně záleží 

na kombinaci ingrediencí a na tom, jak se jídlo servíruje. To se pak nají 

všechny smysly. 7. Které předměty na ZŠ Vás bavily a které ne? 

Tak to vím přesně – nebavily mě přírodovědné obory. 8. Proč jste se 

rozhodla být učitelkou? Rozhodnutí přišlo až v posledním ročníku na 

gymnáziu. A proč? Mám ráda práci s dětmi a mládeží. 9. Co si myslíte o 

naší škole? Je daleko lépe vybavená, než když jsem do ní sama chodívala. 10. Co Vás baví na 

práci s dětmi? V podstatě všechno, protože ta práce je každý den jiná. A hodně záleží na tom, jak se 

kdo vyspí . 11. Hrajete na nějaké hudební nástroje? Na jaké? „Hraju“ na klavír, v šuplíku mi 

leží flétna a za skříní je schovaná kytara. 12. Navštívila jste někdy nějaké cizí země? 

Jaké? Líbilo se Vám tam? Každý se někdy ocitne v jiné zemi. Necestuji často, ale líbila se mi 

irská krajina a její velmi srdeční a otevření lidé. A zvláštní atmosféru jsem zažila v Dubaji – je 

to velmi bezpečné a čisté místo s mnoha kontrasty. Zaujal mě také Burj Khalifa, nejvyšší 

budova světa. Výtah se vyráběl v ČR a vyveze vás nahoru tak rychle, že vám zalehne v uších. 

Točil se tam jeden z dílů Mission Impossible. Víte, že v Dubaji žije jen 17% Arabů? Zbytek 

obyvatel tvoří hlavně Filipínci a Indové, kteří jsou levnou pracovní silou. Také zde má celkem 

silné zázemí skupina ruských podnikatelů. Jinak se zde můžete setkat se spoustou lidí 

z celého světa, kteří tu žijí a pracují. 13. Věnujete se nějakému sportu? Jakému? 

Aktivně ne. Občas se věnuji józe, plavání, ježdění na kole. 14. Které roční období máte 

nejraději? Proč? Nejraději mám jaro – všechno se zelená, objevují se kytky, lidé jsou 

usměvaví. A pak taky léto, protože mám ráda teplo. 15. Jaká je Vaše oblíbená barva. 

Všechny veselé barvy. 16. Máte z něčeho strach? Občas se nějaký objeví, ale je 

důležité si uvědomit, že je to jen opačná polarita odvahy. 17. Jaký jste zažila největší 

trapas? Na ten si naštěstí nevzpomínám. 18. Kdybyste chytila zlatou rybku, jaké by bylo Vaše 

přání? Osobní neprozradím, ale možná kolektivní – aby byl každý zdravý, dobře naladěný a 

spokojený. 19. Co byste udělala s milionem korun? Určitě bych se zajela někam podívat a 

investovala bych do bydlení. 20. Co Vás kdy nejvíce překvapilo? Nejvíc mě překvapují lidé, které 

náhodně potkávám – radou, pomocí, úsměvem. 21. Jak jste zareagovala na nabídku vrátit se do 

školy? Měla jsem velkou radost. Děkujeme za rozhovor.          

                     Petra Troubilová, 8. B 
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SOUTĚŽE … 
 

Přírodovědný klokan 
Umístění Jméno Třída 

1. Michaela Urubčíková 8. A 
2. Tomáš Lukeš 9. A 
3. Lukáš Papučík 8. B 

Ve středu 17. 10. 2012 se vybraní žáci naší školy zapojili do 5. ročníku 

soutěže „Přírodovědný klokan“, ve které řešili 24 různě obtížných úloh z 

přírodovědných předmětů. Tato soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd a 

ukazuje, jaký mají děti všeobecný technický a přírodovědný přehled. Všechny děti zasluhují velikou 

pochvalu, protože se do práce pustily s elánem.        Mgr. Iva Frenzlová 
 

Olympiáda z českého jazyka 
V poslední říjnový den se v multimediální učebně sešli 

zástupci osmých a devátých tříd, aby otestovali své 

znalosti v oblasti češtiny. Pod dozorem paní učitelek si 

poradili s mluvnickými perličkami i slohovou prací na 

téma Za tohle ti patří dík. První dva nejúspěšnější řešitelé 39. školního kola OČJ postupují do okresního 

kola.                                 Tomáš Lukeš, 9. A 

Poznámka VP: Těší mě, že tu vidím své redaktory a blahopřeji k úspěchu! 
 

