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Co najdete v našem 
časopise ? 

 

• úvodník 
• co se děje  
• ankety 
• besedy, akce 
• interview 

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

 

 

 
 

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

 

Loučení… 
 

Nikdy jsem si 
nemyslel, že teď, 
když končím 
devátou třídy a 
odcházím ze 
základky, budu 
tak nostalgický. 
Jsem od narození 
citlivý, ale teď je 
to se mnou 
zajímavé. Když 
v těchto dnech 
jdu z vyučování 

domů, na schodech se zastavím, podívám se na zábradlí. Kolik dětí jako já se 
jej dotklo? Kolik pracovitých lidí jej natíralo? Jak moc jsme se my děti změnily 
za padesát let školní existence? Každý začínal od píky, tedy první třídy. Já 
jsem ji miloval. Když jsem byl poprvé ve škole, maličký, ale nebojácný, hrozně 
jsem se divil. Skončila sladká doba hraní ve školce, krásné nicnedělání. A 
přišly také první povinnosti, nebylo to sice nic velkého, písmenka, ale přece to 

byl nějaký řád, ruch a já byl uprostřed tohoto dění. Snažil jsem se učení brát jako hru. A tato hra mě velmi 
bavila. Na počkání jsem hrdě každému ukazoval sešity, návštěvě jsem při odchodu sděloval, kolikrát u nás 
byli na toaletě a kolik vypili šálků kávy. Potom přišly vyšší ročníky a já jsem poznal, že když udělám klukovinu, 
přijde trest. Pak přišly první lásky, rozchody, kamarádství a první klukovská bitka. Poté jsem se přestěhoval v 
páté třídě do Brodu. Byl jsem původně z Vlčnova, kde jsme byli s učením trošku pozadu, ale v Brodě mě 
nakonec vzali mezi sebe. Sotva jsem se stačil skamarádit s novými lidmi, přišla šestá třída a nové třídy. 
Učitelé nám vštěpovali jednu věc: „Teď už budete muset něco dělat!“ Ale já si vzpomněl na první třídu a zase 
jsem si se školou jen hrál. Poznal jsem svoje  kamarády z nové třídy a teď v devítce bych je nevyměnil ani za 
milion.  
I když všichni školáci aspoň jednou za den řeknou, že je škola depresivní ústav a že by ji nejradši vyhodili do 
vzduchu, měli by pamatovat, že tam je všechno dění, tam strávíme půl dne s našimi kamarády, tam se učitelé 
snaží nám vštěpovat to nejcennější, co znají, abychom nebyli generace hlupáků. A proto teď, když už z této 
školy odcházím a jsem si vědom, že vám nemám co poroučet, chci vám jen říct…… „Mějte školu za moudrou 
tetu a učení jako hru tak jako já.“ 

Jakub Šustr, 9.B 

Poslední den ve škole 
Zvoní!!! Dnes je poslední den, kdy jsem na této škole. Naposled slyším školní zvonek, naposled se otáčím po 
školních chodbách a snažím se vtisknout do paměti co nejvíce vzpomínek. Když vycházím ze dveří, je mi 
smutno. Právě skončila bezstarostná léta, která neuvěřitelně rychle utekla. Je to jako včera, když jsme jako 
malé děti vcházely do této budovy. A dnes? Vyrostli jsme, jsme dospělejší, někteří dokonce i chytřejší ☺. Ani 
jsme si pořádně nezvykli, ani se pořádně nepoznali a už odcházíme. 
Naposled se otočím a jdu vstříc novému dobrodružství…    Simona Kandrnálová, 9.B 
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Sbohem 
Loučím se, školo, loučím, již teď při psaní básně brečím. 
Křičím a volám na shledanou, ale v duchu si říkám - brzy na viděnou. 
Já těšila se, až odtud vypadnu, a teď uvažuji, že asi radši propadnu.  
     Veronika Jahodová, 9.B 
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C O  S E  D Ě J E … 
 

Zápis dětí do prvních tříd  
15.ledna probíhal na naší škole zápis dětí do 

prvních tříd. Paní 
učitelky prvního 
stupně si pro ně 
připravily pestrý 
program. Děti 
zpívaly písničky, 
přednášely básně, 
kreslily a slepovaly 
různé tvary, 

poznávaly zvířátka a barvy. A tak děti zúročily 
všechny své dovednosti, které se naučily jak ve 
školce, tak doma s rodiči. Odměnou za jejich úsilí 
byla malá plyšová hračka a pro každého taška se školními pomůckami.  
Poté, co děti splnily všechny úkoly, šly se seznámit s panem ředitelem. 
Děti nejen ochotně odpovídaly na naše otázky, u kterých se můžete i pobavit na stránce Ankety, 
ale rády se také nechaly vyfotit společně se svými novými učitelkami. 
Na budoucí žáky naší školy se už paní učitelky hodně těší, jelikož byly s jejich výkony spokojeny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Andrea Gahurová 
Aneta Lukešová 

 
 
 
 

 
 

