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Milí čtenáři ! 
 
 S blížícím se koncem školního roku je na místě  bilancovat události uplynulých deseti měsíců. 
Podařila se nám řada akcí, které přitáhly do školy nejen žáky, ale i jejich rodiče a širokou veřejnost. 
Hned první týden jsme u příležitosti 50. výročí otevření školy pořádali Den otevřených dveří, kdy bohatý 
program v celém areálu  školy zhlédlo velké množství návštěvníků všech generací. Velký ohlas u rodičů 
měl  Vánoční i Velikonoční jarmark, které oba připravily učitelky 1. stupně a přinesly i finanční výtěžek, 
který byl použit na sponzorování žirafy v ZOO Lešná. 
 

 Tradiční je naše zapojení do pořádání sportovních akcí, které jsme letos rozšířili o celostátní 
atletickou soutěž ve skoku vysokém. Finále této akce se uskutečnilo 15.května na našem hřišti v rámci 
10. ročníku Výškařského mítinku. Opět jsme zde přivítali naše nejlepší reprezentanty a účastníci 
žákovské soutěže tak měli možnost si zaskákat pod dohledem svých sportovních vzorů Tomáše Janků a 
Jaroslava Báby. 
 

 Je paradoxem, že v období, kdy klesá počet žáků na školách a je velmi komplikované kvalitně 
naplňovat sportovní třídy, dosahujeme na tomto poli největších úspěchů. Na častá vítězství v okresních  
a krajských kolech sportovních soutěží jsme si již zvykli, letos jsme ovšem sbírali poháry a medaile na 
republikové úrovni. 
 

 Uznání zaslouží především družstvo děvčat pod vedením Mgr.Tomáše Králíka, které se stalo 
suverénem republikového finále ve florbalu v Kopřivnici  a po zásluze vybojovalo zlaté medaile. 
V příštím školním roce nás čeká práce podle nového vzdělávacího plánu, který právě v tomto období 
dotváříme. Doufám, že práce, kterou celý pedagogický kolektiv při jeho tvorbě odvedl, bude zúročena při 
výchově a vzdělávání našich žáků. 
 

 Na závěr bych chtěl všem pracovníkům školy poděkovat za celoroční práci a popřát příjemnou 
dovolenou. Deváťákům přeji hodně úspěchů v jejich nových působištích, všem ostatním žákům i 
čtenářům našeho časopisu rovněž krásné  prázdniny. 
 

Mgr.Zdeněk Moštěk 
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Třídy ve školním roce 2006/2007 
 

ředitel: Mgr.Zdeněk Moštěk 

zástupce ředitele:  

Mgr.Blažena Chovancová 

výchovný poradce: 

Mgr.Vlasta Slavíčková 
 

Třída Třídní učitel(ka) Děvčata  Chlapci  Celkem  

I.stupeň 
I.A Mgr.Jana Bistrá 10 14 24 
I.B Mgr.Milena Dědková 10 

20 
12 

26 
22 

46 

II.A Mgr.Jitka Vráblíková 16 9 25 
II.B Mgr.Eva Vrbová 13 

29 
11 

20 
24 

49 

III.A Mgr.Marcela Hauerlandová 11 15 26 
III.B Mgr.Pavla Zábojníková 12 

23 
12 

27 
24 

50 

IV.A Mgr.Miroslava Babulová 10 9 19 
IV.B Mgr.Mirka Chupíková 12 5 17 
IV.C Mgr.Martina Mahdalová 12 

34 
10 

24 
22 

58 

V.A Mgr.Jolana Králíková 16 11 27 
V.B Mgr.Petra Šmídová 15 

31 
11 

22 
26 

53 

11 tříd 137 119 256 

II.stupeň 
VI.A Mgr.Tomáš Králík 11 14 25 
VI.B Mgr.Petr Novotný 14 

25 
16 

30 
30 

55 

VII.A Mgr.Iva Frenzlová 11 14 25 
VII.B Mgr.Dana Dědáková 6 12 18 
VII.C Mgr.Dana Šumíčková 10 

27 
10 

36 
20 

63 

VIII.A Aleš Řezníček 9 17 26 
VIII.B Mgr.Květoslava Svitáková 15 11 26 
VIII.C Mgr.Hana Dvořáková 13 

37 
12 

40 
25 

77 

IX.A PaeDr.Vlad.Chmelařová 10 13 23 
IX.B Mgr.Veronika Pálková 9 11 20 
IX.C Ing.Ivana Píšková 7 

26 
12 

36 
19 

62 

11tříd 115 142 257 

        

Celkem 22 tříd 252 děvčat 261 chlapců 513 žáků 

 
 
Netřídní učitelé: 
Mgr.Vlasta Gazdíková, Mgr.Milada Hřibová, Mgr.Miroslava Králíková, Mgr.Vlasta Slavíčková, 
Adéla Šmídová, Mgr.Martin Šubík, Mgr.Taťána Zlámalová 
Školní družinu vedou Bronislava Bujáčková, Dana Vystrčilová a Dagmar Mandíková. 
Školní hospodářkou je paní Anička Řezníčková. 

 

 obrázek – Blanka Michálková, 3.B 
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C O  S E  D Ě J E … 
 

Přijímací zkoušky 
V letošním školním roce bylo přijímací řízení výhodné pro žáky, 
kteří se postarali o slušné známky v 8. ročníku a v 1.pololetí 
9.ročníku. Na gymnázia dělali přijímací zkoušky jen 4 žáci z 10 
přihlášených, ostatní byli přijati bez přijímacích zkoušek. V 1.kole 
mělo smůlu celkem 9 žáků, z toho 3 neuspěli na gymnáziích, 2 na 
obchodní akademii, 1 žákyně na střední pedagogické škole, 1 žák 
nebyl přijat na management, 1 žák na obor mechanik elektronik a 
1 žák byl přijat až na odvolání na obor pozemní stavitelství. 
V současné době jsou přijati všichni žáci a mohou potvrdit svým 
mladším spolužákům, že je naprosto výhodné mít co nejlepší 
prospěch, neboť většina žáků je přijata bez přijímacích zkoušek a 
na ty, kteří je musí vykonat, protože jejich prospěch nestačí na 
kritéria jednotlivých škol, zbývá malý počet míst. Pak se stává, že 
přijat je pouze každý druhý žák. Osmáci mají tedy ještě čas 
zapracovat na svých výsledcích a hlavně si uvědomit, že 1.pololetí 9.ročníku je pro ně 
nejdůležitější. V tabulkách, které vám předkládám, 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   0 3 1 4 

G UH  1 1 0 2 

G Velehrad  1 0 0 1 
OA UH obchod.akademie  1 0 1 2 

obchod.akademie 1 1 1 3 
SOŠ UB 

veřejnospráv.činnost 0 1 0 1 
technické lyceum 1 2 0 3 
přírodověd.lyceum 3 2 0 5 

mech.-elektronik 2 0 2 4 
SPŠ UB 

strojírenství 0 1 1 2 
SPŠ Zlín stavebnictví 1 0 0 1 
SPŠ Uh.Hradiště elektrotechnika 1 0 0 1 
SPŠ Otrokovice analytická chemie 0 0 1 1 

