
M i l í  č t e n á ř i !  
 

S dalším číslem našeho školního časopisu, který dostáváte do rukou, je možno bilancovat uplynulý školní rok 
2004/2005. 
Jako vždy lze vzpomenout mnoho významných úspěchů a pozitivních momentů, nechceme ovšem zapomínat i na naše 
problémy a starosti. 
Od 1.ledna je pro školy v platnosti nová soustava zákonů, které s sebou přinášejí řadu nových jevů, na které bude potřeba se 
adaptovat. Velmi problematickým se v této souvislosti jeví například omezující systém přijímacího řízení na střední školy. Čas 
prověří, které body nových zákonů se v praxi uplatní kladně a které budou vyžadovat změnu.  
Naše škola zaznamenala významnou proměnu po hygienické stránce, a to komplexní rekonstrukcí WC ve staré budově, které 
nyní odpovídají  konečně všem nárokům současné doby. Rovněž doplněním dalších šatních skříněk se zvýšilo pohodlí žáků a 
úroveň šaten. 
Jsem rád, že oba uvedené prostory jsou zatím ve stejném stavu jako po obnově, snad již žáci chápou, že slouží především jim 
samotným a nebudou si je ničit, jako tomu bylo v minulosti. 
Po stránce vybavenosti k vyučování bylo největším krokem vpřed dokončení velké počítačové učebny, která má nyní 26 PC, 
dataprojektor a množství výukových programů. Dalším záměrem je zřízení multimediální učebny, čímž by byl zkompletován 
záměr na sebe navazujících odborných učeben v přízemí školy. 
Nejbližší akcí je ovšem rekonstrukce 50 let staré parketové podlahy v tělocvičně a její nahrazení palubkovou, což proběhne 
v době letních prázdnin. Podstatnou část finančních prostředků na tuto akci se nám podařilo získat na základě dotace Zlínského 
kraje, která nám byla poskytnuta na základě  námi zpracovaného  projektu. 
Velkou radost nám tradičně dělají výsledky našich sportovců, ke kterým se připojují i žáci v dalších předmětech. Výčet těchto 
úspěchů je letos velmi bohatý a je uveden v další části časopisu, nebo je najdete na našich webových stránkách  www.zsvin.cz. 
Za všechny uvádím naše žákyně. Pod vedením Mgr.Tomáše Králíka získaly florbalistky  2. místo v republikovém finále ČR 
v Kopřivnici a  pod vedením Mgr.Vladimíry Chmelařové byly volejbalistky druhé na celé Moravě, Šárka Plášková z 9.C se výrazně 
prosadila na různých stupních vědomostních olympiád.  
Výbornou prezentací školy byl opět již devátý ročník Výškařského mítinku, probíhající jako vždy za účasti nejlepších 
reprezentantů a za značné pozornosti tisku a TV, bohužel už méně jsou zde vidět dospělí příznivci sportu. Snad na příštím, 
jubilejním 10. ročníku…. 
Největší problém nejen naší školy, ale celé společnosti vidím v mezilidských vztazích. Znovu zde musím apelovat na rodiče, kteří 
mohou největší měrou ovlivnit postoje a chování svých dětí. Je s podivem, že řada těchto negativních jevů se projevuje již u 
žáků nižších ročníků, dokonce i prvňáčků. V této souvislosti bych chtěl pochválit drtivou většinu našich deváťáků za jejich 
celoroční práci i chování. Snad vám to vydrží i do budoucna.  
 

Na vašich nových štacích vám přeji hodně úspěchů, u nás jste obstáli na výbornou. 
Na závěr přeji všem žákům, rodičům i zaměstnancům školy hezké a pohodové prázdniny. 

 

Mgr.Zdeněk Moštěk, editel školy ř

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klára Vaculová, 9.B 
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Třídy ve školním roce 2004/2005 
ředitel: Mgr.Zdeněk Moštěk      

zástupce ředitele:  

Mgr.Marie Josefíková  

Mgr.Blažena Chovancová 

výchovný poradce:  

Mgr.Vlasta Slavíčková    
  

Třída Třídní učitel(ka) Děvčata  Chlapci  

I.stupeň 

I.A Mgr.Marcela 
Hauerlandová 12 14 

I.B Mgr.Pavla Zábojníková 13 
25 

13 
27 

II.A Mgr.Miroslava Babulová 12 11 
II.B Miroslava Chupíková 9 4 
II.C Mgr.Miroslava Králíková 13 

34 
10 

25 

III.A Mgr.Jolana Králíková 15 11 
III.B Mgr.Petra Šmídová 14 29 11 22 

IV.A Mgr.Jana Bistrá 11 13 
IV.B Mgr.Eva Vrbová 10 21 13 26 

V.A Mgr.Milena Dědková 11 16 
V.B Mgr.Jitka Vráblíková 10 21 16 32 

11 tříd 130 132 

II.stupeň 
VI.A Aleš Řezníček 11 13 
VI.B Mgr.Květoslava Svitáková 14 14 
VI.C Mgr.Hana Dvořáková 14 

39 
14 

41 

VII.A PaeDr.Vladimíra 
Chmelařová 10 14 

VII.B Mgr.Veronika Pálková 10 12 
VII.C Ing.Ivana Píšková 9 

29 

13 

39 

VIII.A Mgr.Tomáš Králík 12 15 
VIII.B Mgr.Petr Novotný 11 12 
VIII.C Mgr.Iva Frenzlová 16 

39 
12 

39 

IX.A Mgr.Martin Šubík 15 9 
IX.B Mgr.Dana Dědáková 15 7 
IX.C Mgr. Dana Dvořáčková 13 10 
IX.D Mgr.Dana Šumíčková 9 

52 

13 

39 

13 tříd 159 158 

      

Celkem 25 tříd 289 děvčat 290 chlapců 

 
Netřídní učitelé: 
Mgr. Marie Bukvicová, Mgr. Milada Hřibová, Mgr.Miroslava Petrášová, Mgr.Vlasta Sl
Školní družinu vedou Bronislava Bujáčková, Dana Vystrčilová a Dagmar Mandíkov
Školní hospodářkou je paní Anička Řezníčková. 
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Celkem  

26 

26 
52 

23 
13 
23 

59 

26 
25 51 

24 
23 47 

27 
26 53 

262 

24 
28 
28 

80 

24 

22 
22 

68 

27 
23 
28 

78 

24 
22 
23 
22 

91 

317 

  

