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Milí čtenáři! 
 

Pohledem do minulých čísel našeho časopisu můžete zjistit, že se naše škola neustále vyvíjí a 
zdokonaluje. V minulém roce byla provedena kompletní rekonstrukce tělocvičny školy a byla otevřena 
nová multimediální učebna pro 50 žáků. Tím byl završen záměr umístit odborné učebny do přízemí školy. 
Cenné je i to, že nemalou část finančních prostředků získala škola na základě zpracovaných grantů. 
Bohužel vzhledem k velmi dlouhé a intenzivní topné sezoně došlo k nárůstu plateb za plyn o 250 tisíc 
proti roku 2005 a spoléháme tedy, že městský úřad dokryje tuto ztrátu, abychom mohli financovat 
ostatní podobné záměry. 
Kromě finančních starostí mají školy v Uherském Brodě problémy s naplněností, což je zvýrazněno 
vznikem nové Katolické školy. Bude potřeba společnými jednáními s představiteli města a škol stanovit 
model, který zajistí rovnoměrné naplnění a financování školských zařízení. 
Naší pýchou je tradičně mimoškolní činnost, převážně sportovní. Naši žáci, členové sportovního klubu 
1.AC Uherský Brod, zaznamenali řadu úspěchů ve florbalu i aerobiku. 
Kvalitní nabídka přitáhla i při klesajícím počtu žáků do naší školní družiny tolik dětí, že jsme museli 
navýšit kapacitu, abychom uspokojili všechny zájemce. 
Další dlouhý výčet akcí a úspěchů najdete na našich webových stránkách www.zsvin.cz, které jsou k naší 
radosti hojně navštěvovány. 
Rozloučit se chci se žáky, kteří naši školu opouštějí, a popřát jim v jejich dalším životě hodně úspěchů. 
Byli bychom rádi, kdyby i další vycházející ročníky navázaly svou úrovní na poslední dva. 
Závěrem bych chtěl všechny pozvat na Den otevřených dveří, který se bude konat v pátek 8.září v  rámci 
oslav 50 let zahájení školního vyučování na ZŠ Pod Vinohrady. 
 

Prázdniny plné krásných zážitků přeje  
 

Mgr.Zdeněk Moštěk, ředitel školy 
 
 

Veronika Navrátilová, 6.B 
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Třídy ve školním roce 2005/2006 
 

ředitel: Mgr.Zdeněk Moštěk 

zástupce ředitele:  

Mgr.Marie Josefíková  

Mgr.Blažena Chovancová 

výchovný poradce:  

Mgr.Vlasta Slavíčková 
 

Třída Třídní učitel(ka) Děvčata  Chlapci  Celkem  

I.stupeň 
I.A Mgr.Jitka Vráblíková 16 10 26 
I.B Mgr.Eva Vrbová 14 

30 
11 

21 
25 

51 

II.A Mgr.Marc.Hauerlandová 12 15 27 
II.B Mgr.Pavla Zábojníková 13 

25 
13 

28 
26 

53 

III.A Mgr.Miroslava Babulová 12 9 21 
III.B Mgr.Miroslava Chupíková 10 5 15 
III.C Mgr.Martina Mahdalová 13 

35 
10 

24 
23 

59 

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

29 
11 

22 
25 

51 

V.A Mgr.Jana Bistrá 11 13 24 
V.B Mgr.Milena Dědková 11 

22 
13 

26 
24 

48 

11 tříd 141 121 262 

II.stupeň 
VI.A  Mgr.Milada Hřibová 10 13 23 
VI.B Mgr.Dana Dědáková 8 13 21 
VI.C Mgr.Dana Šumíčková 9 

27 
11 

37 
20 

64 

VII.A Aleš Řezníček 9 17 26 
VII.B Mgr.Kv ětoslava Svitáková 15 12 27 
VII.C Mgr.Hana Dvořáková 14 

38 
12 

41 
26 

79 

VIII.A  PaeDr.Vlad.Chmelařová 10 14 24 
VIII.B  Mgr.Veronika Pálková 10 12 22 
VIII.C  Ing.Ivana Píšková 8 

28 
12 

38 
20 

66 

IX.A Mgr.Tomáš Králík 12 16 28 
IX.B Mgr.Petr Novotný 11 12 23 
IX.C Mgr. Iva Frenzlová 17 

40 
12 

40 
29 

80 

12 tříd 133 156 289 

        

Celkem 23 tříd 274 děvčat 277 chlapců 551 žáků 

 
Netřídní učitelé: 
Mgr. Marie Bukvicová, Mgr. Dana Dvořáčková, Eva Gallistlová, Mgr.Miroslava Králíková, Mgr.Miroslava 
Martincová, Mgr. Josef Polách Mgr.Vlasta Slavíčková, Mgr.Martin Šubík, Oldřich Kučera 
Školní družinu vedou Bronislava Bujáčková, Dana Vystrčilová a Dagmar Mandíková. 
Školní hospodářkou je paní Anička Řezníčková. 
 

 
 

 

Obrázek fotbalisty od Lukáše Šlapala z 5.A 
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C O  S E  D Ě J E … 
 

Přijímačky nanečisto 
V letošním školním roce si žáci 9.tříd vyzkoušeli přijímačky nanečisto jinak. Využili jsme totiž nabídky firmy 
CERMAT, která připravila testy pro hodnocení dovedností v českém jazyce, matematických dovedností a studijních 
dovedností formou testování, které  proběhlo současně ve 13 krajích (mimo hlavní město Praha) ve středu dne  
1. února. Zpracování a vyhodnocení výsledků testování bylo provedeno centrálně v CERMATu.  
Po zpracování výstupů obdržela škola tyto skupiny výsledků: 
1. osvědčení pro jednotlivé žáky obsahující výsledky žáka v testech 
2. jmenný přehled výsledků všech žáků školy 
3. porovnání výsledků tříd v rámci školy 
4. porovnání výsledků žáků školy s výsledky žáků ostatních škol v kraji 
5. porovnání výsledků žáků školy s výsledky žáků všech zúčastněných škol. 
Testování i zpracování výsledků bylo zdarma.        Pavel Man, 2.B 
Jaké byly konečné výsledky? 
Nejlépe se umístila 9.C, z jednotlivců byla nejlepším řešitelem testů v českém jazyce Monika Pöschlová  
a Barbora Zemková z 9.C s 96% úspěšnosti, v matematice to byla tatáž děvčata s 84% a ve studijních 
dovednostech byl nejlepší Martin Chovanec z 9.A a Viktor Juřeník z 9.B s 96,9% úspěšnosti. 
 

