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Příloha Naše škola 
SLOVO PANA ŘEDITELE … 
Milí čtenáři, 
 

opět tu máme konec školního roku, což je vždy důvodem k ohlédnutí a k hodnocení 
dění na naší škole. Proměna zevnějšku školy, která byla dokončena na podzim roku 2011, 
bude o prázdninách doplněna opravou střechy hlavní budovy.  V rámci prázdninových prací 
bude realizována rekonstrukce multimediální učebny z projektu EU – „Peníze do škol“ a 
výstavba dětského hřiště v areálu ŠD, na kterou byly sdruženy prostředky z výhry našich 
žáků v Kinderiádě, z dotace Města Uherský Brod a z centra sportu AŠSK. Náš dlouhodobě bu-
dovaný systém prevence ocenila letos Rada Zlínského kraje při vyhodnocení nejlepších pre-
ventivních programů kraje, za což patří především uznání Mgr. Petru Novotnému, ale i vyu-
čujícím, kteří tento program s žáky realizovali. Naše škola patří dlouhodobě mezi největší 
sponzory ZOO Lešná. Letos jsme zaslali dželadám rekordní částku 18 tisíc Kč, výtěžek 
z Vánočního školního jarmarku. Nebyla to ovšem jediná charitativní akce v tomto roce, 
sběrem víček od PET lahví jsme pomáhali nemocné Anetce. K naší výzvě realizovat u pří-
ležitosti Dne Země velkou sbírku se připojila i ostatní školská zařízení ve městě. Radost nám 
tradičně dělají výsledky našich žáků v soutěžích. Výčet sportovních úspěchů by vydal na sa-
mostatné číslo školního časopisu, všechny můžete najít na www.zsvin.cz, stručný přehled na 
sportovní stránce v našem časopise. Pro budoucnost je potěšitelné, že mnoho vynikajících 
výsledků zaznamenali žáci 1. stupně. Ke sportovcům se přidali druhými místy v okresních 
kolech olympiád Katia Walderová (Aj) a Tomáš Lukeš (biologická) a v soutěži o Uherském 
Brodě Matěj Novotný. Celkově lze hodnotit uplynulý školní rok jako velmi úspěšný, dlou-
hodobě kvalitní výchovně vzdělávací práci potvrzuje i inspekční zpráva z prosince 2011. 

Všem kolegům, žákům a pracovníkům školy za odvedenou práci ve školním roce 
2011/12 děkuji a přeji krásné pohodové prázdniny. 

Mgr. Zdeněk Moštěk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 obrázek Filip Šiška, 8. A 
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TŘÍDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012, ZAMĚSTNANCI … 
 

ŘEDITEL: Mgr. Zdeněk Moštěk 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE: Mgr. Blažena Chovancová 

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: Mgr. Taťána Zlámalová 

Třída Třídní učitelka Žáků 
1. A Mgr. Jana Bistrá 23 
1. B Mgr. Miroslava Chupíková 23 
2. A Mgr. Milena Dědková 24 
2. B Mgr. Eva Vrbová 22 
3. A Mgr. Marcela Hauerlandová 20 
3. B Mgr. Jolana Králíková 20 
3. C Mgr. Pavla Zábojníková 22 
4. A Mgr. Miroslava Babulová 25 
4. B Mgr. Petra Šmídová 24 
5. A Mgr. Jitka Vráblíková 17 
5. B Ing. Ivana Píšková 22 

C E L K E M : 242 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída Třídní učitel(ka) Žáků 
6. A Mgr. Tomáš Králík 27 
6. B Mgr. Martin Šubík 28 
7. A Mgr. Šárka Meindlschmidová 23 
7. B PaedDr. Vladimíra Chmelařová 24 
8. A Mgr. Iva Frenzlová 28 
8. B Mgr. Hana Dvořáková 26 
9. A Mgr. Veronika Jakšíková 24 
9. B Mgr. Dana Synčáková 24 

C E L K E M : 204 

Netřídní učitelé 
Mgr. Dana Dědáková, Mgr. Jana Janíčková, Mgr. Petr Novotný, Mgr. Taťána 