579 žáků 

avíčková, Mgr.Josef Polách 
á 
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F E J E T O N Y 
 

Den „D“ 
Když tak sedím v lavici a hledím na tabuli plnou kvadratických funkcí, lomených  výrazů a dalších 

nepochopitelných věcí, jsem ráda, že už to mám za sebou. Myslím tím přijímací zkoušky. I když ještě nemám úplně 
vyhráno… Třeba ještě propadnu… :) 

18. ledna jsem absolvovala přijímací zkoušky na hradišťskou Střední uměleckoprůmyslovou školu. Uznávám, že 
jsem ráno přemýšlela, jestli radši nemám dělat, že mě chytl „slepák“, než tam jet a nechat se totálně znemožnit 
před hromadou talentovaných lidí. Nejhorší bylo, že jsem zrovna marodila s angínou. No, co se dalo dělat. 
Nadopovaná antibiotiky, paraleny a vitamíny, s obří složkou domácích výtvorů, pro kterou jsem se kvůli 
zapomnětlivosti a nervozitě ještě musela vracet, jsem jela do Hradiště. První disciplínou byla figurální kompozice. 
Naštěstí naši skupinku, ve které jsme byli pouze 4,  měla velice sympatická 
učitelka. Začala nám vyprávět o té škole a tak… V tu chvíli ze mě všechen stres 
spadl.  
   Byla jsem těm učitelů vděčná za to, že nám nestáli jak supi za zády ☺ ☺. Zadali 
úkol, řekli podrobnosti a nechali nás v klidu pracovat.  

Pak byla na řadě hlava modelovaná podle sádrové antické předlohy. To byl 
souboj s časem. Ruce, nohy mě bolely, ale nakonce jsem ji tak tak stihla. Největší 
trapas byl, že při modelování nás vedl učitel, který se vyptával na různé otázky. 
Mě se ptal, co máme zajímavého v Brodě. A tak jsem chytře spustila, že muzeum 
a…. a…. a…. hm…Chvíli ticho… Husitský kostel a kašnu.☺  

Potom se mě ptal, jestli jsem byla na nějaké brodské výstavě.  Spadl mi kámen 
ze srdce. Naštěstí jsem totiž na jedné byla. Samozřejmě ho zajímalo, čí výstava to 
byla.  Jenže já si nepamatovala jméno výtvarníka, jen jsem věděla, že tam 
převažovaly kresby tužkou. A on nato: “A nejmenoval se náhodou Jiří Vlach?” 
“Ano, ano,” zajásala jsem, “to je on!”  

“No, tak to jsem já!” řekl ironicky….☺  
Ani jsem se nenadála a osmihodinové zkoušky byly za mnou. Zničená, ale s příjemným pocitem jsem jela domů. 

Něco mi říkalo, že se do té školy ještě vrátím… Nervy pracovaly, nervózně jsem čekala na dopis… 
Zanedlouho mi oznámili, že postupuji do druhého kola. Byla jsem šťastná, i když jsem věděla, že mě čekají další 

nervy. 
Druhé kolo bylo o malinko lehčí, ale problém byl, že v něm zůstali už opravdu ti nejlepší! Souboj na život a na 

smrt ☺.  Na pohovoru jsem vsadila na svůj inteligentní vzhled s brýlemi ☺. Asi zabral. O pár dní později si mě p. 
uč. Slavíčková zavolala (na kobereček ☺ ☺ ☺) do kabinetu, že už jsou výsledky na internetu. Nechtěla jsem věřit 
vlastním očím. U mého čísla byla napsáno to pěkné slovíčko: Přijata.☺  

Nechci vám psát: Nebojte, to bude dobré, to zvládnete… Ne, právě naopak. V den příjmaček budete mít “nervy 
v kýblu”, nebudete si nic pamatovat, bude vám zle a nebudete chtít nikam. Ale věřte: Co je nám souzeno, to 
nám neunikne. A jestli to nevyšlo, tak to tak asi mělo být.  

Nikola Hauerlandová, 9.B 
text i kresba 

 

      
 

 
Výškařský mítink a výškaři zblízka (fejeton) 
 

Určitě spousta z vás byla na mítinku. Ovšem kdo z vás by teďka nechtěl vědět, jak se výškaři chovají během 
mítinku a po něm.  
  No, když se tak výškaři sjíždějí, vypadá to jako rojení včel. Marně se snažíte si vzpomenout, který je který, když 
se hrnou jeden za druhým. Ale pro mě největší sranda byla, když vcházeli do dveří ředitelny. Většina z nich se totiž 
musela ohýbat. Když jsem je zdravila, tak jsem se musela koukat někam nahoru. 
  Jakmile dorazili opravdu všichni, museli jsme se my hostesky pořádně otáčet, protože sportovci jsou očividně 
žízniví lidé. Když tak malý, téměř bezvýznamný človíček  pobíhá mezi takovými jedničkami, jako je bronzový 
medailista Jarek Bába nebo Tomáš Janků, tak si připadáte, jako když si listujete v nějakém bulváru nebo tak něco. 
Ale zpět k mítinku. Než to všechno mělo vypuknout, výškaři odešli na hřiště a s nimi skoro všichni návštěvníci 
restaurace zvané Ředitelna. Na hřišti bylo vedro k padnutí, takže jsem se tam občas jen mihla. Aby se neřeklo, že 
jsem totální lama a nesportovec. Po mítinku se zase všichni nahrnuli do  „hospody“ a tóčo začalo znova. Ono by se 
to jejich slavení dalo vyjádřit prostě: víno, ženy, zpěv. Bývalý p.uč.Jankula to rozjel na kytaru a Tomáš Janků a naši 
„pančelé“ Řezníček a Šubík zpívali z plna hrdla. No prostě tam bylo veselo. Zazvonil zvonec a pohádky je konec!   

Moštěnka 
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UHERSKÝ  BROD – PARIS – LONDON 
 

Po dlouhé době se podařilo uskutečnit studijně vzdělávací zájezd 
pro žáky naší školy. Nejdůležitějším kritériem je bohužel pro všechny 

cena, asi  Kč 10.000, ale nakonec se věc podařila a 15 studentů 
odjelo ráno 7. 5. 2005  přes Německo do Paříže. 