Dějepisná olympiáda 
 

Dvacet tři žáků osmých a 

devátých tříd si 9. listo-

padu 2012 prozkoušelo 

své znalosti v Dějepisné 

olympiádě. Soutěž se každoročně koná po celé České republice a pokaždé 

má jiné téma. Tentokrát se jednalo o již 42. ročník soutěže a téma bylo 

„Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím". Soutěžící odpovídali na otázky týkající se 

slovanských bohů, českých světců, křesťanských svátků a tradic, pranostik apod. David Navrátil, 9. A 
 

Bobřík informatiky 
 

V týdnu od 14. do 16. listopadu proběhlo na škole národní kolo soutěže v informatice Bobřík 

informatiky. Bobřík je předmětová soutěž, která si klade za cíl prohloubit a formovat zájem mládeže o 

ICT. Je cílena na běžného bystrého žáka, složením úloh podobná Matematickému klokanovi. Soutěž 

proběhla v PC učebně pro žáky 5. - 9. tříd.  Soutěžící ve webovém online testu odpovídali na 15 otázek 

z oblastí digitální gramotnost, algoritmizace, porozumění informacím a řešení problémů. Ihned po 

skončení testu se žák dozvěděl, kolik bodů získal a zda se stal úspěšným řešitelem.  

Republikové pořadí našich žáků: (v každé kategorii bylo přes 7 000 účastníků)      Mgr. Veronika Pálková 

 

Umístění Jméno Třída 

1. Tomáš Lukeš 9. A 
2. Vratislav Smetana 9. A 
3. David Navrátil 9. A 

Umístění Jméno Třída 

1. Tereza Zálešáková 8. B 
2. Tomáš Lukeš 9. A 
3. David Navrátil 9. A 

Kategorie MINI 

Pořadí Jméno 

137. Jonáš Horňák, 5. B 

476. Lukáš Manda, 5. B 

801. Zuzka Kolouchová, 5. A 

801. Petr Teichgrab, 5. A 

934. Ondřej Čáp, 5. A 

Kategorie KADET 

Pořadí Jméno 

65. Tomáš Lukeš, 9. A 

1145. Vraťa Smetana, 9. A 

1630. Míša Urubčíková, 8. A 

2170. Adam Woska, 8. A 

2202. Petr Varaďa, 8. A 

Kategorie BENJAMIN 

Pořadí Jméno 

769. Edita Daňková, 6. A 

769. Radim Horák, 6. B 

1004. Dorka Fojtáchová, 6. A 

1120. Mirek Gavenda, 6. A 

1279. Cyril Dvořák, 7. A 

Výsledky z úvodní strany: 1) a, 2) a, 3) b 
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PRŮZKUM …  
 

Co škodí víc? Hamburger nebo ovocné knedlíky? 

Co škodí víc? Hamburger, nebo knedlíky? Americký filmař Morgan Spurlock se rozhodl, že měsíc bude 

jíst jen rychlé občerstvení od firmy McDonald's. Chtěl ukázat, jak špatný vliv to bude mít na jeho 

zdraví. Netušil ale, jak hrozně mu bude špatně. Po měsíci, kdy se stravoval třikrát denně pouze v 

rychlém občerstvení, přibral 11 kilogramů. Zhoršilo se mu zdraví, dovedlo ho to k cukrovce, obezitě a 

následně nemocem srdce a cév. Například krevní tlak mu vyskočil z původních 120/80 na 150/110.  

TL: Mimochodem, jídlo od McDonald’s vypadá po půl roce úplně stejně jako v den koupení. 
 

Big Mac  
540 kcal,  

29 g tuku,  

104 g sodíku (soli), 

9 g cukru.  

A to je jen jeden mastný hovězí plátek.  

Jaroslav Hauerland, 6. B 

BRLOH* … 
 

 Jmenujeme se AMOK – podle našich křestních jmen: Anička, 

Mirek, Ondra, Kuba. Tuto *BRněnskou LOgickou Hru jsme začali plnit 

na začátku října. Tři týdny jsme se všude různě scházeli, abychom 

mohli mít co nejvíc správných odpovědí. Kluci se na začátku docela 

snažili, ale pak je to trochu přestalo bavit...  Zapojili se i rodiče a 

kamarádi. Nejlehčí se mi zdála úplně poslední úloha. Byly tam obrázky 

zvířat a hned jsem poznala, že se jedná o zvěrokruh. Ale ne každá 

byla tak jednoduchá. Stávalo se, že jsme na něco nemohli přijít, a až 

když jsme uviděli výsledky, tak jsme na to přišli. Po všech hádkách i 

spolupracích jsme se nakonec umístili 40. Do semifinále jsme se 

nedostali, ale asi bychom to ani nezvládli. Ze základních škol jsme 20. a ze Zlínského kraje 8. Tato 

soutěž o hezké ceny nás moc bavila a příští rok do toho půjdeme společně zas!            

                    Anna Plášková, 6. A 
 

My se zase jmenujeme Dekka. Dlouho jsme dumaly, jaký název si máme 

dát. Napadalo nás toho hodně, až jsme si nevěděly rady, tak jsme si na 

papír napsaly počáteční písmena našich křestních jmen a skládaly, jak nás 

to napadlo a na konec s toho vylezlo DEKKA - Dorota Fojtáchová, Edita 

Daňková, Karolína Bušinová a Karolína Jahodová. Já jsem byla kapitánka. 

Psala jsem odpovědi na web. S holkami jsem se scházela i po škole, také 

jsme se vzájemně navštívily. Předtím jsme chodily do jiných škol a díky 

soutěži jsme se víc poznaly a sblížily. Nejlehčí se mi zdála třetí úloha ze 

třetího kola „kmenová příslušnost“. Podívala jsem se na obrázky psů a 

hned mě napadla odpověď. Hledané slovo bylo obratlovci. A tak nám to 

vycházelo i u ostatních úloh.       