SOŠ hotel.Zlín hotel.-turismus 0 1 0 1 
COP UB mech.-seřizovač 0 0 1 1 
SOŠ Luhačovice um.řem.zpr.dřeva 1 0 0 1 

SOŠ technická UH pozem.stavitelství 0 1 0 1 

SZŠ UH zdravot.lyceum 2 0 1 3 

SZŠ Staré Město agropodnikání 0 0 1 1 

ISŠ Zlín reproduk. grafik 0 1 0 1 

SSOŠ Kunovice zahranič.obchod 0 1 0 1 

SOŠ Rožnov hotel.-turismus 1 0 0 1 

SOŠ podnik.Zlín podnikatel 0 2 0 2 

SZŠ Brno asistent zub.tech. 1 0 0 1 
SZŠ Kyjov sociální péče 0 0 1 1 

SŠ UH kosmetička 0 0 1 1 

ISŠ aut.Brno autotronik 1 0 0 1 

    18 17 12 47 

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

autokarosář 0 0 2 2 
autoelektrikář 1 1 0 2 
elektrikář 1 0 1 2 

SPŠ Uh.Brod 

obráběč kovů 0 0 1 1 
automechanik 0 0 1 1 
krajinářka 1 0 0 1 SOU Uh.Brod 

podlahář 0 0 1 1 
SOŠ Luhačovice číšník 0 0 1 1 
SOŠ hotel.UH kuchař 0 2 0 2 

automechanik 1 0 0 1 SOŠ tech.UH 
truhlář 1 0 0 1 

      

    5 3 7 15 

Přehled o umístění žáků 5.ročníku 

    5.A 5.B celk. 

Gymnázium UB osmilet.studium 7 1 8 

    7.B 

Arcibiskup.gymnáz.Kroměříž 6-leté studium 1 

Mgr.Vlasta Slavíčková 
 

obrázek - Adéla Loskotová, 6.A 
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C O  S E  D Ě J E * C O  SE  D Ě L O * C O  S E  D Ě J E * C O  SE  D Ě L O * 
 

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY 
1.února se konal zápis do 1.tříd. Děti se doma 
pečlivě připravovaly, aby ve škole mohly předvést 
co nejlepší výkon. Každý by si mohl myslet, že děti 
budou těmi vyplašenými a zmatenými, ale těmi 
byli spíše rodiče. Jejich milá dítka jen pobíhala, 
dívala se na obrázky na zdech a povídala si se 
svými novými kamarády. Paní učitelky si pro ně 
připravily vystřihovánky, poznávání písmenek a 
jiné „záludnosti“ . Za svou ,,statečnost“ děti 
dostaly karabinku na krk s krásným plyšovým 
zvířátkem. Všichni z nich měli velikou radost a 
těšili se, jak konečně nastoupí do první třídy. (asi 
si myslí, že budou zvířátka dostávat každý den, 
proč by se jinak těšili ? ☺) Ale nebudu jim brát 
jejich krásnou představu a raději jim popřejeme, 
ať se jim na naší škole líbí co nejdéle (i takoví se 
najdou ☺)  a ať mají co nejvíc úspěchů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A takhle vypadají prvňáčci dnes. Jsou pořád ještě nadšení, hodinu začínají písničkou, vesele třepetají 
ručkama, až jim ten jejich elán a chuť závidíme. Jejich třídy jsou  plné krásných výkresů, výrobků 
z různých materiálů, ostatně o tom jsme se přesvědčili na Velikonočním jarmarku. 
          Kamila Bublíková, 9.C 

 

Anketa žáků 4.B 
 

Co bys udělal … a) kdybys byl prezidentem? 
 

� Zakázal bych znečišťovat přírodu. Zkusil bych ji alespoň jednou vyčistit. (Bob Vráblík) 
� Zajistila bych mír všem lidem. (Iva Balaštíková) 
� Zvolil bych jiného prezidenta. (Patrik Mudrák) 
 

b) kdybys měl kouzelný prsten? 
 

� Přála bych si navštívit ŘÍŠI POHÁDEK, abych na vlastní oči viděla, jak to tam klape. 
(Kačka Walderová) 

� Zařídil bych, aby byli všichni nesmrtelní. (Patrik Mudrák) 
� Všem lidem bych dala to, co nejvíce potřebují – zdraví. (Iva Balaštíková) 
 

c) kdybys byl učitelem? 
 

� Učila bych angličtinu od první třídy. (Daniela Martínková) 
� Z pětek bych udělala jedničky. (Barbora Pappová) 
� Snažil bych se předat žákům hodně vědomostí. (Tomáš Surý) Bára Bartošová, 4.A 
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ZAJÍMAVÉ AKCE* ZAJÍMAVÉ AKCE* ZAJÍMAVÉ AKCE* ZAJÍMAVÉ AKCE* 
 

Branný den 
 

V úterý 15.května se dopoledne konal 
branný den, který pro žáky 1.stupně 
pořádaly jejich učitelky spolu s žáky 
devátých tříd a jejich třídními 
učitelkami. 
Děti si mohly ověřit nejen fyzičku, ale i 
své znalosti. Ráno se deváťáci rozdělili 
na 13 stanovišť. Na nich měly děti  
plnit různé úkoly. Začátek akce probíhal 
v klidu, postupně ale děti přibíhaly na 
naše stanoviště a my jim pokládali 

otázky týkající se přírody, během kterých jsem se například dozvěděl, že mládě od krávy je sele, žížala je 
na jídlo nebo že žaludy rostou na žaludníku nebo žaludu (to se dalo čekat, že strom má stejný název 
jako plod ☺ ). Ti nejlepší byli nakonec odměněni medailemi.  

Martin Lukášek, 9.B 
 
Slavnost Slabikáře v 1.A 
 

„Slabikáři, Slabikáři, tobě dneska oči září, 
budem na tě vzpomínat, byl jsi skvělý kamarád!“ 
 

Třiadvacet jásavých dětských hlásků rozeznělo 
touto říkankou učebnu na úvod slavnostního 
úterního odpoledne, kdy se prvňáčci loučili s 
patrně nejdůležitější knihou ve svém životě. 
Ano, budou jistě vzpomínat , stejně jako každý 
z nás, na své první krůčky na cestě za 
poznáním a dnes, když směle předstoupili před 
své rodiče a rodiny a začali číst, přednášet a 
zpívat, všichni přítomní pochopili, že jsou 
účastni zázraku, že nesmělé krůčky vědění se 
změnily v kroky a nakonec ve skoky a děti se 
staly čtenáři! 
A to už je, panečku, nějaký důvod k oslavě! 
Kdekdo z rodin chtěl tu slávu na vlastní oči 
spatřit a třída se zaplnila do posledního 
místečka. 