 
Po ranní hygieně na odpočívadle jsme vyrazili na okružní jízdu prázdnou a tichou Paříží k bulváru Montmartre, 
bazilice Sacré-Coeur a Vítěznému oblouku. Následovala celodenní prohlídka. Začínalo se v Louvru, přes nábřeží 
Seiny ke katedrále Notre Dame. V tu dobu již bylo město přelidněno turisty snad všech národností. 

Metrem jsme přejeli k Eiffelově věži, kde jsme všichni nejdříve vyhledali toalety za 40p. Až poté následovala skvělá 
prohlídka tohoto 320m vysokého skvostu. Den jsme ukončili romantickou projížďkou lodí po Seině a v podvečer 
jsme unaveni odjížděli do našeho hotelu F1 za Paříží. 

Brzy ráno jsme přijeli do Calais, kde nás čekal trajekt přes kanál La Manche na anglický kontinent do města Dover. 
Odjeli jsme do městečka Canterbury, známé povídkami Geoffrey Chaucera. Následoval skvostný Leeds Castle a 
jeho muzeum obojků. Ve večerních hodinách jsme se ubírali do Londýna na parkoviště, odkud si nás postupně 
odvážely hostitelské rodiny. První pověstná věta byla: „Good evening, my name is Martin“.  

Od této chvíle byli studenti i učitelé nuceni použít veškeré jazykové znalosti, aby se domluvili. Musím naše studenty 
pochválit, protože všichni to zvládli výborně. 
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Následující den jsme si vyprávěli zážitky z rodin, hlavně jakou měl kdo večeři a jak pokecal anglicky s domácími. 
Udělali jsme si okružní jízdu Londýnem k Westminster Abbey, opatství z 13. století, kde byli korunováni všichni 
angličtí panovníci. Následovaly Houses of Parlament, Big Ben, Downing Street, Trafalgar Square a Buckingham 
Palace, kde jsme vystoupili a čekali na výměnu královských stráží v 11:15. Následovala prohlídka muzea voskových 
figurín Madame Taussad´s, která nás nemile překvapila svou cenou 16£ za žáka. Odtud jsme pokračovali do 
Covent Garden a její vyhlášené tržnice, kde koupíte vše, 
co se týká i netýká Anglie. Tento slunečný den jsme 
ukončili projížďkou na největším obřím kole London Eye. 

Další den jsme odjeli do univerzitního města Oxford a 
navštívili Christ Church College. Následovala prohlídka 
zámku a města Windsor až do podvečerních hodin a 
odjezd zpět do Londýna. 

Poslední den v Londýně jsme začali u Tower Bridge 
návštěvou hradu Tower s korunovačními klenoty a 
procházkou v docích svaté Kateřiny. Pokračovali jsme 
prohlídkou Londýna na lodi po řece Temži až 
ke Greenwichi, kde naleznete zobrazený nultý poledník. 
Tady končí naše poznávání této nádherné země. 

Zážitky a zkušenosti z našeho zájezdu jsou 
neopakovatelné a věřím, že nikdo z nás na tento zájezd 
nezapomene. Všichni jsme se ve zdraví vrátili a já mohu 
jen studentům poděkovat za jejich přístup a chování. 

Martin Šubík, English teacher 
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S L O H O V Á N Í 
 

DDlloouuhhýý,,  ŠŠiirrookkýý  aa  BByyssttrroozzrraakkýý  

 

 

 

   Ahoj kluci! 
Jak vidíte, já jsem vám napsala dopis. Asi se ptáte, proč zrovna vám. Zaujala 
mě vaše jména, která se dají dobře využít.  
Takový Dlouhý! Ten udělá krok a ani neví, že ušel tři míle. To bych mohla 
vstávat za pět minut osm a v cuku letu byla ve škole. To by fakt stálo za 
zkoušku. 
  A co takhle Široký! Dlabe a dlabe a je mu jedno, jestli má jedno břicho nebo 
dvě. Ve vlaku, autobuse, metru by nade mnou měli slitování s pouštěním 
sednout. Ale taková tkanička u bot by mi dělala velké problémy. Takže, Široký, 
buď si širokým a nezlob se na mě, že s tebou nesdílím tvůj apetit v jídle, ale 
jinak ti držím pěsti. No a Bystrozraký, ten má oči všude! To by byla paráda, 
kdybych viděla, co na nás chystají páni učitelé. 
Prostě jste kluci jako buci, ale je lepší, když jste jen v pohádce. 

Vaše Adéla Jahodová 

Ahoj Šípková Růženko, 
 

úvodem Ti posílám moc pozdravů a děkuji Ti za dopis, který jsi mi poslala. No, 
vlastně mi ho poslala Tvá chůva, protože ses zase píchla o trn šípkové růže, 
usnula jsi a nestačila jsi ho ani dopsat. Znáš to, s Tebou je to vždycky nadlouho.  
Dozvěděla jsem se, že Tě opět přijel vysvobodit nějaký princ na bílém koni, nebo 
snad na hnědém či černém? Poslední dobou jsi nějaká vybíravá. Stěžovala si Tvá 
chůva, že se Ti žádný princ nelíbí, a tak se raději znovu píchneš o trn, potom 
usneš a čekáš na nového zachránce. Jen abys nepřebrala! 
Právě jsem se vrátila od babičky. Měli jsme prázdniny, protože byly Vánoce. Ale 
to Ty jistě dobře víš,  tedy pokud jsi je zase nezaspala. Letošní Vánoce nějak 
postrádaly své kouzlo, protože nebyl vůbec sníh. A vlastně není ani doteď. Proto 
bohužel lyže i sáňky odpočívaly celé vánoční prázdniny zaprášené ve sklepě a já 
lenošila u televize a občas si vyšla na procházku.  
Víš, co ti tiše závidím? Ty nemusíš čekat na to, až se vaše pohádkové kopce 
pokryjí bílou peřinou. Zajisté brázdíš kopce zasypané lístky růží na svém novém 
snowboardu, o kterém jsi mi psala, že bys ho chtěla dostat na Vánoce pod 
šípkový keř. 
Píšu Ti s prosbou, jestli bych nemohla na jaře za Tebou přijet. U vás musí být 
tak krásně, když kvetou šípkové růže! Tak dlouho jsme se neviděly a musíme si 

toho tolik nového říct. Možná bych mohla zrovna stihnout i Tvou svatbu, jestli si ovšem už konečně vybereš. 
Pozdravuj ode mne všechny v království a už se těším, až mi odpovíš. 