                Karolína Bušinová, 6. A 

 

 

 

Pan učitel píše na tabuli vzorec H2SO4 a ptá se podřimujícího Petra co je to za vzorec? - 

Petr koktá: ,,Pane učiteli mám to na jazyku".  

-Tak to honem vyplivni, protože to je kyselina. :D 

A ovocné knedlíky?  

Jejich pravidelný konzument 

za měsíc zhubl 2 kg. Takže 

česká strava neškodí zdraví 

tolik jako americká. 
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VÝLET DO ZOO… 
 

Dne 14. 9. 2012 jsme navštívili společně se čtvrtou třídou ZOO Lešná ve Zlíně. Jakmile jsme tam 

dorazili, paní učitelka nám všem rozdala vstupenky. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a každá měla 

svého průvodce. My jsme začali u slonů, postupovali jsme směrem nahoru a skončili u žiraf a čtvrťáci 

postupovali naopak. Měli jsme výklad u slonů, u lva Trezora, u adaxů a buvolců, v Etiopii, kde jsou 

různí ptáci a opice dželady, které jsme sponzorovali, a nakonec u žiraf, zeber a nosorožců. Výklad byl 

velice poučný, dozvěděli jsme se o těchto zvířatech mnoho zajímavých věcí. Taky jsme zjistili, že jim 

zahynuli dva medvědi a dvě lvice. Ale také se tam narodili dva malí velbloudi. Mají i některá nová 

zvířata, jako jsou například dvě pandy červené nebo vydry obrovské. Dále jsme viděli tygry, 

plameňáky, supy, různé druhy ptáků, gibony, gazely, velbloudy, klokany (z toho tři bílé), lachtany, 

opice, pštrosy, prase savanovité, kozy, ovce, slepice, tapíry, mravenečníky, trnuchy, ryby, lenochody, 

obrovské želvy, koně, antilopy, jeřáby, kapybary, lamy, psa hřivnatého atd. Prošli jsme expozice 

Austrálie, Asie, Ameriky, Afriky i Amazonie. Nová Etiopie 2, kde budou hyeny a surikaty, ještě nebyla 

otevřená. Také jsme prošli novou asijskou zahradou, kde jsou různé zajímavosti. Byli jsme i v lanovém 

centru Lanáček. Zajezdila jsem si na koni a nově jsem si taky mohla vyzkoušet rýžování zlata. Nakonec 

jsme si mohli koupit různé suvenýry. I když jsem byla v ZOO Lešná již mnohokrát, tato návštěva 

s průvodcem se mi velice líbila. Každý rok nás zlínská ZOO překvapí něčím novým. Stále se zde buduje 

něco nového, a tak se při každé další návštěvě máme na co těšit. 

Nikola Fuchsová, 5. B 
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DRUŽINKOVÉ AKTIVITY … 
 

Výstava modelového kolejiště 
 

Ve čtvrtek 1. listopadu byla ve školní družině zahájena výstava modulové 

železnice ve velikosti HO. Akce trvala tři dny a kolejiště zaplnilo prakticky 

celou družinovou tělocvičnu. Po kolejích se prohánělo hned několik 

souprav současně. Výstavu navštívili nejen žáci naší školy, ale i mateřské 

školy z Uherského Brodu a okolí. Pro veřejnost byla akce přístupná v 

odpoledních hodinách a po celou sobotu. Setkala se s velkým zájmem 

veřejnosti. Tímto bychom rádi poděkovali za zapůjčení, náročnou 

instalaci a ukázkovou prezentaci modulového kolejiště provozovateli 

místní prodejny modelové železnice ECMODEL. 

Mgr. Dagmar Mandíková 
 

Družinové děti objevily tisíce barev podzimu 
 

Možná podzim vyvolává u někoho špatnou náladu, u dětí ze školní družiny je 

tomu ale naopak! 

Ve středu 3. října využily nádherného počasí a na zahradě se vesele pustily 

do rozvíjení své vlastní fantazie. Za pomoci dívek z osmých tříd vyráběly 

nádherné dýňové dekorace a podlehly tak nefalšované vůni podzimu. 

Mgr. Dagmar Mandíková 

CHAOZZová galerie… 
 

Nová rubrika našeho časopisu vám představí několik povedených obrázků vytvořených v hodinách 

informatiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vendula Vaculová, 9. B     Simona Crlová, 7. A   Jakub Hálka, 6. B 

 

 

 

 

 

 

 

          Denisa Ulčíková, 9. B      Jakub Havlík, 7. A             Filip Javor, 6. B 

 

 

 

 

 

Ptá se žák paní učitelky Frenzlové: „Paní učitelko, mohl bych být potrestán za něco, 

co jsem neudělal?“ A paní učitelka odpoví: „Jistě že ne!“ A žák na to: “Tak v tom 

případě Vám jdu oznámit, že jsem neudělal domácí úkol“ :D 

- Tak co, Michale, jak dopadlo vysvědčení?" chce vědět maminka.  