Je to tady ještě lepší, 
než jsem myslel! ☺ 

Perličky… 
Tři potraviny, bez kterých člověk nemůže 
žít, jsou snídaně, oběd a večeře. 
Experiment je třeba to, když maminka 
něco uvaří a my hádáme, co to je. 
Jídlo musíme dojídat, aby ho mouchy 
neroznášely po ostatních lidech. 
Včelím medem neplýtváme, protože se 
nevyrábí, ale vzniká poctivou prací. 
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CO SE DĚJE …  
 

NOVÍ POMOCNÍCI V KOUZELNÉ LABORATOŘI 
 

Do jedné z květnových laboratoří jsme přizvali na pomoc hodně 
maličké asistenty – bakterie. Ty s námi měly spolupracovat a 
podílet se na rozluštění další záhady. Neviděli jsme je pouhým 
okem, ale s jistotou víme, že nás celým pokusem provázely a 
snad nám i pomáhaly.  
Bakterií žijících s námi, kolem nás i v nás samotných je 
nepřeberné množství. Jenom v kuchyni jich najdete tolik, co 
všech lidí na zeměkouli. Hemží se to jimi na stole i utěrce, 
v dřezu i v myčce, ba i na ručníku odpočívají, klouzají se po 
myši u počítače, hrají si 
na honěnou na 
záchodovém prkýnku, 
létají si vesele 

vzduchem a čekají na svoji příležitost, jak člověku pomáhat, ale 
taky škodit, a některé umí v nestřežené chvíli i velice 
nebezpečně zaútočit. 
My jsme v tento den spolupracovali s hodnými bakteriemi, které 
nám pomohly sníst zbytky jídel ze školní jídelny a proměnily tak 
nesnědenou porci kteréhosi žáka-nedojídálka v kompost a ten je 
zas pochoutkou pro rostlinky. Zdali se pokus vydařil a bakterie 
nezahálely, budeme určitě informovat.        žáci 2.A 
 
EXPEDICE RYBNÍK 
Dobrodružná výprava dětí z 2.A se odehrála v rámci 
výuky prvouky. Děti se vydaly do přírody zkoumat 
vinohradský rybník a jeho blízké okolí. Vyzbrojeny 
nezbytnými pomůckami a hlavně zvědavostí se vrhly 
vstříc do náruče poklidné přírody, kterou už ale na 
začátku kazil dojem z odpadků poházených všude 
kolem. 
To je však nezaskočilo, vybalily tmavé pytle a břehy 
pokojně bublajícího vinohradského potoka vyčistily. 
Děti měřily šířku koryta, teplotu vody v rybníku, to 
aby věděly, jaká teplota je pro žabí miminka-pulce 
ta nejlepší. Z putování kolem rybníka si s sebou do 
školy odnesly spoustu nových poznatků, zážitků a na 
památku také kamínky, v nichž jsou zakleti duchové vinohradského rybníka a kteří jim budou připomínat 
první EXPEDICI za poznáním.  
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I N T E R V I E W    s  p. uč. Mirkou Chupíkovou, tř.5.B 
 

1. Jaké dvě vlastnosti nesnášíte? 
Nelíbí se mi nadutost a neochota. Mám ale tenzi pořád někoho měnit k 
lepšímu.  
2. Jaké je vaše nejoblíbenější místo na zeměkouli? 
Rudice – vesnička má středisková. 
3. Chtěla byste se stát prezidentkou České republiky? 
Ještě do včerejška ano. Dnes jsem se rozhodla, že se dám na dráhu 
lidové vypravěčky. Ono to vyjde nastejno. Kam přijdete, tam kecáte 
nesmysly a lidi vás za to platí.  
4. Zkuste se charakterizovat jednou větou. 
Jsem, jaká jsem. Spolehlivá (podle sebe), tvrdohlavá (podle syna), 
jedinečná (podle manžela), rychlá (podle výpravčího vlaku), ukecaná 
(podle řeči), hodná (podle dcery) a nápaditá (podle tohoto rozhovoru).  
5. Co děláte ve volném čase? 
Létom ja guljáju v párke, zimój ja neguljáju. Pokouším se hrát 
ochotnické divadlo, jezdím na kole, fandím všemu a všem, zahradničím. 
6. Co si myslíte o naší škole?  