Přijímačky „naostro“ 
Konaly se 24.dubna. Letos měli problémy žáci, kteří se hlásili na Gymnázium JAK v Uherském Brodě. 
Kritéria, která umožňovala přijetí bez přijímacích zkoušek (průměrný prospěch 1,00 ve 2.pol. 8.r. a v 1.pol. 9.r.) 
splňovala pouze jedna žákyně, ostatní tak konali přijímací testy. Celkem byli přijati 4 žáci, šest žáků neuspělo, byla 
jim ale nabídnuta možnost studia na technickém lyceu na SPŠ v Uh.Brodě. Po 1.kole zbyli 3 žáci, kteří se museli 
znovu připravovat na další zkoušky. V současné době jsou přijati všichni žáci. V tabulkách, které vám předkládáme, 
můžete zjistit, o které školy byl největší zájem a  jak se umístili žáci jednotlivých tříd. 
 

Umístění vycházejících žáků 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOU Obory 9.A 9.B 9.C 8.r. celk. 

SPŠ Uh.Brod oper.skladování  2   2 

automechanik 1  3  3  7 

oprav.zem.strojů  1 1  2 

krajinářka  1   1 

instalatér  1   1 

malíř  1   1 

podlahář  1 1  2 

SOU Uh.Brod 

zedník    1 1 

kuchař    1  1 
SOŠ Luhačovice 

číšník-servírka  1   1     2 

kuchař 1  1   2 
SOŠ hotel.UH 

kuchař-číšník 1    1 

SOU tech.Přelouč reprod.grafik     1  1 

SOŠ Vizovice fotograf  1   1 

Soukr.SOU UH kadeřník   2 2 4 

    4 12 10 3 29 

Střední školy Obory 9.A 9.B 9.C 8.r. celk. 

G UB   1  3  4 

ekonom.lyceum 1      1 

obchod.akademie 2  1 3   6 OA UH 

inform. v ekonom.   1  1 

SOŠ UB veřejnospr.činnost  1 1  2 

technické lyceum 4 3  2   9 

mech.-elektronik  1    1 SPŠ UB 

strojírenství 4 1  2  7 

SPŠ Zlín stavebnictví 1 1     2 

SPŠ tech. Zlín zpracování kůže  1   1 

SOŠ hotel.UH hotel.-turismus 3   1   4 

mech.-seřizovač     1  1 
COP UB 

rytec kovů 1    1 

SOŠ technická UH pozem.stavitelství  1     1 

SZŠ UH zdravot.asistent 1      1 

Taufer.veter.KM  1    1 

ISŠ Zlín reproduk. grafik   1  1 

manag.v reklamě   1   1 
SOŠ Luhačovice 

knih.a inf.systémy   2  2 

SSOŠ Kunovice počítač.systémy 1      1 

SOŠ Rožnov management  1   1 

SOŠ podnik.Zlín  1    1 

SZŠ Brno asistent zub.tech. 1    1 

SOŠ Slavičín sociální péče    1   1 

SZŠ Vsetín zdrav.asistent 1    1 

Soukr.pod.Vsetín podnikatel 1    1 

    24 11 19  54 

Přehled o umístění žáků 5.ročníku 

    5.A 5.B celk. 

Gymnázium UB osmilet.studium 3 5 8 

Připravila 
Mgr.Vlasta Slavíčková 
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P R O J E K T  MVČR 
 

Deváťáci pracovali pod vedením p.uč.Dany Šumíčkové na rozsáhlém projektu MVČR - 
Svět očima dětí. Lliterárně i výtvarně se vyjadřovali k problematice extremismu, 
diváckého násilí, gamblerství, týrání a sexuálního zneužívání, přestupků a trestných 
činů. Markéta Maršálková z 9.B získala 1.místo a Anna Mandíková z 9.A  
obsadila 2.místo. 
20.června byly obě žákyně přijaty ministrem 
vnitra Františkem Bublanem. Foto ze 
slavnostního předávání cen je na straně XI. 
 

ODPLATA 
   Je to celkem hodně dávno, co jsme se 
přestěhovali, a já začal chodit na jinou školu do 
sedmé třídy. Zvykl jsem si tam rychle. Ve třídě 

jsme měli spolužáka, kterému se říkalo Pudr. Byl to parchant. Byl největší, 
nejsilnější, nejdrzejší a hlavně mu vždycky všechno prošlo. Často mě ve třídě 
urážel a dělal si ze mě i ze spolužáků legraci.  
   Nikdy jsme si na Pudra nedovolili, ale když nám došla trpělivost, domluvili 
jsme se se třídou, co mu provedeme. Jeho židli jsme potřeli lepidlem. Lepidlo 
nebylo cítit ani vidět, muselo se pořádně zahřát a pak se od něj nic neodlepilo. 
Pudr přišel do třídy a sedl si na svoji židli. Všichni jsme se začali smát. Pudr 
nevěděl, co se děje. Pokoušel si stoupnout, ale my jsme do něj začali strkat. 
Někdo se jen díval a smál se. Upadl na zem a bouchl se do hlavy o lavici. 
Všichni jsme ztichli a nevěděli, co dělat. Pudrovi stékala po obličeji krev a začal 
brečet. Paní učitelka vešla do třídy a rychle zavolala pomoc.  
   Pudr skončil v nemocnici, kam jsme ho posléze přišli všichni navštívit. 
Všechno jsme si vyříkali a uvědomili si, že byla chyba na obou stranách. Pudr i 
přesto, co jsme mu provedli a co provedl on sám, se s námi začal bavit a stala 
se z nás dobrá parta. 