- "To je přece vedlejší, mami, hlavně že jsme zdraví." 
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VÁNOČNÍ BESÍDKA… 
 

 V pondělí 10. prosince uspořádala naše škola vánoční besídku pro naše rodiče, prarodiče, 

přátele a známé ve velkém sále Domu kultury v Uherském Brodě. Ve dvě hodiny se tu sešlo přes dvě 

stě účinkujících. Předsálí se už plnilo davem diváků. Nervozita vrcholila, chystaly se kulisy blíže k jevišti 

a upravovaly se kostýmy. Konečně dala režisérka dnešního programu, paní učitelka Bistrá, pokyn a 

otevřely se dveře. Diváci zaplnili sál, zazvonil zvonek a mohlo se začít. 

 Na začátku nás uvítaly Bára Sedláčková a Patricie Havlová ze 7. A. Sedmým rokem naše škola 

sponzoruje ohrožené druhy zvířat v ZOO Lešná. S částkou 64 323 Kč jsme se za ty roky zařadili mezi 

nejvýznamnější dárce z řad škol. Žáci vyráběli a 

prodávali vánoční dárky. Výtěžek z jejich prodeje 

věnujeme pro papouška aru hyacintového. Toto 

vystoupení bylo poděkováním těm, kteří nám 

přispěli. 

Po tomto úvodu Bára pozvala na pódium děvčata 

z kroužku, který vede paní učitelka Chmelařová. 

Děvčata s balónky krásně rozjela Vánoce s 

aerobikem. 

 Flétnový kvartet z 5. B byl pro mnohé 

překvapením. Simona Kočicová, Sabina Machalová, Tomáš a Jonáš Horňákovi zahráli koledy „Jak jsi 

krásné, neviňátko“ a „Nesem vám noviny“. 

Bílomodrou něhu přinesli prvňáčci z 1. A ve šmoulím tanečku, 1. B zazpívala píseň „Tak to tenkrát 

bylo“ od skupiny Nerez, zadupali si na písničku „Proč“ a zatančili se Zimní královnou „Už padá sníh“. 

 Temperamentní country tance předvedli kovbojové a jejich girls z 2. A v plné parádě. Klobouky, 

sukně…, dlouhý dvojřad a dlouhý potlesk. A rej pokračoval. Zima, zima, zima všude je veliká, všude 

sníh, ale nás rozehřála 2. B v taneční férii s paní Zimou a Patem a Matem. 

 Stalo se už vánočním zvykem vidět pohádku Mrazík. Děti ze třetí třídy si ji pro nás nachystaly 

jako moderní taneční šou v kulisách a nádherných kostýmech, které si sami připravily. Mně osobně 

nadchla choreografie loupežníků. Kluky ta role dost bavila. Nechyběla Nastěnka, Ivánek, Baba Jaga i s 

domečkem, Dědeček Hříbeček a děvčata jak z růže květ, radost pohledět. 

 Folklór nám předvedla třída paní učitelky Vrbové, tanečnice z OldŠavy. Třeťáci měli pásmo 

lidových říkadel a krásnou koledu. Měla hodně slok a diváci začali fandit zpěvákům potleskem, což ale 

znamenalo postupné zrychlování zpěvu. Možná tak zpěváčci ztratili rytmus, zcela jistě ale získali 

sympatie a ovace na závěr. 

 Poprvé spolu vystoupily dvě třídy. 4. A a 5. B se už zase těší na Vánoce. Připravily si legraci a 

pěknou podívanou. 

 4. C nám přinesla vánoční stromek a sborem zapěla písničku od Lucky Vondráčkové „Vánoční 

strom“. Veselé Vánoce všem čtvrťáci popřáli i na svých malovaných tričkách. 

 Páťáci z áčka přidali v originále Jingle bells, přišli v červených čepicích Santa Clause a celou 

píseň si rytmicky udirigovali. 

 Z družiny přijeli filmaři ukázat natáčení nového muzikálu Děti ráje. Klapla klapka a kameraman 

začal točit. Matka v podání Žanety Gazdíkové a otec David Oharek mají trápení se svou dcerkou 

Nikolou Nejedlíkovou, která má ráda nejen růžovou, ale i céčka. Uchází se o ni šikovný mládenec, 

dědic továrny na céčka Viktor Čubík. Jednoduchý příběh, plný písniček, výborně obsazené hlavní role a 

sbor, který hezky zpíval a tančil. Závěr se nedovíme, režisér nám to totiž utnul. 

