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Milí čtenáři ! 
 

V závěru školního roku 2009/2010 máme opět možnost krátkého ohlédnutí za 
uplynulým obdobím prostřednictvím dalšího čísla našeho časopisu. Stejně jako 
v minulých letech jsme i letos zaznamenali řadu změn, akcí a úspěchů. 
Největší novinku zaznamenali žáci hned první školní den, kdy na ně čekaly 3 
nové odborné učebny (počítačová, jazyková a multimediální) vybavené tou 
nejmodernější technikou.  
Tento projekt byl financován EU a městem Uherský Brod. 
Naše tradiční akce Vánoční jarmark byl letos ve znamení rekordního počtu 209 
účinkujících a největšího výtěžku, který jsme poukázali gorilímu páru do ZOO 

Lešná. Se značným zájmem se setkaly i Mikulášské překvapení pro předškoláky, 2. ročník florbalového 
příměstského tábora o jarních prázdninách a množství mimoškolních akcí ŠD. Řadu akcí pro žáky jsme 
uskutečnili za podpory Nadace DKS, které bych chtěl prostřednictvím našeho časopisu znovu poděkovat. 
ZŠ Pod Vinohrady vstoupila do historie školního sportu v ČR ! Starší děvčata dokázala potřetí za sebou 
zvítězit v republikovém finále AŠSK ve florbalu, což se předtím žádné ZŠ nepodařilo. Tento úspěch 
umocnilo družstvo mladších děvčat, které ve stejné soutěži obsadilo 2. místo na republikovém finále, 
které naše škola pořádala. Poděkování si kromě děvčat zaslouží jejich vedoucí Mgr.Tomáš Králík a také 
Mgr. Blažena a Petra Chovancovy, jejichž dlouhodobá kvalitní práce se odrazila i ve výsledcích ankety o 
„Sportovce města“, kde tým našich mladších děvčat obsadil 1. místo v kategorii „Nejlepší kolektiv“. 
Vynikajícím způsobem reprezentovala naši školu i město děvčata z aerobiku pod vedením PaedDr. 
Vladimíry Chmelařové a Bronislavy Bujáčkové. 
Velký úkol, před kterým stojí v následujícím období celý pedagogický sbor, je vytvoření projektu, na 
základě kterého mohou všechny školy v ČR získat nemalé peníze z fondů EU. 
Na závěr bych se chtěl také obrátit na rodiče všech našich žáků a požádat je o co nejužší spolupráci se 
školou a také o větší důvěru i podporu. Bohužel se v poslední době setkáváme s tím, že tvrzení žáka  
1. stupně má pro rodiče větší váhu než ověřené zjištění ředitele či vyučujícího. 
Před blížícími se prázdninami chci rovněž apelovat na rodiče, aby se snažili získat co nejlepší přehled o 
tom, jak a s kým tráví jejich děti svůj volný čas, velkou roli zde hrají i sociální sítě, např. facebook. 
Předejdete tak možným negativním projevům chování, které jsou bohužel stále častější, a to i ve velmi 
nízkém věku. 
 

Všem žákům, rodičům i pracovníkům školy přeji příjemné prožití letních prázdnin. 
 

Mgr.Zdeněk Moštěk 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Zahrádka, Eliška Jílková, 4.B 
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Třídy ve školním roce 2009/2010 
 

 

ředitel: Mgr.Zdeněk Moštěk 

zástupce ředitele: Mgr.Blažena Chovancová 

výchovný poradce: Mgr.Vlasta Slavíčková 

Vanda Šišperová, 4.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gábina Mandíková, 4.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Třída Třídní učitel(ka) Počet 
žáků 

I.A Mgr.Marcela Hauerlandová 21 
I.B Mgr.Pavla Zábojníková 19 
I.C Mgr.Jolana Králíková 22 
II.A Mgr.Miroslava Babulová 26 
II.B Mgr.Miroslava Chupíková 26 
III.A Mgr.Jitka Vráblíková 17 
III.B Mgr.Petra Šmídová 21 
IV.A Mgr.Jana Bistrá 24 
IV.B Mgr.Milena Dědková 21 
V.A Mgr.Bohumila Bartáková 26 
V.B Mgr.Eva Vrbová 23 

11 tříd 246 

Třída Třídní učitel(ka) Počet 
žáků 

VI.A Mgr.Iva Frenzlová 28 
VI.B Mgr.Hana Dvořáková 29 
VII. Mgr.Miloš Barták 26 
VII.B Mgr.Táňa Zlámalová 23 
VIII.A Mgr.Květa Svitáková 21 
VIII.B Mgr.Martin Šubík 18 
VIII.C Ing.Ivana Píšková 19 
IX.A Mgr.Tomáš Králík 23 
IX.B Mgr.Petr Novotný 28 