Ivana Pančochová, 9.A  

 
Život 
 

Život je řeka, která plyne dál, 
život je velký maškarní bál. 
Život je cesta autobusem,  
naplněn štěstím, radostí i hnusem. 
 

Tím hnusem myslím závist, zlobu, zášť, 
snad  v každém jsou, když poodhalí 
plášť. 
 

Život je velká maturita, 
kdo neudělá, ztrácí vše. 
A skončí na smetišti dějin, 
jen pro něj bude černá mše. 
 

Život je darem nejcennějším, 
jaký rodiče ti mohli dát,  
tak vychutnej ho plnými doušky, 
pak v klidu můžeš navždy spát.  
 

Snaž se svůj život prožít,  
jen tak, jak ty sám chceš. 
Však snaž se být poctivý a čestný, 
sic Bůh tě rozmázne jak veš. 
 

A nepoznáš ráj nebeský.  
 
 
 

 
 
 

Beznaděj 
 

Jsem sama a na pokraji 
beznaděje, 
Neznám, nevím, co se děje. 
Zpočátku to byla jen hra 
pouhá, 
Však teď zdá se mi, že je až 
příliš krutá, příliš dlouhá. 
 

Od čtrnácti cigarety, 
Tabáček a tráva, 
To jsem ještě netušila, 
Co přijít dalšího se zdráhá. 
 

A pak poznala jsem velmi, 
Skvělý lék na láskybol, 
Nebyl jím nikdo jiný, 
Než metla lidstva – alkohol! 
 

Střední škola, ta mi dala! 
Každý víkend večírek 
A to by bylo, aby nebyl 
Pod jazykem halucinogenní 
papírek. 
 

Maturita, tak to byla 
Jedna velká náhoda! 
A abych to oslavila 
Byla mým bytem hospoda! 
 

Vysoká škola nepomohla, 
Tam poznala jsem perníček 
A od pervitinu k heroinu 
Už byl opravdu jen kousíček. 
 

A jak každý předpokládá, 
Na škole jsem skončila, 
Všechny prachy, co mi zbyly, 
Jsem do automatů hodila. 
 

Věčně zpitá, často zbitá, 
Jako prostitutka jsem se živila, 
Doba temna v v kůži vpitá, 
Se mi čím dál tím míň líbila. 
 

Pak to přišlo – odvykačka, 
Po těch letech žádná hračka. 
To nejhorší, co poznala jsem 
v životě, 
Byly právě ty dny v černočerné 
temnotě. 
 

Jsem sama a na 
Pokraji beznaděje 
Pomozte, prosím, 
Pokud chcete… 
 

Anna Mandíková, 9.A 

Text básně Jan Šrámek, 9.B a obrázek Michal Adámek, 6.B 
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JARO V REGIONU – SOUTĚŽ ROTARY KLUBU 
 

Rotary klub v Uherském Brodě vyhlásil pro žáky 8.a 9.tříd ZŠ a odpovídající ročníky Gymnázia J.A.K. 
literární soutěž na téma Jak jsem potkal J.A.Komenského. Všech 8 prací našich žáků bylo v pátek 
16.června oceněno v Muzeu J.A.K. Výherci získali cenné dárky a mohou se těšit na jednodenní výlet do 
Prahy. Gratulujeme! Některé příspěvky uvádíme. 
 
 

Jak jsem potkala Jana Amose Komenského 
 

Měli jste někdy pocit viny? Takový ten, že jste zklamali? Já ano. 
A mám jej dodnes.  
A přitom do chvíle, než jsem JEJ potkala, to byl obyčejný den. 
Šla jsem po náměstí, jako obvykle. Moc jsem nevnímala, 
protože jsem ještě stále myslela na to, jak jsem dostala čtyřku 
z diktátu. To bude doma průšvih!  
Z mého přemýšlení mě vytrhla jakási ženská, co do mě vrazila. 
To nemůže dávat pozor? Avšak jakmile utrousila : „Pardon“ a 
zašla za roh, rozhodla jsem se, že už o té zpropadené češtině 
nebudu přemýšlet. To se dá spravit. Náhle jsem si uvědomila, 
že nemám peněženku. Musela mi při tom nárazu vypadnout. 
Ohlédla jsem se. Ležela na zemi. Naštěstí. Vrátila jsem se pro 
ni, vzala ji ze země, narovnala se … a málem odpadla. Kousek 
přede mnou stál Jan Amos Komenský. To bude asi nějaká 
propagační akce … Nebyla. Natočil hlavu a já si uvědomila, že to není maska. Ale jak to? Já 
přece žiji v jedenadvacátém století a on zemřel někdy v roce 1670!  
Pohlédl mým směrem a vydal se ke mně. „Už jsem zde dlouho nebyl,“ pronesl a já propadla 
panice, že jsem zešílela. Mé podezření  bylo oprávněné, protože nikdo jiný ho zřejmě neviděl. 
Nicméně, jakmile mě požádal, abych ho provedla po městě, trochu jsem se uklidnila.  
Nejprve jsme šli ke starému hřbitovu. Tam se jeho moudré, jiskrné oči zakalily. To chápu. Na 
tomto místě byly pohřbeny jeho sestry a rodiče. Svou bolest popisuje ve svém spise Pansophiae 
praeludium, který jsem náhodou kdysi prolistovala. Napadlo mě, že bych se asi měla vzdálit a 
nechat jej s nimi chvíli o samotě, ale to už se otočil k odchodu. Zastavovali jsme se u několika 
domů. Ze začátku mi vyprávěl, jak ve svých třinácti byl v péči poručníků, jak se pak choval 
v mém věku, ale později mluvil stále méně a méně. V jeho výrazu bylo něco jako zklamání a 
pohoršení. Procházeli jsme městem a já si toho nemohla nevšimnout. Na mou otázku, co se 
děje, odpověděl: „Toto je svět, kdy lidé vnímají pouze materiální hodnoty. Jsem tu jen chvíli, ale 
přesto mi to stačí. Snažil jsem se varovat před světem plným marnosti, klamu a podvodu. Má 
kniha Labyrint světa a ráj srdce o tomto vypráví. Také jsem napsal spis, ve kterém vyprávím o 
životních jistotách, jež nacházím v Bohu.  
Centrum securitatis. A pohlédni kolem sebe. Lidstvo je uspěchané. Zastaví se vůbec někdy? 
Procházím kolem lidí, cítím jejich emoce, jejich pocity… Tento svět je plný lží, závisti a nenávisti. 
Pravda, je v něm i láska, ale jak dlouho tu ještě bude? Jak dlouho?“ 
Ano, byl zklamaný. Ale já si myslím, že své poselství přeci jen předal. Nevím, proč jsem se 
tehdy nezmohla ani na slovo. Možná na to čekal. Doopravdy nevím. Ale…po svých slovech ještě 
chvíli postál a zmizel stejně náhle, jako se objevil. Ještě několik dní mě pak trápila jedna 
myšlenka: Vydal se znovu na zem. Vybral si mě. Chtěl se přesvědčit, jak lidstvo žije. A já ho 
tehdy nepřesvědčila, že jeho myšlenky v nás přebývají dodnes. Bála jsem se, že nebude mít 
klid. Zklamala jsem? No, od té doby se mi už nikdy nezjevil. 
Je to už dlouho, ale když si teď na to vzpomenu, pocítím píchnutí viny. Píšu o tom proto, že 
kdybyste náhodou potkali J. A. Komenského, nelekejte se a napravte mou chybu. Přesvědčte 
jej, že jeho myšlenky v nás stále žijí. Budu vám moc vděčná.  