Tvá kamarádka Aneta 
P.S. Hlavně se nepíchni o trn, až k vám pojedu na prázdniny, to by s Tebou nebyla žádná zábava! 
 

Aneta Šmídová, 6.A, obrázky Aneta Šišková, 6.A 

V literární soutěži „Díky za pohádku“ ,kterou vyhlásila knihovna v Uherském Brodě, získala Aneta 
Šmídová za tuto pohádku 2.místo a cenu poroty získala 

 Ivanka Balaštíková z 2.B za svou pohádku O nespokojeném vláčku. 

 
Často s rodiči vzpomínáme na to, jak jsem byl malý, a vždy se dostaneme k mému nejoblíbenějšímu. Když jsem byl 
opravdu hodně malý, měl jsem devět měsíců od narození obrácený režim. Když všichni spali, já jsem řval a nechtěl 
spát. Maminka mě musela nosit na rukou, a když přišel v jednu hodinu v noci tatínek z práce, musel ji střídat. Když 
mě totiž chtěli položit do postýlky v domnění, že jsem usnul, začal jsem znovu vřískat na celý barák. Poté, co se mi 
režim upravil, jsem měl novou zálibu. Každé ráno jsem byl brzy vzhůru a maminka mi říkala: 
„ Martínku, musíš být potichu, ať nevzbudíš Lucinku," ale já, odmalička svérázný, jsem řekl: „Pšššš” a otevřel jsem 
dveře, kde spala má sestra Lucka, šel až k její posteli, podíval se na ni, rýpl ji do očí a řekl: „Utinko píš?” (neuměl 
jsem pořádně mluvit). Na toto vzpomínáme všichni rádi a vždy se tomu smějeme, i když ten obrácený režim žádná 
procházka růžovým sadem nebyla☺.   

Martin Kodet, 7.B 
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S O U T Ě Ž E 
 

Dnes jsme pro vás zařadili malou soutěž: 
Uhodni název ostrova a vyhraj cenu: 
 

Tento ostrov se nachází v Karibiku. Je ostrovem Velkých Antil a 
má asi 11 000 km2. Jih ostrova je chudý, téměř neprší. Metrové 
kaktusy, které vzdorují suchému prostředí, tu nejsou výjimkou. 
Naproti tomu uvnitř ostrova se cítí člověk jako v divoké a 
nedotčené džungli plné života. U Negrilu  najdete nejznámější 
pláž Long Bay dlouhou 11 km. Tato pláž oplývá pískem bílým 
jako sníh a mořem modrajícím se v mnoha odstínech. Je 
lemovaná štíhlými palmami pohybujícími se v karibském vánku. 
Na východě ostrova se nachází hora Blue Montain Peak 
(2256m), je zde snad nejromantičtější východ slunce na světě. 
Leží zde také město Antonio. 
 

Správné odpovědi napište na lístek, označte svým jménem a 
třídou a odevzdejte co nejdříve, jinak odměnu sníme ☺, v 
kabinetě výchovného poradenství (3.patro).       Hanka Valeriánová 
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Osmisměrka od Hanky (vyškrtej všechna uvedená slova) 
 

Tabule, poznámka, pes, 
Archimédes, elektrika, Lada,  
kocour, zmrzlina, archa, táta, 
stake, počítač, rámeček, ledek, 
okno, postel, recyklace, 
Rakovník, formulář, masox, 
květina, myška, aktovka, radost, 

len, pendrek, Honza, sele, Dan, 
kontrola, křeček, redakce, 
vosa, zvedák, Janka, jelen, 
Evos, Sova, Nick, Dost, Uhry, 
mete

KŘÍŽOVEČKA  
 
1. Druh sladkosti 
2. Nejvyšší karta 
3. Zvíře, symbol Linux 
4. Dopravní prostředek 
5. Opak doleva 
6. Domov letadel 
7. Polední jídlo 
 
 
 

 

S T A B U L E A N I L Z R M Z
O L E N E C A L K Y C E R A V
K P O Z N Á M K A K N A J S E
K A N V R E D A K C E T S O D
O H E L E K T R O N I K A x Á
N O L S P S Č A T Í Č O P L K
T N E O O D A N R Á M E Č E K
R Z J V K E R D N E P A S T Ř
O A A E A R C H I M É D E S E
L E D E K U H R Y E K A P O Č
A K V O T K A T Á T O L K P E
V O S A S T A K E E C N I C K
M Y Š K A T E M O T O R K A D
A N I T Ě V K Ř Á L U M R O F

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 obrázek Mira Vrága, 7.B

Školní mléko 
 
 
V měsíci květnu do naší školy zavítalo mléko SMILKY. Představilo se nám hned ve 
čtyřech lahodných příchutích. Vanilka, kokos, jahoda a čokoláda. 
Je skvělé, že si mnozí nemusí nosit z domu svačiny! A jak nám chutná! 
Má to ale také své nevýhody. Jen tak se u dveří líně povaluje krabička vanilka, u 
bufetu jahoda a u odpadkového koše si někdo zřejmě zahrál na basketbalistu a 
zapomněl tam v roli míče čokoládu a kokos. Dokonce i naši nejstarší spolužáci denně 
v rámci zdravé výživy pijí mléko.  
Krabičky nevyhazují, ale budují z nich pyramidu Smilky (nikdy nevíš, na co ji budeš 
potřebovat☺) 

Anety – Musilová a Šmídová, 6.A 

Foto Kateřina Slintáková, 9.C 



 

I N F O R M A T I K A  
 
Ve čtvrtek 31.března zasedlo 22 osmáků a deváťáků 
k počítačům v nové učebně, aby prověřili své 
dovednosti a znalosti ve školním kole  informatiky. 
 
Teoretický test znalostí o hardwaru a softwaru  

(42 otázek na 15 minut) 
 
1.místo  Kateřina Řeháková, 9.B 
2.-3.místo Filip Bárta, 9.D 
2.-3.místo Zbyněk Řezníček, 9.D 
4.  Petr Josefík, 8.C 
5.-6.  Viktor Juřeník, 8.B 
5.-6.  Anna Kunčíková, 9.D 
 

 
 

onal
Soutěžily v něm děti 4. h

(4-5

 )

 

Iva Frenzlová, kabinet matematiky 

 z 9.C je letos nejúspěšnější – v okresním kole Olympiády jazyka českého 
ě a postoupila do krajského kola. 