9 tříd 215 

Netřídní učitelé: 
Mgr.Dana Dědáková, PaedDr.Vladimíra Chmelařová, Mgr.Šárka Meindlschmidová, 
Mgr. Veronika Pálková, Mgr.Vlasta Slavíčková, Mgr.Dana Šumíčková, Mgr.Darina Vaňková 

 
Správní zaměstnanci: 
 

Hospodářka: Anna Řezníčková 
Školník: Metoděj Chovanec  
Údržbář: Jan Hnátek 
Vedoucí ŠJ: Štefan Černý  
Kuchařky: Marie Černá, Marie 
Buráňová, Jarmila Hondlová, 
Jana Kobzinková, Marie Zemková,  
Uklízečky: Marcela Berčíková, 
Božena Francová, Zdenka 
Řezníčková, Jana Solařová,  
Ludmila Šrámková, Jitka Ťulpíková, 
Hana Zimčíková  

Školní družinu vedou Bronislava Bujáčková, Dagmar Mandíková, Kateřina Štefánková 
a Dana Vystrčilová. 
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SŠSOU

C O  S E  D Ě J E … 
 

Umístění vycházejících žáků 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mgr.Vlasta Slavíčková, výchovná poradkyně 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natálie Kotheová, 2.B 
 

Eliška Němcová, Dita Hradilová, Petra Krajsová, 4.B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Střední školy Obory 9.A 9.B celk 

G Zlín všeobec.studium  1 1 

G Uherský Brod všeobec.studium 2 3 5 

veř.správ.činnost  3 3 
SOŠ Uherský Brod 

sociální péče 1  1 
technické lyceum 2  2 
přírodověd.lyceum 2 1 3 

mech.- elektronik 1 2 3 
SPŠ Uherský Brod 

strojírenství 2  2 
SPŠ Zlín stavebnictví 1 1 2 
SPŠ a hotel.UH hotelnictví 1  1 
COPt Uherský Brod umělecký rytec 1  1 

uměl.zp.keramiky  1 1 SOŠ 
Luhačovice management  3 3 
SZŠ Uh.Hradiště zdravot.asistent 1  1 
SZŠ Kyjov zdravot.asistent 1  1 

SOŠ Vizovice kosmetička  1 1 

kosmetička 1  1 
SŠ služeb UH 

peněž.manipulant 1  1 

SŠ-soukr.Kunovice počítač.systémy  1 1 

 komerční právo  1 1 

    17 18 35 

Počet žáků: 51   

Střed.školy 35 68,60 % 

SOU 16 31,40 % 

SOU Obory 9.A 9.B celk 

elektrikář 3 2 5 
autoelektrikář 1 1 2 SPŠ UB 

zámečník  1 1 
automechanik  1 1 
opravář z.strojů  1 1 SOU UB 

tesař 2 1 3 
SOŠ Luhačovice servírka  3 3 

    6 10 16 

   5.A 5.B celk. 

Gymnázium UB všeobecné studium 2  2 
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*A K T U A L I T Y  *  ze školní družiny 

 

Mezi námi děvčaty 
 
V pátek 12.března proběhla beseda děvčat ze školní 
družiny s Mgr.Denisou Ondrůškovou z Pedagogicko-
psychologické poradny v Uherském Brodě. Hlavním 
letošním tématem byly stížnosti děvčat na nedostatek 
času jejich rodičů, problematika špatných známek ve 
škole, ale hlavně - jak špatné známky oznámit 
rodičům, diskuse nad tresty a přístupem rodičů 
v jednotlivých rodinách. Velký zájem byl také o rady, 
např. jak se omluvit v případě chyby, o trávení volného 
času atp. 
 

 
beruška – Aneta Makovcová, 6.B 

 
Rej čarodějnic 
 

Družinové děti prožily na 
prosluněné zahradě pravé 
čarodějnické odpoledne 
plné kouzel a čar. 
Svým rejem si připomněly 
tento neobvyklý zvyk, 
jehož kořeny sahají až do středověku. Lidé totiž tehdy věřili, že se 
otevírají jeskyně s poklady a že zlé síly bývají v tento čas 
nejmocnější. 
Dnes je už situace jiná a oslavy svátku čarodějnic mají jinou 
podobu. 

Celá naše družinová slavnost byla spíše ukázkou strašidelných převleků, čarovného soutěžení při 
nejrůznějších hrách a divokého tance na stylové čarodějnické diskotéce, při níž byly zvoleny ty 
nejodpudivější babizny jako Miss čarodějnice. 
 