Lucie Sigmundová, 9.C 

Obrázek J.A.Komenského - Nicol Šustková, Markéta Ševčíková, Míša Sedlačíková a Anička Rapantová ze 6.B 
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Jednoho dne myslím, že to byl pátek, ano byl to pátek! Jen tak jsem si  vyšla do města. Nějak jsem se 
zamyslela a…najednou se přede mnou objevil Komenský! Ano, ten Komenský!! Nejdříve jsem potřepala 
hlavou a pak jsem si dala obrovskou facku! A pořád nic . Přidala jsem do kroku a někdo mi náhle 
zaklepal na rameno. Samozřejmě jsem se lekla, no a byl to Komenský a jakoby nic si se mnou povídal! 
Vyprávěl mi, jak se chtěl dostat do naší doby, a je rád, že se sem dostal. Byla jsem v šoku, ale potom 
mě poprosil, abych mu pomohla stát se jiným člověkem!! Hned jsem s ním souhlasila a pak jsem si  
uvědomila, že to nebude nic lehkého!! Doma jsem nic neřekla a jenom vyčkávala, až bude dům prázdný. 
Když byl dům prázdný, pustila jsem se do toho. Musela jsem mu dát jiný střih vlasů, oholit vousy, no a 
samozřejmě ho vhodně obléct!! No prostě byl to chlapík k nepoznání. Všechno bylo hotovo, až na 
oblečení! Zjistila jsem, že u sebe nemám žádné peníze a kapesné dostanu až za týden! Smutně a 
unaveně jsem si sedla na postel a prohlásila: ,,Bylo to k ničemu! Nemáme peníze na oblečení.‘‘ 
Komenský se usmál a vytáhl pár zlaťáků. A tak jsem hned zašla do banky je vyměnit!! Co se mi ještě 
nemohlo stát?? Bankéřka mě podezřívala, že jsem ty peníze ukradla!! Hned to ohlásila. Po mně zůstal 
jen dým a čára!! Doběhla jsem domů s jazykem až na paty a prohlásila: ,, Jsme v pytli !‘‘ Když jsem 
všechno vyprávěla Komenskému, nevěřil svým uším a říkal, že tato doba není normální! Bylo mi to 
opravdu líto. Nic jiného mi v tuto chvíli nenapadlo, než ty věci ukrást!! Komenský se na mě ošklivě 
podíval a hned mi to zakázal, ale já se jen tak nedám!! Uvědomila jsem si, že mám vkladní knížku, vím, 
že bych to neměla dělat bez souhlasu rodičů, ale tohle je neopakovatelný zážitek! Nemyslíte? A tak jsem 
se překonala!! Hned jsme šli koupit oblečení, jaké se na něho hodilo. No a konečně všechno bylo OK. Z 
ničeho nic se mě Komenský zeptal, kde jsem vlastně vzala peníze? Z mé prolhané pusy vyletělo to, že 
jsem si je vzala z úspor!! Komenský se usmál a poděkoval !! Najednou mě objal a řekl, ať na všechno 
zapomenu a nikomu nic neříkám! Než jsem se stačila ohlédnout, byl ve dveřích,a nikdy jsem ho už 
neviděla. Možná se vrátil do své doby, nebo žije dál v té naší. Zkrátka na něho nikdy nezapomenu a 
doufám, že on taky ne!!         Ada Jahodová, 8.B 

 

 

