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Milí čtenáři, 
 

jako každoročně chci na závěr školního roku bilancovat a zhodnotit dění 
na naší škole. 
Nejvýznamnější akcí těchto dvou let je proměna zevnějšku školy - 
rozsáhlá rekonstrukce budovy, zahrnující zateplení, výměnu oken a 
renovaci fasády. Tyto práce jsou důvodem dřívějšího ukončení školního 
vyučování, aby se 1.září 2011 vrátili žáci již do nově opravených prostor. 
To všechno s sebou pochopitelně nese spoustu starostí a práce pro 
pedagogické, ale především pro správní zaměstnance školy. 
V rámci prázdninových prací jsou navíc v plánu úpravy odborných učeben 

z projektu EU – „Peníze do škol“. Vznikne nová učebna chemie a fyziky, čítárna a literární pracovna, 
rekonstrukcí projde počítačová učebna INDOŠ a multimediální učebna. 
Významnou změnou organizační je snížení kapacit dvou největších škol - naší a ZŠ Mariánské na 
455 žáků. Důvodem je snaha města o rovnoměrné naplnění všech základních škol. Do dvou prvních 
tříd pro příští školní rok nám nastoupí 48 žáků, do šestých tříd 56 žáků. V budoucnu předpokládáme 
naplnění dvou tříd v každém ročníku, což znamená 18 tříd s celkovým počtem žáků kolem 450. 
Nepříjemné je, že úsporná opatření státu v oblasti mzdového rozpočtu se negativně odrazila na 
platech zaměstnanců, především nepedagogických pracovníků. Přestože jsme provedli nutná, 
omezující opatření, budeme pravděpodobně muset přikročit ke snížení stavu provozních 
zaměstnanců. 
Radost nám dělají, jako každoročně, výsledky našich žáků ve sportovních soutěžích. Máme za sebou 
nejúspěšnější, těžko překonatelný rok, kdy jsme se prosadili nejen na republikové, ale i na 
mezinárodní úrovni. Naši žáci vybojovali postup na 5 republikových finále, což už samo o sobě je 
velký úspěch. Na nich jsme zásluhou florbalistek získali 1., 2. a 4. místo a navíc jsme vítězstvím na 
Mistrovství ČR škol do 17 let vybojovali jako první ZŠ v historii českého školního sportu postup na 
Mistrovství světa, kde děvčata obsadila krásné 4. místo. 
Fantastický úspěch zaznamenali naši žáci ve finále 13.ročníku atletické soutěže družstev 1.stupně - 
Kinderiáda, které se konalo 7.června na stadionu Slavie v Praze. Do tohoto finále se probojovalo 43 
nejlepších družstev z krajských kol, ve kterých startovalo na 500 družstev z celé České republiky. 
Naši žáci zvítězili, a tím získali pro školu šek na 150 tisíc od sponzora soutěže firmy FERRERO. 
Všem našim úspěšným reprezentantům i žákům, kteří vynikli v tomto školním roce svou pílí, 
školními výsledky a kázní, patří poděkování, stejně jako všem zaměstnancům školy. 
 
Přeji krásné prožití prodloužených prázdnin. 

Zdeněk Moštěk 
 
 
Kinderiáda v Praze 
 

Jak už napsal v úvodníku pan ředitel, naši 
žáci zvítězili ve finále 13.ročníku atletické 
soutěže družstev žáků 1.stupně. Tohoto 
vítězství dosáhli pod vedením Mgr. Šárky 
Meindlschmidové. 
Družstvo bojovalo ve složení:  
Ondřej Buráň, Julie Popelková, Filip 
Mléčka, Zuzana Kolouchová, Radim Horák, 
Julie Svitáková, Martin Zetík, Filip Krajča, 
Eva Gajdošová a Helena Brnulová. 
 
(Na fotografii je vítězné družstvo s 
trojnásobným mistr světa v desetiboji Tomáš 
Dvořák, který je patronem soutěže.) 
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Třídy ve školním roce 2010/2011 
 

 

ředitel: Mgr.Zdeněk Moštěk 

zástupce ředitele: Mgr.Blažena Chovancová 

výchovný poradce: Mgr.Vlasta Slavíčková 

Anička Plášková, 9.C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbora Bartošová, 6.A 

Třída Třídní učitel(ka) Počet 
žáků

I.A Mgr.Milena Dědková 23 
I.B Mgr.Eva Vrbová 23 
II.A Mgr.Marcela Hauerlandová 21 
II.B Mgr.Jolana Králíková 20 
II.C Mgr.Pavla Zábojníková 22 
III.A Mgr.Miroslava Babulová 26 
III.B Mgr.Miroslava Chupíková 24 
IV.A Mgr.Jitka Vráblíková 17 
IV.B Mgr.Petra Šmídová 21 
V.A Mgr.Jana Bistrá 24 
V.B Dana Synčáková 20 

11 tříd 241

Třída Třídní učitel(ka) Počet 
žáků

VI.A Mgr.Šárka Meindlschmidová 24 
VI.B PaedDr.Vladimíra Chmelařová 23 
VII. Mgr.Iva Frenzlová 28 
VII.B Mgr.Hana Dvořáková 26 
VIII.A Mgr.Veronika Copláková 26 
VIII.B Mgr.Táňa Zlámalová  23 
IX.A Mgr.Květa Svitáková 20 
IX.B Mgr.Martin Šubík 18 
IX.C Ing.Ivana Píšková 19 