Zlámalová, Mgr. Veronika Pálková, Mgr. Květa Svitáková a Mgr. Dana Šumíčková 

Vedoucí vychovatelka: Dagmar Mandíková 
Paní vychovatelky: Bronislava Bujáčková, Mgr. Kateřina Štefánková a Dana 

Vystrčilová 

Správní zaměstnanci 

Hospodářka: Anna Řezníčková 
Školník: Metoděj Chovanec 
Vedoucí ŠJ: Štefan Černý 
Kuchařky: Marie Černá, Marie 
Buráňová, Jarmila Hondlová, 
Jana Kobzinková, Marie Zemková 
Uklízečky: Marcelka Berčíková, 
Božena Francová, Zdeňka 
Řezníčková, Ludmila Šrámková, 
Hana Zimčíková 

Sluho, jděte zalít květiny. Ale pane, venku prší. No tak si vezměte deštník! ☺ 
Sluho, přineste mi klavír, zapomněl jsem si na něm doutník. ☺ 

Sluho, přineste mi okno, chci se podívat do zahrady. ☺ 

Zuzana Michalcová, 1. A 

   Bára Miklášová, 1. B 

 Nikola Fuchsová, 4. B 

      Klára Janků, 3. B 
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Umístění vycházejících žáků … 
 

Deváťáci   

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Páťáci 
Střední školy Obor 5. A 5. B Celk. 
G J.A.K., Uherský Brod Všeobecné osmileté studium 2 0 2 

Střední školy Obor 9. A 9. B Celk. 
G J.A.K., Uherský Brod Všeobecné čtyřleté studium 4 5 9 
G Lesní Čtvrť, Zlín Všeobecné čtyřleté studium 1 0 1 
Stojanovo G, Velehrad Všeobecné čtyřleté studium 1 0 1 

SPŠ OA, Uherský Brod 

Obchodní akademie 1 1 2 
Sociální činnost 0 2 2 
Mechanik, elektronik 2 1 3 
Strojírenství 1 0 1 

OA, Uherské Hradiště Obchodní akademie 1 0 1 
SOŠ a G, Staré Město Ekologie a životní prostředí 0 1 1 
SŠ letecká, Kunovice Letecký mechanik 0 1 1 
SPŠHZ, Uherské Hradiště Zdravotnický asistent 2 1 3 
COPT, Uherský Brod Mechanik seřizovač 1 0 1 
SPŠ, Boskovice Předškol. a mimoškol. pedagogika 0 2 2 
Celkem 17 17 34 

Střední odborná učiliště Obor 9. A 9. B Celk. 

SPŠ OA, Uherský Brod 
Karosář 1 1 2 
Nástrojář 1 0 1 
Strojní mechanik 1 0 1 

SOU, Uherský Brod 
Zedník 0 2 2 
Tesař 1 0 1 

SŠ letecká, Kunovice Strojní mechanik 2 1 3 
SPŠHZ, Uherské Hradiště Servírka - barmanka 1 0 1 
SŠ oděvní a služeb, Vizovice Kadeřnice 0 2 2 
COPT, Uherský Brod Puškař 0 1 1 
Celkem 7 7 14 

SŠ

71%

SOU

29%

G – Gymnázium    SPŠ – Střední průmyslová škola 
OA – Obchodní akademie   SOŠ – Střední odborná škola 
SŠ – Střední škola    HZ – Hotelová a zdravotnická 
COPT – Centrum odborné přípravy technické 
SOU – Střední odborné učiliště 

Sluho, nachystejte mi kulovnici, půjdeme na ryby. Ale pane, 
nebylo by lepší vzít si raději udici? A vy si myslíte, že když budu 
vyhrožovat rybáři udicí, tak mi nějakou rybu dá? ☺   

Sluho, pohár vody, prosím. Zde, pane. Sluho, další pohár vody, 
prosím. Zde, pane. Sluho? Ano, pane? Zavolejte hasiče, tohle 
sami neuhasíme. ☺ Jakub Haluza, 3. B 
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SLOHOVÁNÍ … 
 

