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Milí čtenáři! 
  

Máme za sebou další školní rok a  vás i pracovníky ZŠ čekají prázdniny. Každý z nás má jistě 
z uplynulého období rozdílné vzpomínky a zážitky, doufám, že většina z nich je příjemných. 

 Především žákům devátých tříd chci popřát hodně úspěchů na jejich nových školách a věřím, že se 
jim bude dařit a na svoji „základku“ budou v dobrém vzpomínat. Některým chci ale připomenout, že musí 
svůj  přístup a chování značně změnit, jinak na novém působišti neobstojí. 

 Rodičům, kteří se dostanou ke čtení našeho časopisu, bychom chtěli doporučit, aby se v co 
největší míře zajímali o využití volného času svých dětí. V poslední době se stále častěji objevuje 
požívání návykových látek u dětí školního věku, a proto je skutečně potřebné vědět, jak a s kým tráví svůj 
volný čas. Toto varování se netýká pouze žáků nejvyšších ročníků, na tyto skutečnosti jsme letos 
upozorňovali i rodiče žáků 6. a 7. ročníků. 

 Děkuji všem zaměstnancům školy za odvedenou práci i všem žákům, kteří jim jejich práci svým 
přístupem usnadnili. Zaznamenali jsme velkou řadu úspěchů v soutěžích, proběhla řada významných akcí 
a je hodně důvodů se radovat z výsledků společné práce. Do budoucna bych si přál, aby důvodů k radosti 
z práce a školních výsledků bylo co nejvíce, a to nejen u žáků, ale i u pracovníků školy.  

Krásné prázdniny přeje 
Zdeněk Moštěk 

 
 
 

 
 

Jindřich Vrága, 9.B 
 
 



Příloha NAŠE ŠKOLA Sborník prací žáků aneb Co se u nás v tomto roce dělo … 

 - II -  

Třídy ve školním roce 2003/2004 
 

ředitel: Mgr.Zdeněk Moštěk      

zástupce ředitele:  

Mgr.Marie Josefíková,  

Mgr.Blažena Chovancová 

výchovný poradce:  

Mgr.Vlasta Slavíčková                       Dominika Šáchová, 1.C  - školní družina 

 

Třída Třídní  učitel/ka/ Děvčata  Chlapci  Celkem  

I.stupeň 

I.A Mgr. Miroslava Babulová 10 8 18 
I.B Miroslava Chupíková 12 9 21 
I.C Mgr. Miroslava Králíková 10 

32 
8 

25 
18 

57 

II.A Mgr. Jolana Králíková 15 11 26 
II.B Mgr. Petra Šmídová 14 

29 
11 

22 
25 

51 

III.A Mgr. Radka Kalousková 10 14 24 
III.B Mgr. Eva Vrbová 9 

19 
13 

27 
22 

46 

IV.A Dagmar Mandíková 11 16 27 
IV.B Mgr. Jitka Vráblíková 12 

23 
16 

32 
28 

55 

V.A Mgr. Marcela Hauerlandová 10 12 22 
V.B Jaroslava Milošová 7 11 18 
V.C Mgr. Jana Bistrá 13 

30 
8 

31 
21 

61 

12 tříd 133 137 270 

II.stupeň 

VI.A  PaeDr. Vladimíra Chmelařová 10 13 23 
VI.B Mgr. Veronika Pálková 10 12 22 
VI.C Ing. Ivana Píšková  7 

27 
13 

38 
20 

65 

VII.A Mgr. Tomáš Králík 12 14 26 
VII.B Mgr. Petr Novotný 14 14 28 
VII.C Mgr. Květa Svitáková 16 

42 
13 

41 
29 

83 

VIII.A Mgr. Martin Šubík 15 10 25 
VIII.B Mgr. Dana Dědáková 17 6 23 
VIII.C Mgr. Dana Dvořáčková 13 10 23 
VIII.D Mgr. Dana Šumíčková 9 

54 

13 

39 

22 

93 

IX.A Aleš Řezníček 7 16 23 
IX.B Mgr. Iva Frenzlová 13 13 26 
IX.C Mgr. Hana Dvořáková 16 

36 
11 

40 
27 

76 

13 tříd 159 158 317 

        

Celkem 25 tříd 292 děvčat 295 chlapců 587 žáků 

 
 
Netřídní učitelé: 
Mgr. Marie Bukvicová, Mgr. Milena Dědková, Mgr. Milada Hřibová, Michaela Mošťková,  
Mgr.Josef Polách, Iveta Šmídová 
Školní družinu vedou Bronislava Bujáčková, Renata Volaříková a Dana Vystrčilová 
Školní hospodářka je paní Anička Řezníčková 
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umíst ění žáků 
9.ročníků

69%

31%

Střední školy

Střední odborná
učiliště

Přijímačky nanečisto 
 

I v letošním školním roce si žáci 9.tříd vyzkoušeli, 
jaké mají vědomosti před zkouškami, které je čekaly 
19.dubna. 
Akci jsme uskutečnili 31.března, zúčastnilo se jí 56 
žáků. Atmosféra byla skoro jako u normálních 
přijímaček, žáci byli rozděleni na malé skupiny, 
někteří se klepali strachem, jiní dělali opět 
„ramena“, ale pak byla v mnohých malá dušička, jak 
dopadnou. Nejlepší byla Iva Kučerová z 9.C, která 
z možných 150 bodů ztratila jen 10. Tabulku těch, 
kteří se umístili v první desítce, vám nabízíme. 
 