Školu dělají lidé. Máme tady kvalitní školní časopis, vynikající školní kapelu, akční školní družinu, vstřícné, 
kvalitní pedagogy, hodné a slušné žáky, usměvavé paní kuchařky a ochotné paní uklízečky. Máme tři 
silné muže, kteří udržují na škole pořádek a disciplínu. Co si přát víc? 
7. Jaká jste byla studentka? 
Měla jsem vždy vypracované domácí úkoly. Byla jsem ale asi trochu drzá, vadila mi nespravedlnost. Ta 
mi ale vadí vlastně pořád. Takže – byla jsem taková studentka, jaká jsem dnes učitelka. 
8. Praktikovala byste na škole tělesné tresty? 
Na kom? Na učitelích? Některým by se to možná i líbilo.  
9. Nechtěla byste někdy učit II. stupeň? 
Chtěla. Hlavně vás, deváťáky. 
10. Jak si představujete báječný den? 
Ležing a masáže určitě ne! Báječný den musím strávit s příjemnými lidmi. Měl by to být bezstarostný den 
plný slunce, dobrého jídla, sportu (kolo, plavání) zakončený rockovým koncertem pod širákem. V tento 
den bych nechtěla řídit!!!!!! 
11. Jaký jste dostala nejbizarnější dárek? 
Od tchyně krásné kolo. Bohužel řádně nebrzdilo, přišla jsem na to při jízdě dolů kopcem.  
12. Chtěla jste být vždy učitelkou? 
Vlastně ne. Tíhla jsem k uniformám, chtěla jsem být kosmonautem, později policistkou. 
13. Za co byste utratila 10 milionů? 
Částí peněz bych zabezpečila svou rodinu a zbytkem bych sponzorovala TJ Sokol Rudice. 
14. Jaký byl váš nejsilnější životní zážitek? 
Nedovedu přesně říct. Pro mě je silné skoro vše. Mně stačí ke štěstí, když se na mě lidé upřímně 
usmívají a když kola brzdí. 
15. Máte životní vzor? 
Nikoho konkrétního. Ale od dobrého člověka si beru něco pozitivního. Nemyslím VIRUS HIV!!!! 
16. Co první školní láska? 
Mám to štěstí, že mé platonické školní lásky jsou mi nakloněny stále. Platonicky. 
17. Čeho chcete v budoucnu dosáhnout? 
Konkrétní cíl nemám, chtěla bych žít v pohodě. Životní šance ale nemíním zahazovat. 
18. Co si myslíte o dnešní mládeži? Jak se lišíme od vaší generace? 
Myslím si o vás jen to nejlepší. Za nás nebylo techno a hip hop, ale myslím, že je to super ventilační 
muzika. Lidé se dělí na hodné a hodnější, ne na staré a mladé.  
19. Bude se vám stýskat po vaší třídě? 
Bude. A moc. 
20. Jaké filmy ráda sledujete? 
To se raději ani neptej! Kulantně řečeno, mám ráda oddychové filmy, při kterých se jen řehtám a 
nemusím se bát o hlavního hrdinu.      Děkuji  za rozhovor.           Kuba Šustr 
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B E S E D Y ,  Z A J Í M A V É   A K C E 
 

 „Láska ano, děti ještě ne“ 
V rámci rodinné výchovy jsme se 28.dubna v brodském kině zúčastnili besedy „Láska ano, děti ještě ne“, 
která byla realizována v rámci projektu Regionální koncepce sexuální výchovy pod záštitou vzdělávací 
agentury CAT Ostrava. Přednášející MUDr.Janíček nás zajímavou a poutavou formou seznámil s různými 
druhy antikoncepce, s teoretickými a praktickými radami, jak se chránit před potenciálními riziky spojenými s 
pohlavním životem. 
Projekt byl obohacen 120 instruktážními snímky zpracovanými v multimediální dataprojekci a mnoha 
autentickými videovstupy, někdy velmi vtipnými, při kterých se smála i nejedna paní učitelka v sále. Mnozí 
z nás ani netušili, kolik ochranných prostředků je k dispozici před nechráněným pohlavním stykem. Přestože 
někteří mysleli, že se už nic nového nemohou dozvědět, věnovali jsme akci velkou pozornost a spousta z nás 
opouštěla kino s dobrými dojmy.  

 
Andrea Gahurová, Aneta Lukešová 

 
Velikonoční jarmark 

 

„Hody, hody, doprovody, 
dejte vejce malovaný, 
nedáte-li malovaný, 
dejte aspoň bílý, 
slepička vám snese jiný.“ 
 
Tato říkanka se naší nesla školní jídelnou na škaredou středu“. 
Podle lidové tradice se v tento den nesmí nikdo škaredit, 
protože by mu to už zůstalo ☺. 
Ale dnes se opravdu nikdo nemohl škaredit, protože naši žáci 
se svými učitelkami nachystali Velikonoční jarmark. A že bylo 

na co se dívat! V hlavní jídelně se shromáždili rodiče a prarodiče těch nejmenších, aby vyslechli prvňáčky 
s velikonočním koledováním a s představením „Paleček a jeho kamarádi“. Poté následovali žáčci 2.B 
s pásmem starých zvyků. Nejedna babička začala zpívat s nimi. Třeťáci naběhli s rudými šavlemi a holky 
v červených sukních, aby nám předvedli folklorní pásmo o jaru a lidové písničky s jarní tematikou. Po 
velkém potlesku přišli na řadu kluci a dívky z 5.B s malou zpívánkovou show.  
Závěr vystoupení patřil druhákům z Dramaťáčku s pohádkou o Smolíčkovi se skvělým Matýskem 
Novotným z 1.A v hlavní roli. Děti v obecenstvu mu napovídaly, aby neotvíral, ale znáte Smolíčka! 
Naštěstí hodný jelen vše zachránil. Byli skvělí! Všichni! Celou akci moderovaly naše osvědčené 
moderátorky Andrea a Aneta.  
Po vystoupení se všichni přesunuli do druhé části jídelny, kde se teprve rodiče divili, jak šikovné mají 
potomky! Ti si pro ně totiž nachystali spoustu výrobků, které patří k Velikonocům. Nám se moc líbila 
velikonoční vajíčka na stromě, která malovali prvňáci. Všichni jsme obdivovali zajíčky, ptáčky, které děti 
vyráběly z papíru a špejlí, nepřeberné množství vajíček, malovaných různými technikami, perníčky, které 
si děti mohly samy namalovat, vizovické pečivo, které vytvářeli zase žáci 2.stupně, a v neposlední řadě 
jsme obdivovali Zdeňka Šuranského z 8.B, který nám před očima pletl tatary z vrbového proutí. Byl fakt 
šikovný. Všichni účinkující se po vystoupení mohli 
zakousnout do moc dobrých buchet, které pro ně upekly 
naše hodné kuchařky ze školní jídelny. Ptali jsme se 
některých rodičů, jak se jim dnes u nás líbilo, jestli má smysl 
tyto akce pořádat. Byli jsme potěšeni, protože všichni byli 
nadšeni, každý si chtěl prohlédnout, co jejich dítko vyrobilo, 
většina si nějakou maličkost zakoupila. Obnos bude opět 
věnován zlínské zoologické zahradě, ve které sponzorujeme 
v letošním roce lva Trezora. Co říci na konec? 
Dobrá věc se podařila. Spokojení byli všichni – děti, rodiče i 
paní učitelky, které celou akci připravovaly a kterým patří 
náš dík. 