9 tříd 207

Netřídní učitelé: 
Mgr.Dana Dědáková, Mgr.Jana Janíčková, Mgr.Tomáš Králík, Mgr.Petr Novotný, 

Mgr. Veronika Pálková, Mgr.Vlasta Slavíčková, Mgr.Dana Šumíčková 

 
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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SŠ

SOU

C O  S E  D Ě J E … 
 

Umístění vycházejících žáků 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Mgr.Vlasta Slavíčková, výchovná poradkyně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kryštof Mikeska, 3.A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Adámek Man, Nikolka Kelíšková a Viktorka Kostelková, 1.A 

Počet žáků: 57 
1 nepodal 
přihlášku 

Střed.školy 43 76,80 % 

SOU 13 23,20 % 

Střední školy Obory 9.A 9.B 9.C celk 

G Uherský Brod všeobec.studium 4 2 4 10 
G T.G.M. Zlín všeobec.studium 1   1 
SOŠ Uherský Brod obchod.akademie 1  1 2 

technické lyceum 1 1  2 
přírodověd.lyceum 4 1 2 7 
mech.- elektronik  1 1 2 

SPŠ Uherský Brod 

strojírenství 1 1 2 4 
SPŠ Zlín strojírenství 1   1 
SPŠ a zdravot.UH zdravot.lyceum   2 2 
OA Uh.Hradiště ekonom.lyceum 1 2  3 

uměl.zp.keramiky 1 2  3 SOŠ 
Luhačovice management  2  2 
SŠ policej.Holešov bezp.práv.činnost 1   1 
SPŠ Otrokovice aplikovaná chemie  1  1 
SZŠ Olomouc asistent zub.tech. 1   1 
SZeŠ St.Město agropodnikání   1 1 
   17 13 13 43 

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

autoelektrikář  1 1 2 
strojní mechanik 1  2 3 SPŠ UB 

obráběč kovů   1 1 
kuchař  1  1 
cukrářka  1  1 SPŠ hotelová UH 

barmanka 1   1 
tesař 1   1 SOU UB 
klempíř   1 1 

SOŠ Luhačovice servírka   1 1 
SPŠ hotel.Kroměříž servírka  1  1 
1 žák bez přihlášky      
   3 4 6 13 

   5.A 5.B celkem 

Gymnázium UB všeobecné studium 2 2 4 
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*A K T U A L I T Y  *  ze školní družiny 

 

Na návštěvě ve světě zpracovávání odpadů 
8. a 15.dubna se děti ze školní družiny vydaly do 
společnosti Kovosteel ve Starém Městě, aby na 
vlastní oči viděly, jak se zpracovává odpad a jak se 
recykluje. Kovosteel se specializuje na výkup a sběr 
kovového odpadu, nebezpečných odpadů a likvidaci 
autovraků. Firmě záleží na budoucnosti, proto 
zábavnou formou pořádají pro školní děti poutavé 
přednášky. Zajímavostí areálu je maják Šrotík. Ten 
byl postaven proto, aby všem návštěvníkům 
ukazoval správnou cestu v moři odpadů. Naše děti 
tak z výšky 27 metrů viděly nejen celý areál, ale i 
nedaleký hrad Buchlov, Staré Město i Uherské 
Hradiště.  
V závěru našeho putování nás paní průvodkyně 

zavedla do kovozoo na prohlídku zvířátek vyrobených z kovového šrotu.      vychovatelky ŠD 
 
Veselé Velikonoce 

Ve zkráceném školním týdnu 
připravily  vychovatelky školní 
družiny pro žáky 1. stupně 
tvořivé velikonoční dílničky. 
Ve třech třídách nastal čilý 
pracovní ruch. Děti si s 
pomocí šikovných osmaček 
vytvořily několik zápichů s 

jarní tematikou, nádherné velikonoční přáníčko a nazdobily 
si nerozbitnou kraslici. Práce jim šla pěkně od ruky, a tak 
se za odměnu stačily ještě vydovádět v nové lego herně a 
zahrát si turnaj v Air hockey. Tato akce se velmi povedla a 
paní vychovatelky za její přípravu a skvělou organizaci 
zasluhují naše poděkování. 
 

Veveří 
V sobotu 28. května 2011 navštívily 
děti ze školní družiny hrad Veveří. 
Tento nádherný, téměř 800 let starý 
hrad se nachází v krásné přírodní 
lokalitě nad Brněnskou přehradou. 
Dočasní obyvatelé hradu pro naše 
děti připravili „Dětský den na Veveří“ 
- celodenní program s divadlem, 
ukázkami tradičních řemesel, 
historickým jarmarkem a dalšími 
atrakcemi. Každý si tak mohl 
vlastnoručně vyrobit svou svíčku, 
vyzkoušet si sítotisk na plátno, 
žonglování, malování na keramiku, 

střílení z kuše či hod sekerou a spoustu dalšího. Poté jsme se posadili pod obří stan a začalo úžasné 
divadlo „O Bajajovi“, ve kterém účinkovaly i naše děti! Tímto skončil dětský program a následovala 
prohlídka hradu s panem kastelánem. A pak už unavení, plní zážitků, hurá domů. Kluci i děvčata si výlet 
opravdu užili naplno i přes uplakané počasí.          vychovatelky ŠD 
 