Ahoj, mám pro vás historku, jak jsem potkala jednoho známého. Bylo to fakt super. 
Šla jsem tak jednou městem. Bylo fakt dost horko, taky se nemůžu divit, když byla  už polovina června. 
Potřebovala jsem něco na zchlazení…co třeba……….zmrzlinu???! Jo, dám si zmrzlinu. 
„Dobrý den, čokoládovou a vanilkovou prosím.“ „Deset korun,“ řekl sympatický pán. 
Dál pokračuji a jím tu báječnou zmrzlinu a jsem nezvykle zamyšlená. Myslím na to, jak mě to už v té 
škole nebaví a z těch dřevěných židlí mám otlačený zadek. Už aby byly prázdniny. Jak se tak soustředím 
na tu zmrzlinu, najednou do někoho narazím.  
„Ježíš, promiňte.“ Celá moje zmrzlina se vyklopila na něčí podivný hábit. 
„Promiň,“ řekl hluboký hlas. 
Konečně se podívám, kdo to vlastně je. Podívám se a … pán, který přede mnou stojí, má delší šedivé 
vlasy a hluboké oči. A velmi staromódní černý hábit, který vypadá jako z doby, kdy jsem ještě nebyla na 
světě, takže velmi dávno.☺ 
„Vyklopila se ti celá zmrzlina,“ oznámil mi pán, ale to jsem už dávno věděla. Podle čeho bych asi 
poznala, že jsem do někoho narazila! Byla jsem naštvaná. Všiml si toho a po chvíli se mě zeptal, jestli 
bych nechtěla novou. 
„Jasně!“ vyhrkla jsem.  „Do jaké cukrárny půjdeme?“ zeptal se. Říkal, že to tady už moc nezná. Navrhla 
jsem, že bychom mohli jít do cukrárny k Amosovi. Tu začal vykřikovat óóóó…..Oni mi udělali cukrárnu??? 
Nechápala jsem, co to mele. Ptala jsem se proč jako zrovna jemu? 
On na to: „Víš, jak se jmenuju? Komenský.“ Nejprve jsem si myslela, že si ze mě dělá srandu! Ale pak 
začal vykládat o všem možném, co ho potkalo, a tak jsem mu uvěřila. V cukrárně jsme si sedli k malému 
stolku a Jenda (tak jsem mu říkala v duchu) mi objednal velký zmrzlinový pohár. Povídali jsme si hodně 
dlouho a pak se mě zeptal, proč jsem byla tak zamyšlená, když jsem do něho vrazila. Řekla jsem mu 
popravdě, že jsem myslela na školu, že mě to tam nebaví, mám z těch dřevěných židlí otlačený zadek 
atd. Řekl však, že škola nemusí být špatná, a tak jsme se domluvili, že mě bude dva týdny učit on. Bylo 
to zvláštní, už po pěti dnech mě to jeho vyučování bavilo víc. Po dvou týdnech, na kterých jsme se 
s Jendou domluvili, mě zase škola začala bavit. Moc jsem mu děkovala, protože od té doby chodím do 
školy zase ráda. Ale jeho jsem už nikdy neviděla.       Aneta Musilová, 7.A 
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S  L O  H  O  V  Á  N  Í 
 

Pohádky na vyjmenovaná slova 

Farma v Bydžově 

Byla jednou jedna farma v Bydžově, na které žil sedlák Zbyněk. 
A ten sedlák měl býka. Ale protože byl chudý, nedokázal býka 
uživit. Dával mu jen zbytek starého chleba. A tak se býk vypravil 
do světa. Došel do lesa a tam přespal. Ráno vyšel a před ním 
byla druhá farma a za ohradou pro dobytek byla kobyla. Ta 
kobyla mu řekla, jestli by nechtěl být na té farmě s nimi. A býk 
řekl, že ano. A tak tam žila kobyla, býk a hříbátko. 
Žilo se jim dobře. 
Bartošová Barbora, 3.A 
 
Bystřice 
Žili byli v jednom starobylém domě babička a dědeček. Měli býka i kobylu. A ti bydleli na zahrádce 
v malém příbytku. Kobyla i býk byli hbití. Babička i dědeček bydlí nedaleko 
Bystřice. Od Bystřice byly vidět bílé kopce. A dokonce byl v Bystřici sám bývalý 
starosta. On tam totiž bydlí, protože v Přibyslavi byl na obyvatele města zlý. 
Měl tam svou bývalou bytnou. Ta bydlí na starobylém hradě, který se jmenuje 
Bydžov. Z Přibyslavi je to malý kousek do Bystřice. Tam bydlí Zbyněk a jeho 
kamarád Zbyšek. Bývalého starostu si za jeho zlé skutky vzal čert a paní bytná 
byla volná. Zbyněk se Zbyškem se nastěhovali k paní bytné do pěkného obydlí, 
kde rostlo samé býlí.  
Radka Lukášková, 3.A          Anička Matoušková, 5.A 
 
Zakletý mlýn 

Jednoho večera byla bouřka a venku se blýskalo. Mlynářka 
uslyšela ve mlýně divné, strašidelné zvuky a nemohla ani polykat 
večeři. Pořád jen vzlykala. Mlynář neplýtval časem a šel se 
podívat, odkud ty zvuky vycházejí. Brzy zvuky objevil. Byl to lysý 
dědeček, kterého bolelo lýtko. Hledal totiž lýko a spadly na něho 
lyže. Mlynářka mu přiložila na lýtko pelyněk a přikryla ho plyšovou 
přikrývkou. A od těch dob už ve mlýně nestraší. 

Lenka Gregorová, 3.A 
Anička Matoušková, 5.A 
 
Jak chtěl býk vyhrát nábytek 
Byl jednou jeden býk Zbyněk. Obýval příbytek v Přibyslavi. Neměl ale nábytek. Kamarádka kobyla mu 
poradila, ať se přihlásí na soutěž krásy dobytka v Bydžově. V Bydžově to byl totiž starý obyčej. Zbyněk 
přijel do Bydžova, lehl si do stínu babyky a přežvykoval byliny. Protože byl bystrý, brzy zjistil, že 
v soutěži nemá šanci. Za zbytek peněz si koupil lístek na vlak a vrátil se do Přibyslavi. 

Markéta Mentzlová, 3.A  
 

Zajíc Větroplach 
 

Běží zajíc po cestě, 
má jazyk na vestě. 
Brzy bude v Ruzyni, 
ale není jediný, 
kdo si běhu užívá. 
Větroplach se nazývá. 
Ivana Balaštíková, 3.B 
 
 
Veronika Koníčková, 1.A 

Ruzyně 
 

Včera večer v Ruzyni 
potkal Ivan svou tchýni. 
Její jazyk nabroušený, 
odrážel se tam o stěny. 
Brzy všichni ztichli, 
strachy ani nedýchli. 
Nazvali ji pěknou saní, 
rychle pryč od této paní! 
Tomáš Frenzl, 3.B 
 

Zzzzzz…. 
 

Někdy mě mrzí, 
že vstávám brzy. 
Posnídám rohlíček 
pro mlsný jazýček. 
Dnes letím povinně 
z letiště Ruzyně. 
Jak se to nazývá, 
kde žirafa bývá? 
Těším se velice, 
blížím se k Africe. 
Daniela Martínková, 3.B

Ruzyně 
Jednou takhle brzy zrána, 
donesla se ke mně zpráva. 
Na letišti Ruzyně je sněhu 
jak ve Zlíně. 
Mnoho sněhu,mnoho ledu, 
nazývat to nedovedu. 
Neznám jazyk, pouze český, 
mějte se tu všichni hezky. 
 