 O jímavý závěr galavečera se postarala s písničkou Johna Lennona děvčata z osmičky a naše 

šikovné konferenciérky, které popřály všem příjemné prožití vánočních svátků. Věřím, že naše 

vystoupení tu krásnou vánoční náladu přineslo i všem divákům a účinkujícím. Tož šťastné a veselé! 
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foto Jaromír Novák, text Mgr. Veronika Pálková 
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KOMIKS … 

 
Pokračování příště… 

Lajka nouzově přistane na Marsu. Přežije to? A jak se dostane pryč? To všechno a ještě o 

moc více najdete v druhém díle komiksu, na který se můžete těšit již v červnu. 

píše a maluje David Strnad, 6. B 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ondřej Daníček, 2. B        Nikola Fuchsová, 5. B     Marek Janiga, 6. A 
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FILMOVÉ OKÉNKO … 
 

Žena v černém 

Žánr: Horor, thriller 

Tento duchařský horor se odehrává v Anglii na východním 

pobřeží. Právník a vdovec Arthur Kipps (Daniel Radcliffe - 

herec slavného Harryho Pottera) nechává svého malého 

syna doma a odjíždí do vzdálené vesnice, aby zde vyřídil 

právní záležitosti týkající se domu Eel Marsh House, jelikož 

majitel tohoto domu nedávno zemřel. Brzy po příjezdu začne 

spatřovat tajemnou ženu v černém a v domě zažívá děsivé 

chvíle. Ve vesnici se dozvídá, že od jeho příjezdu začaly 

umírat děti. Kipps se pouští do odhalování záhadné minulosti ženy v černém a musí vražedné řádění 

zarazit, než se něco stane jeho synovi, který se za tátou přijede podívat.  

Podle mého názoru se jedná o jeden z nejlepších duchařských hororů poslední doby.   

            David Navrátil, 9. A 

Hobit: Neočekávaná cesta 

Žánr: Dobrodružný, fantasy 
 

Hobit je film, který navazuje na trilogii Pána 

prstenů, ale dějově ho předchází. Je to snímek 

Petera Jacksona, který zároveň natočil film Pán 

prstenů. Příběh Hobita neboli Bilba Pytlíka se 

odehrává v prostředí tajemných lesů, starých 

jeskyní a nebezpečných hor. Hobit se vydá na 

dobrodružnou výpravu, při které bude muset projít 

nebezpečím a odvážně vytrvat, aby získal trpasličí 

království Erebor, o které trpaslíky připravil drak 

Šmak. Na cestě ho bude doprovázet čaroděj 

Gandalf Šedý, legendární bojovník Thorin a dvanáct trpaslíků. Jejich cílem je Hora, která leží na 

východě ale aby ji zdolali musí se nejprve dostat z jeskynního systému, kde se Bilbo ztratí a narazí na 

někoho, kdo mu navždy změní život... na Gluma. Bilbo zjistí, že Glum vlastní vzácný prsten, se kterým 

je spojen celý osud Středozemě. Pokusí se získat tento prsten, „miláška“, do vlastní moci.       

                Filip Šiška a Vratislav Smetana 9. A 

Paranormal Activity 4 

Žánr: Horor 
 

Paranormal Activity 4 je pokračování hororové série, které 

navazuje volně na druhý díl, kdy malého Huntera unese 

démonem posedlá Katie. O pět let později se přestěhují na klidné 

americké předměstí. Když jednou Katie odjede neznámo kam, 

nechá se svolením Huntera u sousedů. V tu chvíli se v domě 

začínají dít paranormální jevy, kterých si zpočátku všímá hlavně 

dcera. Proto po celém domě nainstalují kamery a jiná zařízení, 

aby věděli, co se v noci děje. Podivných jevů přibývá, napětí 

houstne a vše se blíží k děsivému konci.          obrázek Aneta Rajsiglová, 5. B 

Z důvodu sledovanosti a zájmu o Paranormal Activity tvůrci slibují i  

5. díl na příští rok. Dílů se však může objevit ještě víc.      

         článek David Navrátil, 9. A 
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HUDEBNÍ OKÉNKO … 
 

Korpiklaani 

Styl hudby: Folk metal 

 Korpiklaani je finská hudební skupina, založená v roce 

1993. Jejich žánrem je folk metal, což je metalová hudba 

okořeněna trochou tradice a lidové hudby. Právě tímto si u 

mě tento interpret získal velké plus. Metalová hudba se mi 

nelíbí, ale Korpiklaani jí dodali něco, co mě oslnilo. Častými 

motivy jejich písní je finská a laponská příroda, stejně tak i 

pro Finsko typický alkohol. Někteří si ji možná vybaví pod 

názvem Shaman, který nesli do roku 2003. Jejich front-

manem je zpěvák Jonne Järvellä, texty jim tvoří umělec Juha 

Jyrkäs, který s nimi častokrát zpívá a hraje na kantele. Kantele je původní finský hudební strunný 

nástroj, který vypadá jako dřevěná miska, přes kterou jsou natažené struny. Funguje na principu 

harfy. Korpiklaani ve své hudbě rovněž používají tzv. sámský joik (laponský styl hudby, znějící 

podobně jako indiánská hudba).  

 Možná si vzpomínáte na jednu z nejpopulárnějších písní minulého desetiletí. Jmenuje se Ievan 

Polkka a tehdy ji z lidového originálu přezpívala folková skupina Loituma v podání a cappella. Letos se 

dostala do rukou Korpiklaani a ti z ní udělali mistrovské dílo. 

 Mrzí mě, že na stránky Chaozzu nelze přenést jejich hudební ukázku. Pokud jsem vás ale zaujal, 

jejich písně najdete i na YouTube.com. Nebo se vydejte na jejich koncert! 21. února vystoupí 

v Bratislavě!             Tomáš Lukeš, 9. A 
 

PSY - Gangnam Style 

Styl hudby: Rap 
Gangnam Style je píseň jihokorejského rappera PSY. 