Přijímačky „naostro“  
 

1.kolo se uskutečnilo 19.dubna. O tom, jaké měli někteří pocity, jste si přečetli na stránkách CHAOZZu. 
Tady jen strohá čísla. Po 1.kole zbylo jen 8 žáků, kteří se museli znovu připravovat na další písemné 
zkoušky. V současné době jsou přijati všichni žáci, i když ne všichni tam, kam je srdce táhlo. Ale život 
není peříčko, ne vždy vyjde všechno, jak si naplánujeme.V tabulkách, které vám předkládáme, můžete 
zjistit, o které školy byl největší zájem a  jak se umístili žáci jednotlivých tříd. 
   

Umístění vycházejících žáků
 

Střední školy Obory 9.A 9.B 9.C celk. 

G UB     6 2 8 

G UH   1     1 

G T.G.M.Zlín       1 1 

OA UH obchodní akademie   1   1 

OA Zlín obchodní akademie     2 2 

OA Karviná ekonomické lyceum     1 1 

obchodní akademie 1   3 4 
SOŠ UB 

sociálněsprávní čin.   1   1 

technické lyceum 2     2 

strojírenství 2 3 2 7 SPŠ UB 

mechanik-elektronik 4 1   5 

SPŠ UH elektrotechnika 1     1 

stavebnictví 1     1 
SPŠ Zlín 

elektrotechnika 1   1 2 

SOŠ J. z P.,UH hotelnictví-turismus   1   1 

mechanik-seřizovač     1 1 
COP UB 

umělecký rytec   1   1 

SOŠ Mojmír, UH operátor dřevař.výroby 2     2 

SZŠ UH zdravotnický asistent 1     1 

SZŠ Zlín zdravotnický asistent 1     1 

SZŠ Brno oční optik 1     1 

SOŠ spojů  Brno mech.-elektronik     1 1 

Církev.š.Bojkovice sociální vych.   1   1 

SSOŠ Kunovice zahraniční obchod     1 1 

Polic.š. Holešov bezpeč.právní činnost 1     1 

SpgŠ Kroměříž předškol.pedagogika   1   1 

SOŠ Vizovice oděvnictví   1   1 

SPŠ Bystř. p.Host oděvnictví 1     1 

ISŠ Karviná strojník požár. techniky     1 1 

    20 17 16 53 

   
SOU Obory 9.A 9.B 9.C celk. 

SPŠ a SOU UB TAP   1 1 2 

SOU zem.UB automechanik 2   2 4 

COP tech. UB  obráběč kovů      1 1 

kuchař   2 1 3 
SOU Luhačovice 

číšník-servírka 1 1   2 

kuchař   1 1 2 
SOU J.z P.UH 

číšník + žák. 8.B -  1   1 1 3 

SOU Mojmír, UH truhlář   3   3 

zahradník     1 1 
SOU Bzenec 

cukrář     1 1 

SOU Slavičín kuchař-číšník     1 1 

ISŠT-COP Zlín knihař     1 1 

    3 9 11 24 

 
Přehled o umístění žáků 5.ročníku     

    5.A 5.B 5.C celk. 

Gymnázium UB osmileté studium 2 2 1 5 

Hlásilo se 11 žáků, přijato bylo 5 žáků. 
 

Mgr.Vlasta Slavíčková

 JČ MA VZ Počet 
bodů 

Umístění 

Kučerová Iva 47 50 43 140 1. 
Dufek Jan 41 48 38 127 2. 
Kodetová Lucie 44 50 33 127 3. 
Kolajová Radka 44 44 39 127 4. 
Kotek Tomáš 33 49 44 126 5. 
Hamšíková Andrea 49 43 33 125 6. 
Kreislová Lenka 43 48 32 123 7. 
Holderik Pavel 35 42 38 115 8. 
Kunčar Ondřej 36 44 33 113 9. 
Mikulinec René 35 49 28 112 10. 
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Hodnocení 1.roku činnosti oddílu aerobiku 
 

V letošním roce začal pracovat na naší škole oddíl 
aerobiku jako součást již několik let úspěšně fungujícího 
sportovního klubu 1.AC Uh. Brod. 
Děvčata byla podle věku rozdělena na mladší: 4.-6.třídy 
a starší: 7.-9.třídy. 
Na tréninku jsme se zaměřili jednak na nácvik 
základních a nových prvků  aerobiku -1hod/týdně, 
2.hodinu jsme věnovali nácviku choreografie pro 
pódiové skladby. Letošní rok se nám do aerobiku 
přihlásila také děvčata z jiných brodských škol, tak byl 
lepší výběr pro pódiové skladby. Všechna přihlášená 
děvčata nemohla vystupovat, jen ta nejšikovnější. 