Úvaha – nejen slohový útvar 
 

Kdysi byla příroda mocná. Dnes je nemocná. Na tento Švandrlíkův aforismus* vymýšleli 
žáci 8. A úvahu. Články, nad kterými by se měl leckdo zamyslet. Vybrali jsme pro vás dvě 
ukázky, díky kterým si jistě uvědomíme, co bychom měli změnit a zároveň si 
připomeneme Den Země. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaro                 Léto 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kdysi byla příroda mocná. Dnes je 
nemocná. Co to znamená? No, když se 
nad tím zamyslíme, je to docela jasné, 
ale ne každý si to dokáže představit, 
přiblížit. Mocná příroda? Nemocná 
příroda? Všichni vědí, co to je, být 

nemocný. Není to dobré. Tak proč se 
chováme k přírodě škaredě? Chceme 

snad, aby zvadly květiny? Ne! Vždyť to 
tvoří krásu té přírody! Ale my ji záměrně 
ničíme, proto je nemocná. Je nám jedno, 

že přírodu kazíme, ničíme. 
Neuvědomujeme si to, ale až tady 
nebude žádný strom, rostliny, nic – 

potom si budeme stěžovat! Tak proč se 
to nesnažíme zlepšit? Budeme pohazovat 

odpadky po zemi, šlapat po nich a 
záměrně ničit věci? To zůstane 

nezodpovězenou otázkou… 
Aneta Krajčová, 8. A 

Kdysi byla příroda mocná. Dnes je 
nemocná. Příroda by se dala přirovnat 
k Caesarovi. Byla mocná, jako Caesar. 
Měla obrovskou říši, stejně jako Caesar 
a doufala v nesprávného tvora. Caesar 
doufal v Bruta, vychoval ho, naučil ho 

všemu, co umí a jak se mu Brutus 
odměnil? Zabil ho. A co příroda? Je na 

tom úplně stejně. Také vložila svou 
naději na bedra nesprávnému 

živočichu – člověku. Jak se jí člověk 
odvděčil? Auty, továrnami, plasty, 

polystyrénem a odpadky. Brutus zabil 
Caesara rychle, ale my necháváme 

přírodu trpět a umírat pomalu. 
Opravdu se chceme stát dalším Brutem 

a zabít svého laskavého  
Caesara? 

Vratislav Smetana, 8. A 

Slunce na nebi svítí, 
na poli roste růžové kvítí. 
Erik koukal na vrabce, 
bylo to jak v pohádce. 
Už tu není paní Zima, 
i když byla hrozně prima. 
Dnes jsi měla pravdu, Kláro, 
už k nám přiletělo jaro! 

     Jan Juřička, 4. A 

*aforismus = lidové rčení, podobné pořekadlu 

Žáci se jdou před hodinou zeptat učitelky do kabinetu: 
- Žáci: Paní učitelko, budeme psát test?   - (Žáci si oddychnou) 
- Učitelka: Ne.      - Učitelka: Budeme psát písemku. 

       David Navrátil a Filip Šiška, 8. A 

Tohle je ta země zaslíbená, 
barevnými květy posázená. 

Děti si hrají, dospělí sedí, 
nudí se a povídají. 

Jaro končí, děti plavou, 
bory šumí, keře zlátnou. 

 
Ivo Mikulec, 4. A                              

Filip Šiška, 8. A 
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FEJETONY DEVÁŤÁKŮ … 
 

Když jsem šla jednou do školy 

 

 

 

 
 

Jaké počasí mě vystihuje? 

 

 

 
 

Co bych dělala, kdybych vyhrála milion? 