Premiéry se dočkal 15. července 2012 jakožto úvodní píseň 

rapperova šestého studiového alba PSY's Best 6th Part 1. 

Debutoval jako číslo jedna v jihokorejské národní hitparádě 

Gaon Chart. Na počátku října téhož roku přesáhla jeho 

sledovanost na stránce YouTube počet 410 milionů 

návštěvníků, čímž se stal nejsledovanějším videoklipem žánru 

K-pop v historii YouTube. V polovině října se jednalo již o 

téměř 0,75 miliardy zhlédnutí. Nejsledovanějším videem všech dob vůbec se stal dne 24. listopadu, 

kdy přesáhl hranici 803 milionů zhlédnutí a tím překonal do té doby první klip Baby od Justina Biebera. 

V září byla píseň nominována v kategorii „Nejlepší video“.  
Jaroslav Hauerland, 6. B 

HÁDANKY VE SLOVENŠTINĚ … 

Uhádneš? 

 

 

 

 

 
školní časopis Dúha, ZŠ Nad Medzou, Spišská Nová Ves, Slovensko 

Modrý klobúk, čo celý svet prikryje. ebeN

Nebo 

Kadekoľvek chodí, dom si so sobou vodí. kámilS 
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BÁSNIČKY OD NAŠÍ ANIČKY (Anička Plášková, 6. A) … 
 

  Nesmíš 

  Nesmíš chodit na to hřiště, Nesmíš provokovat sestru, 

  nesmíš jít na pískoviště,  jdi si umýt svoji vestu! 

  nesmíš se v zimě koupat,  Nesmíš plýtvat vodou, 

  nesmíš se na houpačce houpat. neb sousedi vytopení budou! 

  Nesmíš se na televizi dívat, Nesmíš zkrátka dělat nic, 

  Radši běž nádobí utírat!  co Tě může ohrozit. 

   
 

  Ťava čili velbloud 
 

  Přede mnou je velká hlava.  Na Slovensku se usadili, 

  Že je to pes? Ne! Je to ťava!  společně tam mlíčko pijí. 

  Dojel sem, vážení.   Opilí jsou tak už dost, 

  Je to velbloud, řekla bych.  je tu další nový host. 

 

  Přijel k nám autíčkem,  Ptáte se mě, kdo je tu? 

  z domova za mlíčkem.   To vám říci nemohu.  

  Ťavy mléko pijí    Uhodli jste, výborně!   

  a autíčko řídí?    Je to velbloudí bohyně. 

 

  „To jako fakt?“, divím se tomu. Anebo zkrátka ťava, 

  Ale je to tak!   co nám sežrala vše z rána. 

  Přátelí se s korytnačkou,  Teď nesnáším velbloudy, 

  to je želva po Slovensku.  snědí všechny zásoby. 

 

  Moje nové hodinky 
 

  Jednou ke mně takhle zrána „Vše nejlepší ke svátku,…“ 

  přišla moje hodná máma.  „Máme novou zahrádku?“ 

  Balíček mi přinesla   „Kdepak zahrádku, ne, ne,  

  a zřetelně pronesla:  dáreček tě nemine!“ 

 

  „Moje milá Aničko,   Krabičku přede mě postavila, 

  já ti nesu přáníčko.“  byla malá, hezká, bílá. 

  S těmi slovy odešla   Když jsem ji otevřela, 

  a balíček přinesla.   hodinky jsem uviděla. 

 

    „Tady máš hodinky nové, 

 Abys nemusela nosit ty staré.“ 

Šla jsem dát mámě velkou pusu 

 a pospíchala nakrmit naši husu. 

 

 

 

 

 

V našem literárním 

kroužku dramatickém 
 

Do našeho kroužku literárního 

chodí dětí málo. 

Představte si, dětí šest,  

hraje u nás na nástroj. 

 

Milan hraje na kytaru,  

pouze jenom ligaturu. 

Natálka je jemná, 

jak víla Amálka. 

 

Hraje na housličky,  

zatím jen jemné písničky. 

 

Hanka hraje na klavír,  

ale jen písně o koních. 

 

Tak abych nezapomněla na Maxe.  

Rád hraje na housle  

u svého učitele Morouse. 

 

Máme tu i Věrku, 

často se dívá na telku. 

Hraje se mnou na flétny, 

v základní škole umění. 

 

To je všechno, je nás málo. 

Nemáme tu však nabafáno!  

Pokud byste se chtěli jít podívat, 

vezměte si velké zásoby jídla. 

 

Jestli byste se chtěli přidat, 

musíte zhubnout o dvě kila. 

Pozor ale!  

Bloudí tady velký duch 

a jde z něho hrozný puch! 