 
Prvním vystoupením byla soutěž jednotlivců, tj. soutěž, 
kde děvčata cvičí co nejlépe sestavu, kterou předcvičuje akreditovaná cvičitelka. V Napajedlích  se 
23.11.2003 konalo Mistrovství Moravy v soutěži jednotlivců – Děti fitness. Nejvýraznějším umístěním 
našich děvčat byl postup Miroslavy Hanákové do republikového finále této soutěže. 
 
Soutěže v choreografii, tj. v nacvičených skladbách, začaly 8.dubna přehlídkou v Uherském Brodě na 
Domě kultury. Začátek nám vyšel, děvčata obsadila 2. a 3. místo ve společné kategorii. Další vystoupení 
následovalo v Bílovicích (2x druhé místo), dále ve Veselí nad Moravou (1x třetí místo). Nejdůležitější 
byla soutěž Děti fitness – Moravské finále skupin v Napajedlích 25. dubna. Bylo nutné postoupit na 
republiku do Prahy, a to se oběma skupinám děvčat podařilo. Pražské finále proběhlo 23.-24. května jako 
nejvýznamnější soutěž celé sezóny. Věděli jsme, že již postup na republiku byl velkým úspěchem, takže 
11. a 14. místo odpovídá reálným možnostem našich děvčat.  
 
Naše nesoutěžní vystoupení: soutěž Paragraf, Ples na domově důchodců a Den dětí – zábavné dopoledne 
se skupinou Bobr a Motýl. 
 
V příštím školním roce se těšíme na další zájemkyně o tento populární sport. Na podzim připravujeme 
soutěž jednotlivců (také u nás v Uherském Brodě). Na závěr bych chtěla poděkovat za reprezentaci klubu 
1.AC a města těmto děvčatům: 
 
Michaele Miličkové, Katce Dufkové, Denise Machalové, Šárce Žákové, Heleně Kouřilové, Karině 

Kadlčkové, Lucce Bujáčkové, Monice 
Kročilové, Lucce Čičalové, Janě 
Kapustové, Kamile Bublíkové, Brigitě 
Polanské, Anetě Vlčnovské, Anetě 
Kreislové, Ivě Kučerové, Aleně Trnené, 
Gabriele Wagnerové, Anetě Škubalové, 
Radce Kolajové, Lence Kreislové, 
Miroslavě Hanákové, Michaele 
Kolouchové a Katce Schenkové.  
 

PaeDr. Vladimíra Chmelařová 
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Slohování 
 
Shrek 

 
Byli jednou sourozenci Jana a Petr. Kdysi večer vešli do svého společného 
pokojíčku, chvíli si povídali, ale náhle se objevili ve velké skleněné kouli. Jana 
vyjekla: ,,Kde to jsme?!“ Petr jen pokrčil rameny. Naráz se nad nimi ocitla 
velikánská hlava.  
,,Vypadá to jako.... Shrek z mého komiksu!” řekl Petr. Oba měli velký strach. Janě 
bušilo srdce tak, že to zřetelně slyšel i Petr. Naráz vzala velká hlava do dlaní 
skleněnou kouli. ,,Zdá se, že nemá velkou jen hlavu !” špitla Jana. Najednou Shrek 
zamumlal něco, co asi znamenalo: ,,No, z vás se moc dobře nenajím. HMM . . .  ” Obě děti hned myslely 
na stejnou věc. „Já nechci, aby mě snědl nějaký veliký Shrek!“ Ale to už se jim do myšlenek připletla  
další slova. ,, No, ale to je jedno, sním je!” Shrek už si Petra s Janou ve skleněné kouli nesl k vařiči. 
Janička začala křičet. I Shreka z toho bolely uši. Janka zavřela oči a křičela tak, že už spíš hrozně pištěla. 
A najednou s ní někdo zatřepal a silným hlasem říkal: ,, Jani! Jani! Janičko!“ Otevřela oči a … viděla nad 
sebou hlavu, ale tentokrát svého bráchy. Prudce se posadila a uviděla svůj pokoj. ,,My nejsme ve skleněné 
kouli??“ zeptala se Janička. ,,Ne, to byl asi zlý sen ! “ vysvětlil jí  Petr. ,,To je štěstí, že to tak dobře 
dopadlo!!“  jásala Jana. 
,,Ale teď už znova spi !“ poručil Petr. Janička si lehla na polštář a v dalším okamžiku usnula.  
  