 

 
 Hradišti. 

u okresu v kategorii 5-6.tříd. 

řík 

 místě. 

a velmi pěkném 5.místě. 
 

 

Práce podle předlohy – WORD 
 

1.místo  Adéla Buráňová, 9.D 
2.-3.místo Anna Kunčíková, 9.D 
2.-3.místo Zbyněk Řezníček, 9.D 
4. – 5.  Viktor Juřeník, 8.B 
4. – 5.  Jakub Krajči,  9.D 
 

13.dubna se pak konalo okresní kolo 
v informatice na ZŠ Staré Město.  

Anička Kunčíková získala 6.místo,  
Adélka Buráňová byla pátá a  

Zbyňa Řezníček se stal absolutním vítězem ! 

 
MATEMATIKA 
 

Pythagoriáda proběhla 7. a 23.února. Matematický Klokan se k
 kategoriích. 

 
   

 

3. Tereza Lekešová 
3. Tomáš Kroča  6.A 

 18.března v naší jídelně. 
-9.tříd v jednotlivýc
7.ročník - Pythagoriáda 
1. Magda Jahodová 7.C
2. Lenka Plášková 7.B

 
6.ročník Pythagoriáda 
1. René Vrábel 6.A 
2. Martina Polanská 6.C 

Klokánek ) 

Lukáš Velecký 5.A
Dominik Horenský 4.A
David Volter 4.B

 7.C

   Benjamin (6-7)  
Hana Valeriánová 7.B 
Magda Jahodová 7.C 

   Kadet (8-9  
Adéla Buráňová 9.D
Lukáš Miko 9.A 

 ášková 7.B Lenka Pl

 

 
 

Šárka Plášková
končila na 1.-2.místs

Výtvarná soutěž „Krásné je žít“, do které nás zapojila paní učitelka Šumíčková, přinesla ocenění 
M. Polanské ze 6.B a skupině ze 6.A – Šmídová, Musilová a Machalová. Děvčata převzala cenu
1.června v Redutě v Uherském

 
V pátek 22.dubna se v Klubu kultury v Uherském Hradišti konal 31.ročník pěvecké soutěže 
„Zazpívej, slavíčku“. Za naši školu tam zpíval Jakub Herák 5.A, Jakub Šustr 6.B a Alenka 
Mimochodková 6.A, která se stala vítězko
 
V recitační soutěži 7.dubna na Domě dětí  Šikula v Uherském Brodě byli oceněni Viktor Kova
3.A za vhodný výběr textu a Taťána Šlahůnková 2.B za pěkný přednes. 

 
Od prosince do ledna probíhalo školní kolo Dějepisné olympiády, kde se vyznamenali Petr Svítil 
z 8.C a Šárka Plášková z 9.C. Šárka se v okresním kole umístila na pátém

 
28.ledna se konala olympiáda v anglickém jazyce.              školní kolo          
Šárka postoupila do okresního kola, ve kterém skončila 

2. Míša Mošťková 9.D
3.Adéla 

Aneta Šmídová 9.A

1. Šárka Plášková 9.C

Buráňová 9.D
n
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Broďa
 

Mladé flor
mezinárodn 005. O víkendu se 

Praze utkala hned dvanáctka dívčích florbalových týmů. Osm 
družstev z Čech a Moravy, jedno z polského Chorzowa a tři ze 
švédského florbalového superklubu Pixbo Wallenstam 
Götteborg. 
Turnaj začal ve třech čtyřčlenných základních skupinách. 
Broďanky se nejdříve rozcvičily na neškodném týmu Draci 91 
Liberec s výsledkem 10:0 pro 1.AC. 
V druhém zápase přišlo to, na co se všechny hráčky těšily 
nejvíce: přímá konfrontace se švédským florbalem. Soupeřkami 
našich dívek byl tým Pixbo I. Velmi emotivně nabité utkání 
plné rychlosti a nasazení pro sebe získaly brodské florbalistky 
výsledkem 5:3. Posledním soupeřem ve skupině byla FBŠ 
Praha. Bez větších obtíží 2:0 pro 1.AC. Broďanky jako vítězky 
základní skupiny postoupily do elitní nadstavbové části. 
Na úvod se střetly s pražským týmem Future by Warriors. 
Hned sedm branek vsítily naše hráčky do sítě soupeřek. Nebyl 
to příliš těžký zápas. Výsledek 7:4 pro Brod odpovídal rozložení sil na hřišti. 
Teď ovšem přišel na řadu zásadní okamžik turnaje. Na naše hráčky čekaly dva týmy ze Švédska. Pixbo II. a Pixbo III. Pro 
postup do finále bylo potřeba v obou zápasech bodovat. Oba zápasy byly herně velmi podobné a přinesly stejné výsledky. 
Dvakrát 2:2. Tyto výsledky určily aktéry finále celého turnaje: 1.AC Uherský Brod a Pixbo III. Wallenstam. 
Finále přinesl všem hráčkám i divákům úžasný zážitek. Nesmírné nasazení, obrovská rychlost, švédská technika, brodská srdíčka 
a z obou stran obranné zákroky na hranici sebeobětování. Diváci jásali a hráčky hnala obrovská euforie. V zápase hrály prim 
výtečné gólmanky na obou stranách. Díky nim a promyšlené obraně se diváci dočkali jediného gólu. Vstřelila jej G. Maršovská 
po perfektní  kombinaci celého útoku. Obrovskou hromadu radujících se těl tak vytvořily hráčky 1.AC Uherský Brod, které ve 
finále porazily Švédky 1:0. Švédky tak ani na čtvrtý pokus neudolaly brodské florbalistky! 
Pochvalné gratulace švédských trenérů i prezidenta klubu Pixbo byly třešničkou na dortu pro trenéra Tomáše Králíka i vedoucího 
družstva Martina Pöschla. 
Ředitel turnaje Švéd Martin Ericsson v závěrečné řeči uvedl: „Hráčky 1.AC Uherský Brod jsou pro mě výkladní skříní českého 
florbalu.“ 
 
Sestava 1.AC UB: Gábina Maršovská(C) 9.B, Adriana Mandová(G) 7.A , Kristýna Krajčovičová, Aneta Šmídová, Karolína Lekešová 
(všechny 9.A), Dáša Surá a Lenka Trojanová 8.A, Hanka Koníčková a Věra Obadalová 7.A, Aneta Musilová, Gábina Ondrůšková, 
Sabina Klčová, Denisa Machalová a Aneta Šmídová 6.A, L.+P. Hyrákovy, M. Zamazalová a V. Růžičková z Uherského Hradiště.  