Učitel píše:„Vaše dcera nic neumí!!!“. Otec zachoval klid a na poznámku suše odepsal: „Proto ji posílám do školy!“
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Škola 
Vstával jsem brzy do školy, měli jsme čeják, 
ráno mě vzbudil blikající maják. 
Ve škole jsem se dozvěděl dobrou zprávu, 
že jsem ve výtvarce nakreslil pěknou krávu. 
Namaloval jsem tam také zelenou trávu 
a u kravičky maminku, jak pije kávu. 
Po výtvarce následoval tělák, 
skákali jsme přes kozu a rozbili ten maják. 
Paní učitelka nám dala poznámky 
a pak jsme museli skákat na známky. 
Na oběd nám uvařili výborný džuveč, 
ale stejně jsme v jídelně udělali pěkný binec. 
Pak jsme se museli jít převlékat, 
zase ty těžké hadry na sebe navlékat. 
Nakonec jsme všichni šli v klidu domů, 
ale doma v bytě jsme měli plnou skříň molů… 

David Buráň a Jakub Šmíd, 5.B 

Nikolka Kelíšková, 1.A 

* SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hledá se… 
Ve středu 2.března 2011 uprchl z kroměřížské 
laboratoře zvláštní tvor. Bytost byla viděna o den 
později v Uherském Brodě. Vědci a lékaři z 
Kroměříže se podle dosavadních výzkumů 
domnívají, že je tato osoba velmi nebezpečná a 
zřejmě pochází z jiné planety. Tvor se velice 
podobá lidské rase. Má dlouhé blond vlasy, které 
nejspíš značí míru inteligence. Na obličeji jsou 
umístěny dvě hnědé oči, věčně olemované černou 
linkou. Podle policie ČR dokáže tvor házet z těchto 
očí zvláštní pohledy. V obočí má umístěn nejspíš 
čip, který vypadá jako ozdoba dnešní mládeže - 
piercing. Podle hrudníku lze usoudit, že se jedná o 
ženské pohlaví. Jinak její postava není nijak 
zvláštní. Podle dostupných informací z výzkumů se 
osoba vyznačuje docela drzou povahou, ale jinak 
je přátelská a její chování je nejspíš velmi 
ovlivněno hormony. 
Naposled byla bytost viděna v riflích, tričku s 
nápisem „TROPIC FOREVER“ a žluté mikině. 
Pokud byste tuto podezřelou osobu viděli, 
kontaktujte policii ČR nebo kroměřížskou kliniku, 
odkud osoba utekla. Předem děkujeme za pomoc. 
    Karolína Slezáková, 9.A 

O dvou slavících 
V jedné krásné zámecké zahradě měli alej 
se dvěma slavíky. První z nich měl tak 
nádherný hlas, že když zazpíval, všichni ho 
hned obdivovali. Byl ale moc pyšný a 
nechtěl se kamarádit s tím druhým, který 
neměl tak krásný hlas. Ten byl z toho moc 
smutný. Jednoho dne, když prvního ptáčka 
zase obdivovali, zaskočilo mu zrníčko a 
úplně hlas ztratil. Najednou byl druhý 
ptáček ten, kterého všichni obdivovali. 
Pyšný ptáček se poučil z toho, že nikdo se 
nemůže povyšovat nad druhé, protože se 
vše může obrátit. Nakonec se z nich stali 
kamarádi.                         David Strnad 4.B

Bianca Kučerová, 1.A

Popletená pohádka 
A že na chleba si mažeme cibuli s mákem 
A že kanárek je na světě největším ptákem 
A že slepice umí plavat jen v moři 
A železo nám tak krásně hoří 
A že oříšky umíme louskat jen v hlavě 
A že Univerzita Karlova je v Opavě 
A že tygr je nejmenší kočkovitá šelma 
A když jezdíme na kole, 
tak je nám k ničemu helma. 

Kuba Šmíd a Eliška Němcová, 5.B 
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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  
 

Taylor Swift 
Taylor vyhrála v deseti letech 
národní soutěž v poezii s tří-
stránkovou básní, která se 
jmenuje “Monster in my 
closet”, což by se dalo přeložit 
jako “příšera v mém pokoji”. 
Potom začala vystupovat na 
různých akcích ve svém 
rodném městě, zpívala v 
karaoke soutěžích, na 
festivalech a také začala psát 
svoje první písně. Na její zpěv 
měly vliv její babička a také zpěvačka LeAnn Rimes (film 
Divoké Koučky). Její babička byla profesionální operní 
zpěvačka, ale Tay se i přesto vydala ke stylu country. V 
jedenácti letech Taylor udělala svůj první výlet do 
Nashvillu na nahrávání demo nahrávek svého zpívání s 
karaoke písničkami. Poté se vrátila do Pensylvánie, kde 
byla oslovena, zda by zazpívala na tenisovém turnaji US 
Open národní hymnu. Taylorin první singl s názvem “Tim 
McGraw” vyšel v rádiích v létě roku 2006 a 24. října téhož 
roku vyšlo její stejnojmenné album. Tay napsala všechny 
svoje písničky na albu, které se umístilo na 19. místě 

americké hitparády Billboard Album Charts a během 
prvního týdne se prodalo na 39 000 kopíí. Později se toto 
album umístilo v americké hitparádě Top Country Albums 
Charts na prvním místě a poté na pátém místě Billboard 
Album Charts. V listopadu 2008 už prodala přes tři miliony 
kopií a přes internet bylo jejího singlu staženo přes 7,5 
milionů. Další alba jsou Speak now, Fearless Platinum 
Edition. 
 