                               Aneta Musilová, 5.A 

Básně o jaru 
* 
Jaro, jaro už je tady, 
vyběhneme do zahrady. 
Nasadíme první kvítí, 
sluníčko nám pěkně svítí.  
Richard Stojaspal, 1.A   
* 
Když k nám přišlo jaro,     
sluníčko se smálo. 
Mámo, táto, pojďme ven, 
budem si hrát celý den. 
Šárka Svobodová, 1.A 

*          Martina Indrová, 2.A 

Na jaře nám slunce svítí, 
na zahrádce roste kvítí. 
Ptáčkové si zpívají, 
hnízdečka si stavějí. 
Natrhám si sedmikrásky 
pro maminku z velké 
lásky. 
Lukáš Jankových, 1.A 

*   
Když se z okna podívám, 
vesele se usmívám. 
Sluníčko nám pěkně svítí, 
všude roste plno kvítí. 
Ptáčkové nám zazpívají, 
už nás zase vítají.    
Jessica Zlámalová, 1.A  Tomáš Kopečný, 1.A 

 

 
 
 
Jaro už je tu, 
pozveme tě k výletu. 
Motýl se dal do letu, 
zabrzdil až u květu 
Kateřina Hrdinová, 1.A 
* 
Jaro, jaro už je tady, 
probouzí se všichni tady,  
květiny i zvířata, 
pryč je zima zubatá. 
Markéta Mentzlová, 1.A  Petra Bartáčková, 1.B 
 
Léto 
Slunce svítí na louce 
a já se koupu v rybníce.  
V rybníku voda plyne, 
vůně léta se line. 
 
Slunce mi pálí na záda, 
to je ale paráda. 
Všude kolem cákám, 
ostatní děti do vody lákám. 
Cítím se tak báječně,    
za chvíli jsou tu prázdniny.  
Konečně! 
 
Martin Groman, 6.A              Anička Matoušková, 3.A 
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Podzim 
Na nebi létá drak, 
vedle něho pluje mrak. 
Pod oblaky tiše spí louka 
bílá skoro jako mouka. 
Podzim tiše čaruje, 
na listy krásně maluje. 
 
Katka Vrágová, 3.A 
 

Anička Matoušková, 3.A 
Adam Szitai, 1.A 

Zima 
Někdo roztrhl pytel peří. Všude poletují křišťálově čisté sněhové vločky a jedna s druhou tvoří krajině 
krásnou bílou pokrývku. Mezi domy, barevnými bonbóny, slídí zvědavý vítr, závodník s časem, který 
nakoukne do každého rohu a protáhne se každou skulinkou, aby mu nic neuteklo. Aby děti pozlobil a 
zahnal je domů, začal je štípat do tváří, až je měly rudé jako jablíčka. A těm, co sedí doma u kamen, 
kreslí na okna nádherné ledové obrazy a zpívá jim v komíně i bez dirigenta. Děti si toho však nevšímají, 
pokračují ve svých hrátkách a staví sněhuláka, bílého hlídače, který se nesmí hnout z místa. 
Krajina kolem podřimuje a stromy, nazí starci, se pod tíhou sněhového kabátu zohýbají a klaní výše 
postavenému kostelu. K němu se plazí cesta, dlouhá zmije, obklíčená stromky. Věž kostela se dotýká 
opuštěné oblohy, ve které nepoletuje jediná vrána, černá tetka, nebo jiný živý tvorek. I slunce, zlatý 
penízek, je schováno za mraky. Kolem kostela, jenž dodává obyvatelům vesnice pocit Boží ochrany, je 
sad tmavých křížů. Vánoce jsou za dveřmi. Ve světnicích se šíří vůně sušeného ovoce a vánočního 
stromku, která v každém navrší pocit štěstí. V okolí se rozléhá dětský smích, obloha stále plete krajině 
pokrývku, avšak vítr, detektiv Slídil, je klidný. Asi zjistil, že za dnešek toho už bylo dost. Rozloučil se 
s dětmi, ještě jednou obletěl vesnice a zmizel v dáli. 

Nikola Hauerlandová, 8.B   

 
Medvídkovo  čarování 
Můj medvídek čaruje, 
přitom se i raduje. 
Když uvidí  slepici, 
vymění ji v stanici, 
po chvilce i z talíře 
vyčaruje rytíře. 
Když uvidí mraky,  
spustí si z nich draky. 
Drak je ale strašně zlý, 
medvídka nám možná sní. 
Naštěstí se ale rozhodl, 
že ho propustí na svobodu. 
Medvídek je strašně rád,  
že už může v klidu spát. 
Konečně jsou kouzla pryč  
a my můžem sladce snít.  
 
Aneta  Skaláková, 3.B 
 
 
 
 
 

Adriana Mandová, 6.A 
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Důchodce a víla (využití slov s kořenem chod) 