Děti pak předvedly své čtenářské dovednosti, zazpívaly písničky a sklidily za to od svých blízkých, 
v jejichž očích se zračily pocity radosti, hrdosti, štěstí i dojetí, bouřlivý potlesk. 
Přišla chvíle, na kterou se děti nejvíc těšily-pasování na čtenáře. Tak to byl zážitek, na takový se jen tak 
nezapomene! Všechny holky i kluci postupně, po vzoru dávných rytířů, poklekli před paní učitelku, která 
oděna do pasovacího pláště, dětmi vlastnoručně popsaného, každému poklepala opravdovým mečem na 
rameno, pronesla pasovací formuli a pasovala je tímto na čtenáře. Na stvrzení a na památku této slavné 
chvíle dostal každý Pamětní pasovací listinu. 
Po tomto velebném ceremoniálu byly děti odměněny svými nejbližšími knihou, první vlastní opravdickou 
knížkou! 
Nakonec představila paní učitelka dětem novou kamarádku – Čítanku, která je bude provázet druhou 
třídou a děti ji hned radostně přivítaly písničkou. Už se na ni těší, jak by ne, vždyť každý čtenář zvědavě 
a netrpělivě očekává novou knížku, nad kterou z jejích písmen, slov a vět splétá snové provázky, po 
kterých jak barevného draka pouští svoji fantazii do nekonečných dálek. A tento dar mají ode dneška 
díky své píli a paní učitelce i tito malí čtenářští rytíři.  
Přejme jim ze srdce, ať se jim daří tuto schopnost rozvíjet, aby v životě strávili s knížkou nespočet 
krásných chvil, neboť utrácet svůj čas nad knihou není jeho ztrátou, ale tou nejlepší investicí. 

Mgr.Jana Bistrá 
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ZAJÍMAVÉ AKCE* ZAJÍMAVÉ AKCE* ZAJÍMAVÉ AKCE* ZAJÍMAVÉ AKCE* 
 

Pohádkový les  
Život je někdy plný starostí, povinností a úkolů. Dobré nálady 
ubývá a člověk se ze všeho cítí tak nějak unavený. Ale, co si 
ho tak oživit, zpříjemnit, naplnit dobrodružstvím a vzrušením. 
Že to nepůjde? Počkejte, počkejte, stačí chvilička 
zamyšlení….a máme to! Plán je jasný a naše cesta má směr. 
Vraťme se do pohádky. A tak i my vyrážíme. V sobotu ráno 
opouští náš autobus naplněný dětmi rodné parkoviště naší 
školní družiny u ZŠ Pod Vinohrady, aby se vydal vstříc tajům a 
mystériím pohádkového lesa. Asi po hodině jízdy naše oči 
konečně spatřují toužebný cíl. Příjezdová cesta, upravené 
zahrádky, ruch kolotočů, proudy lidí, dětí i dospělých a my. 
Vystupujeme. Jsme totiž na místě a malá obec Halenkovice, 
dnes oděna v pohádkovém šatu, nás přívětivě vítá. Spěcháme 
i s ostatními kolem stánků plných laskomin na start. Ještě 
zakoupit vstupenky, znovu přepočítat svěřené děti a naše 

dobrodružství začíná. Čeká na nás osmnáct stanovišť s úkoly a cesta lesem dlouhá, předlouhá. Procházíme vstupní 
branou, první razítko natištěné v naší průvodní kartě se vesele směje a ještě veselejší je malý zajíček, který na nás 
čeká na dalším stanovišti. Kdo zvládne kotoul na žíněnce, je 
odměněn sladkou mrkvičkou, pak ještě razítko do karty a 
spěcháme dál. Stoupáme do kopce a za zatáčkou nás les přivine 
do své stinné náruče. Ticho a klid. Mihotavé světlo probleskuje 
přes listy stromů. Napínáme zrak. Tamhle se někdo krčí! Jsou 
maličcí a tváře jim halí střechy klobouků. Ale už se nám 
rozsvěcuje! Je to Sněhurka a sedm malých trpaslíků. Kromě razítka 
dostává každý procházející i kousek jablíčka. Ochutnáváme, prý 
otrávená nejsou ani trošičku. No, uvidíme, snad je lékařská pomoc 
nablízku. Pěšina se vine dolů a v šeru se něco leskne. Je to přilbice 
a brnění, už není pochyb, za zákrutou na nás kyne strašný rytíř 
Trhan, ještě že dobrotivé želvy Ninja zachraňují situaci. Jak 
postupujeme dál, strach z loupeživého rytíře mizí a my vnímáme 
nový blížící se zvuk. Tklivá hudba indiánských bubnů a plátěné týpí 
na prosluněné louce nás odvádějí na daleký západ. Ale dosti 
nostalgie, vyhrnout trička a nastavit pupíky. Čeká nás pasová a 
celní kontrola a věřte, že bez razítka do pasu odtud opravdu nikdo 
neodejde. No, pobavili jsme se skvěle, jen aby zábava vydržela i k dalšímu stanovišti. Místo, ke kterému se blížíme, 
nevypadá zrovna přívětivě. Řinčení řetězů a temný vstup nahánějí hrůzu. Doupě neřesti a zla otvírá svůj chřtán, 
jsme v pekle. Ukrýváme do náruče malé vystrašené návštěvníky a jako jejich hrdá opora nebojácně vstupujeme 
vstříc pekelníkům. Podařilo se nám šťastně uniknout, tváře i krk máme umouněné od popela a černého mouru, ale 
holý život jsme sobě i dětem zachránily a světe div se, máme i další razítko do karty.  
A znovu do kopce, nohy těžknou, ale touha po nových zážitcích je silnější než únava. Chaloupka, malinká a celá z 
perníčků. A u ní pobíhají ježidědek a ježibabka, nevypadají nijak zle, a tak si teď bez obav bereme nabízený perník 
z jejich košíku, abychom se posilnili na další cestu. Strž a prudký sestup ze svahu dolů. Střelba, rány a příšerný 
rámus! Co se to děje? Loupežníci! Jde to pomalu, dohlížíme na své svěřence a trpělivě postupujeme krok za 
krokem k potůčku zařezaném do údolí lesa. Vstupujte, děti, pomalu, ale nebojte se! V truhle plné čokoládových 
zlaťáků se najde sladká odměna i pro vás. A znovu do kopce, srdce tatínků plesají a oči září blažeností. Na trase je 
lesní bufet a chladivé pivo s velkou bílou čepicí chutná báječně. A znovu do stínů lesa. Dlouhé a černé prsty 
čarodějnic nám špiní tváře, Mánička s Hurvínkem nám ochotně zapůjčují k projížďce svoji koloběžku, malinká 
Červená karkulka nabízí přicházejícím poutníkům sladkost v košíku a dobrotivý vlk nad tím souhlasně pokyvuje 
hlavou. Včelí medvídci nás rozveselují svou písničkou a sladký med z jejich džbánku je nabídnut každému malému 
návštěvníku. A kdyby vám snad na cestě něco stále chybělo, či jste se cítili neosvěženi, pak se vydejte do říše 
vodníků. Není nic osvěžujícího než sprška z vodní pistole nebo dobře mířená zálivka do nitra vašich tenisek. Budete 
se cítit jako znovuzrozeni. Ach, srdce módních návrhářů plesají. Ta krása a nádhera! Fantastické a naprosto 
nepřehlédnutelné! Nový módní trend, milé dámy, jedině černá a bílá. Tuto neuvěřitelnou kombinaci vzorů 
v nejmodernějším provedení získáte ve mlejně. Dobře mířená sprška bílé mouky z rukou pana mlynáře oživí váš 
smutný převlek k nepoznání. A vaše pračka dá doma zase vše do pořádku. 
Zážitků máme ještě více, ale raději vše neprozradíme. I tak už víte mnoho, a komu zvědavost nedá spát, tak 
neváhejte. Pohádkový les vám svou náruč otevře i příští rok. 