 
 
 
 

 

Kristýna Habrnálová a Veronika Vítková, 8.A 

NightWork 
NightWork je ,,discofunková“ skupina, 
která byla založena v roce 2007 jako 
záminka k záškoláctví. Skupina má  
9 členů, z nichž tři jsou herci. Jakuba 
Prachaře znáte z Ulice a z Horákových, 
Vojta Dyk si zahrál ve filmu Ženy v 
pokušení a Jan Maxián je znám 
z muzikálu Tajemství a jeho hlas je 
slyšet třeba ve Spidermanovi nebo ve 
filmu Pán prstenů. V jejich repertoáru 
se nalézá například zvláštní variance 
na píseň Včelka Mája – Respectmaja, 
u které skupina použila původní text, 
avšak hudbu předělala do vlastní 
podoby. Další dvě alba se jmenovala 
Respectmaja reedition a Tepláky aneb 
kroky Františka Soukupa. 

30 Seconds To Mars 
Kapela vznikla v roce 1998 díky Jaredu 
Letovi a jeho bratrovi Shannonovi v jižní 
Californii. Později se k nim připojil Matt 
Wachter, nakonec kapelu doplnil Tomo 
Milicevic. Jejich první album 30 seconds to 
Mars bylo produkováno Bobem Erzinem 
(Pink floyd, KISS), vydali ho v roce 2002, 
mělo dobrou kritiku, ale prodalo se ho 
jenom kolem 100 000 kusů. Druhé album A 
beautiful lie - na něj kapela vynaložila hodně 
úsilí, procestovala 4 jiné kontinenty, 
zahrnující 5 různých zemí, kvůli perfektnímu 
zvuku a zároveň dovolovala Jaredovi jeho 
filmovou kariéru. Album bylo vydáno v roce 
2005, produkoval ho Josh Abraham 
(pracoval například s Velvet nebo Linkin 
Park). Protože A beautiful lie bylo vyzrazeno 
5 měsíců před vydáním, kapela se rozhodla 
přidat 2 bonusové songy - "Battle of one" a 
"Hunter". Během svého světového turné v 
roce 2009  navštívili i Českou republiku. 



NAŠE ŠKOLA                                                           - VII -                                                     ČERVEN 2011 
 

Čarodějnice Alice  
Hlavu má jako kedlubnu s 
velkou bradavicí. Z obličeje 
jí vykukuje špičatý nos a 
dvě zářivé oči. V puse se 
černají zkažené zuby. Je 
vyhublá. Ruce a nohy 
vypadají jako tužky. Nosí 
potrhané oblečení. Alice 
bydlí asi 50 km od Prahy v 
Českém ráji u hradu 
Fridštejnu. Nejraději létá na 
koštěti do velikých výšek. 
     Jakub Svozil 

Čarodějnice 
Čarodějnice má šišatou hlavu. Z tváře jí vyčnívá dlouhý nos. Její oči jsou jako dva malé melouny. Pusa 
je zašpiněná. Tělo má tlusté a černé. Ruce připomínají dlouhá pravítka a nohy vypadají jako dlouhé 
palice. Čarodějnice chodí oblečená ve starých a špinavých hadrech. Létá na koštěti, bydlí ve staré 
chatrči. Ze všeho nejraději kouzlí.                 Lenka Muchová 

* SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * SLOHOVÁNÍ * 
 

Slohové hrátky ve 4.A 

   obrázek Honza Kázik, 1.B 
obrázek Tomáš Lukeš, 7.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Honza Hradil, 1.A 
 

 

Čarodějnice Jeskyňka 
Jeskyňka má šišatou hlavu. Místo 
vlasů pročesává plno chmýří. Její 
nos připomíná mrkev. Zuby jsou 
ošklivě hnědé a drobné tělo se 
podobá trpaslíkovi. Ruce jsou 
teňoulinké a nohy taktéž. Nosí 
roztrhaný hábit a kolem krku si 
přehazuje cár roztrhané látky. Je 
hodná, avšak když se rozzlobí, 
umí být i hodně zlá. Bydlí v 
útulné jeskyni a nejraději ze 
všeho létá na koštěti.  
      Karolína Bušinová 

Ježibaba Zmrzlináda  
Ježibaba Zmrzlináda má 
šišatou hlavu a černé 
vlasy. Oči má kočičí. Její 
nos je špičatý a tělo 
hubené. Ruce a nohy 
vypadají jako drátky. 
Oblečení je potrhané a 
černé. Je zlá a krade 
dětem zmrzlinu. Bydlí v 
tmavé skále. Velmi rád 
bych se se Zmrzlinádou 
seznámil. Martin Kura