 

 

 

 
 

Co by o mně vyprávěl můj mobil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednou, když jsem se ráno probudila, věděla jsem, že se stane katastrofa. Celá 
rozlámaná jsem vstala a podívala se na budík. S hrůzou jsem zjistila, že jsem zaspala. 
Rychle jsem na sebe hodila nějaké oblečení, učesala se a udýchaně vyletěla ven. 
Venku byla mlha a mrholilo. Jak naschvál jsem si nevzala žádnou pořádnou bundu. 
Cestou do školy jsem mnohokrát zakopla a málem upadla. Horší už to nemůže být, 
říkala jsem si. Ale to byl velký omyl. Když jsem doběhla ke škole, zjistila jsem, že je 
sobota.                 Markéta Mentzlová, 9. A 

Abych pravdu řekla, nevím přesně. Myslím si, že velice proměnlivé. Někdy se směju 
jako sluníčko, jindy kolem sebe házím blesky. Nejlepší je, když se nic nekazí, nerozbíjí 
nebo neztrácí. To se pak vydržím smát celé týdny a na obloze není ani mráček. Pokud 
je ale všechno naopak, tak se na obličeji stahují mračna. Mračit se dokážu dlouho a jen 
tak něco bouři nezažene. Možná, že časem zase všechny bouře povolí a já se opět 
budu smát od nevidím do nevidím.       Radka Lukášková, 9. A 

Vím, že bych milion nikdy nevyhrála, protože si nesázím, nehraju automaty a velice 
není kde. Ale pokud bych milion třeba zdědila, koupila bych si auto a udělala řidičský 
průkaz. Pak bych vzala kamarády a jeli bychom na Jamajku, kde bych si koupila malý 
obchůdek s názvem coffee-shop. Až by mě to tam přestalo bavit, tak bych jela na 
Aljašku, kde bychom s kamarády jezdili na snowboardu. Potom už by mi nezbyla ani 
koruna.            Lenka Gregorová, 9. A 

Tak, dneska opět žádné spaní. Sladké vibrace, neposlušnost a stálé svícení jsou nejedny 
důsledky. Moje majitelka totiž zase až do půl dvanácté (tvrdí kamarád hodina) čekala na 
SMS od odesílatele „Z Internetu“. To je mi hodně divný člověk. Jelikož se má paní do té 
doby nudila, hrála hru, která jí vůbec nešla a ještě mi ubírala jídlo. Rozčilením, jak jí hra 
nejde, mě pořád vypínala a zapínala. Nemohla se rozhodnout, zda mě dá do tichého 
režimu s vibracemi nebo bez vibrací, anebo jestli mě nechá zpívat. A tak to poslední dobou 
chodí pořád. Jeden a ten samý vyčerpávající cyklus. Dokonce jím třikrát do týdne (baterka 
škodolibě říká: “Ať nezhubneš“! Pche!), místo abych jedl jedenkrát. Určitě budu za chvíli 
tak přecpaný, že budu pořád víc a víc unavenější a to nejhorší – nechtěně se vypínat. 
Obzvlášť, pokud si odesílatel „Z Internetu“ nedá pokoj a každou hodinu bude odesílat 
SMSky typu Dobré ráno, Dobrou chuť, Dobrou noc, apod. Nejtěžší práce pak je, když SMS 
musím mazat. No představte si, že minulý týden jsem jich mazal osm set! Víte, jak je to 
vyčerpávající? Jestli to tak půjde dál, asi vyhlásím vzpouru. Vzburcuji Bluetooth a  
Internet, přece jsou to mí nejlepší kamarádi. Děsím se ale toho, že mi vzpouře za- 
brání mí úhlavní nepřátelé Vypnout“ a „Nastavení“.      Veronika Vítková, 9. A 



NAŠE ŠKOLA - VI - ČERVEN 2012 

BÁSNIČKY ŠESŤÁKŮ … 
 

Malý veterinář 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro kamarádky i kamarády 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Než jdu ráno do školy,       Moji sbírku zvířecí, 
plním svoje úkoly.   Morčátko též u mřížky,  často rádi zvětšují. 
Posnídat a učesat se  čeká na své mrkvičky.  Bob a Sendy, ti jsou milí, 
to je úkol snadný,  Kočky venku mňoukají,  jako z plyše králíčci, 
ale mazlíčky mé nakrmit, na granule čekají.   hlazení, to mají rádi, 

už není tak lehký.       česání jim nevoní. 
 