Tomáš Králík, 1.AC UB 
 

Volejbal 
 

O sportovní úspěchy naší školy se zasloužila také děvčata z oddílu volejbalu s trenérkou Evou Bartkovou. 
í soutěže př
ckého a Mo

Js a, Šmídová Aneta, Michalíková Nikol, Ha
šková z 6.A.    

 

č
 
 

  

nky pokořily kolébku florbalu  
balistky 1.AC Uh. Brod se
ího turnaje PRAGUE GIRLS CUP 2

 staly vítězkami 

v 

V rámci soutěží AŠSK se postupně probojovala od okresn
Zde se děvčata utkala s nejlepšími volejbalistkami Olomou

ou to: Jankulová Markéta, Šupinová Anet
Kristýna (všechny z 9.A) a benjamínek Gábina Ondrů

Lyžařský kurz pro sedmáky se uskute

es krajské finále až do kvalifikace na republiku v Šumperku. 
ravskoslezského kraje. Skončila na 2.místě. 

mšíková Petra, Haplová Lenka, Zlámalová 
    

PaeDr.Vladimíra Chmelařová

nil 26.2-4.3.  
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bavit opravovat diktát. 
délka 

Já budu disžokej protože chodím na diskosky,  
dneska pujdu  do dolněmčí s kámoškou a ségrou. 
Viktor 

 
 
Já bych chtěla být závodní tenistkou Wta! Protože mě to 
bav

 

Já budu zedníkem. Protože ho dělá můj 
taťka.Míchal maltu podával cihl

Martina 
 

í a chci to dělat. A můj trenér Štefl Karel je dobrý 
trenér. 

i a bylo mu dobře. 
Josef 
 

Superstar podle Anety Langerové protože se tam 
zpívá a zpěv mě baví a protože bych chtěla 
zpěvačkou. 
Adriana 
 

abych mohla létet kam koliv a podívala bych se do všech 
různých koutů světa. 
Adéla 
 

Já budu právničkou. Protože si vydělám hodně peněz. A 
protože budu možná v dobré spole

Já budu letuškou protože se mi moc to povolání líbý 

Hokejista protože budu slavný jak Kubyna a Bank 
mamka říká že paní učitelka bude říkat že toho 
kluka měla ve třídě. 

toužím taky. 
Radka 
 

čnosti. Mamčina 
kamarádka je právničkou. A mají velký dům. A já po tom 

Radim 
 

Chtěla bych být učitelkou protože se mito moc líbí 

Já bych chtěla byt kadeřnicí protože mě baví česat 
někoho. A nebo střihat někomu vlasi. A nebo jezdit na 
koni. 

a mám hrozně moc ráda učení. A ještě jetu jeden 
důvod protože mám ráda děti. A chtěla bych učit 
prvňáky a druháky aj třeťáky a také čtvrťáky a 
páťáky. Aj možná školku. A kdyby to nevišlo tak 
bych chtěla být ošetřovatelkou koní protože mám 

Míša 
 

Já budu učitelem. Chcu učit podle maminky a paní 
učitelky. 
Viktor 

ráda i koně aj děti nebo bych chtěla obojí i 
učitelkou i ošetřovatelk

 

Já bych chtěla byt prodavačka. Protože moje teta tam 
ou a to je vše pozdravuji 

hrozně učitelku  protože ju mám ráda. 
Šárka 

Tereza 
pracuje. Protože mě baví prodávat náramky. 

 

Budu učitelkou bude mě to bavit protože když budu
mít detátko nebo děti aspoň budu vědět co mají za 
úlohu a taky měto bude bavit a nejvíc mě bude 

opravuji sešity a papíry, nebo budu kadeřnice protože 
moje nepravá sestřenice je kadeřnice. A nebo budu 
vychovávat koně. 

 

Já budu paní učitelkou protože mě to baví, a ráda 

A
Kristýna 
 

Žáci 3.A (ponechána originální jazyková úprava) 
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Záhadné dveře 
 

dyž jsem jednou přišla domů, šla jsem se jako vždy převléci do svého 
pokoje. Vešla jsem do místnosti a tu se přede mnou náhle objevily záhadné 
bílé dveře. Těch dveří jsem si nikdy nevšimla,

B a, a
dv evřela. 
Přede mnou se objevila modrá brána. Se strachem jsem prošla dál s přivř
o uviděla jsem
k u ob
vedly mě ke květinovému domu. Tam mi daly jídlo, pití i polévku. Takovou 
je áhala zkusila jsem ji. 
v
Za chvíli jsem uslyšela hluk a víly se rozutekly. Než  Víly 
v rychlosti odpověděly, že je to obávaný žrout a ka  
m  už č a já tam zůstala úplně sama. Hrozně 
js c, kterou jsem měla u ruky. Bylo to koště. 
Ž up a já povídám: „Nechej nás  také 
květiny, co tu rostou.“ Opakovala jsem tu větu poř se 
le ř čaj z kouzelných bylinek. Po vypití čaje jsem 
u ílé stě  záhadné dveře byly tytam. 
P

Nicol Jankůjová, 4.A 
obrázek Dzovana Vartanisová, 4.A 

K
 

potín
 moc těšila a taky na jejího pejska a kočičku.  

n den zrovna pršelo, a proto jsem si nemo  dívala 
n o na 
s u, htěla 
v atřila truhlu. Přistoupila jsem blíž a truhlu 
o ho šatů, dopisů a nezajímavý  Už jsem chtěla truhlu zavřít, když jsem dolů 
nahmatala knihu. Byla velká se zažloutlými listy. Set A 
KOUZEL. Myslela jsem si, že je to stará pohádková kniha pro děti, ale zmýlila jsem se. Sedla jsem si do 

arého křesla a při svíčce jsem v knize začala listovat. 
ajednou udeřil hrom, začalo pršet ještě víc a světlo svíčky plápolalo. Začala jsem se trochu bát, a kdyby 
m se mnou nebyla babiččina kočička, asi bych utekla. 
si na páté straně mě zaujal nápis, který byl napsaný velkými černými písmeny. Nedával smysl, ale když 
em si jej dvakrát přečetla nahlas, začaly se dít podivné věci. Celá půda se se mnou zatočila, a když 
em otevřela oči, ocitla jsem se úplně v jiném světě. 
bjevila jsem se na louce plné voňavých květin a kolem protékal čistý potůček. Znenadání se přede 
nou zjevil skřítek a vedl mě do podzemního království. Takovou nádheru jsem ještě nikdy neviděla. 
alé víly nosily na talířích různobarevné drahokamy a jiné víly tančily dokola. Na každém stole bylo 
noho mís s ovocem a jinými dobrůtkami. Skřítkové a víly mě přijali mezi sebe a měli mě rádi. 