Čarodějnice Grizelda 
Hlava Grizeldy vypadá jako 
banán. Tváře má špinavé od 
sazí. Oči vypadají jako 
česneky. Její nos je jako 
mrkev. Vlasy jsou kudrnaté a 
rudé. Pusa připomíná drát. 
Tělo umí Grizelda proměňovat 
v neštovice. Ruce jsou 
vředovité a slizké. Chodí na 
kostnatých nohou. Její obličej 
je červený. A co dělá, když se 
nudí? Dívá se na telku. Bydlí  
v zrcadle.            Martin Krajsa 

Čarodějnice Babice 
Moje malá sestřenice se mě ptala, 
jak vypadá čarodějnice. A já jsem jí 
řekla, že jednu znám. Je to 
čarodějnice Babice. Má hlavu jako 
bambus. Na hlavě jí roste malé 
černé chmýří, které si svazuje 
rudou mašlí. Oči má malinkaté jako 
semínka od slunečnice. Ale umí je 
vykulit jako ohromné pomeranče. 
Nos jí roste do špičky a ústa jsou 
často rozesmátá. Někdy se ale i 
zamračí. Tělo připomíná velké 
vajíčko. Oblečení nosí roztrhané a 
špinavé. Ale září na něm barvy 
červená, modrá a růžová. Ruce a 
nohy jsou jako velké šišky. Babice 
je hodná, ale když vidí, jak si děti 
hrají, tak se rozzlobí. Nemá totiž 
ráda radost. V noci chodí po 
domech a krade hračky. Bydlí ve 
své tajné komoře v podzemí. Má 
tam ukrytý svůj dalekohled, kterým 
pozoruje děti. Strašně bych ji 
chtěla potkat, ale určitě bych šla 
bez her a hraček a také bez dobré 
nálady.                     Julie Svitáková 
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Bruslička 2011 
Ve středu 23.března paní učitelky využily poslední nabídky ledové plochy na Zimním stadionu v 
Uherském Brodě a vyzvaly nás na souboj dovedností přes různé překážky, které pro nás připravil pan 
Libor Milička. Samozřejmě jsme vše museli zvládnout bez chyby a ještě k tomu být rychlí. Někteří jsme 
jeli s velkými obavami, ale prý si všichni zasloužili velikou jedničku. A ti nejlepší ze zúčastněných tříd byli 
odměněni diplomy a drobnými dárky. Paní učitelky také nezahálely. Fotily, měřily časy a zapisovaly. 
Děkujeme jim, že jsme si tuto akci společně užili.                Bruslaři 1.stupně 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.A a 4.B na výletě ve Zlíně 
Ve středu 16.března nás patrový skleněný dům s 
fialově bílým interiérem přivítal do své náruče. 
Usazeni na balkónu jsme se zaposlouchali do mluvy 
hudebních nástrojů. Jejich notové povídání bylo 
moc hezké. Koncertem Tajemný Zlín nás v 
působivých převlecích provedl sám pan dirigent. V 
Mc Donaldu jsme si pak pochutnali na připravených 
dobrotách a honem! Čeká nás Muzeum obuvi se 
svými skvostnými exponáty. Botičky jako pro 
panenky, pošité drobnými korálky, pantoflíčky pro 
dámy, botky svatební, zlacené i vyšívané, boty 
s ocáskem pro pány, se zahnutou špičkou, s 
bambulemi, látkové, kožené, starobylé i 
modernější, ty extra malé i extra velké. Je libo nějakou exotiku? Máme tu boty z ptačích pírek, spletené 
pramínky vlasů. Ohromily nás obrovské jezdecké boty ze středověku. A další zajímavý závan? To je 
dýchnutí archeologie. Ve skleněné vitríně odpočívá pár bot pravěkého lovce. Jak náročný asi musel být 
život jejich majitele. 
Staré reklamy protkané písničkami nám povyprávěly, jak probíhala výroba v Baťově továrně. Je libo 
nahlédnout do kanceláře samotného majitele? I tohle nám bylo umožněno. Jízda výtahem proměněným 
v Baťovu kancelář byla úžasná. Vystoupili jsme v 16. patře a za odvahu byli odměněni úchvatnou 
vyhlídkou z terasy na celé město. A pak už jen cesta domů a rozloučení. Výlet se nám líbil, tak snad ještě 
někdy ve Zlíně na shledanou.             Jitka Vráblíková a Petra Šmídová, tř. učitelky 

Výsledky: 
2.B : 1. místo - Kryštof Obadal, 2. místo - Kristina Kočicová, 3. místo - Vítek Hraba 
2.C: 1. místo - Štěpán Šmíd, 2. místo - Žaneta Gazdíková, 3. místo - Roman Šobáň 
3.B: 1.místo - Filip Vráblík, 2. místo - Tomáš Horňák, 3. místo - Jonáš Horňák 
4.A: 1. místo - Martin Zetík, 2. místo - Matěj Novotný,3. místo - Jakub Svozil 
4.B: 1. místo - Jakub Šichtař, 2. místo - Klára Ležatková, 3. místo - Štěpán Hrdlička 
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Jak se žije učitelům? 