 
Western družina 
V sobotu 8.května navštívily děti ze 
školní družiny Ranč v Kostelanech, 
který se nachází v nádherné lokalitě 
přírodního parku Chřiby, jen několik 
kilometrů od Kroměříže. Je 
vybudován pro milovníky koní a 
příznivce westernu. 
Pro naše děti byl připraven celodenní 
program Hrdinové Západu.  
Pod odborným vedením zkušených 
kovbojů se tak mohli všichni 
přesvědčit, že nejkrásnější pohled na 
svět je z koňského hřbetu. 

vychovatelky ŠD 
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* S P O R T O V N Í   A K C E * S P O R T O V N Í  A K C E * 
 

Děvčata z oddílu aerobiku zahájila jarní sezónu 
Jarní sezónu týmů - nacvičené choreografie - jsme zahájily s děvčaty 
oddílu aerobiku v Uherském Hradišti. Závod jsme braly jako zkoušku 
před nastávající VZP Aerobictour. 
Obě naše skupiny suverénně vyhrály své věkové kategorie. 
1.místo: skladba ABBA live 
1.místo: skladba Pirátky 
 
ABBA opět zvítězila 
Děvčata dokázala 10.dubna v  

1. kole VZP Oriflame Aerobictour porazit v Tlumačově 14 týmů z 
celé jižní a východní Moravy! O tom, že se ABBA líbí, svědčí fakt, že 
porazila i loňské absolutní vítězky. Navíc dostala pozvání na 
vystoupení revivalové skupiny ABBA. 
 

Vladimíra Chmelařová 

Aerobic ve školní družině 
 
Aerobikovou sezónu skupin odstartoval 
28.března ve Sportovní hale v Uh.Hradišti 
místní Dům dětí a mládeže Šikula. A protože i 
u nás v družině máme šikulek dost, 
zúčastnily jsme se soutěže hned ve dvou 
věkových kategoriích. V první kategorii do 7 
let předvedly výborný výkon naše malé  
ŠMOULINKY  a obsadily krásné 2.místo. Ve 
druhé kategorii 8-10 let zabojovaly SUPER 
BARBIE a získaly 3.místo.  

Broňa Bujáčková 
 

VZP ORIFLAME Aerobictour Tlumačov 10.4. 
Šmoulinky- 6.místo 
Super barbie -11.místo 
 

Přehlídka pohybových skladeb Uh.Brod 22.4. 
Šmoulinky - 3.místo 
  

VZP ORIFLAME aerobic tour Uh.Brod 24.4. 
Šmoulinky - 2.místo 
Super barbie - 5.místo 
 

obrázek – Edita Šůstková, 6.A 

Sedmáci umí zaujmout čtvrťáky 
 

Aneta Koželuhová ze VII.B ukázala nám čtvrťákům, jak 
ji baví přírodopis a jak to umí s menšími dětmi. 
Dokázala nás zaujmout svou prezentací na PC o rysu 
ostrovidovi, kterou doplnila svým výkladem. Do svého 
povídání ale zapojila i nás tím, že nám dávala průběžně 
otázky a úkoly. Dále si připravila puzzle obrázků rysa 
ostrovida a nakonec jsme pod jejím vedením sami 
tvořili závěrečný projekt o této šelmě. Hodina utekla 
jako voda a není pochyb, že byla pro nás přínosná. Nás 
dvacet čtvrťáků i s paní učitelkou Anetě moc 
děkujeme.         žáci IV.B 
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Panda 
Černobílý medvěd panda 
mlsá bambus, to je švanda! 
Ještě lepší prý je tráva, 
vzkazuje mu naše kráva. 

Eva Gajdošová 
Patricie Havlová ze IV.A 

Petra Velčovská,4.B 

* SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skončili jsme, jasná zpráva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natálie Soukeníková, 2.B 

 
 

         Iva Balaštíková, 7.B 
 

 
 
 
 

Ona 
Na křídlech samoty procházím pustinou, 
Nosím plášť z ostudy a v srdci jedinou. 
Jako žár spaluje mé útroby. 
Však její hlas hladí mne po tváři. 
Jen v závěji mlhy vidím jejího těla tvary, 
Její hlas jsem neslyšel již roky. 
Má duše chátrá a srdce padá do hlubiny, 
Jak ranní rosa z nebe, která padá, 
Aby byla zašlapána.  Jiří Plevák, 9.B 

Můj svět 
Co činí přátele mými přáteli? 
Je to snad láska či náklonnost? 
Teď již v sobě mám pár džbánků, alkoholy? 
Nemám přátel již dávno, má smrtelnost! 
Láska je jen slovo, jen hra ... 
Proč já vidím všechno jinak? 
Miluji, ale nevím přesně koho. 
Všechny a zároveň nikoho... 