Šárka Svobodová, 3.A 
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Na sobotu 20.5. čekalo 40 dětí z naší družiny s velkým 
napětím. Připravili jsme pro ně cestu do pohádkového lesa 
v Halenkovicích. Nevěříte? Ale ano, je to tak! I v dnešní 
přetechnizované době se najde parta nadšenců, kteří vás 
vtáhnou do pohádky a připraví den, na který nikdy 
nezapomenete. 
   A tak i my jsme putovali pohádkovým královstvím, kde 
dobro nad zlem vítězí. Děti byly nadšené a na své pouti 
navštívily Boba a Bobka z klobouku, indiány, Sněhurku, 
Karkulku, říši broučků, včelích medvídků, víl či lesních 
strašidel, ale také doupě loupežníků. Cestou jsme narazili 
a i na Krakonoše, vodníky, doktora Bolíto, Spejbla 
s Hurvínkem, čarodějnice a spoustu jiných pohádkových 

bytostí. Nejvíce je však zaujalo peklo. Na jejich tvářích vystřídal úsměv strach. Čerti je ani trochu 
nešetřili, na ty největší hříšníky byl přichystaný pěkně rozpálený čertovský kotel. 
   Celý den se nám krásně vydařil, počasí nám přálo a neustálý úsměv na dětských tvářích byl tím 
nejkrásnějším poděkováním za takto připravený výlet. 

Vychovatelky ŠD  ZŠ Pod Vinohrady 
 
 
       

 

(Jak na to, vám poradíme rádi a docela zdarma.) 
 

Nudíte se občas, milé děti??? Někdo by vám možná poradil: „Kupte si medvídka mývala !“ 
Ale ten je přátelé v našich zeměpisných šířkách docela těžko dostupný. A proto jsme v naší 
školní družině nabídli letos něco stejně vynikajícího a přitom mnohem snadněji získatelného.  
Nevěříte??? Tak to jste nás mohli navštívit každé úterý a čtvrtek v našem kroužku angličtiny. 
Určitě byste se nenudili a vzdálené břehy Anglie a Ameriky by se k vám začaly pomalu, ale jistě 
přibližovat. 
Vždyť už teď, po několika měsících her se umíme anglicky představit, počítat do 20, umíme 
také pojmenovat různá domácí a cizokrajná zvířata a ani anglické názvy barev už nám nejsou 
cizí.  
A co části lidského těla??? Ty už pro nás brzy budou úplnou hračkou. 
A proč to všechno a rádi děláme??? Odpověď je snadná. Svět se pro nás malé zdá teď možná 
příliš veliký a nedostupný, ale rosteme rychle! Poznání a vědomosti jsou tím nejlepším artiklem 
a znalost cizího jazyka ke zboží hodně ceněnému také jistě patří. 
Tak co??? Ještě stále váháte??? Nudit se už opravdu nemusíte a půjde to báječně i bez 
medvídka mývala. 
No, a my se teď na chvíli s vámi rozloučíme. 
Nabereme nové síly a po letním lenošení zase s chutí 
do práce. Vždyť jednou bude ten zatím „vzdálený a 
dospělý“ svět patřit i nám. A na to je dobré se už teď 
připravit. 
 

TAK AHOJ PO PRÁZDNINÁCH! 

 
 

Vaši malí, ale vytrvalí angličtináři ze ZŠ Pod Vinohrady 
s paní učitelkou Jitkou Vráblíkovou 

 

Míša Sukup, 1.A 
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Kinderiáda - finále Praha 13.6.  
Družstvo žáků ZŠ Pod Vinohrady: Beata Slavíčková, Ondra Šrámek, Matěj 
Tomek, Markéta Mentzlová, Andrea Matějíčková, Adam Koníček, Martin 
Kročil, Kamila Pravcová pod vedením Tomáše a Jolany Králíkových se 
zúčastnilo finále soutěže Kinderiáda na stadionu Přátelství v Praze na 
Strahově.Naši žáci podali snaživé výkony a jejich výsledkem bylo konečné 
12 místo ze 420 škol z celé republiky. Nejlepšími individuálními výkony se 
prezentovala Andrea Matějíčková - 2. v běhu na 60 m a Ondra Šrámek 3. 
ve skoku do dálky z místa. Oběma předaly ceny mistryně světa v atletice 
Jarmila Kratochvílová a Lída Formanová.  
 

Jaro v regionu 
Slavnostní vyhodnocení literární soutěže Jaro v regionu na téma Jak 
jsem potkal J.Á.Komenského proběhlo dne 16.6.2006 ve sloupové 
síni Muzea J.Á.K. v Uherském Brodě za účasti vzácných hostů z 
Evropského parlamentu, z Krajského úřadu, zástupců města Uherský 
Brod a pořádajícího Rotary klubu. Ocenění získaly žákyně Aneta 
Musilová a Aneta Šmídová ze 7.A a Lucie Sigmundová z 9.C. Všech 
8 dívek, které napsaly soutěžní práce, pojede za odměnu na výlet do 
Prahy, financovaný místním Rotary klubem. Blahopřejeme! 
 

 

Informatika 
V pátek 7.dubna proběhlo školní kolo soutěže v informatice pro 8.-9.třídy. 
Žáci měli předvést své dovednosti v textovém editoru. Ze čtrnácti vybraných 
žáků postoupil Petr Josefík s 33 body a Kamil Ružák s 31 body do okresního 
kola, ve kterém Petr obsadil 5.místo a Kamil byl jedenáctý. Dále se úspěšně 
zúčastnili: Magda Jahodová 8.C, Viktor Juřeník 9.B, Ondřej Kroča 9.A,Tomáš 
Kužela 9.A, Monika Marková 9.B, Blanka Novotná 8.C, Tomáš Sehoř 8.B a Hana 
Valeriánová 8.B.  