Křečci v kleci čekají,  Belča, ta u misky sedí,  Opět přibyly do sbírky 
co jim asi dám,  na konzervu smutně hledí.  moje malé činčilky, 
zrníčka jim chutnají  Musíme ji otevřít,   Ouško s Klárkou jsou dost čilí, 
a jdu zase dál.  a hned Belču nakrmit.  mají se moc rádi. 
 

Papoušky už z dáli slyším, Někdy volám „Babičko,  Já za krátko zas zjišťuji, 
že chtějí něco k snědku, pomoz mně s tím maličko!“  že mám nové kamarády. 
andulky též volají,  Mám je všechny velmi ráda  Večer, když se probudí, 
dej nám taky špetku. a hraji si s nimi ráda.  nastane mi krmení. 
 

Ryby v akváriu plavou, Moje báseň nekončí,   Z ruky jablíčko, oříšek berou, 
čekají na stravu zdravou.  zvířátka ji zdlužují.   velmi jim to chutná, 
želvičky, ty v zimě spí,  Zvířátka, ty já mám ráda,  já je za to miluji, 
a papat už nechtějí.   a mí strýci, ti to ví.   že jsou velmi krotká. 

Kateřina Slezáková, 6. A (upraveno, redakčně kráceno) 

Jsi pro mě kamarád? 
Jsi pro mě něco více snad? 

Jsi nebe plné hvězd, 
jsi zrnko písku v poušti, 
které nemohu si splést! 

 

Jsi propast, kterou nelze překonat, 
Jsi osud, kterého nemusím se bát! 
Jsi můj veselý, nekonečný smích, 

jsi můj odpouštěný, každodenní hřích. 
Jsi podivný můj sen, jsi hezký všední den! 

 

Jsi deníček, kam píšu si svá trápení, 
přeji si, ať už se nikdy nezmění! 
Teď se Ti tady zpovídám znova, 

ale nemohu najít ta správná slova! 
Snad jen chci ti říct, 

našla jsem nejlepšího kamaráda, 
kterého mám stále více ráda. 
            Michaela Strnadová, 6. A 

Aneta Palmovská, 3. A 

Lucie Moravčíková, 3. C 
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HÁDANKY … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Jak sedmikráska dostala své jméno? 

 

 

 

FEJETON o školních fotkách … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednou bylo sedm princezen, které neustále nosily ve vlasech 
sedmikrásky, které tehdy ještě neměly své jméno. Lidé těm sedmi 
princeznám začali říkat květ sedmi krásek a postupem času se název 
zkrátil na SEDMIKRÁSKA.                 Katia Walderová, 9. B 

Mění to tvar, ale je to stále kulaté, co je to? 

Jsem kůže bez masa, jsem na kůži s masem a nesu kůži s masem. Co jsem? 

Je to malé, chlupaté a vevnitř je to měkké. Co je to? 

      Barbora Brunnerová, 6. B 

Měsíc, jezdecké sedlo, kiwi 

V jednom, druhém rožku trošku, v třetím, čtvrtém rožku trošku a uprostřed nejvíc. 

Z dřeva je a ze slámy a přec je oheň nespálí. 

Maličký však pevný domeček skrývá stromeček. 

Brzy ráno drahokam. Kde je? Byl tam, není tam. 

         Marie Kozubíková, 6. B Peřina, popel, pecka, rosa 

Na počátku je to černé, při použití je to rudé a na konci je to šedé. Co je to? 

        Pavel Holeš, 6. B Uhlí 

Jakmile se podívám na svou školní fotku z šesté třídy, tak mi hned vykukne 
úsměv na tváři. Když se podívám, jak se moji spolužáci snaží potlačit smích a zůstat 
klidní, aby na fotce vypadali pěkně, tak se mi hned zlepší nálada. Nebo jak se mí 
spolužáci snažili zkrotit vlasy, aby jim netrčely na všechny strany. Vždycky nám paní 
učitelka třídní řekne hodinu před tím, než se fotíme, takže většinou má každý úplně 
normální oblečení nebo dokonce oblečení do tělocviku, no a nikdo většinou není 
oblečen svátečně. Vždy skoro každý utrousí nevhodnou poznámku, ale jinak nic. Po 
focení se těšíme, až tu fotku uvidím, a když ji všichni zaplatí (tak za půl roku), tak ji 
dostaneme. Máme krásnou vzpomínku ze základní školy a tu budeme mít až do konce 
života. 