                     

Povídají si v parku dva důchodci: „Tak to vidíš, kamaráde. Dřív jsme se ládovali párkem 

v rohlíku a teď si můžeme dovolit jenom rohlík v parku.” :D 

"Proboha, co sis to koupil za látku na oblek? Ty sis v životě neuměl nikdy nic pořádně 

vybrat!" nadává manželka manželovi. "Jó, to pozoruju, když se tak na tebe dívám...!" 
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SLOHOVÁNÍ … 
 

Buddhismus 
 

 Jedná se o indické náboženství, které je v poslední době velmi oblíbené i na západě – v Evropě 

a Americe. Současný buddhismus vychází z učení indického prince Siddhártha Gautamy (později 

Buddha). Ten vyrůstal v paláci svého otce obklopen přepychem a zcela odříznut od světa. Jeho otec se 

ho snažil ochránit před utrpením všedních dnů a to z jednoho prostého důvodu. Podle legendy bylo 

nad jeho kolébkou proneseno proroctví. To říkalo, že z něj vyroste buď velký válečník, nebo duchovní 

vůdce. Jeho otec samozřejmě chtěl, aby z něj byl válečník a po jeho smrti i vládce. 

 Během jedné návštěvy se ale jeho sluhům nepodařilo na něj dohlédnout a princ se dostal na 

ulici. To, co tam viděl, muselo být velmi šokující, protože dosud žil v domnění malého naivního dítěte. 

Žil v království, kde „není chudoba a nikdo neumírá''. Tento šok způsobil, že opustil svůj palác a začal 

putovat. Hledal vysvobození pro trpící lid. Během svého hledání vyzkoušel různá náboženství, ale 

žádné se mu nelíbilo. A tak si sedl pod strom a začal přemýšlet – meditovat. Takto rozjímal, až dosáhl 

osvícení (někdy se říká také probuzení, záleží na překladateli). 

 Ze závěrů, ke kterým došel, sestavil učení. Cílem buddhismu je dosáhnout osvícení podobně 

jako Buddha. Buddha se dokázal vysvobodit od všech nepříjemností a nejspíš se mu to i povedlo, a 

když se ho jeho následovníci (žáci) ptali, proč tak září, jeho odpovědí byly Čtyři vznešené pravdy. Dnes 

se překládají různě, ale zněly asi takto: Podmíněný život je utrpení. Existuje příčina tohoto utrpení. 

Existuje konec utrpení. A existuje cesta, která k tomuto konci vede. 

 Dále Buddha učil karmě, tu určitě znáte z amerického seriálu „Jmenuju se Earl“. Ale pro ty co to 

neznají, tak karma znamená, že každý čin má svůj následek. Buddhismus nevěří na osud – že se to tak 

mělo stát, a nevěří ani v žádná božstva (pro ty, kdo to nevěděli, tak správně ta socha obtloustlého 

sedícího chlapa neznázorňuje žádného boha, ale pouze samotného Buddhu, tedy člověka), tudíž 

buddhista si nemůže říct, že se to tak mělo stát – že Bůh to tak chce. Buddhista ví, že to je důsledek 

nějakého jeho chování v minulosti, a proto to nemůže svést na nikoho jiného než na sebe. 

 Budhismus je považován za nejmírumilovnější učení. Učí nenásilné cestě, a nejspíš proto se 

stalo inspirací pro mnoho moderních mystik. Obzvlášť v dnešní době válek se k buddhismu uchyluje 

stále víc lidí. 

 Když teda buddhismus nemá boha, tak v co věří? V tomto učení není bůh ale ty. Jediným 

učitelem jsi ty. Jen ty, tvé srdce a tvá intuice. Buddha chtěl, aby si jeho žáci, vše co jim řekl, ověřili a 

věřili jen v to, v co chtějí. Aby si uvědomili, že jejich mysl je nesmrtelná a že v sobě najdou každou 

odpověď. Záleží jen na tobě, v co budeš věřit. 

 Učil je reinkarnaci (=převtělení), že smrt je jen přestupná stanice, kde vystoupíte a čekáte na 

další vlak – na další tělo, které vás proveze novým životem. Do dalšího života vstupujeme proto, 

abychom se naučili něčemu, co ještě neumíme. Ale zároveň se nestresovali, že něco neumíme, protože 

nikdo v první třídě neumí řešit rovnice, ty se naučíme až v dalším ročníku – dalším životě. Takže 

minulost ani budoucnost nehraje roli, protože v ní nežijeme. Žijeme právě teď, a proto bychom se měli 

soustředit na současný okamžik a užít si ho. Tak přeju hodně štěstí.      Vratislav Smetana, 9. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hanáčková, 8. A 

M. Lišková, 8. A 

M. Urubčíková, 8. A 
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ZE SVĚTA PSŮ – BORDER KOLIE … 
 

Úvod 

Dnes to bude o border kolii, psu vyšlechtěném na pomezí Velké Británie a Skotska, v oblasti jménem 

Bourder Counties. 

Border kolie se řadí mezi nejchytřejší psy na světě. 

Já doma chovám fenku této rasy, a tak bych vám rád o ní něco řekl. 
 

Charakteristika 

Border kolie je všestranný ovčácký pes. Vyznačuje se svou hbitostí a aktivním stylem života. 