Jakub Šustr a redakce školního časopisu Chaozz 
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B E S E D Y ,  Z A J Í M A V É   A K C E 
 

HURÁ NA ZUBNÍ KAZ!!! 
Páťáci vyhlásili boj zubnímu kazu a jiným potvorám, které se 
nás snaží dostat. Ptáte se jak? Objednali si totiž osvětový 
program Dental Alarm, aby se z nich stali super mega čističi 
zubů a ještě měli šanci vyhrát nějaké bomba špica ceny!  
Žáci 5.A a 5.C se sešli v multimediální učebně a dva super 
školitelé Dita a Radek (studenti zubního lékařství z Brna) děti 
poutavě a humorně zasvětili do problematiky péče o chrup. 
„Oprášili“ jsme si s nimi znalosti z přírodovědy jako anatomii 
zubu, zdravou výživu, pitný 
režim, ale hlavně jsme se naučili 
správně čistit své zoubky na 
mega chrupu mega kartáčkem. K 
našemu zděšení jsme zjistili, že 

naše zubní kartáčky přinesené z domu nejsou „to pravé ořechové“ a že si 
je musíme vybírat mnohem lépe. Radek nás některé nachytal svým 
kouzelným roztokem, který okamžitě po kápnutí na zuby ukázal, kdo ráno 
ústní hygienu odbyl, tzn. tmavě fialové místo = „hnízdo“ pro zubní kaz! 
Nakonec jsme si zasoutěžili o kvalitní zubní kartáčky a škrabku na jazyk.  
 

tř.uč.Miroslava Babulová a Martina Mahdalová 
 

HUSITÉ 
14.dubna žáci 5.-8.tříd zhlédli  historické představení „Jak válčili husité“. 
Husity představovali dva pohlední chlapíci se smyslem pro humor, kterým 
pobavili všechny diváky. Do hry zapojili i žáky, zejména chlapce, kteří 
představovali posádku 
obranného vozu. Dozvěděli 
jsme se o nich spoustu 
nových informací. Viděli 
jsme, jak byli husité i jejich 
protivníci vyzbrojeni, jakou 
měli taktiku. Využívali 
hlavně terén, výhody měli 
též ve vozové hradbě, ve 
zbrojích, které nebyly sice 

moc odolné, ale zato byly lehké a husité se v nich mohli  
lépe pohybovat. Herci nám také předvedli nájezd 
protivníka na jejich hradbu na koni a ukázalo se, že by 
bylo  pro nás nemožné na ně zaútočit. Celá akce se nám velmi líbila, dobře jsme 
se bavili a mnozí si odnesli  spoustu vědomostí. 
 

 
Petra Švehlová 

Monika Strakošová

BESEDA S GAMBLEREM 
7.května naši školu navštívil pan Aleš Kučera, abstinující gambler, který nám v rámci programu 
prevence  patologických jevů mezi dětmi a mládeží vyprávěl o svém životě, o své  závislosti na 
hracích automatech. Seznámil nás s nebezpečím automatů, jejichž třpyt mnoho lodí přitahuje a 
slibuje obrovské výhry, ale přitom už neříká nic o ztrátě peněz, přátel, rodiny, zdraví. Je to jako 
začarovaný kruh, z něhož se nedaří uniknout, a přátelé ani rodina mnohdy netuší, co se s dotyčným 
děje. V diskusi nám odpovídal na dotazy a varoval také před častým vysedáváním u počítačů, které 
se velmi rychle může stát závislostí. Radil nám, abychom lépe využívali volný čas.  
                Petra Švehlová a Nikol Šůstková 
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Anketa pro budoucí prvňáčky (při zápisu do 1.třídy) 
 

1. Na co se těšíš do školy? 
Na písmenka  
Třeba že je tam zábava 
Kostičky.... 
Těším se dobře! 
Coo?? Já se těším....se 
jenom těším... 
Těším se na to, jak budu 
pusinkovat paní učitelku. 
Nevim, asi na všecko! 
 