Ale tenhle rok se paní učitelka překonala! Řekla nám, že se fotíme den před tím! 
Samozřejmě až po připomenutí, ale teď se všichni těšíme na tu fotku, ale určitě ji zas 
dostaneme až za měsíc. Než naše třída vysbírá peníze, tak to uplyne tak rok, ale to 
bychom nebyli my. A tuhle fotku si pak vystavím na poličku a bude tam napořád. ☺ 

       nejmenovaný autor 

 A. Havierová, 4. B 
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SLOHOVÁNÍ … 
 

Jak poznám dobrého přítele? 
Jak je české přísloví „V nouzi poznáš přítele“, tak tak se opravdu dobrý přítel pozná. 
Opravdového přítele poznáš tak, že když mu svěříš své nejtajnější tajemství, a když on to 
nikomu neřekne a nezačne se ti smát, tak v něho mám důvěru a můžu se o něj kdykoli 
opřít. Dobrý přítel se pozná taky tak, když vám svěří on své tajemství a problémy, tak 
aspoň poznám, že mi taky věří a že naše přátelství bere opravdu vážně. Přítel není člověk, 
který tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže. Přítel není člověk, se kterým musím prožít 
celý život, ale přítel je ten, kdo vám ten život dělá lehčím a lepším. Pomůže mi 
zapomenout na problémy, utře mi slzy a ze srdce mu jdou slova, která mi pomůžou, 
začne vtipkovat a rozesmívat mě. Opravdový přítel vždycky zůstane se mnou, i když se 
všichni obrátí proti mně. Já takovou kamarádku mám a za nic bych ji nevyměnila. 
Opravdový přítel je důvod pro náš úsměv.      Gabriela Hubáčková, 8. B 
 

Hrusická láska 
Jednoho krásného dne jedna bába pásla malá kůzlátka a husu u své chaloupky v 
Hrusicích. Nebyla to práce těžká, ale starou bábu 
docela zmáhala. A někdy se u toho bába i nudila, 
tak si vzala knížku a četla si. Kolem ní létali 
nádherní barevní motýli, také na stromech krákaly 
vrány. Všechno kvetlo jako v nějakém ráji. Také 
se párkrát stalo, že jí housata utekla a stará bába 
je musela chytat. Pomalu se začalo mračit, tak 
stará bába šla domů, co jí nohy stačily. Když vešla 
do chaloupky, hned si uvařila horký čaj z čerstvě 
natrhané mateřídoušky a zatopila v chaloupce, 
protože mírně zmokla. Lehla si na pec a odpočívala. 
Navečer došel na návštěvu starší pán, Josef Lada a nedošel s prázdnou. Donesl sklenku 
čerstvého vína pozdní sběr Chardonnay a svého kocoura Mikeše. Chvíli si vyprávěli 
historky z dětství, chvíli také vtipy. Bába se do dědy toho večera zamilovala a děda do 
báby také. Bába ještě ten večer očistila gramofon a pustila písničku Severní vítr. A tančili, 
tančili a zpívali. Na druhý den se šla bába podívat do lesa a zastavila se rovnou v 
hrusické sámošce. Nakoupila pečivo a šla do své chaloupky. O hodinu později zaklepal na 
dveře chaloupky pan Lada. Bába šla otevřít a děda mezi dveřmi požádal bábu o ruku. 
Bába se ptá: „Nejsme na to trochu staří?“ A děda říká: „Nejsilnějším prostředkem proti 
stárnutí je láska.“ Tak bába řekla ANO. Hned další den se vzali a byla hostina, jak se sluší 
a patří. Sešla se tam snad celá vesnice Hrusice.        Michal Vítek, 6. A 
 

Stella Štefánková, 2. A 

   Nikola Kelíšková a  
Jakub Velčovský, 2. A 

Lenka Běhunčíková, 9. B 

Simona Vráblíková, 9. B 