Tereza Zálešáková, 1.A  

Matematický klokan 
 

Dne 17.března 2006 proběhla na naší škole soutěž matematický klokan. Soutěž  vznikla 
přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již 
této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu. 
Matematického klokana se mohou zúčastnit žáci 4. až 9. ročníků základních škol a žáci jim 
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií vždy ve svých kategoriích. Kategorii Benjamin 
vyhrála Kristýna Horecká z 6.A, kategorii Kadet Lucie Červenková z 9.C. 
 

Sudoku 
Na 1.června si nachystali matikáři pro žáky 2.stupně oblíbenou hru s čísly. Zúčastnili se 
všichni žáci 6.- 9.tříd ve svých hodinách matematiky. První 3 místa obsadila děvčata: 1. místo obsadila 
Natálie Kolková 6.C, 2. byla Andrea Kuncová 9.B a  3.Tereza Lekešová 8.C. 
 

Olympiáda v anglickém jazyce 
 

Vynikajícího úspěchu dosáhl Marcel Walder z 9.A, který vyhrál okresní kolo Olympiády v anglickém 
jazyce a v krajském kole obsadil stříbrnou příčku. Gratulujeme! 
 
Oblastní kolo soutěže „ Zazpívej, slavíčku“ vyhrála  Alena Mimochodková ze 7.A a 
postoupila do finále v Uherském Hradišti. 
 

Pythagoriáda 
 

V okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda nás reprezentovali tito žáci: Kristina Matoušková, 
Natálie Kolková a Ester Kočičková z 6.C. 
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Helfštýn – Výlet 8.B + 9.C  
 
Ve čtvrtek 8. června si daly 
pohov od školy třídy 8.B a 9.C . 
V autobuse nás průvodkyně  
zabavila soutěžemi, za které 
jsme si odnesli dárečky. 
Někteří  vytahovali odpovědi 
rychlostí blesku a jiní igelitové 
sáčky. Konečně jsme dorazili 
na místo a hned jsme šlapali 
do kopce k hranické propasti. 
Nejmenovaní ,, mistři´´ házeli 
do jezírka na dně propasti groše a skupina sebevrahů se zvědavě 
nakláněla přes 
zábradlí. Před 

námi byla ještě prohlídka tajemných 
Zbrašovských aragonitových  jeskyní. Mohli 
jsme si sáhnout na sv. Antonínka, aby se nám 
splnilo nějaké  přání. Konečně jsme se vydali 
na hrad Helfštýn. Zhlédli jsme humorné 
představení dvou chlapíků, kteří nám představili 
starodávné rytířské zbraně. Vylezli jsme na 
vysokou věž, ze které byl nádherný výhled  na 
okolní krajinu. Nakonec jsme se celí unavení 
v autobuse dívali na Rafťáky. Tak to byl náš 
povedený výlet. ☺ 

Lenka a Adéla, 8.B 
 
Dinopark Vyškov 
 

Na konci května navštívila třída 6.B a 
7.C s paní učitelkou Dědákovou a 
Dvořákovou dinopark a zoopark 
Vyškov. Tento dinopark byl otevřen 
jako první na Moravě a je součástí 
zooparku. Mohli jsme zde obdivovat 
téměř 30 soch prehistorických zvířat 
v životní velikosti. Některé z nich jsou 
pohyblivé a u všech přehrává 

technika jejich řev. Další atrakcí v areálu bylo kino s 3 D projekcí. Díky moderní technice jsme měli pocit, 
že se pohybujeme přímo mezi těmito obry. 

 
Noc v družině 
 

„Maminky a tatínkové, chcete prožít klidný večer bez 
starostí o vaše děti? Svěřte nám je a my už se o ně 
postaráme!“  Akce pod názvem „Noc v družině“ se 
setkala s velkým ohlasem. 
8.června na děti čekala spousta zábavy a legrace. 
Program byl velmi pestrý a již v poledne jsme vyrazili po 
vyznačené trase do Vinohradů, kde úkolem dětí byl lov 
11 bobříků, např. lov bobříka bystrosti, velkého mlčení, 
květin, míření, rychlosti aj. A co nás čekalo dál? Opékání 
špekáčků, noční stezka odvahy, ale hlavně přespání ve 
spacáku v prostorách naší družiny. 
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Kordárna 2006  
Stalo se již tradicí, že jezdíme se svými žáky na školu v přírodě. Letos to 
bylo již počtvrté, co jsme navštívili se svými třídami 4.A, 4.B rekreační 

středisko  KORDÁRNU na Starém Hrozenkově. 
Přestože nám letos počasí moc nepřálo, děti prožily krásných pět dnů v přírodě 
a pěkném prostředí. Kromě různých her a soutěží jsme se věnovali také učení. 
Vyráběli jsme čelenky, tácky, amulety.... Děti soutěžily v superstar, sestavily 
hvězdné týmy pro soutěž "Vypadáš skvěle", zvolily si miss a missáka školy v 
přírodě. Nechyběl ani bobřík odvahy, karneval. Velkým překvapením byla 
návštěva psovodů celní policie, kteří dětem ukázali základní povely pro výcvik 
psů. Díky sponzorským darům rodičů byly děti za své výkony odměňovány 
nejen sladkostmi, ale také věcnými dary.  

Jolana Králíková a Petra Šmídová  
 

Valmont 2006 
Letos se žáci 3.B a několik odvážných dívek ze 3.C vydali na 
horskou chatu Valmont na Vyškovci. 
Pozoroval jsem tu skupinku celkem 5 dní. Bylo tam asi 18 
třeťáků a 2 učitelky. Jedna byla blondýna, ta druhá měla 
vlasy různých barev. Děti se vůbec nenudily. Chodily na túry, 
soutěžily ve všem možném, vzdělávaly se, ale co bylo nejhorší 
– vůbec nezlobily!! Se zájmem jsem každý den sledoval 
Vyvolené 3, jak plní úkoly ve VILE VALMONT. Tajně jsem 
počítal body v miniolympiádách a čekal na zbloudilce ve 
fáborkovém závodě. Marně!! Podařilo se mi ale vystrašit tu 
„bloncku“ na stezce odvahy. Ta pelášila, a to jsem byl zrovna 
umytý! Za rok se tam určitě vrátím a znovu podám zprávu.  