2. Co se ti líbí na naší škole? 
Hm, všecko... 
No cvičit... 
Obrázek kočičky a pan ředitel. 
 

3. Co neobvyklého bys chtěl/a ve škole 
mít? 
Eee, kostky nebo nic.... 
Na oběd velrybu a žraloka..  

Já ještě nevim… 
Audinu, bazén a šušu... 
 

4. Jak si představuješ paní učitelku? 
Malá s modrýma očima a růžovýma botama. 
Hodnou s brejličkami. 
Hodná jako maminka. 
Hnědé vlasy... 
5. Čím chceš být, až budeš velký 
Zpěvák. Jako Karel Gott? No, to teda jo docela! 
Pracovník počítače. 
Zedník.. 
To eště nevim. Asi premiérem. 
Řidičem auta. 
Hmmm, sestřičkou. 
 
(Odpovědi předškoláků jsou v originální podobě.) 

Jan Lačňák a Jakub Šustr

 
 

 
 

 
Anketa ve školní jídelně: 
 

1. Jaké jídlo ti ve ŠJ nejvíc chutná? 
Buchtičky s krémem, rajská s knedlíkem, sekaná, pizza, řízek (nejčastěji), guláš, krupice, špagety, smažák, 
vepřo-knedlo-zelo, guláš, pangasius, rýžová kaše s kakaem, těstovinový salát s krevetami, chlupaté knedlíky, 
čevapčiči, tortellini s omáčkou, halušky se zelím, pórková polévka, boršč, selská polévka, zelňačka, skvělé 
buchty s povidly (jsou ještě lepší než od maminky ☺). 
 

2. Co nemusíš? 
Zapečené těstoviny, hřiby, játra, lečo, fazole, bramborový salát, 
zeleninové řízečky, bílá omáčka s těstovinami, brokolice se sýrem, guláš, 
kuřecí nudličky s omáčkou, zelí, špenát, koprovku, sladká jídla, čínu, 
dršťky. 
 

3. Co by sis na jídelníčku přál? 
Zeleninové saláty, kuřecí křidélka, hranolky, hamburgery, smažené 
žampióny, krabí salát, smažený květák s bramborami a tatarkou, pštrosí 
vejce, pořádný kuřecí řízek, smažený sýr se šunkou, kuřecí kapsa, jablka 
v županu, svíčková s pěti knedlama, bramborové noky se sýrovou 

omáčkou, víc ovoce a 
zeleniny, špízy, stejk, 
americké brambory, 
palačinky, lívanečky. A 
po obědě aspoň občas 
zákusek. 
 

 
Vidíte, kolik lidí, tolik chutí. V podstatě mezi jídly, která 
některým nechutnají, jsme našli stejná, která jiní milují ☺. 
 
(Ptali jsme se v 9. a 2.ročníku a také některých učitelů.) 
 

část kuchařského týmu, který se 
 stará o naše žaludky ☺ 
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HARRY POTTER FÉNIXŮV ŘÁD 
I když je tomu téměř rok, co byl uveden do českých kin pátý ze sedmi filmů o britském čaroději Harrym 
Potterovi, rozhodl jsem se vám o něm něco málo říct. Harry Potter, patnáctiletý sirotek, který 
v uplynulých čtyřech letech projevoval velikou odvahu, se v pátém díle hodně zapotí. Jeho úhlavní 
nepřítel, vy víte kdo (pro odvážlivce znám jako lord Voldemort), opět získal tělo i moc. Pro Harryho je to 
veliká výzva, neboť Voldemort se ho snažil zabít už jako malé mimino. Harry, který spatřil jeho návrat na 
vlastní oči, je teď pod velkým tlakem, protože kouzelnická společnost a hlavně ministr kouzel, odmítají 
uvěřit, že se Voldemort vrátil. Profesor Brumbál tedy stvoří společnost, která se jmenuje Fénixův řád, je 
ilegální a lidé v ní bojují proti silám lorda Voldemorta. Do Bradavic, kouzelnické školy čar a kouzel, kde 
Harry studuje, přijde učit ministerská úřednice, která žáky nutí biflovat se teorii. Harry ví, že se 
s Voldemortem určitě utká v souboji, a proto udělá studentskou organizaci – Brumbálovu armádu, kde 
se cvičí studenti v používání kouzel. Po celý školní rok zesměšňují noviny Harryho i profesora Brumbála, 
který stejně jako členové Fénixova řádu věří ve Voldemortův návrat. Vše se nakonec vyhrotí na samém 
ministerstvu, kde se Harry se členy BA a Fénixova řádu utká se Smrtijedy, Voldemortovy stoupenci a 
s Voldemortem samým. Při napínavé bitvě nakonec zahyne Harryho kmotr Sírius Black.  
Pátý film je o hodně víc temnější a strašidelnější. Užijeme si hodně akcí, nových postav a Harry nakonec 
prožije i svou první pusu.  

Jakub Šustr 
Šustrova skromná tabulka: 10,0 bodů z 10-ti možných. 