Jiří Plevák, 9.B 

Skončili jsme, jasná zpráva, 
náš Péťa nám z okna mává dál, 
pryč jsou doby, kdy se o nás bál. 
 

Dík němu jsme dospělejší, 
možná trochu rozumnější - snad, 
dnes už může zase klidně spát. 
 

Skončili jsme, jasná zpráva, 
taky Tom nám z okna mává dál, 
pryč jsou časy, kdy do těla nám dal. 
 

Dík němu dnes rozhled máme, 
do světa se rozbíháme - snad, 
teď už víme, kde který je stát. 

Teď už novou cestu známe, 
našim třídním zazpíváme - žalm 
a půjdeme teď už bez nich dál. 
 

Skončili jsme, jasná zpráva, 
není komu z okna mávat víc, 
jasná zpráva – rub, co nemá líc. 
 

Pláče škola, pláče třída, 
nikdo slzy neutírá nám, 
odcházíme a co bude dál? 
 

Skončili jsme, jasná zpráva! 
 

Erika Zachová 

Simona Crlová, 4.A 

Karolína Bušinová, 3.A 
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* H U D E B N Í   O K É N K O * H U D E B N Í   O K É N K O  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veronika Vítková 

 
 
 

Lenka Závodná, 6.B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Denisa Krhovská 

Green Day  
Green Day je americká punkrocková skupina, 
kterou tvoří Billie Joe Amstrong (kytara a zpěv), 
Tré Cool (bubny) a Mike Dimt (basa + pomocné 
vokály). Zakládajícími členy byli kamarádi z 
dětství Billie Joe Amstrong a Mike Dint, bylo jim 
oběma 14, v té době se jmenovali Sweet 
Children. Hrávali po různých klubech, později 
koncertech a časem se lidem, zvláště 
teenagerům, začali líbit. Jenže ti pak nechodili 
domů, ale dělali po městě zmatek. Takže dospělí 
skupinu neměli příliš v lásce. Časem ale skupina 
na agresivitě ubrala. Pak oba členy kapely ze 
školy vyhodili a ti potkali budoucího dalšího člena 
Tré Coola. Hned poté se jejich název ze Sweet 
Children změnil na Green Day podle Billiho 
hlášky: „Byl to jeden krásnej, dlouhej, prohulenej 
den.“ Později vydávají desky, ale ty nesklízí moc 
velký úspěch, přesto to skupina nevzdává a 
natáčí dál. Až v roce 1994 nastává přelom, kdy 
vydávají desku Dookie. Toto CD se rychle stává 
platinovým a dělá z Green Day jednu z 
nejslavnějších punkrockových skupin. 

Die Happy 
je německá skupina z Ulmu založena roku 1993 
Češkou Martou Jandovou a kytaristou Thorstenem 
Mewesem. Jeden kritik označil jejich hudební styl za 
„popcore“, což je směs rocku a popu. Svým albem 
"Four & More Unplugged", které vyšlo 11.listopadu 
2005, si splnili Die Happy svůj sen, protože vydali 
mnoho svých písniček unplugged. Když se začalo 
prodávat album "No Nuts No Glory", zařadilo se 
ihned do top 10 prodejnosti u jednoho z největších 
internetových prodejců. Kapela DIE HAPPY nejsou 
jen jednou z nejtalentovanějších německých 
rockových band, ale i nejpilnější kapelou vůbec. Od 
roku 2001 odehráli více jak 850 koncertů, nahráli a 
vydali 5 studiových alb, unplugged CD a dvě DVD. 
Mezi zřejmě jejich největší hity patří „The Ordinary 
Song“ nebo „Wanna Be Your Girl“. 
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* SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * 
 

V hodině jazyka českého ve třídě 3. A  jsme snoubili učivo gramatiky s literaturou. Probírali jsme 
látku nadmíru obtížnou, slova vyjmenovaná. A pak jsme své vědomosti zúročili. Představivost 
dětí se rozletěla na křídlech fantazie a ta nechala vzniknout příběhům, které určitě potěší 
čtenáře tohoto časopisu. Tak pojďte s námi, dvířka do světa malých literátů zůstala pro vás 
pootevřená. A byť jsou to teprve prvotiny, za pochvalu určitě stojí.  