Dozvěděla jsem se od nich spoustu nových věcí a bylo mně 
s nimi velmi dobře. Ani jsem nevěděla, kolik je už hodin. Vůbec 
jsem nevnímala čas. 
Najednou jsem z dálky slyšela babičku: „ Deniskóóó, večeře je 
hotová.“ Všechno se se mnou zatočilo a já procitla v tom křesle 
na půdě. Až teď jsem si uvědomila, že jsem byla v pohádkovém 
světě díky knize, kterou jsem držela v rukou. Vrátila jsem knihu 
zpět na dno truhly a spěchala za babičkou. Nikomu jsem  o 
svém tajném výletě neřekla. Je to moje tajemství. 
Za rok se k babičce moc těším a hlavně na půdu, která ukrývá 
takové poklady. 

Denisa Pavlíková, 4.A,  obrázek Lenka Vaněčková, 6.C 

 protože máme dům celý bílý. 
le po chvíli jsem se odvážila a ylo mi to trochu podezřelé. Hodně jsem se bál

eře ot

čima. Otevřela jsem oči pořádně a 
v  Chtěla jsem se vrátit, ale znenadání se tětin.

ště nejedla. Byla z květin. Trochu jsem v
ýborná!  

ůže sníst, strachovaly se víly. V tu chvíli byly
em se třásla strachy. Popadla jsem první vě
r  byl coby dout tu

kl a zmizel. Vystrašené víly se zase objevily a p
snula. Když jsem se vzbudila, seděla jsem u b
řemýšlela jsem o tom celý zbytek dne. 

ouzelné prázdniny 
ento příběh se mi stal u mé babičky v Ra
Celou cestu jsem se na babičku
Te

a televizi, ale nic moc tam nebylo. Babička po 
tarou půdu. Byla tam spousta pavučin a prach
rátit, když vtom jsem v samém rohu půdy sp
tevřela. Bylo v ní mno

 

K

T

enýma 

jsem 
Byla 

?

 tam zelenou trávu a hodně 
jevily víly, vzaly mě za ruku a 

, ale 

 odběhly, stačila jsem se ještě zeptat, co to je
ždý měsíc chodí pravidelně sem, aby vše snědl. I nás
 všechny pry

, mě i mé kamarádky víly, ovoce a stromy a
ád dokola, až jsem pořádně nahlas kýchla. Žrout 
ipravily 
ny a

ě. 

hla hrát venku a nudila jsem se. Chvíli jsem se
bědě usnula a vtom mě napadlo, že se podívám 
 ale hlavně spousta starých věcí. Už jsem se c
starou dřevěnou 
ch věcí.
řela jsem prach. Objevil se velký zlatý nápis. KNIH

st
N
ta
A
js
js
O
m
M
m



Pohádka o panu hlemýžďovi 

kosu s dírou. To jsou přece dveře do nového domu! To 

ř, 
te i kapičky potu na jeho čele i úsměv na tvářičce, jak byl šť

Měli malé žabičky, 
jmenují se Dětičky. 

tak krásňoučké zvířátko, 
morče, to je skvělá věc  
na hraní a na pokec
Když se morče rozzuří,  
kouše, co nejvíc umí. 
Zubama, drápama, 

í motýlci, kteří plachtí jarním slabým vánkem a 

 
Jaro 
Když už fouká jarní vánek 
a když končí zimní spánek, 
roztávají sněhuláci, 
vlaštovky se zpátky vrací. 
Každá vrba stařena 
bude celá zelená. 
  Měchurová 8.C, 

.A 

  

 

il, byl kdysi dávno jeden hlemýžď, který se jmenoval David. 
David měl zajímavého koníčka. Rád hledal. Cokoli. A tak se rozhodl, 
že zahodí svoji ulitu a najde si nový domeček na bydlení. Hledal, 

hledal, dlouho hledal, až v keři pod starým dubem našel půlku 
vyškrabaného ko

Ž 

je ten pravý dům pro mě! Vlezl si do nového obydlí, přemýšlel a začal 
s úpravami. Ze starého domečku si přestěhoval svůj malinký nábyteček a 
úhledně si ho dovnitř naskládal. Protože už bylo dost pozdě a začínal 
večer, přestěhoval si ještě postel. Načechral si peřiny, pohladil polštářek a 
už jsme mohli slyšet jen jeho pravidelné oddechování a později i chrápání. Kdyb
uviděli bys

yste nahlédli dovnit
astný. Určitě si dobře vybral.  

Honza Doležal, 4.A 
Žába 
 
Byla jedna žába, 

 
Zvíře (nápěv My jsme žáci z 3.B)  
 

jmenovala se Bába. 
Barvu má zelenou 
a tmavě flekatou. 
Žil s ní žábák, 

Máme rádi zvířata,  
baculatá morčata, 
tlusté, velké, malé, 
tenké, roztomilé. 
Já mám doma morčátko,  

jmenuje se Chlapák. 

. 

A ta jejich maminka, 
byla hezká panenka. 
 
Petra Šve
obrázek  

hlová, 4.A 

Ivanka Kratochvílová, 1.B 
 
 

Morče je jak koťátko,  
roztomilé zvířátko. 
Je to chytré morčátko,  
i když je jak prasátko. 
Anetka Jedličková, 2.C      obrázek Simonka Vráblíková, 2.B

 
Jaro 

potom kope nohama. 