Žil, byl jeden důchodce, který měl starou chajdu hned za lesem. Jednoho dne se rozhodl  jít si vybrat svůj 
důchod do města. Tak šel a šel a trmácel se lesem, přitom se kochal krásnou krajinou. Když došel do 
města, namířil si to přímo k místní poště, těšil se na své penízky a na nové věci, co si za ně domů koupí. 
Přistoupil k poštovní přepážce, ale čekalo ho nemilé překvapení. Paní mu oznámila, že na svém kontě 
nemá žádné peníze.  
Smutně poděkoval za ochotu a vrátil se domů. Jak vešel na  dvůr, uviděl svá zvířata a 
rozhodl se, že je prodá, protože jinak by neměl na živobytí. Tak se vracel se smutnou 
tváří na trh. Postavil se ke stánku se svou kozou a slepičkami a za svá milovaná 
zvířátka si vydělal tolik peněz, kolik potřeboval. Šel opět lesem domů a přemýšlel, jak 
se asi teď budou mít ta jeho zvířátka. Najednou se před ním zjevila nějaká paní, která 
ho poprosila o kousek chleba, jenže dědeček žádný chleba neměl, jenom ty své peníze, 
co si vydělal. 
Měl dobrou duši, a tak se s paní rozdělil rovným dílem. Paní se usmála a peníze 
přijala, a jak byl dědeček na cestě domů, paní se proměnila v krásnou vílu a  splnila 
mu tři přání. Nejprve si dědeček přál mít zpátky svá zvířátka. Podruhé si přál, aby se 
měl v životě už jenom krásně, a to třetí přání si schoval na horší časy. Od té doby se 
měl opravdu jenom krásně a to přání má ještě dodnes.     Jakub Sedláček, 1.B 
 
Josef Zderčík, 4.B 
 
Využití vyjmenovaných slov 

Stěhování 
Chceme být vesničany. Slyšeli jsme o malé vesnici, kde by se dalo bydlet. Můžeme se mýlit, ale nám se 
to zdá jako třpytivý sen. Ať si každý myslí, co chce, ale nám se blýská na lepší časy. Není to jednoduché 
nachomýtnout se k pěknému domu. Budu si zvykat, možná i vzlykat, ale třeba budu výskat a čepýřit se 
radostí. Slzy polykat nebudu, poprvé budu zamykat dům. Budeme se mýt v nové koupelně, ale nesmíme 
plýtvat vodou. Budeme mít psa a kočku. Pes bude výt a kočka ho uslyší. Byla by sranda, kdyby uměli 
žvýkat. Třeba je to naučím. Nová vesnice se nazývá Korytná.  

Anna Lukešová, 4.B 
 

Hlemýžď 
Žil, byl jeden hlemýžď. Jednoho dne se nachomýtl na 
krásné mýtině. Tráva se tady třpytila a blýskala 
kapkami rosy a hlemýžď si pomyslel, že tady bude 
bydlet. Ale trávě se to nelíbilo, začala vzlykat a 
rozhodla se, že raději začne usychat a sypat semena, 
aby hlemýžď pykal. Hlemýžď to uslyšel a zpytoval 
svědomí. Nakonec se dohodli a zvykli si na sebe. Od té 
doby se mýtina nazývá „ Hlemýždí “. 

Vojtěch Mauritz, 4.B 

 

Myška a had 
Byla jedna malá myška a ta  bydlela 
v díře, kde měla útulný pokojíček. 
Myška byla  parádnice a pořád se 
pýřila před zrcadlem. Našla plíšek, 
který se blýskal a třpytil jako zlato.  
Každému se s ním chlubila a chtěla 
slyšet, jak je krásná. Jednou se tu 
nachomýtl had. Nazýval myšku 
krasavicí a plýtval poklonami. Myška 
si myslela, že je hodný, ale had ji 
chytil, smýkal s ní a chtěl ji 
spolknout.  Myška vzlykala, výskala, 
ale nikdo ji neslyšel. Naštěstí se 
hadovi  vysmekla a klopýtala pryč. 
Všechno šťastně dopadlo a myška  od 
té doby už nemusela slyšet  poklony 
každý den. 

Tereza Vaculová, 4.B 
Klára Pappová, 5.C – školní družina 
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Tři příšerky 
Kdysi dávno žily v krásné úrodné vesničce tři příšerky. Jmenovaly se Máňa, Šáša a Bubu. 
Bubu byl nejmladší, takže musel poslouchat své sourozence na slovo. Maminka jim zemřela 
krátce po porodu Buba. Tatínek si šel hledat jinou práci, aby děti uživil, ale dlouho se 
nevracel. Příšerky se musely starat samy o sebe. 
  Jednou šli všichni tři na starý hrad za příkopem. Šáša s Bubu se trochu báli, ale nechtěli to 
dávat najevo. Vešli do hradu a ptali se, jestlipak tam někdo je. Nikdo se ale neozýval. Šli dál, 
ale netušili, že se jim tam neustále schovává a pronásleduje černý pták Skleněnka. Najednou 
se Bubu otočil a uviděl, že se tam něco hýbá. Hned zavolal na další příšerky. Všichni se 
potom rozešli a šli neznámého tvora najít. Dostali strach a srdíčko se jim rozbušilo jako zvon. 
  Skleněnka na ně vybafla. Potom se jim pomaloučku snažila říct, že se s nimi chce 
skamarádit. Příšerky ihned souhlasily a vzaly ji za ruku. Procházely se a procházely, až byl 
najednou večer. Se Skleněnkou se rozloučily a šly domů. 
  Nakonec byli všichni velcí kamarádi, protože příšerky poznaly, že se nemají bát ničeho, 
dokud se nedozví, o co jde. 