Mgr.Jitka Vráblíková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jakub Svozil, 3.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Omar Walder, 3.A 

Lyžař 
 

Byl, žil jeden lyžař. Ubytoval se na 
horách v hotelu Příbytku. Pyšnil se, že 
má nové lyže a lyžáky. Jel na svahy 
lyžovat. Chtěl skočit ze skokánku, ale 
vtom se mu do cesty nachomýtl další 
lyžař. Spadl, vzlykal, myslil si, že má 
poraněná lýtka. Naštěstí se zmýlil. Když 
vstal, lýtko bylo v pořádku a on mohl 
vesele lyžovat dál.    David  Kubiš 

Pytlák a lev 
 

Byl jeden lev. A ten 
byl moc silný. Bydlel 
v Africe. Zrovna ten 
den se v té zemi 
objevil pytlák. 
Připlížil se do 
jeskyně a spatřil 
v ní lva. Ale vtom 
netopýr rozvířil pyl a 
pytlák utekl. 

Martin Kura 

Jak se Rabyněk seznámil 
s Přibyslavem 
 

Byl jednou jeden papoušek a ten se 
jmenoval Rabyněk. Rabyněk žil ve 
zverimexu a jednoho dne tam přišel 
Zbyšek. A Zbyšek si ptáčka koupil. 
Doma Rabyněk poznal psa, který se 
jmenoval Přibyslav. 
Zvířátka se skamarádila a vydala se 
spolu na výlet. Venku se setmělo a 
začalo pršet. Zvířátka se uchýlila do 
opuštěné chatrče a ráno se vrátila 
vesele s písničkou domů. 

Ondra Fojtík 

Neúspěšný pytlák 
 

Byla jednou jedna babka bylinářka. 
Prodávala čerstvé byliny a po zboží se 
jen prášilo. Ale jednou večer přišel pytlák 
s velkým pytlem a kudlou tupou jako 
kopyto. Řekl: „ Babko bylinářko, dej mi 
byliny, nebo uvidíš!“ Ale babka byla 
chytrá a podala mu omamné byliny. 
Pytlák si čichnul a usnul. Babka mezitím 
zavolala policii. Pytlák teď pyká a zpytuje 
svědomí. 

Matěj Novotný 

Zbyšek ve mlýně 
 

S kamarádem Zbyňkem jsme šli na 
mýtinu ke starému mlýnu. Bylo tam moc 
myší, hmyzu a netopýři. Zbyněk se myší 
bojí a začal klopýtat, až spadl, narazil si 
lýtko a vzlykal. Myslil si, že ho nikdo 
neuslyší, ale slyšela ho celá Přibyslav. 
Odplazil se z mlýna jako slepýš. Brzy ho 
ale vše přebolelo a teď už ví, že 
zbytečně dělal povyk. 

David Švihký 
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Martin Krajsa napsal: 
 

„Když přišli do sklepa, 
neviděli vůbec nic. Všude 
byla černočerná tma. Ovčák 
měl v kapse baterku, a tak 
ji rozsvítil. Báli se, protože 
uslyšeli veliký rámus.  
Co to asi je? Rek zaštěkal. 
V tmavém koutě sklepa 
uviděli klády. Přišli blíž a 
spatřili zatoulanou ovečku 
Fifinku. Všichni byli rádi, že 
se tak šťastně shledali.“ 

Mirek Gavenda nám do příběhu 
zakomponoval dokonce kostlivce, 
snad všechno dobře dopadne: 
 

„Vydali se po dlouhých  schodech, 
až došli do hrobky. Nahlíželi do 
hrobů a najednou se vztyčil jeden 
kostlivec. Pes štěkal a ovčák křičel 
a křičel a oba se rozeběhli. Utíkali, 
co jim nohy stačily. Když se 
konečně ocitli venku, přikutálel 
ovčák obrovský kámen a zatarasil 
vchod. Pejsek spěchal hlídat ovečky 
a starý ovčák se z toho úleku 
schoulil a na chvilku usnul. Večer 
se  oba vrátili domů a věřte, že do 
sklepa se už nikdy nepodívají.“ 

Dokončení 
Jakuba Svozila: 
 

„Najednou uviděli 
zářivě žluté oči. 
Byl to vlk. A ten 
snědl všechny 
ovce. Rek 
s ovčákem byli 
velmi smutní a 
zarmoucení se 
vrátili domů.“ 

* SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * 
 

A pak jsme od paní učitelky dostali příběh, všichni žáci stejný. Zpřeházené věty jsme nejprve museli 
správně uspořádat. Bylo to vyprávění, ale konec mu scházel. Jak to všechno dopadlo, vymyslel každý 
trošičku jinak. Malé ukázky z tohoto úkolu následují: 
 