Krvavej Bill 
 

Plavecké přebory 
Ve středu 31..2006 se žáci I. stupně naší školy zúčastnili 
plaveckého přeboru škol regionu Uherské Hradiště, který se 
konal v plaveckém areálu Delfín v Uherském Brodě. Ve 
skupině jednotlivců za 1. třídu získala 1. místo Veronika 
Koníčková, 2. místo Adam Žmolík a 3. místo Kristýna 
Kročilová. Druháci byli také velmi úspěšní, získali 2 první 
místa – Edita Šustková a David Navrátil a 3. místo obsadil 
Ondřej Šrámek. Za třeťáky vybojovala Markéta Mentzlová 
opět 1. místo. Také páťáci obsadili 1. příčku plavcem 
Dominikem Horenským. Obrovský úspěch jsme zaznamenali 
i ve smíšených štafetách, kde prváci, druháci a páťáci byli 
zlatí a třeťáci stříbrní. Díky těmto úspěchům jsme 
bezkonkurenčně obsadili 1. místo mezi školami a získali jsme 
tak putovní pohár. Všem závodníkům blahopřejeme a věříme, že putovní pohár vybojujeme pro naši 
školu i v příštím roce. 

Mgr. Pavla Zábojníková 
 

Svět očima dětí 
 

III. ročník výtvarné a literární soutěže vyhlašované Ministerstvem 
vnitra ČR byl ukončen slavnostním oceněním nejúspěšnějších prací 
20.června v Praze. Výbornou náladu a atmosféru navodil  zpěvák a 
moderátor Vladimír Hron. 
Markéta Maršálková a  Anna Mandíková přebraly ceny od ministra 
vnitra Františka Bublana. 
 



NAŠE ŠKOLA - XII - ČERVEN 2006   

B r a n n ý  d e n  
 

V pátek 9. června  se uskutečnil pro všechny žáky  
1. stupně branný den. Žáci se sami rozdělili do 
čtyřčlenných družstev a vydávali se postupně na 
poměrně náročnou tříkilometrovou trať vedoucí 
kolem vinohradů, zahrádek, krajem lesa a zpět 
k rybníku, kde se startovalo a současně vbíhalo 
do cíle. Trasa byla označena fáborky a na ní 
plnila družstva na 10 stanovištích úkoly. Na 
jednotlivých kontrolách pomáhali deváťáci ze 
sportovní třídy. U závodníků byly prověřeny 
znalosti ze zdravovědy, dopravní výchovy, 
topografie a orientace v terénu, zjišťovala se i 
fyzická zdatnost přeskoky přes švihadlo, 
přenosem raněného spolužáka nebo průlezem 
v černém tunelu. Neopomněly se také znalosti 
nabyté v hodinách prvouky, přírodovědy a 
vlastivědy týkající se  naší vlasti, města, ve 
kterém žijeme, a školy, do které chodíme. O 
vítězství rozhodovaly vytrvalost, postřeh, hbitost, 
mrštnost, vědomosti a vzájemná pomoc a 
spolupráce v týmu. 
 

 
1. třídy 1. místo: Mirek Zach, Karina Mléčková,  Filip Nevařil, Kristýna Kročilová, 1.B 
2. třídy 1. místo: Pavel Hlavinka, Lukáš Králík, Karel Pokorný, Veronika Hlatká, 2.A 
3. třídy 1. místo: Petr Vrága, Lukáš Jankových, Tomáš Kopečný, Jan Bartoš, 3.A   
4. třídy 1. Andrea Matějíčková, Martina Indrová, Natálie Machalíková, Adéla Babulová, 4.A 
5. třídy 1. místo: Jaroslav Čičala, Evžen Pašnikovič, Hana Vaculíková, Kateřina Čajanová, 5.B   
 

Postřehy páťáků: 
 

Branný den se konal u rybníka a bylo tam hodně vyčerpávajících úkolů. Všichni byli rozděleni do družstev 
po číslech. Závodil jen první stupeň, asi 200 dětí. Běželi jsme z kopečka do kopečka a i přes kousek pole. 
Myslím, že děti na branný den jen tak nezapomenou.         Nicol Jankůjová 
 

Branný den byl fakt super! Hned první disciplína byla dobrá. Musel ses strefit do 
kruhu tenisákem. Druhý úkol byl ze zdravovědy a my jsme si vybrali krvácení 
z nosu. Nejlepší zastávka z deseti byly skoky přes švihadlo a průlez tunelem. Po 
běhu jsme měli hlad a šli jsme všichni svačit. Na hřišti se potom vyhlašovaly 
výsledky a byly i ceny. 

Jakub Kozůbek 
 

Běhali jsme z kopce do kopce a plnili disciplíny tak, abychom nenasbírali trestné 
body. Byli jsme rádi, když byla někde rovina. Průchod polem byl takový chytáček, 
kde dost družstev bloudilo. Do cíle jsme doběhli třetí, což byl dobrý výkon. Po 
závodě jsme hráli ještě volejbal, fotbal a házenou a srandy bylo plno. 

Tereza Špačková 
 

Když nám paní učitelka řekla, že v pátek půjdeme na branný den, všichni jsme se 
rozzářili radostí. A doufali, že zažijeme dobrodružství. Musím říct, že to byla 

pořádná makačka, ale strašně mě to bavilo a ještě jednou bych si to určitě zopakovala. Strašně moc se 
mi to líbilo.                        Dzovana Vartanisová 
 
 

Na branném dnu se mi nelíbilo, že to bylo všechno moc do kopce. Nejlehčí disciplína byla až na konci a 
to průlez tunelem a nejtěžší švihadlo. Před cílem jsem se už musel doplazit a lehl jsem si na deku, kterou 
jsem si přinesl z domu. Cítil jsem úlevu, jako bych byl v nebi a vznášel se. To bylo na branném dnu to 
nejlepší.                  Jan Doležal  