Na vlastní kůži si to 
vyzkoušeli žáci 3.B. V 
jednom vyučovacím dnu si 
prohodili školní role a z paní učitelky se stala rošťácká třeťačka. 
Novopečení pedagogové z řad žáků měli připraveny křížovky, 
různá doplňovací cvičení, luštěnky, rébusy, ale i diktáty, 
pětiminutovky a slovní úlohy, prostě vše v rámci předmětů 
český jazyk a matematika. Jako 
správní třídní učitelé pamatovali i 
na žákovskou knížku pro novou 
žákyni Mirku. Děti zjistily, že 
naučit něčemu někoho jiného 

není zas tak jednoduché. Potvrdila to i závěrečná anketa, kde se 
objevovaly velmi často názory, že „učitelování“ je těžké, že je děti 
neposlouchaly, že na ně byly drzé. Učitel prý “musí pořád stát, ani si 
nesedne, taky psaní křídou na tabuli je prý obtížné a rozčilovat se s 
děckama je opravdu o nervy“ . ☺ ☺ ☺ 
Výměna vyučování se nám povedla. Určitě přispěla k upevnění dojmu, že 
je dobré být ve škole žákem, protože učitelé mají více povinností a 
starostí. Děkuji svým malým učitelům za samé jedničky a pochvaly.       Mirka Chupíková 
 
Island 

Ve středu 25. května navštívili žáci 2.stupně v kině Máj přednášku nazvanou „Sága 
o světě zvaném Island“. Pořadem nás provázel novinář Michal Dufek z agentury 
Pohodáři. Byla to pozoruhodná procházka. K vidění bylo velké 
množství krásných obrázků a videí, díky nimž jsme si 
připadali, jako bychom tuto drsnou, ale krásnou přírodu 
navštívili. Pan Dufek ušel přes 300 km pěšky, dalších 500 km 
autostopem. Po cestě viděl spoustu ledovců, vodopádů, v 

kopcovité krajině plné zrádných skal a kamenů byly horké řeky, v nichž se náš 
cestovatel několikrát vykoupal, viděl množství sopek a gejzírů vystřikujících vařící 
vodu až do výše 70 metrů. Ukázal nám, že nejen v teplých krajinách se pěstují 
banány, jde to totiž i tady, ale ve velkých sklenících. Seznámil se zde i s českým 
sládkem, který na Islandu vaří pivo. Navštívili jsme s ním i hlavní město Reykjavík, 
což v islandštině znamená Kouřící zátoka. Zaujalo nás, že se na Islandu nezamykají 
domy, protože se tam nekrade. Snad můžu mluvit za všechny, že tato přednáška 
byla jedna z nejlepších, co jsme kdy zažili.           Lukáš Jílek, 9.B 

V kuchyňce bez Itala 
V naší škole máme dobře vybavené prostory pro přípravu 
pokrmů. Nepracuje zde sice šéfkuchař Emanuel Ridi z kulinářské 
show S Italem v kuchyni, ale šikovné děti ze Všeználka si s 
italskou kuchyní poradily na výbornou. „Pizza šneci“ krásně 
provoněli celé první patro a chutnali jedna báseň. Ze zbylých 
surovin kluci ještě připravili smaženou odpolední svačinku – 
vaječnou omeletu se slaninou. Vynikající dezert tiramisu vznikl 
kombinací kakaových Be-be sušenek a krému ze šlehačky a 
zakysané smetany. Všichni kuchaříci a kuchařinky si zasluhují 
pochvalu za pomoc při úklidu. 
              Mirka Chupíková 
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V době lovců mamutů 
Celý týden jsme v různých vyučovacích hodinách hledali zajímavosti o pravěkých lidech, jejich způsobu 
života i o jejich umění. V matematice jsme se dozvěděli, kolik měřil a vážil pravěký mamut, ve výtvarné 
výchově jsme si prohlédli zbraně, které pravěcí lidé používali, potom jsme je kreslili, v českém jazyce 
jsme se snažili vyluštit několik křížovek, ale také jsme hledali v textu podstatná jména a museli u nich 
určit mluvnické kategorie a vrcholem celého projektu byly čtyři kolektivní práce na veliké archy papíru, 
kde jsme se snažili barevnými pastely zachytit život v té době. Obrazy se nám fakt povedly! 
Celé projektové vyučování nás bavilo, a jestli chcete vědět, kolik vážil a měřil pravěký mamut, máte 
možnost vyřešit tyto dvě pyramidy.             Úspěšné luštění přejí žáci 4.B 
 
 

☺ Když vyřešíš pyramidy, zjistíš, kolik mamut měřil (________) a kolik vážil (_________). 
 
míra (v metrech)          váha (v tunách) 
 

 
 
 
 

        odčítej                                                                          odčítej  
         Výsledek převeď na cm, dm, mm.                                          Výsledek převeď na kilogramy. 
 
V 5.A dostali žáci od paní učitelky zadání úkolu: „Vymyslete slovesa vystihující určené 
profese.“ Vznikla zajímavá studie, co vše musí vykonat ve svém povolání ředitel školy a 
učitelka 1. stupně ZŠ. 
 