Ovčák a poklad 
Nedaleko Jemnice byla kdysi malá vesnice. Zbyly z ní jen sotva znatelné základy a ty pomalu 
zarostly vysokou trávou. Jednou na Veliký pátek vyhnal tam starý ovčák stádo ovcí. Kolem stáda 
pobíhal pes a hlídal ovečky, aby se některá nezaběhla. Najednou se ovčák zarazil. Mezi základy 
jednoho bývalého domu se černal vchod do sklepa. 
„Reku,“ zavolal na psa, „ musíme se do toho sklepa podívat.“ A tak šli. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Petra Černíková, 3.A 
 
 

 

Julie Svitáková, 3.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokončení od Petry Černíkové: 
 

„Když došli do sklepa, uviděli všude 
plno pavučin. Uprostřed sklepa 
stála zaprášená truhla. Ovčák ji 
zkoušel otevřít. Truhla byla hodně 
stará a rezavá. Když se mu to 
konečně podařilo, užasle se díval 
dovnitř. Truhla byla plná starých 
zlatých mincí. A tak ovčák našel 
skutečný poklad.“ 

Karolína 
Jahodová dotvořila 
vyprávění takto: 
 

„Když po schodech 
sešli do sklepení, 
bylo tam šero a 
zatuchlý smrad. 
Chvilku jim trvalo, 
než se rozkoukali. 
Pak se vydali na 
průzkum. V kupě 
starého harampádí 
objevili starou 
truhlici s velkým 
zámkem. Dlouho jim 
trvalo, než se do ní 
dostali. Samou 
zvědavostí se 
ovčákovi začaly 
klepat ruce. 
A víte, co v té 
truhlici bylo? Byla 
plná zlata.“ 

Nebo se vám bude 
zamlouvat závěr 
Lenky Muchové? 
 

„Ve sklepě bylo šero, 
nebylo skoro nic vidět. 
Všechno působilo dost 
strašidelně. Rekovi se 
tam vůbec nelíbilo. 
Najednou uslyšeli šramot 
a nad hlavou jim prolétlo 
klubko netopýrů. Ovčák s 
Rekem se lekli a utíkali 
ze sklepa ven. Nakonec 
byli rádi, že jsou odtud 
pryč.“ 
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* Z A J Í M A V É   A K C E * Z A J Í M A V É   A K C E *  
 

Soutěž Knihovny Františka Kožíka 
Ve čtvrtek 13.května 2010 proběhlo v Knihovně Františka Kožíka  
v Uherském Brodě slavnostní vyhod-
nocení soutěže Život v míru, která 
byla vyhlášena na počest 65.výročí 
osvobození. 
Ve výtvarné soutěži 3.tříd se na 
1.místě umístil Ondřej Fojtík ze 3.A, 
na 2.místě David Strnad a Filip Javor 
ze 3.B. Ze čtvrťáků si nejlépe vedli 
Jakub Mahdalík na 1.místě a Radim 
Buráň na 2.místě, oba ze 4.A. Z 
5.tříd byla vyhodnocena Tereza 
Zálešáková z 5.A. 
V literární soutěži se v kategorii 
chlapců na 1.místě umístil Tomáš 

Vincenec z 8.C, v kategorii děvčat získaly Veronika Vítková ze 7.A, Andrea 
Matějíčková a Martina Indrová z 8.A za své práce čestná uznání. 

Mgr.Vlasta Slavíčková 
foto Mgr.Jana Bistrá 

Podzimní paleta 
Přemýšlím. Pěkných dnů a vzpomínek mám spoustu, kterou tak vybrat… 
Možná si řeknete, že tato vzpomínka je poněkud nudná a nezajímavá, ale když zavřete oči, uvidíte, že 
má své kouzlo. 
Byl podzimní den a já své volno trávila na horách, na chalupě své babičky. Po brzkém ranním probuzení 
jsem vyšla ven. Bylo krásné říjnové ráno. Lehký vánek mě pošimral na tváři. Slunce, žluté jako míč, si 
pohrávalo se svými paprsky. Jeho dech už není tak spalující jako v horkém létě. Zašla jsem zpět do 
chalupy. Každý můj krok po staré oprýskané podlaze byl doprovázen skřípavým zvukem, jako by podlaha 
křičela a naříkala bolestí. Vešla jsem do světnice, kde byla hnědá, už poněkud stará truhla. Vytáhla jsem 
z ní zaprášenou deku, na nočním stolku jsem vzala rozečtenou knihu a vyšla ven. Nohy mě vedly strmým 
kopcem k lesu, jehož pronikavý šum nešlo přeslechnout. I psi, kteří se jako sultáni vyhřívali na rozbitých 
schodech, se za mnou rozběhli. Jejich spokojené, radostné  vrtění ocáskem mi  vytvářelo úsměv na tváři. 
Došli jsme až na samý vrchol kopce. Tráva byla hodně vysoká a jako žiletka mě řezala do nohou. 
Rozevřela jsem knížku a začala číst. Vánek mi svým dechem přetáčel stránky. Najednou mě zaujalo 
pestré zbarvení stromů na protější stráni. Ten pohled bych přála všem! Paleta malíře nehraje tolika 
barvami jako desítky stromů, které mi svou pestrostí zaslepovaly oči. Fičení větru roztančilo koruny 
stromů a listy, které neměly dost síly udržet se, začaly klesat k zemi. Zavřela jsem oči a naslouchala. 
Slyšet bylo vše i to, čeho byste si pouhým okem ani nevšimli. Melodický hlas větru, šepot stromů, trávy i 
funění psů, ležících vedle mě. V ten okamžik jsem dokázala vypnout a na nic nemyslet. Usmívala jsem se 
a nevěřila, že i takové maličkosti dokážou vykouzlit úsměv přímo magický. 