Za organizátory i zúčastněné ze školní družiny ZŠ Pod Vinohrady 
Jitka Vráblíková 
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ZAJÍMAVÉ AKCE* ZAJÍMAVÉ AKCE* ZAJÍMAVÉ AKCE* ZAJÍMAVÉ AKCE* 
 

Koncert - REFLEXY 
Ve čtvrtek 10.května byl celý druhý stupeň na super 
koncertě v kině Máj, kde vystupovali hudebníci 
skupiny Reflexy. Hráli žánr nám mladým asi 
nejmilejší - ROCK. V různých převlecích vystupoval 
kytarista spolu se zbytkem kapely a upřesňoval nám 
hudební dějiny od 60.let minulého století. Viděli jsme 
Elvise Presleyho, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, 
Green Day, Judas Prest a další. Spousta z nás - 
hlavně ti starší - se v téhle dobré muzice našli a 
podle toho i vypadali (hlavně děvčata z 9.C) ☺. Také 
jsme mohli vidět kytarovou soutěž, kde se utkali Aleš 
Zlatník z 8.B, který skvěle hrál Mettalicu, a Vlasta 
Šmíd z 9.C, ten hrál Nirvanu. O vítězi rozhodl potlesk 

– 8.B asi nemá tak kvalitní ruce a hlasivky, ale 9.C se vyznamenala, takže Vlasta Šmíd vyhrál. Podle 
mého skromného názoru to byl asi nejlepší koncert za celý rok. 
Šustrova tabulka hodnocení: 10. Pro nechápavé - 10 je nejlepší ☺. 

Jakub Šustr, 8.B 
 

SOUTĚŽ ROTARY KLUBU 
 

Rotary klub v Uherském Brodě vyhlásil pro žáky 8.a 9.tříd ZŠ a odpovídajících ročníků Gymnázia J.A.K. už podruhé 
literární soutěž, tentokrát na téma Říká mi něco kroj a lidové tradice? Soutěže se zúčastnilo 21 žáků, z nichž 
bylo vybráno 7, jejichž práce se porotě češtinářů nejvíce líbily. Všech 7 prací bylo odesláno do II.kola kola této 
soutěže. V pátek 15 .června se všichni soutěžící zúčastní slavnostního vyhodnocení v Muzeu J.A.K. Výherci získají 
cenné dárky a mohou se těšit na jednodenní výlet do Prahy. Gratulujeme! Některé příspěvky uvádíme. 
 

 
 
 

Květen 2004 byl pro mne dost významný. Ve Vlčnově se 
konala Jízda králů a já jsem byl zvolen králem. Celý rok 
jsem se na to nedočkavě těšil a připravoval a najednou to 
bylo tu. Všichni byli dostatečně nervózní, všude voněly 
vdolečky, ale panovalo také zvláštní napětí. Mamka mi 
ještě ráno na poslední chvíli přežehlovala sukně, když 
vtom ji někdo zavolal. Samozřejmě tam hned běžela, ani 
nevím, co musela řešit. Vím jen, že když se vrátila 
k žehlení sukní, šíleně zaječela. Leknutím jsem povyskočil 
a utíkal jsem se podívat, co se děje. Přišel jsem k ní, ale 
na první pohled bylo vše v pořádku. Avšak její děsivý výraz 
v očích mě znepokojoval. Ptal jsem se, co se děje, ale ona 
jako zkoprnělá se ani nehnula, jen civěla na žehlící prkno. 
Podíval jsem se tam taky a už mi bylo jasné, co se stalo. 
Ve spěchu nechala žehličku na vrchní sukni a ta tam 
udělala skvrnu, tedy spáleninu. Vypadalo to příšerně a 
mamka měla skoro infarkt. S taťkou jsme ji museli odvést 

od spálené sukně a dát ji něco na zapití. I když to vypadalo jakkoliv děsivě, nedalo se nic dělat a 
musel jsem si ji dát na sebe. Babička, která mě oblékala, se snažila tu skvrnu v různých záhybech 
zakrýt, ale vůbec se jí to nedařilo. Bylo to strašné, ale nedalo se nic dělat a já v té spálené sukni 
musel nasednout na koně, který mě už čekal, krásně omašlený, před naším domem. Nevím, jak ta 
skvrna vypadalo zespod, ale seshora to bylo úděsné. Po celou cestu jsem se ji snažil schovat před 
všemi fotografy, ale ne vždy jsem ji úspěšně skryl. Bez nějakých náznaků, že mám spálenou sukni, 
jsem dojel se svými pobočníky a celou družinou na stadion, kde celá Jízda králů končila. Tam si mě 
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odchytil jeden fotograf, který se zájmem a zároveň s údivem pozoroval mou skvrnu. Ptal se, jestli je 
to tak schválně, anebo je to nějaký obyčejný flek. Věděl jsem, že když se přiznám a řeknu, že je to 
flek, budu mít ostudu, a tak jsem trochu zalhal a řekl, že to je velmi starý kroj po předcích a že ta 
skvrna je tam už hodně dlouho. Bylo mu asi divné, proč mám na sobě kroj se skvrnou, ale na to se 
už nezeptal a s údivem odešel. Večer u dobrého vínka a domácích klobás jsme se tomu už mohli 
jenom zasmát. To jsme ale ještě netušili, co má teprve přijít. Příští den byl v novinách článek o Jízdě 
králů a pochopitelně mé skvrně. Bylo tam napsané, že nový vlčnovský král má nejstarší kroj z celého 
Vlčnova, ba možná i ze Slovácka, který má na sobě skvrnu z dob nám už hodně dávných a že je naň 
pyšný. Pro nás to byla už jen třešnička na dortu po tak hrozivě vypadajícím úvodu celé jízdy. Teď 
jsme se opravdu zasmáli, ale ta skvrna na sukni, i přes snahu ji nějak smýt, zůstala doposud. 
Letos v květnu se chopí vlády nad Vlčnovem můj mladší bratr Radim, bude to už za pár dnů. Přeji 
mu bezstarostnou jízdu na koni i krásné počasí. Jen si tak říkám, co zvláštního postihne jeho? Na to 
si těch pár dní počkám. 