                                                                                           Ilona Dleštíková, 5.A 
 

       
 
Škola v přírodě    17. – 21.5.2004  
Už v neděli jsme netrpělivě čekali na naši první školu v přírodě. 
Jeli jsme tam s paní učitelkou Dagmar Mandíkovou. Také tam 
s námi jela Barča, která se starala o naše zdraví. Naše největší 
zážitky byly různé hry a soutěže, např.dobývání 

tábora,olympiáda, fáborkový 
běh, soutěž o nejlepší pokoj, 
soutěž o nejstrašidelnější 
strašidlo a stezka odvahy. 
Hrálo se samozřejmě o 
spousty krásných cen. 
Z krátkého týdne jsme si odvezli spoustu zážitků. Počasí 
nám přálo a naše paní učitelka byla super. Náš pobyt se 
nám fakt povedl ! 

 třída 4.A 
                                                                                          
 
Škola trochu jinak  
Již tradičně si letos už druháčci vyzkoušeli prožít 
týden bez rodičů. 
31.5.2004 - 4.6.2004 jsme vyjeli na školu v přírodě na 
Starý Hrozenkov do rekreačního střediska 
KORDÁRNA. 
Počasí si s námi pohrávalo, ale děti vše úspěšně 
zvládly mezi kapkami deště. Všichni jsme si odvezli 
krásné vzpomínky a spoustu zážitků. 
                                                                                                   

  Jola K. ( 2.A ) + Petra Š ( 2.B ) 
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Soutěže ve školním roce 2003 / 2004 
Školní kola: 
Olympiáda  JČ (účast 16 žáků) -   1. Iva Kučerová,  9.C, 2. Radka Kolajová,  9.B,  3. Andrea Hamříková,  9.C 
Recitační soutěž  (účast 15 žáků) - 1. Lenka Gregorová ,1.A 
                                                        1. Michal Kočička, 2.B        ve svých kategoriích 
                                                        1. Jakub Herák, 4.A       
 Hudební soutěže -   Vánoční koledování,  Zazpívej, slavíčku 
Biologická olympiáda (účast 27 žáků) - 1. Šárka Plášková, 8.C (st.), 1. Vendula Fajkusová ,7.A (ml.) 
Dějepisná olympiáda (účast 41 žáků) 
Zeměpisná olympiáda (účast ? žáků) 
Anglická soutěž - Překladatel (účast 40 žáků 9.roč.) 
Archimediáda  - 1. Ondra Kroča, 2. Michal Zemánek, 3. Tomáš Kužela, všichni 7.A 
Informatika ( účast 25 žáků ) malování na počítači - 1. Tomáš Buráň, 7.C 
Matematické soutěže:  Pythagoriáda ( účast 43 žáků ) 

- 6.roč. 1. Lenka Plášková, 6.B 
- 7.roč  1. Lucie Červenková, 7.C 

                                    Matematický klokan 
- 4-5.tř.- Klokánek - 1. Jan Surý, 5.C 
- 6-7.tř.- Benjamin - 1. Radek Zemek, 7.A 
- 8-9.tř.- Kadet       - 1. Pavel Holderik, 9.C 

 
Umístění našich nejlepších v okrskových a okresích soutěžích 
Okrsek: 
Biologická olympiáda - Šárka Plášková, 8.C - 3.místo,   Anička Kunčíková, 8.D - 6.místo 
Mladá porta 2004 - Jitka Máčková, 9.C- 1.místo 
                             - duo Kamila Bublíková a Lucie Čičalová, 6.C - 3. místo                     
Okres: 
Zazpívej, slavíčku - Jakub Šustr, 5.C 
Dějepisná olympiáda - Šárka Plášková, 8.C - 4.místo 
Olympiáda anglic.jazyka - Jitka Máčková, 9.C - 2.místo 
Informatika - Jiří Krajča, 9.C - 3.-5.místo , Pavel Sedlář, 9.B - 8.-9.místo 
Matematická olympiáda - Iva Kučerová, 9.C - 10.-15.místo a postup do krajského kola 
 
Kromě těchto soutěží probíhala ještě řada dalších. Děti se zapojily do korespondenční soutěže, dopravní soutěže, 
naši debrujáři se úspěšně uplatnili ve Veletrhu nápadů, byly obeslány i soutěže výtvarné. Zvláštní kapitolu tvoří 
soutěže sportovní.  
Žáci sportovních tříd se zúčastnili mnoha soutěží okrskových i okresních, ve kterých získali cenné trofeje. Tyto 
obsáhlé  výsledky a podrobnější informace lze najít na našich webových stránkách. 