Andrea Matějíčková, 8.A 
 

čtyřlístek od Aničky Hollé, 6.B 

Oslavy osvobození 
 

Při příležitosti 65.výročí osvobození našeho města navštívila 8.A s paní 
učitelkou Svitákovou několik akcí, které se konaly v pátek 14.května.  
"Viděli jsme vojenský tábor nad Muzeem J.A.Komenského, kde se děti 
mohly podívat, jak to v takových táborech vypadalo. Prohlédli jsme si 
fotky z II.světové války na Domě kultury v Uherském Brodě. Navštívili 
jsme i Masarykovo náměstí, kde stál tank T-34. Akce by měla být 
vnímána jako připomenutí hrůzy válečných konfliktů a měla by být pro 
děti poučením, jaké zlo válka přináší. " 
foto Kája Slezáková, 8.A           Andrea Matějíčková, 8.A 
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Jarní sen 
Měla jsem na sobě dlouhé hedvábné šaty, červené s černými puntíky, zrovna jako beruščiny krovky. 
Sluneční paprsky mě šimraly na kůži a nebe bylo průzračně modré, bez jediného mráčku. Dotyk 
bosých nohou s ranní rosou byl přímo povznášející. Využila jsem toho a vydala se na prohlídku 
honosné zahrady, kterou zdobily malé i velké květy, všechny  tak půvabné, až mi to bralo dech. Kolem 
tančili blankytní motýli a rytmus jim udával orchestr sehraných slavíků, jejichž úžasná melodie zněla 
ze všech světových stran. Zahradu hlídal malý plůtek, který místy kryly bujné kvetoucí větve stromů. 
Kousek opodál jsem uviděla branku rezavou stářím, za kterou byly husté keře. Byly obsypány pupeny, 
jež šířily omamnou vůni. Udělala jsem ještě pár kroků a ze šera jsem vstoupila do oslňující záře. Přede 
mnou se rozprostíral malý rybníček s blatouchy a rákosím. Došlo mi, že ta oslňující záře byla vlastně 
záře mého údivu, že může být něco tak úchvatně krásné. Po drobounkých kamíncích se linulo teplo, 
jako kdyby se po nich plazily desítky drobných hadů. Náhle mou pozornost zaujalo nějaké bzučení, jež 
vyplašilo i sněhobílé labutě. Bzučení se stále přibližovalo… Můj budík… 
Už jsem se nedívala na překrásný rybníček, ale na okno svého pokoje, poseté stovkami kapek deště, 
lesknoucích se jako diamanty na šperku. Obloha zčernala, bylo slyšet kapky deště, dopadající na 
střechu. Černotu přerušilo zablýsknutí v dáli. Po chvíli se ozval dunivý hlas bouřky. Trochu jsem 
pootevřela okno, abych pustila dovnitř studený vzduch. Voněl deštěm. Po zádech mi přejel záchvěv 
zimy a také vzrušení. I když to nebyly kvetoucí stromy, ale jen temná bouřka, já měla na tváři stále 
ten užaslý úsměv a měla jsem pocit, že stále sním.      Martina Indrová, 8.A 

* Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * 
 

Poznej svého učitele … 
Radek Mucha z 9.B, jak jistě skoro každý ví, umí nejen výborně hrát na klávesy, o čemž jsme se 
přesvědčili na loňské akademii, ale také výborně maluje. Udělal přijímací zkoušky na Střední odbornou 
školu v Luhačovicích, kde bude studovat uměleckořemeslné zpracování keramiky, bude tedy pokračovat 
v rozvíjení svého talentu. Pro náš časopis namaloval některé učitele, vaší úlohou je poznat, kdo je to? ☺☺☺☺ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
obrázky – Radek Mucha, 9.B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       Eva Gajdošová, 4.A 

 
 
beruška od Moniky Dudové, 6.B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osmý den … 
V pondělí to všechno začíná, 
ve středu už nikdo nevnímá, 
v pátek už jsou všichni znavení, 
proč tolik mučení? 
 