David Podškubka, 9.A 

 
Dědovo vyprávění 
 

Když jsme jednou byli na návštěvě u babičky, mamka si 
vzpomněla, že bych měl chodit do tanečních, ale mně se 
vůbec nechce. Děda byl zrovna u toho a začal mi 
vypravovat, jak se on naučil výborně tancovat. 
Vlastně to začalo hody. Ze začátku se mi to nechtělo 
moc poslouchat, ale v průběhu vyprávění jsem zjistil, že 
děda měl na tanec takový názor jako já. Prostě tanec ho 
nebavil. 
K tomu, aby se naučil tancovat, stačila jedna obyčejná 
událost. Na místní zábavě pošlapal své nejlepší 
kamarádce nohy a byla z toho pěkná ostuda. A to ho 
dovedlo až k tomu, že půjde na hody za stárka a dokáže, že tancovat umí. Tři měsíce dopředu se 
sehrával v tanci se svou stárkou. Chodili spolu na různé zábavy, plesy, hody. Taky už začínali 
s výzdobou celé vesnice, která dala opravdu zabrat. Všechny náklady, co šly na vyzdobení, si stárci 
a družina museli platit sami. Jednou z povinností bylo si dopředu zajistit právo, které bylo celé ručně 
vyšívané a na jeho špici muselo být panenské jablíčko, které symbolizovalo, že stárka je pannou.  
Shánění kroje nebylo vůbec lehké, dalo by se to považovat za nadlidský výkon. Když se ale chce, 
všechno jde. Těsně před hody všechny přípravy vrcholily a nervozita na dědovi se také stupňovala. 
Nelehký úkol to byl i pro dědovy rodiče, některé díly kroje měli doma, ale některé museli sehnat. 
Košile i vyšívání se dědilo z generace na generaci. Ale takové boty, které ještě musely padnout jako 
ulité, se opravdu těžko sháněly a nejeden člen družiny skončil s velkými puchýři na nohou.  
Pak prý nastal den ,,D“  a trvalo to i hodinu, než se děda celý oblékl do kroje. No, a potom už šel za 
svou stárkou za doprovodu kapely. Nešel jen děda, ale snad i celá vesnice. Nejprve musel jít průvod 
pro podstrku, následně pro stárku. Před jejím domem začal stárek (náš děda) žádat o povolení ke 
vstupu do domu a o dovolení, aby si mohl stárku vzít s sebou na hody. Žádalo se pomocí písniček a 
největší sranda byla, že děda neuměl zpívat, a proto mu pomáhali i ostatní členové družiny. Na 
oplátku mu zpěvem odpovídala i stárka a dala mu vyšívaný šátek do kalhot. No, to si asi umí každý 
představit, co prožívá kluk, když mu šikovná stárka provléká skládaný šátek místy, která jsou 
obzvlášť citlivá. Pak se zatančilo krátké pásmo tanečků. K tomu patřilo dobré jídlo i pití, a jelikož 
byla zima, posilňovaly se nejen starší, ale i mladší ročníky. Od stárky se šlo na náves, kde se žádalo 
u starosty o povolení, aby se mohly pořádat hody. A teď teprve začalo to pravé veselí. Vyhlašovala 
se různá sóla pro stárku, rodiče stárek i členů družiny a ti museli pak tancovat před celou dědinou. 
Aby si stárek s družinou vydělali na hody, vodili se hosté pod právo, kde jim za peníze byl dán 
přípitek se stárkou a ukázáno právo, které bylo hlídáno, aby ho nikdo neukradl, jinak by se muselo 
vyplatit. Tím však hody nekončí, jenže děda skončil, musel jít totiž na pole okopávat brambory … 
Možná si někdy vyslechnu i zbytek, až bude mít děda náladu na vzpomínání. 

Martin Lukášek, 9.B 
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 *  VÝLETY  *  ŠKOLY V PŘÍRODĚ  *  VÝLETY  *  ŠKOLY V PŘÍRODĚ  *  
 

 
Třída 7. B se 6. června vypravila s paní 
učitelkou Dědákovou a paní učitelkou 
Hřibovou na výlet do Teplic nad Bečvou a na 
hrad Helfštýn. Nejprve si prohlédli lázně 
Teplice nad Bečvou, pak se podívali do 
Zbrašovské aragonitové jeskyně a nakonec 
navštívili středověký hrad Helfštýn. Všem se 
výlet moc líbil. 

 
 

7.A vyjela na výlet s třídní učitelkou p.Frenzlovou a  
p.uč.Hřibovou na Lopeník na chatu Monte Lope. 
Pobyt byl provázen několika zajímavými sportovními i 
naučnými soutěžemi, které žáci plnili s velkým 
zapálením. Od turistického výšlapu na místní 
rozhlednu sportovní třídu neodradila ani blížící se 
bouřka ☺. 
 

Škola v přírodě – Kordárna 2007 
 

Již tradičně se ke konci školního roku děti těší nejenom na prázdniny, 
ale také na školu v přírodě. Letos se na ni vypravili žáci pátých tříd 
naposled. Prožili krásný týden v rekreačním středisku Kordárna  na 
Starém Hrozenkově. Kromě výuky nechyběly dětem různé hry, 
soutěže, diskotéky, karneval, výšlap do místního lomu a na Žítkovou. 
Počasí nám přálo, a tak jsme 
nevynechali ani koupání. Celý 
pobyt ukončil „Bobřík odvahy“ a 
velký ohňostroj. Moc děkujeme 
personálu chaty, který měl s námi 
velkou trpělivost a vařil nám samé 
dobroty. Poděkování patří také 

všem rodičům, kteří přispěli sponzorskými dary, kterými udělali radost 
všem dětem. 

Jolana Králíková + 5.A 
Petra Šmídová    + 5.B 

Koryčany 
Děti z 1.A a 1.B  se dočkaly svého vytouženého prvního školního výletu. 
Jely totiž do Koryčan na opravdový ranč se spoustou koní, kde byl pro 
děti připraven program. Po příjezdu je přivítal majitel ranče a hlavní koňák 
jménem Freďák. Děti si nejen zblízka prohlédly nádherné koně, ale pak 
přišel zlatý hřeb dne! Děvčata a kluci, co se zde učí „koňákama“, přivedli 
do výběhu osm osedlaných koní, a kdo chtěl, nasedl a jel! ☺ Jen co se 
všichni vystřídali a dosyta se povozili, zakabonilo se nebe a rozpoutala se 
divoká bouře. Odpoledne sice ustala, přestalo pršet, ale velký výběh, kde 
před polednem všichni jezdili na koních, se proměnil v jezero, a proto 
museli zbývající část programu přesunout do jízdárny. Předvedli nám 
spoustu mistrovských kousků ze svého umění. Byl to nezapomenutelný 
výlet. 
 

Třída 2.B byla na výletě v ZOO Lešná a na hradě v Malenovicích. Dominika H. o tom napsala: 
„ Šlapali jsme 4 km a zabloudili jsme. Pak ale paní učitelka cestu našla a došli jsme až do hradu. Nejvíc mě 
zaujala hladomorna. V ní byl kanál bez vody a v něm lebka a krysa. ☺ Pak jsme jeli autobusem do ZOO. 
Největším zážitkem byla jízda vláčkem. A pak hurá za žirafami! Bylo jich tam asi 5 i s malým mláďátkem. To 
se mi moc líbilo. A pak se stala strašná věc. Jedna paní nám řekla, že ty listy, které jsme dávali žirafám, byly 
jedovaté. Bylo nám to moc líto. Žirafy to naštěstí přežily ☺. Domů jsem přivezla dárky, rodiče byli moc rádi. 
Večer jsem se zachumlala do peřin a ještě ve snu se mi o všem zdálo a chtěla bych jet ještě jednou.“ 
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* SOUTĚŽE * SOUTĚŽE * SOUTĚŽE * SOUTĚŽE * SOUTĚŽE * SOUTĚŽE * 
 

PLAVECKÉ ZÁVODY 1. STUPNĚ 
 

30. 5. 2007 se 1. stupeň naší školy zúčastnil plaveckých závodů na CPA Delfín v Uh. 
Brodě. Celkem děti získaly 7 medailí jednotlivců a 4 medaile ve štafetách a obsadily 
tak celkové prvenství v závodech ze 14 zúčastněných škol. 
 