Ředitel školy: 
dodržuje  myslí pracuje přikazuje snaží se určuje  zakazuje 
hledá opravuje promýšlí připravuje spravuje voní se zamýšlí 
krotí píše propouští reprezentuje trestá vydělává zapisuje 
kupuje platí přemýšlí rozkazuje učí vymýšlí zastupuje 
mění podepisuje přepisuje řídí uděluje vystupuje zavádí 

Zpracovali: David Dvořák a Lukáš Juřeník, 5.A
 

Učitelka:   
čte fotí kreslí opravuje poučuje stará se voní se vzdělává se 
dává  hlídá kupuje pečuje připravuje učí vybírá zapisuje 
dbá hraje napomíná píše ptá se ukazuje vyplňuje zpívá 
diktuje chválí navrhuje počítá rozdává umývá vysvětluje   
domlouvá kopíruje objednává pomáhá rýsuje větrá vyvolává   

Zpracovaly: Anna Doležalová a Nikol Šobáňová, 5.A
 
 

Vtípky ☺ ☺ ☺ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Kristýna Kročilová, 6.A 

Kuba Velčovský, 1.A 

241 172 114 
71 106 153219

Paní učitelka se ptá při zkoušení: „Jaký to byl král?“ 
Žák napovídá: „ Uherský.“ 
Zkoušený žák odpovídá: „ Brodský.“ 

Paní učitelka diktuje při pětiminutovce: „Slepice a kohouti štěkali na dvoře.“ ☺

Paní učitelka: „ Dejte mu doplňující otázku.“ 
Žák ve třídě: „ Jak se máš?“ ☺ 
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Nikolka Kratěnová a David Ležatka, 1.A 

Letní den 
Vstávám a protírám si oči. Dnes však místo lenivého kňourání radostně mžikám do rozpalujícího slunce, 
které čeká, až všem rozradostní a zateplí srdíčka. Zatetelím se nad vidinou usměvavého dne plného tepla a 
světla. Snídaně vždy tak obyčejná, jak královská mi připadá dnes. Rozpálený beton se těší na spršku vody 
z lahví, kterými se budeme osvěžovat. Ale teplo dál a dál stoupá a stromy, lidé, vše živé začíná pod 
neviditelnou tíhou poledne padat do únavy. Nikdo si ale nestěžuje. Děti výskají, houpačky poletují sem a 
tam a zmrzlina začíná ze stánku mizet. Sluníčko pomaloučku spěchá ke svým peřinám z mráčků, až zbude 
jen slabá zář v zákoutí modré planety. Výskot ustává, ptáci dozpívávají svůj repertoár na dnešní den a 
potichounku nacvičují na zítra. Ze severu přiběhne chladný větříček a ochlazuje rozpálené tváře. Dospělí se 
smějí a popíjejí. A já? Já už víčka neudržím a s představou životem naplněného zítřejšího dne usínám.  

Veronika Vítková, 8.A 

* S L O H O V Á N Í  * S L O H O V Á N Í * S L O H O V Á N Í * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Charakteristika 
Spolužák, o němž píšu, je v poslední době taky dobrý kama-
rád. Musím říct, že jsem s ním zadobře. Jedna z věcí, proč to 
tak je, je nejspíš ta, že se s ním dá dobře mluvit. Dá se s ním 
mluvit snad o čemkoliv a někdy se až divím, kam to může 
zajít – no prostě úplně někam jinam, než byla ta původní 
myšlenka. Neříkám, že se s ním dá takto mluvit vždycky. 
Občas má nějakou zatrpklou náladu. To se u něj projevuje 
hlavně stěžováním. Neodvažuji se říct, že se známe natolik 
dobře, abych to pochopil. Ovšem tato nálada se u něj proje-
vuje naštěstí jen jednou za hodně dlouhou dobu. Jinak je 
s ním sranda. Dokáže svým fantasmagorickým způsobem 
zesměšnit snad všechno. Kamarádí se s tím, kdo se kamarádí 
s ním. Nebo také s tím, s kým bude mít nějakou výhodu či 
službu, když to bude potřebovat. Je chytrý, snadno se 
orientuje. A umí se přizpůsobit. Určitě je nápomocný. Nevím, 
jestli čeká protislužbu, nebo mu to je jedno. Ale asi podle 
toho, o co jde. Mně stačí, že mu nevadí, když si od něj někdo 
půjčuje sešity na opsání. A těch lidí, co si je od něj půjčují, je 
celkem dost. Třeba také dokáže pomoct někomu s učivem a 
podobně. To o něm vypovídá. Ve třídě je oblíbený, prostě 
tam zapadá. Nesnáší, když musí dělat, do čeho je nucený, 
nebo co se mu nelíbí, nebo do čeho se mu prostě nechce. 
V některých věcech je tvrdohlavý, ale dokáže to změnit svou 
vůlí. Ale také vím, že dokáže být tak líný, že když má 
možnost, aby za něj někdo práci udělal, nebo aby se vlk 
nažral a koza zůstala celá, vybere si tuto volbu. Nejsem si 
zcela jistý, jestli je dobré sdělit mu nějaké své tajemství, 
protože někdy je snadno ovlivnitelný okolím. Rozhodně čím 
se nemůže pyšnit, je jeho paměť. Z ní mu totiž dokáže 
vypadnout dost věcí. Bohužel se tímto stává člověkem ne 
zcela spolehlivým. Určitě není vůbec na škodu přátelit se 
s ním. No, musím říct, že i když je z bohaté rodiny, je 
v pohodě ☺.               Tomáš Vincenec, 9.C 