V úterý je s Péťou chemie, 
ve čtvrtek zas Iva přísná je, 
v pátek zase Slavča něco chce, 
my radši odejdem! 

Každé ráno řeší dilema, 
co že s náma probrat za téma, 
když mimo nás stejně všechno jde, 
to zase naštve je! 
 

Naučili jste nás, co musíme znát, 
přesto bez vás budeme se bát, 
staré  končí  - nové začíná 
a my děkujeme vám – jen vám, 
všem vám!                 Erika Zachová 
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Báseň bez názvu 
Co králíkovi nejvíc sluší? 
Jsou to velké dlouhé uši! 
Komu jistě, každý tuší, 
jeho dlouhé slechy sluší, 
ale jsou to jenom uši,  
co králíkům a oslům sluší? 
A když přijde ke srovnání, 
tak zjistíte na konci, 
že i když králík s oslem nejsou bratři, 
tak jsou jistě bratranci. 
Erika Zachová 

* Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * 
Moskva – zmatené město  

V letošním roce jsem navštívila Moskvu čtyřikrát. Líbilo se mi 
tam, ale i nelíbilo. Když jsem do Moskvy letěla poprvé, bylo to 
myslím na konci února, bylo to velmi zvláštní. U nás bylo kolem 
pěti stupňů a já vystoupím z letadla a dolehne na mě minus 
třicetistupňový mráz a já si dávám šálu a odolávám mrazivému 
vzduchu a poletujícím vločkám. Po třech hodinách, kdy mě 
rodina přivítala, pociťuji pocit zvláštní únavy, ba i energie. Moje 
rodina jde do hajan a já zvláštně čilá se dívám na televizi. Už mi 
došlo, čím to je. Tříhodinový časový posun. A tak je to vždy, 
když přijedu. Všichni jdou spát a já se až do půlnoci dívám na 
televizi. Pak se čas srovná a já  jsem v pohodě. Ráda chodím do 
malé cukrárny, která je hned naproti našemu domu. Je tam 
teplo, a když jsem byla v Moskvě poprvé, trávila jsem tam 
hodně času se svým bratrem. Moskva žije zmatkem. Každý 
pořád někam spěchá. Zajde do kavárny a hned na první doušek 
vyhltne kávu a zase jde o dům dál. Tak mi to alespoň připadalo. 
Když jsem poprvé viděla památky, žasla jsem. Pak jsem ale 
krásu památek začala přehlížet. Začala jsem si víc všímat lidí, 

kteří kolem mě procházeli, a budov, které nepatřily k památkám. Některé byly nevkusné, to mi ani 
nevadilo, spíš mi vadilo to, že byly umístěné vedle krásných  barevných památek. No řekněte, jak někdo 
může postavit továrnu hned za chrámem Vasila Blaženého? Rusové 
asi ano. A takových věcí bylo víc. Byla jsem s bratrem v obchodě a 
prodavačka byla zamračená a vypadala, jako kdyby každou chvíli 
měla usnout nudou. To se s Českem nedá srovnat. Upřímně řečeno, 
jsem ráda, že bydlím v Česku. U nás se nepotkávám s pohledy, 
které by vraždily, kdyby mohly.  Radši jsem byla zalezlá v 
kavárničce nebo doma ve svém pokojíčku. Možná to bylo tím, že 
venku byla zima, nebo tím, že jsem se nechtěla brouzdat městem 
se svým bratrem, který na každém kroku potkal svého kamaráda a 
sáhodlouze mě představoval a já se v těchto chvílích propadala do 
země, protože jsem nevěděla, co o mně říká, jelikož jsem mu 
nerozuměla ani slovo. Ale postupem času jsem si na Rusko zvykla a 
už jsem tam docela ráda. Mám ráda své bratry a sestru (i když se s 
nimi domlouvám rukama - nohama) a možná je to taky tím, že je 
tam teď o hodně tepleji. Neprocházím se každý den městem, ale 
ráda  jdu do kavárničky, dám si horkou čokoládu, podívám se doma 
na televizi nebo si dělám naschvály s bratrem Grigorim, který mě 
provokuje tak, že se pak s ním vůbec nebavím. 
Moskva je prostě takové město, na které si musíte postupem času 
zvyknout.  

 
 
Erika Zachová, 9.B 

Lenka Závodná a Aneta Makovcová, 6.B 
 
 
 
 
 

Veronika Vítková, 7.A 