Mgr.Marie Josefíková 
Besedy, exkurze 
I v letošním školním roce byla pro naše deváťáky asi nejdůležitější Burza středních škol jednak u nás ve škole, 
jednak v Uherském Hradišti, kde se prezentovaly školy Zlínského kraje, ale i dalších regionů. Deváťáci si zajeli i 
na INVEX do  Brna, kde se seznámili s nejnovějšími novinkami v oboru počítačů. Podívali do také elektrárny 
v Dukovanech a v Dalešicích. Osmáci si zase zajeli na exkurzi  na Dlouhé Stráně, o které psali naši redaktoři 
podrobný článek, a do Velkých Losin, kde viděli výrobu papíru.V Planetáriu v Brně byli letos páťáci a tuto 
exkurzi spojili s návštěvou Zemského muzea v Brně. Z dalších akcí to byly besedy v knihovně, návštěvy Muzea 
JAK (hlavně předvánoční akce - malování perníčků, výroba figurek ze šustí a vyřezávání betlémů), Slováckého 
muzea v Uh.Hradišti – beseda o Egyptě, výstavy na Panském domě, exkurze na hvězdárnu, divadelní představení 
na Domě kultury, divadelní hra Othello ve Slováckém divadle a nesmím opomenout Divadlo ve Zlíně, ve kterém 
mají některé třídy předplatné. 
SVP HELP v Uh.Hradišti pro žáky sedmých a osmých tříd připravilo programy o vztazích ve třídě. Ve 
spolupráci s Centrem prevence jsme uskutečnili besedy pro žáky 2.tříd o šikaně, žáci 5.tříd měli besedu Nenič 
své chytré tělo, šesťáci se bavili o své budoucnosti  osmáci měli na programu  prevenci návykových látek  a pro 
deváťáky to byla beseda o sektách. Žáci 5.C připravili besedu  ke Dni zvířat pro své mladší spolužáky ze 3.tříd, 
žákyně 6.B si nachystaly divadelní představení pro žáky 1.stupně.  
Bylo to docela pestré, celý rok se dělo něco zajímavého.                                   Mgr.Vlasta Slavíčková 
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Mrazík v létě 
Milí čtenáři, 
představte si, že dne 16.6. 2004 byl v našem městě Uherském Brodu překročen teplotní rekord 
z roku 1984, kdy byly naměřeny ve Střelicích u Brna pouhé 2°C.  
Na  ZŠ Pod Vinohrady  mrzlo, až praštělo a stupnice teploměru klesla až na neuvěřitelných 
20°C. A já se ptám: „Kde v té chvíli byly rosničky z televize NOVA, když neinformovaly 
širokou veřejnost o tomto fantastickém teplotním rekordu? To nevíme!″ 
        Ale víme, že právě tento den si děti ze školní družiny s chutí zahrály známou ruskou 
pohádku MRAZÍK. Toto představení zhlédlo dopoledne téměř 250 žáků naší školy a 
odpoledne několik desítek rodičů. Nutno podotknout, že výkony všech představitelů byly 
velmi přesvědčivé a vysoce profesionální. Jedním slovem - byli úžasní! A já jim chci touto 
cestou poděkovat, jak za diváky, tak i za sebe, za profesionální herecký projev, obrovskou 
píli, snahu a trpělivost při nácviku. Byla to dřina, ale stálo to zato! A ještě bude! Připravujeme 
totiž ještě další představení pro malé i odrostlejší diváky. Máte-li  chuť  také si živě 
zavzpomínat na krásný příběh Ivánka a Nastěnky, dejte nám vědět a my vám jej rádi a s chutí 
zahrajeme. 

B. Bujáčková a malí nadějní herci ze školní družiny  
ZŠ Pod Vinohrady 

Hlavní role: 
Nastěnka – Adéla Babulová 
Ivánek – Viktor Kovařík 
Vypravěčka – Terezka Mošťková 
Dědeček Hříbeček – Tomáš Kolouch 
Babka – Honza Varaďa 
Mrazík – Katka Vrágová 
Ježibaba – Nicol Jankujová 
Marfuška – Martinka Indrová 
Matka Marfuši – Hanka Marková 
Vedlejší role: 
Otec Nastěnky – Vítek Buráň 
Matka Ivánka – Radka Slavíčková 
Matka Sašky – Andrea Matějíčková 
Saška – Tomáš Varaďa 
Kočka – Natálka Machalíková 

Vdavekchtivé dívky: Jessica Zlámalová, Zuzka Kvasnicová, Adriana Fojtáchová, Bára Urubčíková, Veronika 
Koníčková, Dzovana Vartanisová, Lucka Mandová 
Dřevění bohatýři: Hynek Fránek a Milan Procházka

 
 

Výškařský mítink 
V úterý 8.června na našem školním hřišťátku padl 
světový rekord v duoskoku  do výšky. Zasloužili se 
o to naši reprezentanti Jan Janků a Jarda Bába. 
Zatímco v Ostravě měli Zlatou tretru, výškařská 
špička si našla cestu k nám, do Uherského Brodu.  
A bylo na co se dívat. Svaťa Ton si skokem 230 cm 
zajistil letenku  na olympiádu. Nejvýše skočil 
Jaroslav Bába - 233 cm.  
Jistě na nás budou  rádi vzpomínat a my jim 
přejeme hodně úspěchů na XXVIII. olympijských 
hrách 13. – 29. srpna 2004 v řeckých Athénách. 
                                         Veronika Pálková 
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Kytara 
 