Medaile získali: 
1. třída: Patricie Havlová  3. místo 
 Jakub Šmíd  3. místo 
2. třída: Veronika Koníčková 1. místo 
 Natálie Hauerlandová 3. místo 
4. třída: Markéta Mentzlová 1. místo 
5. třída: Martina Indrová  1. místo 
 Lukáš Jílek  1. místo 
 

Ve štafetách získali prváci 2. místo, druháci, čtvrťáci a páťáci 1. místo. 
Všem závodníkům blahopřejeme a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů.  Petra  Šmídová 
 

PAFREPIÁDA 
1.června na Den dětí připravily učitelky matematiky pro žáky II.stupně netradiční hodinu – logické úlohy 
a hádanky jako PAFREPIádu. Děti soutěžily v kategorii 6. – 7.třídy a 8. - 9. třídy. Zúčastnili se všichni a 
výsledky jsou takové: 
 

Kategorie 6. – 7.r.    Kategorie 8. -9.r. 
 

1. -2. Jan Švehla 7.A 
1. -2. Jiří Plevák 6.B 
3. - 7. Anička Rapantová 7.B 
3. - 7. Denisa Danielová 7.B 
3. - 7. Jakub Herák 7.A 
3. - 7. Matěj Mojžíšek 7.B 
3. - 7. Tereza Jankůjová 7.A 
8. - 10. Monika Rezková 6.B 
8. - 10. Tomáš Těthal 7.C 
8. - 10. Vojtěch Mauritz 7.C 
 

Veronika Pálková, Iva Frenzlová a Ivana Píšková,  
učitelky matematiky na II.stupni 
 
 

Naše žirafa Rothschildova 
Na těchto řádcích už nepíšeme o žádné soutěži, ale o „naší“ žirafě, které děti poslaly do ZOO 
v Lešné pár penízků, aby se měla lépe. Od ředitele ZOO děti dostaly děkovný dopis, který na 
této stránce přinášíme. Všichni se už těšíme, až za žirafou pojedeme na výlet ☺. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Magda Jahodová 9.C 
2. Martin Kodet 9.B 
3. - 4. Andrea Gahurová 8.B 
3. - 4. Lukáš Najman 9.B 

obrázek Ivanky Kratochvílové, 3.B 

Katka Hrdinová, 4.A 

Já už se na vás 
taky moc 
těším, děti. ☺☺☺☺ 



NAŠE ŠKOLA - XI - ČERVEN 2007  

SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ* 
 

Hrátky s vyjmenovanými slovy 
 

O prázdninách jsme navštívili ZOO. Byl krásný letní den a v dálce se ozývaly různé hlasy zvířat. „Kdo asi 
bydlí v této budce?“ ptala jsem se maminky. Že je to výr velký, jsem si přečetla na tabuli. Ve vodě zase 
plavala vydra. Ve výběhu jsem uviděla krásnou kobylu. Byla celá bílá, jenom na hřbetě měla dva hnědé 
flíčky. Viděla jsem ještě mnoho zajímavých zvířat, ale nejvíce se mi líbil sysel, který okusoval lýko ze 
stromu. Byl to podařený výlet. 

Lenka Běhunčíková, 4.B 

Pepa a benzín 
 

Jakmile objeví se Pepa, benzinář zbystří. 
Hned přemýšlí nad situací. 
Když Pepa nabírá benzín, vždy za obzorem se blýská. 
Nemůže si totiž  stále zvyknout,  
že u benzínky nemá oheň ani dmýchnout. 
Když však dozor oči mhouří, 
na benzínce klidně kouří. 
Na své činy pyšný je, benzinář už zvyklý je – asi ho 
však zabije. 
Tomáš Frenzl, 4.B 
 

Přemysl a včela 
V létě jsem šla s rodiči a bratrancem Přemyslem na procházku. Na mýtině poletovalo chmýří a létaly 
včely. Sbíraly pyl. Přemek klopýtl a jedna včela ho píchla. Začal brečet, protože ho bodla do jazyka. 
Utíkali jsme rychle na pohotovost. Tam dostal bratranec injekci. Nakonec vše bylo v pořádku a jako 
bolestné dostal kopec zmrzliny. 

Barbora Pappová, 4.B 
obrázek-Ladík Janků, 1.A 

 

SEBEVRAH 
 

Na kraji mostu člověk tiše stojí, 
naklání se dolů, smrti se nebojí. 
Jsme tu jen my a od aut šedý prach, 
vždyť ten člověk, co tu stojí, to je sebevrah. 
Polije mě horko, nevím co mám dělat, 
napadlo mě jediné - policii volat. 
Jdu blíž k tomu člověku, třese se a pláče, 
vyděsí mě představa, jak tam dolů skáče. 
Ale do té představy vyruší mě hlas. 
Dojela už police: ,,Rychle za ním, běží čas“. 
 

Přiblíží se k němu, říkají mu důvody proč žíti, 
jenže nikdo neví, co jeho srdce cítí. 
Chci mu pomoct, do breku je mi. 
Už je ale pozdě, on padá k zemi. 
Skočil, opustil tenhle svět, 
neřekl nic, ani pár vět. 
Ta bolest v něm strašná musela být, 
vždyť co je krásnější, než milovat a žít! 
Já mám ale podezření. Byl to sebevrah? 
Co když ho zabila bolest a nebo strach? 
Kamila Bublíková, 9.C

               Radek Mucha, 6.B – obrázek 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

obrázek – Denisa Pavlíková, 6.B 

Školní hymna z Bradavic ( 4.A) 
Bradavice, Brada Bradavice, 
každý z nás chce vědět víc, než ví, 
ať jsme ještě hloupí jelimánci, 
nebo nám už vlasy šediví. 
Našim hlavám může nejvíc prospět, 
teď je v nich vzduch a spousta much, 
prachu a starých pavučin. 
Učte nás všecko, co za to stojí 
a co leckdo z nás už zapomněl, 
pomozte nám a každý sám 
zvládne víc, než by vůbec měl. 
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KDO TO NAPSAL? 
Tento spisovatel 
měl děl opravdu moc, 
krásná jsou všechna, 
jak MŮJ ZPĚV, tak KŘIŠŤÁLOVÁ NOC. 
 

A co napsal XY? 
Každý na to vzpomíná, 
že jeho nejlepší díla jsou 
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA a TĚŽKÁ HODINA. 
 

Někdy se stane, 
že nějaká díla z hlavy ztratím, 
ale vždy si vzpomenu na lyrickou prózu XY 
JÁ SE TAM VRÁTÍM. 
 

Tyto dva pány, 
ty já ráda mám, 
strašně se mi líbí film 
SVĚT PATŘÍ NÁM. 
 

Další autor 
také krásně psal, 
naší české literatuře 
ROZMARNÉ LÉTO dal. 

I když  tento spisovatel 
odpor ke společnosti měl, 
DOBRÝ VOJÁK ŠVEJK 
je jedno z jeho nejlepších děl. 
 

A copak napsala další 
autorova ruka? 
Třeba TRAPNÉ POVÍDKY 
nebo BOŽÍ MUKA. 
 

Když nevzpomenu si na tohoto velikána, 
stačí nápověda malinká 
a hned se mi vybaví 
jeho krásná MAMINKA. 
 