 
 

 
 
 

Bobule nový česko-moravský film  
Letní komedie Bobule nás zavede na moravské 
vinice. Je to příběh dvou kamarádů Honzy a Jirky. 
Honza (Kryštof Hádek) je sympatický, inteligentní 
podvodníček. Má kámoše Jirku (Lukáš Langmajer), 
který moc rozumu nepobral, ale má jednu „dobrou" 
vlastnost. Umí geniálně oblbnout ženy. Toho oba 
využívají i při svých podvodech s byty, auty a všude, 
kde se šance namane. Jednoho dne se Honza dozví, 
že jeho děda, kterého dlouho neviděl, je vážně 
nemocný. Zpráva ho vytrhne ze zaběhlých kolejí. 
Dlouho dědu neviděl a rozhodne se splnit mu jeho 
životní sen. Zařídí mu dovolenou jeho snů, a aniž to 

tuší, splní si tím i svůj sen. 
Děda (Lubomír Lipský) se ale bojí odjet před 
vinobraním z vinařství, a proto se Honza nabídne, že 
mu ho pohlídá. Je přece předpovězeno krásné počasí 
a na vinici se teď minimálně deset dní stejně nic dít 
nebude... Jaký omyl! Hlídání dědova vinařství se zdá 
zprvu jako ideální dovolená. Plná spíž, víno... Honza 
se zakouká do Klárky (Tereza Voříšková) ze 
sousedství. Navíc za ním přijede jeho kámoš Jirka. 
Začíná báječná dovolená, naprostá idyla. Objevují 
spolu nádherné scenérie vinařských oblastí, objíždějí 
sousední vinařství a začíná je uchvacovat vnitřní svět vinařů. Najednou se ale začne vše 
komplikovat... Příběh je potvrzením moudra, že když už se v životě moc plácáš, tak je 
nejlepší se vrátit ke kořenům. V dalších rolích uvidíme: Václava Postráneckého, Tomáše 
Matonohu, Lucii Benešovou, Karla Rodena a další. 

Kája Rolincová 
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Ewa Farna v Uherském Brodě 
Do paměti všech 
brodských puberťáků se 
neděle 23.března, kdy 
zahájila své první 
životní turné mladá, 
úspěšná rockerka Ewa 
Farna, vryla minisukní i 
zpěvem Ewy. My 
žurnalisti jsme se cítili 
povinni vyrazit na 
koncert z čistě 
profesionálních důvodů. 

Přišli jsme tedy do absolutně narvaného sálu, 
který byl zcela vyprodán (a podle toho vypadal 
vzduch ☺). Když věžní hodiny odbíjely půl 
sedmou večer, při jásání davu vběhla na pódium 
pětice chlápků s názvem Street 69. Zpívali 
celkem dobře, písničky byly chytlavé. Poté se 
k nám elegantně přihoupala ze stropu Ewa 
Farna. V sále jako by vybuchla bomba. Ewa 
začala na holku dost drsným hlasem zpívat o 
lásce, o klucích a jiných dívčích trablech. Ten, 
kdo by po pár písničkách trochu znuděně 
poslouchal, Ewin kočičí převlek by jej určitě 
znovu vrátil do svůdné reality. Čtrnáctiletá holka 
se tam objevila v minisukni, upnutém topu a 
s kočičím ocáskem. Při jejím citoslovci „mňau“ 
jsem málem omdlel, a nebyl jsem sám. Koncert 
Ewy se nám hrozně líbil, nepodařilo se nám ale 
sehnat její číslo. 
Inu, škoda ☺. 
Šustrova skromná tabulka hodnocení: 9,9 bodů 
z deseti možných. 

Jakub Šustr a Honza Lačňák 
 
 

KONCERT Kontrafakt 
22. března jsme vyjely 
na akci, která se 
konala v klubu Mír v 
Uherském Hradišti. V 
parku před Mírem už 
postávaly hloučky 
mladých lïdí ve volném 
XXL oblečení. Byli tu 

odlišní lidé, ale všechny spojovala společná 
hudba. Bylo docela těžké protlačit se do malého 
klubu, jako je Mír. I přes hromadnou tlačenici 
byla super atmosféra. Hrála dobrá hudba, takže 
jsme ihned všichni začali tančit. Hudbu mixovali 
DJ-ové. Prvním bodem programu byl battle, ve 
kterém předvedli svůj um někteří z amatérských 
MC´s. Po chvilce se na pódiu objevil hlouček lidí, 
kteří nám předvedli beatbox. Okolo desáté 
hodiny předvedla své rytmy hradišťská skupina 
JEBEX. Sice se nám líbila, ale už jsme byli 
všichni natěšení na známé slovenské hip hopové 
trio, které si říká KONTRAFAKT. Kvůli horku v 
sále jsme se rozhodly, že se půjdeme nadýchat 
čerstvého vzduchu. Stály jsme před klubem a po 
chvilce nás přilákal zpět do sálu hlasitý řev. 
KONTRAFAKT jsou na scéně!!! Za hodinu 
odrapovali písně ze svého nejnovějšího alba. 
Většina z nás se přidala k nim. Po odchodu 
Kontrafaktů většina lidí odešla. Zůstalo nás tam 
pár, co jsme ještě tančili. Za celý večer jsme byli 
už tak utančení, že jsme nevydrželi dlouho. Klub 
Mír jsme opouštěli ve večerních (nočních ☺) 
hodinách s výbornou náladou. Až tady budou 
příště, jedeme určitě 
zase!!  
 