Otvírám oči a co to vidím. Jsou tu všude kolem různé nástroje. Vypadá to, 
že jsem v hudebním obchodě. To je super, můžu si pokecat s ostatními, 
ale náhle slyším naříkání a nevím, co se děje. Naší hudební řečí jsem 
zjistila, že je to kvůli tomu, že nejsou naladěny a  všímám si, že mám 
stejný problém. Už abych byla pryč, někde u svého nového majitele, který 
by mě řádně naladil. Vidím nějaké lidi, ale dívají se na mé kolegyně, na 
akustické kytary. V duchu říkám, proč si mě také neprohlížejí, ale v tu 
ránu zjišťuji, že jsem elektrická kytara. Doufám, že si mě někdo 
v nejbližší době vybere, už to tu nemůžu vydržet. Asi tak za hodinu přišel 
vedoucí prodejny, a dal mě do měkkého pouzdra, asi už konečně půjdu 
k novému majiteli. Zaradovala jsem se: „Hurá!!!“ Po chvíli jsem si 
všimla, že už jsem v autě, asi v nějaké dodávce. Je to hrůza, všechno na 
mě padá, asi budu otlučená, ale myšlenka, že budu pryč, mně dodává další 
energii. 

 Konečně je to tady, už jsme dorazili. Rozhlížím se a vidím nějaké studio, vypadá vymakaně, určitě budu 
v dobrých rukou. Někdo se blíží, asi to bude můj nový majitel, vypadá dost podivínsky, ale myslím, že se 
o mě bude dobře starat. Jen si říkám, kdy už si mě naladí, a jen to dořeknu, už se tak stalo. Je to dobrý 
pocit být naladěna. Vypadá to, že jsem v nějaké skupině, vidím tu další kytary, aspoň tu nebudu sama. Od 
svých nových kamarádů kytar se dozvím, že jsem v populární britské skupině Radiohead, která je známá 
po celém světě. Ještě jsem se ani nestačila rozkoukat a už  se hraje. Bylo skvělé konečně si zahrát, ale 
taky jsem měla obavy, jestli se mně bude jejich muzika líbit. Po měsíčním zkoušení ze mě obavy spadly. 
Takové písničky jsem si ani ve snu nemohla přát. Měla jsem štěstí, že jsem se dostala do téhle kapely. 
Čas běží dál a už je konec nahrávání. Vyráží se na turné, samozřejmě i se mnou. Mám trochu trému, ještě 
jsem tam nikdy nebyla. Nesou mě na jeviště, vidím tu spoustu lidí a říkám si, abych něco nepokazila. 
Začíná se hrát a po chvíli ze mě tréma spadá. Hrajeme hitové šlupky až po čarokrásné singy typu True 
Love Waits nebo Creep, při kterých se tají dech i těm nejostřejším týpkům. Koncert je u konce a jsem 
ráda, že moje premiéra dobře dopadla. Na tenhle zážitek určitě nikdy nezapomenu..   
  

Kristýna Němečková, 9.C
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Dufek, 9.B 
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Jednoho večera se malá Babeta vyšpárala tatínkovi na klín, protože chtěla slyšet příběh, jak to s nimi 
bylo. S ní, tátou a maminkou. A tak se táta pustil do vyprávění. „Bylo jedno holičství a v něm pracovala 
tvá maminka. To si ještě nebyla na světě. Byla jsi u ní v bříšku. Do holičství chodil jeden listonoš, já, a 
nosil tam mamince poštu. Jenomže to, co čekala, pořád nepřicházelo. Až jednou jsem s očekávaným 
dopisem přišel. Místo, aby ji zpráva potěšila, tak ji rozplakala. Stálo v něm, že tvůj pravý otec odjel pryč 
a už se nevrátí.  

      
 
No a tak jsme se seznámili. Zval jsem ji na procházky a na večeře ke mně domů. Jednou, to jsme byli 
zrovna spolu, to na ni přišlo…Už jsi chtěla ven. Porodnice byla naštěstí za rohem. Vzal jsem kolo a na něj 
tvou mamku a už jsme jeli s větrem o závod. 

             
A tam ses narodila. Po prohlídce se však zjistilo, že vůbec nic nevidíš. Do operace se muselo počkat, 
protože tvá očička byla na operaci moc malinká. Jakmile jsi vyrostla, šla jsi na operaci. Po ní jsi musela 
oči zavírat To tě hodně štvalo. Ale maminka byla celou dobu s tebou. Oči tě bolely stále méně. Pak přišel 
doktor a sundal obvaz. Zvědavost byla veliká, operace se povedla, byla jsi nesmírně šťastná. Konečně jsi 
mohla spatřit barvy a tvary. A vůbec ti nevadilo, že svět nebyl takový, jako ve tvých představách. 

Nikol Hauerlandová, 8.B 