Jaký byl tento pán? 
 Kdo ví? 
Avšak všichni utichnou, 
když jeho ZEMĚ MLUVÍ. 
 
 
Kamila Bublíková 9.C. 
obrázek Radka Mikulcová, 7.C

 
( níburH kešitnarF, rekloW ířiJ, salaH kešitnarF, chireW a cevoksoV, aručnaV valsidalV, kešaH valsoraJ, kepaČ 
leraK, trefieS valsoraJ, kyD rotkiV ) 
 

 
Životopis miminka 
 

Taková zima!!! Co se to stalo? Sotva otevřu oči, kouká na mě divná paní v bílém plášti a říká jiné paní: 
„Maminko, narodil se vám chlapeček.“ Položí mě té usměvavé paní 
do náruče a já cítím, že to kouzelné slovo „maminka“ bude pro mě 
hodně znamenat. Maminka mi dala první pusu, něžně mě objala a 
já byl šťastný, až jsem z toho dostal hlad. Tak jsem začal vřískat - 
a že mi to šlo! Sotva jsem se napil dobroučkého mlíčka, něco ze mě 
hrklo a já řval znovu, protože je to studené, mokré a strašně to 
smrdí. A na řadě je zase maminka, protože všichni najednou ode 
mě utíkají pryč. Jediný, komu jsem snad v tu chvíli voněl, byla 
Megy – náš pes. Přiběhla za námi do koupelny a nasávala pro ni 
líbeznou vůni. S Megy je sranda a má moc dobré granule. Jenom 

nechápu, proč se na mě maminka zlobí, když jich pár ochutnám. Přitom jich má doma plný pytel. Teď už 
jsem trochu povyrostl, a tak se s Megy honíme po bytě. Jednou si pro ni ale přijeli cizí lidé a já jsem 
smutný. Už tu není ta chlupatá potvůrka, co mi olizovala pusinku, není tu ani miska s granulemi. Aspoň 
že mám Kačku a Miru. Slyším šramot ve dveřích, jsem zvědavý, kdo z nich to bude? Je to Kačka! Nejdřív 
na mě bafne, pak mě celého opusinkuje a podlachmá. Stejné to bude, jen co přijde Mira, už se těším! 
Tatínek má moc práce, takže to s ním není tak divoké, ale jinak je vidět, že mě mají všichni rádi a já 
jsem táááákhle šťastný! Jo, zapomněl jsem říct, že se jmenuji Michal, ale říkají mi všelijak ☺ 
Miminko Míša 

Katka Vrágová, 7.C 
 

Vtípky ze 4.B … 
 

� Před chladem chrání krtka spacák. (PM) 
� Smyslová ústrojí čichu a hmatu má krtek v perfektním stavu. (KW) 
� Plovací blánu má kachna mezi nohama. (TS) 
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DOPISY PRVŇÁKŮ… 
(děti z 1.A zvládly dokonale všechna písmenka a napsaly svůj první dopis. Ponechali jsme je v původní podobě, 
tedy i s chybami, protože ty tomu dávají šmrnc ☺) 
 

Ahoj Jano, 
Včera se mi to moc líbilo. Mám ráda výtvarku a 
ráda čtu. Ráda chodím do školy. 
Pak si hraju v družině. Pak si promně příde 
maminka a píšu úlohy. 
Zdraví Evička 
 

Dobrí den paní učitelko! 
Dnes je prýma den 16. května. Ve škole mám 1* 
z psaní. Máma mne určitě pochválí. 
Váš milí žák Cyril 
 

Ahoj paní učitelko! 
Jak se máš? Já se mám dobře. Líbí se mi 
vesvětě a také ráda čtu. 
Ahoj tvoje Iveta 
 

Ahoj Jano, 
Dneska mne bavili domácí úkoli a doufám že 
mne budou bavit i zítra. 
Tak ahoj  Lukáš R. 
 

Ahoj Jano. 
Je mi dobře ve škole. U nás doma je taky hesky. 
Ve škole se mi daří. Mám tě rád! 
Těšímse do druhé třídy. 
Ahoj Kuba M. 
 

Dobrý den pane řediteli. 
Umíme uš číst a psát a počítat. Líbí se mi oběd a 
chtěl bich víc TV. Těším se na sportovku a těším 
se na vílet. 
Zdraví David 
 

Dobrýden pane řediteli! 
Mně baví ve škole číst a tělocvik. Mám se dobře. 
Těším se do druhé třídy. Ale ještě moc dobře 
nepíšu. 
Zdraví Štěpán 
 

Dobrý den Paneřediteli. 
Jakse máte? My se právje učíme psát dopis. A 
co vi? Asi máte moc práce. Veškole mňe tobaví. 
Ahoj Lukáš J. 
  
 
 
 

Dobrý den pane řediteli 
Jak se má te. Jáse mám dobře. Mám nového 
králíka. ve škole ušumím číst a možná i psát. 
Těším se na slavnost slabikáře a čtenářů. 
Naschledanou Zuzana 
 

Ahoj Pane řediteli 
Baví mě psat a počítat. A má dobré známky. 
Těším se do druhé třídy. Ve škole smese učili 
zkoro všechny písmenka. 
Zdravívás  Kuba L. 
 

Ahoj pane řeďiteli 
Rád chodím do školi. Už umím číst Ale nej víc  
mě baví matematika. 
Naschle pane řediteli 
Ondřej 
 

Milí pane řediteli! 
Jak se máte. Mám se dobře. Líbý se mi ve škole. 
Máte dobré objedy. Mám samé jednički. Jemi 
dobře ve škole. 
Zdraví Paťka 
 

Dobrý den pane ředitely. 
Jak se máte? Já se mám dobře. Ve škole jsem 
se toho naučil hodně. 
Ahojte pane reditely 
Kuba H. 
 

Dobrí den vážený pane řiditeli. 
Umím už spoustu novíh věcí. Zaprvé matiku 
zadruhé psaní. A umím už tolik přemetů že se 
nebudu zdržovat. 
Takže končím naschledanou 
Cyril 
 

Dobrý den pane řediteli. 
Veškole jemi dobře. Uš se těším do druhé třídi. 
Ve škole se mi moc líbí. Moc se mi líbí písňe. 
Vaše Gabča 
 

Dobrýden pane řediteli. 
Mě to ve škole moc baví. A máme moc hodnou 
paní učitelku Janu. Uš sme se učili všechny 
písmenka kromně štyři písmenka ještě sme se 
neučili. 
Naschledanou    Michaela  

 
 
 
 
 
 
 

kočka i žirafa od Eriky Zachové, 6.B 

.. dík za prašulky  
z jarmarku, to 
bude  plné bříško… 
!… 
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Pět let už je pryč 
1. Už nám těch pět let uběhlo, 
jako by to včera bylo, 
co jsme jako prvňáci 
poprvé seděli v lavicích. 
 