Již v roce 1570, když byla rasa šlechtěna, se pastýři snažili vycvičit všestranného pracovitého 

ovčáckého psa.  Díky tomu se dá border kolie učit ve všech psích sportech, vyniká taky jako hlídač 

dobytka a ze všeho nejvíc miluje agility – psí sport, o kterém si řekneme později. 
 

Existují tři barvy border kolií: (zleva: černo-bílá, červeno-bílá, blue merle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Historie plemene: 

První zmínka o pracovitých ovčáckých psech, tedy o border kolii jak ji známe, pochází z roku 1570, kdy 

dr. John Caius, vrchní lékař královny Alžběty I., napsal své Pojednání o anglických psech. Popisuje 

práci border kolie, jeho schopnost přivést či přihnat ovce na pánův hlas nebo hvízdnutí, bližší 

informace o typu psa nepodává. Kolem roku 1700 již existovalo více zpráv o „kolii“ – pastýřském psu, 

oblíbeném mezi skotskými pastýři. Tito psi se osvědčovali při práci s ovcemi a dobytkem.  

Horští pastýři sestupovali na zimu do nížin a údolí, během jara a léta se pak vraceli do hor a kopců. Psi 

byli jejich stálými společníky, hlídači a pracovními partnery. První uznání plemene započalo zkouškami 

ovčáckých psů, které se konaly roku 1873 v severním Walesu. A 42 let na to roku 1906 vznikla 

Mezinárodní společnost ovčáckých psů. 
 

Psí sporty 

Jak už jsem výše napsal, border kolie je skvělá v agility a rád bych vám něco o tomto zábavném psím 

sportu pověděl. Agility je druh sportu či zábavy se psem 

založený především na vzájemném vztahu majitele a jeho 

psa. Nepodporuje agresivitu, zvyšuje ovladatelnost pejska, 

jeho schopnost reagovat na povel psovoda i v nezvyklých 

situacích. Je vhodný pro psa jakékoliv velikosti, pohlaví a 

plemene. Neklade ani žádné zvláštní požadavky na 

psovoda, jeho věk či kondici. Agility je vlastně takový psí 

parkour – trénují se při něm tunýlky, skočky (na obrázku), 

dále pak kladina, šikmá stěna (áčko). Posuzuje se podle 

chyb a dosaženého času, ve kterém pes parkour zaběhne.            David Strnad, 6. B 

 

 

 

Pětkař přijde domů a volá: „Mámo, táto, dostal jsem dvojku!” 

„No výborně, a z čeho?” 

„Z chování.” :D 
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SPORTOVNÍ PŘEHLED … 
 

Řadu úspěchů nám přinesli naši florbalisti, mladší chlapci a děvčata 6. - 

7. tříd postoupili do kraje, další kola bojů je čekají, tak jim držme palce. 
 

Podzimní část Aerobik Tour měla tři 

kola, odkud jsme si vždy přivezli 

nějakou medaili. V prosinci čekalo 

naše děvčata finále ve Zlíně. Byli 

jsme vyhlášeni nejúspěšnějším 

klubem celého finále. Za náš klub cvičilo 37 cvičenek ve všech 

kategoriích a holky vybojovaly osm medailí, z toho pět zlatých. 

Velkou nadějí je Terezka Luxová z 1. A. Bravo! 
 

Velmi se u nás daří atletice. 4. místo v krajské Kinderiádě. Zlatá štafeta na olympijském dnu zdraví se 

skvělým výkonem Tomáše Zimčíka a Filipa Šišky z 9. A, 10 medailí z olympiády I. stupně okresu, 

Julie Popelková 4. B (skok daleký), Viktor Kostiha 4. A (sprint 50m), Kryštof Obadal 4. B (běh 600m), 

Radim Horák 6. B (sprint 50m), Martin Zetík 6. A (hod míčkem) a štafeta dívky 3. třída - Havlíková, 

Popelková, Matušová a Bartošová.             
 

KŘÍŽOVKA … 
 

                   Knihy se půjčují v… 
                Dcera babičky 

                       Žába žijící v pralese 
                Ranní vláha 
                 Drahý kov 
                 Citlivé svazky buněk 
               Nesplnitelné představy 
               Synonymum ke slovu internet 
  X           
                 Zkamenělá hornina 

              Střelná zbraň 
                 Čára 
               Potomek vlka 
                Přístřeší 
                 Ďábel 

 

    TAJENKA:______________________ 
 Vytvořila Petra Troubilová, 8. B 

Přejeme našim věrným čtenářů m krásné prož it í  svátků vánočních  a  

šťastný  nový  rok 2013!  
 

Toto číslo pro vás připravili: 

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

Šéfredaktor, příprava pro tisk:  Tomáš Lukeš, 9. A 

Redaktoři:      David Navrátil, 9. A; Vratislav Smetana, 9. A; Filip Šiška, 

9. A; Petra Troubilová, 8. B, David Strnad, 6. B; Jaroslav Hauerland, 6. B; Anna Plášková, 6. A; 

Karolína Bušinová, 6. A; Tereza Hlavsová, 5. A 

Časopis je obohacen o sněhové vločky Dorotky Fojtákové ze 6. A 

Aerobic Tour Veselí n. Moravou 

Culíkaté florbalistky ze sedmičky 