Zimní odpoledne v lese 
Začalo sněžit a bílé poletující vločky 
vybízejí ke strávení zimního odpoledne v 
podřimující zimní přírodě. 
Pod nohama si vločky hrají na 
schovávanou a já kráčím po kamenité 
cestičce pryč od civilizace, shonu do lůna 
přírody. Krásu vzrostlých stromů lemujících 
cestu pozvolna zasypávají tisíce vloček 
padajících z nebe jako obrovská peřina. Až 
se pokochám krásou strážců lesa, otevře 
se mi nádherný pohled na protékající 
potůček, který svírají stromy pokryté 
sněhovou duchnou. Opodál spatřím mezi 
stromy malé krmítko, u kterého je jelen se 
svou rodinkou. 
Nechávám zvířecí rodinku za zády a 
odcházím hlouběji a hlouběji do nitra lesa. 
Sníh mně padá do vlasů a praská pod 
nohama při každém kroku. Uprostřed lesa 
jsem spatřil malé jezírko, plné lesknoucích 
se diamantů, jejichž krása mně bere dech. 
Není nic lepšího než procházka odpolední 
zimní krajinou. Okouzlen krásnou zimní 
přírodou poznávám, že je čas vrátit se 
domů.    Tomáš Michalec, 9.B 

Kuba Velčovský, 1.A



NAŠE ŠKOLA                                                           - XII -                                                     ČERVEN 2011 
 

* Z A J Í M A V É   A K C E * Z A J Í M A V É   A K C E *  
 

Beseda 
V úterý 3.května se žáci 9.ročníku zúčastnili besedy 
ostravské agentury CAT s názvem „Láska ano, děti ještě 
ne“. Témata besedy byla velmi zajímavá: bezpečné zahájení 
sexuálního života, sexuální abstinence, druhy antikoncepce, 
problematika možného nežádoucího těhotenství, pohlavně 
přenosné choroby a AIDS. Žákům se beseda velmi líbila, jen 
atmosféra byla narušena chováním některých žáků jednoho 

nejmenovaného učiliště ☺. 
 
A co si myslí o lásce naši páťáci ? Přečtěte si jejich práce: 
 

         Nikola Pummerová, 6.A 

 
 

Viktorka Kostelková, 1.A                             Honzík Hradil, 1.A 
 

Síla lidskosti 
 

23. března 2011 navštívili žáci 6.-9. tříd vzdělávací pořad Nicholas 
Winton – Síla lidskosti. V první části jsme viděli film režiséra Matěje 
Mináče Síla lidskosti o Nicholasi Wintonovi, který v roce 1939 za-
chránil před smrtí 669 českých a slovenských dětí. Vypravil 8 vlako-
vých souprav s dětmi z okupované Prahy do Anglie, kde je čekali 
adoptivní rodiče. Dnes žijí po celém světě, ale jen 370 ví, kdo je 
zachránil. Dokumentární film získal v roce 2002 cenu International 
EMMY AWARD. Program byl nejen poučný, ale pro mnohé z nás i 
hodně dojemný.          Karolína Slezáková a Michaela Farkašová, 9.A 

Co je to láska? 
Myslím si, že láska znamená cit 
muže k ženě a naopak. Jsou ale i 
jiné druhy lásky. Například ke 
sportu, ke svému milému 
mazlíčkovi, mateřská láska, láska 
k  rodině, k autům a láska k práci. 
Lásku k ženě dávám najevo tím, že 
se o ni začínám zajímat, je mi 
sympatická a hezky se obléká. Bez 
lásky je mně smutno. Láska ke 
sportu mi dělá radost. Bez lásky 
mých rodičů bych se nenarodil. 
Láska vznikne tak, že mě žena 
zaujme, více ji chci poznat a zjistit, 
jaké má zájmy. Taťka mi říká, že 
láska také prochází žaludkem.  

         Kuba Liška, V.A

Láska 
Láska je něco, co nejde vidět. Nemůžete říct, že jste 
právě viděl lásku a prohodil s ní pár slov. 
Lásku nevidíte, lásku cítíte. Co je to láska? Láska není věc  
ani člověk, je to cit. Cit, který se nedá chytit a ani ztratit. 
Na lásku nemůžete zakřičet: „Teď tě nechci, přijď zítra!“ 
Láska se objevuje, když vidíte svoji oblíbenou věc, kterou 
byste nevyměnili za nic jiného na světě, nebo při sportu, 
u kterého se cítíte šťastně. Nebo u jídla. Prostě u 
čehokoliv.  
Bez lásky nemá život smysl. Nevím, jak láska vzniká, ani 
jak zaniká. Nikdo neví, kdy ho láska chytne a kdy ho 
pustí. Láska je záhada. Ale hezká záhada. Doufám, že 
nikoho nenapadne tuhle záhadu rozluštit. 
To by už na světě nebyla žádná záhada, protože v té 
lásce, téhle záhadě, se skrývá kouzlo a smysl života. 
Lásku potřebujeme. Bez lásky není život životem. 
    Anna Marie Doležalová, V.A 