Andrea Gahurová 
Aneta Lukešová  

 
 

 
IRON MAIDEN V PRAZE 

Pro všechny věrné fanoušky anglické heavy metalové legendy, která 
byla založena r.1975 baskytaristou Stevem Harrisem, mám úžasné 
zprávy! Tato legenda drsné hudby chystá další tour s názvem 
„Somewhere Back in Time World Tour“ a opět se vrací do Česka.  
8. srpna vystoupí na pražském slávistickém stadioně. Skupina vydala 
25 alb a má miliony fanoušků po celém světě. Je proslulá maskotem 
Edie a zpěvákem Brucem Dickinsnem. Skupina vystoupí 21. června 
na ČT 2 v programu pod názvem Abbey Road: Live, což je 12 dílný 
hudební dokument světových hvězd, které nahrály své známé 

skladby ve slavných londýnských studiích. Iron Maiden zde nahráli 2 skvostné skladby : Hallowed Be Thy 
Name a Brighter Than A Thousand Suns. V pořadu prý také uslyšíme rozhovor se členy skupiny. 
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VALENTÝN a DEN MATEK od 5.B 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moje milá maminko, 
mám Tě ráda jako srdíčko. 
To srdíčko má velkou moc, 
že Ti přijde na pomoc. 

(Barča Pappová) 

Valentýn je svátek lásky, 
a také rodinné lásky. 
Budu nosit domů samé dobré známky, 
abych mamince nedělal vrásky. 

(Bobek Vráblík) 

Svatý Valentýn je svátek lásky, 
zamilovaní si dávají dárky. 
Je to krásné, když se dva líbají, 
sladké pusy si dávají. 
A nikdo se nehádá, 
je to prostě paráda. 

(Katka Walderová) 

Svatý Valentýn je svátek míru a lásky 
mezi přáteli. 
Každý člověk by měl být upřímný k své 
rodině a k okolí. 
Svatý Valentýn je svátek lásky a 
upřímnosti mezi přáteli. Nebudou zlí ani 
blbí v našem okolí. 

(Patrik Mudrák) 

Moje milá maminko, 
posílám Ti psaníčko 
a v něm bude 
srdíčko. 
Přinese ti spoustu 
přání, 
ať se máme všichni 
rádi!!! 

(Jana Lišková) 
Valentýn je svátek lásky,  
zamilovaní si dávají pusu. 
Nebudu dělat rodičům vrásky, 
jen dobré známky přinesu. 

(Iva Balaštíková) 

Maminko, jsi ta nejhodnější 
maminka na světě,  
musím ti říct, miluji Tě!!! 
Červená, ta ti sluší, 
nos ji od paty až k uším. 
Sice máš modrou nejradši,  
ale ta červená Ti víc sluší. 

(Martina Kandrnálová) 

Úsměv 
 

Úsměv, to je dobrá věc. 
Úsměv, ten dělá radost, 
aby jí bylo všude dost. 
Díky němu se všichni smějí, 
zázraky se přitom dějí. 
Úsměv, ten ti pomůže, 
když peněženka nemůže! 
A kvůli tomu všemu 
úsměv sluší každému. 
(Tom Frenzl a Jan Vasil, firma Toja) 
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LÍČENÍ 
Přitažlivý pohled 
Oči orámujte hnědou 
tužkou. Na spodní 
víčko dejte trochu 
čokoládového stínu a 
pokryjte jim celé 
horní víčko. Stíny 
rozetřete pomocí 
štětce směrem ke 
koutku. Připravte si 
umělé řasy – část 

(pokud chcete). Nalepte řasy podle návodu a 
celý oční rám pak pročešte černou řasenkou. 
Pokud máte s aplikací umělých řas problémy, 
obraťte se na kosmetičku, která vám jistě 
pomůže. Takhle zapůsobíte  na každého!  
 

Oči kočičí 
Víčko nejdříve pokryjte 
tělovými stíny, které 
slouží jako podklad, a 
líčení vám tak déle 
vydrží. Pak je ozdobte 
čokoládovými stíny a 
orámujte černou linkou. 
Při líčení dbejte na to, 
aby linka byla u koutku 
tenká a směrem ven ji 
postupně rozšiřujte. Na 
konci vnějšího koutku linku protáhněte směrem 
nahoru do mírného obloučku. Řasy zdůrazněte 
oboustrannou řasenkou, která jim rychle dodá 
objemu i délky. S tímhle líčení si vás každý 
všimne! 

 
 

Vlasy 
Dlouhé vlasy jsou 
vhodné snad pro 
každou ženu, stačí pak 
jenom zvolit vhodný 
střih nebo barvu. 
Škála variant účesů je 
úžasná. Střihy pro 
středně dlouhé vlasy 
se dají velmi snadno 
měnit. Pro běžné 
nošení je stačí 
vyfoukat a účes 
upravit hřebenem. Při 
slavnostnějších 