2. Už to bude brzy končit, 
každý jinou cestou půjde. 
Teď je všechno rozhodnuto, 
od sebe se oddělíme. 
 

3. Někdo půjde na sportovku, 
jiný půjde na gympl, 
léta rychle ubíhají, 
když se spolu dobře baví 
všichni žáci 5.B. 
 

4. Naše paní učitelka 
prvňáky zas bude učit 
a my se s ní chtíce nechtíce 
musíme už rozloučit. 
 

5. Brzy bude konec roku, 
bude to už těch pět roků, 
co jsme spolu všichni byli 
a do školy chodili. 
 

6. Teď už v naší 5.B 
dohromady nebudeme, 
já přec doufám, 
že po letech zas se spolu sejdeme. 

 
obrázek dole – David Buráň, 6.A 

VinohradskáVinohradskáVinohradskáVinohradská hymna hymna hymna hymna    
1. Kdysi dávno před léty 
jsme přemýšleli já a ty, 
co budem dělat, 
až vyjdem ze školních lavic ? 
Učitel, toť poslání je, 
ten přece děti nebije, 
učí je psát, počítat a taky mít rád. 

 

R. Díky tomuto stolu sedíme dnes tady spolu, 
máme rádi naši školu, naši školu Vinohradskou. 

 

2. Družina a taky národka, 
druhý stupeň, to je pohádka, 
dobří lidé, co jedou na jedný lodi. 

Na prvním místě práce je 
a jsou to někdy galeje, 
ale pak zábava, ta k nám taky 
patří. 

 

R. Díky tomuto stolu … 
 

3. Až kdysi dávno, za pár let 
(ty budeš bába a já děd) 
se někdo zeptá, cos dělal, když jsi byl mladý ? 
Já učil děti číst a psát, 
lidi, život milovat 
a na to může být každý z nás dneska hrdý. 

 

R: Díky tomuto stolu … 
 

 
(Je to už hodně dávno, kdy jsme složili naši hymnu. Uvádím ji tady dnes pro učitele pamětníky. ☺ ☺ ☺) 
 
 

 
Dva kocouři 
Dva kocouři. Ocásky – dva chlupaté provázky. 
 

Pustili se do sebe, pořád oba vrčí, 
dva ocásky do nebe zlostně trčí. 
 

Den i noc tak dupy dupy, lítaly z nich jenom chlupy. 
 

Zbyly po tom poprasku jen dva střapce z ocásků. 
 

Tak vidíte, bez legrace, jak je nebezpečné prát se.
Honza Doležal, 6.B 
 
 
 
 

obrázek-Natálie Jadrníčková, 6.A 
 
 
     obrázek motýla od Radka Muchy, 6.B 

Michaela Vaškovicová, 5.B 

Radka Lukášková, 4.A 
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KŘÍŽOVKA 
 

           1.  5.písmeno v abecedě 
           2.  psaní jinak 
           3.  dražší nežli bronz 
           4.  hlavou se nám míhají (někdy �) 
           5.  nejvyšší hora České republiky 
           6.  hlavní město České republiky 
           7.  poslední den školy v týdnu 
           8.  pilot pilotuje 
           9.  nejdůležitější člověk republiky 
           10. na čem létají čarodějnice 
           11. který světadíl objevil Kryštof Kolumbus 
           12. opak radosti 
           13. ze dřeva se vyrábí 
           14. hrabivý člověk shromažduje  
           15. učitel chemie 
           16. směšný bavič 
           17. základní prvek zimy, který letos nepřišel 
           

 

18. nejznámější obraz od Leonarda da Vinciho 
 
 

Tajenka : jedno z doposud nenalezených míst na světě 
 

( Blanka Novotná a Lucie Svítilová ) 
(neoznačené obrázky jsou od dětí ze školní družiny) 

 
 

F I LMOV  É   O K É N KO  * F I L MO V É   O K É N KO * 
 
 
 

Hlavní hrdina příběhu Micky se ocitne ne svou vinou ve vězení. Při 
životě ho drží jen jeho velká láska k muzikálové hvězdě Karin. Aby se s 
ní mohl seznámit, rozhodne se zúčastnit vypsaného konkurzu na nový 
muzikál a uteče z vězení. Kuriózním způsobem se mu nakonec povede 
jak utéct, tak projít celým konkurzem. Konečně se seznamuje s Karin a 
na vlastní kůži zažívá muzikálový dril. Den premiéry se blíží a policie je 
Mickymu na stopě. Když se ale dají dohromady ty správné ingredience 
a nechají se dostatečně uležet, vznikne KVASKA a na tu je i policie 
krátká..... 
 

Královna 
 

Neboli v původním znění Queen. Vypráví o stárnoucí královně 
Alžbětě II., o její rodině, o služebnictvu a hlavně o 
neuveřejněných okolnostech smrti princezny Diany. Poté, co 
Diana nešťastnou autonehodou zemřela, její, tehdy už ,,bývalá 
rodina“ (jelikož již byla rozvedená s princem Charlesem), se 
stáhla a rozhodla se k téhle situaci nevyjadřovat! Alžběta 
neměla Dianu moc ráda a to možná i vedlo k tomu, proč se 
začaly kolem královské rodiny šířit nepěkné zvěsti. Rodina se 
stáhla do svého nedalekého zámečku… Co bylo dál, to vám už 
prozradí zmiňovaný film. 

Terez Lekešová 
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AEROBIC 
 

V prvním dubnovém týdnu proběhl další 
ročník PÓDIOVÝCH SKLADEB na 
Domě kultury  v Uh.Brodě. Jak skupinka 
p.Bujáčkové „JEN TAK“ v nejmladší 
kategorii, tak i „COPACABANA 
PÁRTY“  Brigity Polanské postoupila z 
1.místa do regionálního finále do Zlína. 
 

7.dubna pak ve Sportovní hale ve Zlíně 
pokračovaly soutěže skupin v aerobiku, 
kam přijela také děvčata z Veselí nad 
Moravou, Babic a Tlumačova. 
Naše aerobičky byly moc šikovné, obě 
choreografie 1.AC získaly jednoznačně 
1.místo. 
 

14.dubna jsme soutěž v Uherském 
Hradišti vyměnili za Miss Aerobik, 
kterou uváděl známý Petr Salava a předcvičovaly loňské missky v aerobiku. Z tohoto kola, které se 
konalo v Kopřivnici, postupovalo z každé kategorie 6 cvičenek do pražského finále. Z našich děvčat se to 
podařilo Katce Dufkové a Brigitě Polanské.  
 

Zlín - 22.dubna - ocenění aerobiku za nejlepší choreografii - Copacabana párty. 
V krajském finále ČASPV získala děvčata 1 AC cenu za nejlepší choreografii. 
 

V Bílovicích se děvčatům 27.dubna dařilo. Opět přivezla s „Copacabanou „ zlatou medaili. Starší holky, 
které trénují pod dohledem Denisy Jančářové, pak obsadily krásné 3.místo. 
 

Opava - 26.dubna – republikové finále škol AŠSK v pohybových skladbách se děvčatům moc 
nevydařilo. Skončila až na 11.místě. 
 

Veselí n. Moravou - regionální přebor v aerobiku 
týmů - 1.května: Přivezli jsme dvě bronzové medaile. 
Děvčata ze školní družiny ještě stříbrnou v nejmladší 
kategorii. 
Praha – 27.května - Copacabana párty z 1.AC se 
probojovala na mistrovství republiky Děti fitness v 
aerobiku mezi 14 nejlepších z 34 týmů.   

Vladimíra Chmelařová 
 
 
 