Jaro je nádherná doba, kdy ptáčkové pějí do ranního probouzení. Cítím se jako v pohádce. Listí šumí 
jako rozbouřená řeka a kolem mě poletují pestrobarevn
dosedají na orosenou trávu jako lehká vlající pírka. Hned vedle rozkazuje mravenčí královna malým 
mravenečkům, aby postavili letní sídlo pro malé larvičky. 
Jaro je klíč k vypučení malých kvítečků, jemně se rozlévá vůně bílých sedmikrásek, kousek dál se 
rozvíjejí červená poupátka růží. 
Proto se mi líbí jaro, že rozkvétají kytičky, je cítit vůně borových stromů, co právě vyklíčily ze starých 
malých šištiček. 

Jakub Matějka, 7.B 
 

Podzim 
Když padne suchý lístek na zem, 

bojíme se! Kde je léto? 
Teplé, suché dny. Kde jsou? 

Zmizely jako křída, kterou 
ze školních tabulí mažou smutní žáci, 

kteří se zase vrací do školy. 
 

Michaela
obrázek Hanka Koníčková 7
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Cesta za povoláním 
 

V pondělí 30. května jsme navštívili Úřad práce v Uherském Hradišti. Pr
ani je
si teď

NAŠE ŠKOLA 

áci si tam sice nenašel 
ale většina 

ůvodčího - jedna z nich bohužel 
a úřadě jsme se seznámili s paní 
ovat (jestli jsme chtěli přežít☺), 
lekli, začali jsme si totiž připadat 
ídy, zejména to s tím kouřením, 
 líbila. O přestávce jsme si mohli 
h s nadpisem reportér, novinář. 

 pak 
vyplynulo několik povolání, která by se k nám nejspíš hodila. Mě teda nejvíc překvapil ducho

e se mohli paní Štěpitové zeptat na cokoliv, co nás zajímalo. Většina otázek zněla asi jako: „A toš kam 
ám jít?“☺ V druhé části nás paní Štěpitová seznámila se sy draží a 

lubalo velmi zajímavé a poučné dopoledne, které bychom si určitě zase někdy zopakovali. 
ět místo školy.☺ 

užel nepřivezli, neboť p. uč. Frenzlová m paměť a zapomněla si foťák doma. 
sela napsat poznámku a má týden zaracha n

a alias Monika Pöschlová, 8.C 
áme budoucí redaktorka Chaozzu☺) 

 Gazdíková, 9.C (že by vlastní ?)  

Sluníčko má velkou 
s
u  sněhu díru. 

uká bílá panenka, 
 to posel jara - bílá 
ěženka. 

Léto 
Vystavujeme se 
sluníčku 
a broukáme si 
písničku. 
Víte už teď, co je to? 
No přece léto. 
 

. 

sami, zloduši!“ 

Zima 
Vločky na zem padají, 
všichni se už radují! 
Zima, zima, zima, 
to je vážně prima. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opi
dávají mu trochu rýže. 
Pro
a proč taky strakatá? 
Protože ji opice dávají do 
poklice. 
Dominika Šáchová, 2.C 
 

 

„Hoří!“ 

odonínským 

é hýždě Hanky harmonicky hypnotizují 

hasičům: „Holenkové, hlavně hledejte hlavní 
hydrant! Hej, Hanko, huš!“ 
Hospodský Holátko hrubě haleká: „Horor! Horor!“ 
Hospoda hezky hoří... Hasiči horečně hledají 
hlavní hydrant.  
Hoří hospoda, hábity, holubi, hnědá honda 
hokejisty Haška, hoří Honzovy hrozné holínky, 
Haškova hokejka, Havlovo hranaté hrkátko, hoří 
hledající hasiči...  
Hydrant hledá holka Hanka. 
„Heuréka!“ hned hlásí Hanka hasičům. „Hle, 
hydrant!“ 
Hospodský, Hanka, host Hans hasí hořící hasiče... 
Hasiči hasí hořící hospodu. 
Hasiče hospitalizují. Hanka hned houkla hasičům: „Hrdinové!!!“

den z nás (i když někteří se tam v budoucnu určitě budou muset zastavit☺), 
 alespoň ujasnila, co podniknout po základce.  

Po náročné cestě vlakem asi ve třiceti stupních a taky po několika pokutách od pr
potkala i mě (pro příště: bez průkazky na vlak ani ránu!) - jsme konečně dorazili. N
Sylvou Štěpitovou, která nám nejdřív vysvětlila dvě pravidla, jež jsme museli dodrž
tj. dobrovolnost a demokracie. Pak ovšem přišly také zákazy, čehož jsme se zprvu 
jako ve škole. Zákaz opouštět budovu a zákaz kouření, což několik exotů z naší tř
moc nepotěšilo. Ale i přesto si myslím, že se přednáška paní Štěpitové všem velmi
otevřít šanony 450-ti popsaných povolání. Já jsem samozřejmě sáhla po složkác
Nalistovala jsem stranu s vyučovacími předměty, kterým jsem popravdě ani trochu nerozuměla, neboť většina 
končila na –ogie. Dále jsme se mohli podívat na videoklipy ze škol, vyzkoušet si testy zájmů, ze kterých

vní představitel.☺ 
Taky jsm
m stémem různých škol a pak hola na vlakové ná
směr Brod. 
Nakonec se z toho vyk

 opNejlépe samozřejmě
 

P.S. Fotky jsme boh á trošku děravou 
Taky si hned mu a televizi.☺ 
Mějte se! 

Pižlink
(douf

foto oka poskytla Dana
 

Jaro 

ílu, 
dělalo ve

A
ko
 z té díry na nás 

je
sn

Podzim 
Nastaly podzimní 
plískanice, 
vítr fouká stále více
Věčně jsme zablácení 
až po uši, 
máma křičí: „Perte si Lucie Sigmundová, 8.C 

ce je pěkné zvíře,  

č je rýže kulatá  

hladové hasiče. Host Hans haleká hledícím 

 

 

Honza Holátko, hoch hospodského, hulil hašiš. 
Hoří...! 
Hospodský hystericky haleká: „Hle! Hoří!“ 
Hodná holka Hanka hned hlásí h
hasičům: „Hospoda hoří! Honem haste!“  
Hezk

- XII - ČERV

Hrdinským hasičům hraje hlas  hymna... ☺  itě
obrázek Mirek Vrága, 7.B
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