příležitostech lze díky různým kulmám a žehličkám utvořit účes různých 
tvarů i velikostí.Také je lze spínat do drdolů, skřipců a copů. Čelenky 
látkové i umělohmotné neodmyslitelně patří k vlasové úpravě dívek i žen. Každé vlasy oživí výrazná 
lesklá barva nebo melír. O tyto vlasy je ale péče náročnější. Vlasy by měly být zdravé a dobře 
pěstěné. Roztřepené konečky jsou minulostí díky velkému množství různých přípravků, které 
odstraní mnoho vlasových problémů. 
Francouzské copánky mohou být pletené přímo na hlavě od čela až dolů ke krku, anebo pouze na 
temeni hlavy. Je možné do copánků připlést obyčejnou barevnou bavlnku nebo vlnu, která pozmění 
barvu copánků. Účes může vydržet až 2 měsíce ! Je však nutno používat vlasové gely na uhlazení 
drobných vlasů, které po několika dnech nošení vyčnívají, i když jde pouze o drobné vlásky. 
Minimální délka pro napletení francouzských copánků je 8-9 cm. Umývají se podobně jako normální 
vlasy, jenže při mytí šamponem je „nerozšmodrcháme“. Francouzské copánky se nehodí pro lidi s 
lupy a jinými kožními onemocněními. Sluší nejen dívkám 
různých věkových kategorií, ale i chlapcům. 
 
 
 
Kája Rolincová, Eva Světinská, Monika Strakošová, Nikol Šůstková 

Něžný pohled 
Uchopte oblouk řas do kleštiček a 3x 
stiskněte - měly byste získat stejnoměrně 
natočené řasy. Umělé řasy rozstřihněte 
na 4 - 5 kusů, párátkem na ně dejte 
vrstvičku bílého latexového lepidla a 
přitiskněte je na okraj víčka. Lepidlo 
schne pomalu, takže je můžete případně i 
opravit, kdyby se vám to nepodařilo. Při 
nanášení vynecháte vnitřní koutek oka - 
řasy tam působí nepřirozeně. Pak ozdobte 
horní víčko černou linkou, která skryje 
okraj umělých řas. A pak už vám žádný 
muž neodolá!  
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Mistrovství ČR UB 08: Holky se radovaly… 
Letošní ročník republikového finále se uskutečnil 1. – 3.dubna. 2008 v našem městě. 
V turnaji začínaly skupiny chlapců. Domácímu týmu se v základní části velmi dařilo. V domácím prostředí 
své arény dokázali chlapci porazit Moravskou Třebovou v poměru 2:0. Ve druhém zápase narazili na tým 
Dačic, který si odnesl prohru 5:3. Uherský Brod s přehledem vstoupil do vyřazovacích bojů. 
Ve druhém dnu se náš tým utkal s Kutnou Horou o postupové místo do finále. Zápas byl velmi 
dramatický, Brod vedl 4:1 a nakonec prohrál 4:6. Domácí hráli poslední zápas o 3. místo, v němž se opět 
střetli s Dačicemi, jejichž tým nás porazil 5:2. Po vydařeném začátku turnaje se tak Uherský  Brod dostal 
na konečné 4. místo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve druhé polovině turnaje se 
předvedlo 6 týmů děvčat. 
Našim děvčatům se dařilo od začátku 
až do konce. Nastoupila do čtyř 
zápasů, ve kterých celkově obdržela 
jedinou branku, a to ve finále, kde 
hráčky Brodu zvítězily 9:1 nad 
Touškovem. 
V základní části si Broďanky poradily 
se Svitavami, které porazily 3:0, dále 
Touškovem, který „převálcovaly“ 8:0. 
Do finále postoupily po zápase s 
Mostem v těsném výsledku 1:0. 
Děvčatům patří velké poděkování, 
zvláště gólmance Kristýně 
Matušíkové, která neobdržela žádnou 

branku v turnaji a právem byla vyhlášena nejlepší gólmankou turnaje. Uznání patří také trenérovi Tomáši 
Králíkovi. 

 
 

 
 
 
Pavel Jankůj a Kuba Plšek 

 
 
 
 

 
 

Dnešní číslo pro vás připravili: 
Andrea Gahurová, Aneta Lukešová, Kuba Šustr, Honza Lačňák z 9.B, Pavel Jankůj, Kuba Plšek z 9.A,  
Nikol Šůstková z 8.A, Kája Rolincová, Petra Švehlová, Eva Světinská a Monika Strakošová ze 7.A, 

Honza Doležal ze 7.B 
 

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

počet výtisků 100  

TABULKA: 
1. Kopřivnice 
2. Kutná Hora 
3. Dačice 
4. Uherský Brod 
5. Moravská Třebová 
6. Praha 

Hráči domácího týmu: 
Robert Brnula, Filip Gajdůšek, Petr Priessnitz, 
Martin Jurák, Pavel Jankůj, Lukáš Maňka, Jiří Velecký, 
Michal Adámek, Vojtěch Mauritz, Michal Šmíd, 
Jakub Zálešák, David Pokorný, Filip Řihák, 
Tomáš Olbert 
Trenéři: Zdeněk Moštěk a Aleš Řezníček 

Hráčky vítězného družstva: Aneta Musilová, 
Aneta Šmídová, Denisa Machalová, Alena 
Mimochodková, Sabina Bruštíková, Sabina 
Klčová, Ivana Šupáková, Kristýna Horecká, Ester 
Kočicová, Kristýna Matušíková, Nikol Šůstková  
Trenér: Tomáš Králík 

TABULKA: 
1. Uherský Brod 
2. Touškov 
3. Hranice 
4. Most 
5. Svitavy 
6. Liberec 


