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Jaro je tady 
          

      Stromy pučí o sto šest, 
   ptáci letí z jihu, 

     všude samý pupenec, 
      já mám novou knihu. 

 
    Zkracují se oděvy, 

     místo vloček deště, 
    to jsou jarní projevy, 

     knihu nečtu ještě. 
    

      Roztávají jezera, 
      lidé chodí na zámky  
       a teď trapná mezera,  

       sem u dvanácté stránky. 
 

Magda Pleváková, 8. C 
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Zdravíme Vás opět s dalším číslem časopisu RUMOR. Tak 
jako utekly rychle jarní prázdniny, uběhly i ty velikonoční a teď 
nám nezbývá než čekat na ty letní.  
 V novém čísle Vám přinášíme ukázku velikonočních tradic 
a zvyků, které někteří Vaši spolužáci stále dodržují ve svých 
rodinách. Pro žáky 9. ročníků je připraven krátký test, ve kterém si 
můžete ověřit, zda jste dostatečně dobře připraveni na přijímací 
zkoušky, které Vás už zanedlouho čekají. Opět si můžete zahrát na 
Sherlocka Holmese a vypátrat s námi vraha. A nebudete také 
ochuzeni o informace z akcí, které se ve škole pořádají. Na závěr se 
můžete dozvědět něco o paní Crlové, která Vám vždy ochotně 
prodává dobroty na svačinu.  

Za redakci J. Tomešková 
 
 

Co o březnu říkají pranostiky? 
  
Březen – za kamna vlezem. 
V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest. 
Březnové slunce má krátké ruce. 
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl. 
V březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi roste zlato. 
Březen bez vody – duben bez trávy. 
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj. 
 
 

Důležitá data v kalendáři 
 
23.3. – Hod boží velikonoční – připomínáme si zmrtvýchvstání  
                                                   Ježíše Krista. 
24.3. – Pondělí velikonoční – jednou za rok toto pondělí chodí kluci 
                                                 s pomlázkami natlouct holkám, aby  
                                                 byly zdravé. 

          Simona Horáková, 8. A 
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Jaké velikonoční tradice a zvyky stále dodržujeme? 
 
Vyfukujeme a barvíme vajíčka 
 
 
Děláme velikonoční výzdobu v celém domě. 
 
 
Chodíme na návštěvu k rodině. 
 
 
Pečeme velikonočního beránka. 
 
 
Pleteme pomlázky. 
 
 
V pátek držíme půst od masa. 
 
 
V pondělí chodíme šlahat holky. Za vyšlahání dostáváme nadílku 
a mašli na pomlázku. 
 
 
V neděli vždy chystáme mašle na pomlázku, děláme obložené 
chlebíčky a jednohubky a připravujeme se tak na pondělí. 
 
 
Protože jsem křesťanka, tak samozřejmě chodím každé Velikonoce 
do kostela. 
 
 
V neděli světíme vajíčka a jiné pokrmy v kostele. 
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Na zelený čtvrtek jídáme na oběd špenát. 
 
 
V pondělí poléváme holky vodou. 
 
V neděli na snídani máme vždycky mazanec. 
 
 
Chodíme klepat po vesnici, protože se říká, že odletěly zvony do 
Říma. 
 
 
U nás začínají Velikonoce už o týden dřív, protože se s taťkou 
vydáváme na proutí. Rok od roku je to ale horší. 
 
 
V neděli míváme k obědu řízek a bramborový salát a vždycky 
k nám přijde babička s dědou a užíváme si nedělní pohody. 
V sobotu pravidelně uklízíme celý dům, což nemám moc ráda a 
pečeme koláčky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Se svými velikonočními zvyky nás seznámili žáci 8. A, 8. C 
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Čtu, čteš, čteme 

Erich Köstner: Luisa a Lotka 

Jako každým rokem i letos jela Luisa na tábor. Zde se 
seznámila s několika děvčaty. Druhý den měla přijít ještě další 
děvčata. Všichni netrpělivě čekali na své kamarádky. Mezi novými 
kamarádkami přijela i Lotka, která byla na vlas stejná Luise. Když 
se tyto dívky seznámily, zjistily, že se narodily ve stejný den i 
měsíc. Poznaly, že jsou dvojčata. Jen s tím rozdílem, že Luisa 
bydlela s tatínkem ve Vídni a Lotka s maminkou ve Frankfurtu. V 
blízkém městečku se nechaly vyfotit. Před odjezdem si vyměnily 
úlohy. Luisa jela do Frankfurtu a Lotka do Vídně. Lotka byla 
zvyklá vařit a také se dobře učila, proto z ní měl tatínek radost. 
Luisa měla horší prospěch než Lotka, a proto se její třídní učitelka 
divila, že se Lotka tak zhoršila. Mamince se také zdálo, že se s 
Lotkou něco děje. Nádobí jí padalo z rukou, oběd připálila. 
 Jednou když v redakci hledala vhodnou fotku na titulní 
stránku časopisu, našla mezi spoustou fotek fotku dvou děvčat, 
která si byla navlas podobná. Zjistila, že jedna z nich musí být 
Lotka, a pochopila, co se asi odehrálo a co je příčinou špatného 
prospěchu ve škole. Pro příchodu domů zavolala na Luisu jejím 
pravým jménem a ta jí řekla pravdu. Obě volaly hned do Vídně a 
dozvěděly se, že Lotka vážně onemocněla. Na druhý den jely do 
Vídně. Po příjezdu maminky se Lotka brzy uzdravila. Maminka 
zůstala už ve Vídni natrvalo. Příští den šli přihlásit Lotku do školy. 
Když se obě objevily před ředitelem, nevěděl která je která a už 
vůbec netušil, která vlastně chodila do školy. Když jeli okolo 
novinového stánku, tatínek zastavil a šel koupit časopis, na jehož 
titulní straně byly vyfoceny. Obě byly překvapené a samy 
nevěděly, která je která. Tatínek se jen usmál a řekl: „Tak nevím, 
jak vás poznáme s maminkou, když se samy nemůžete poznat.“ 
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O čem se nám snívá: 
 
Barvit - brzy se opravdu zasměješ 
 
Beránek - znamení spokojeného života 
 
Bonbóny - pozor na přílišnou pracovitost 
 
Dívka - čekají tě úspěchy v životě 
 
Chlapec - tvůj přítel ti bude i nadále věrný 
 
Mazanec - brzy tě potká dobrý přítel 
 
Perník - pozor na nečekané překážky 
 
Pomlázka - stojíš před nečekanou cestou 
 
Špenát - znamení dlouhého života 
 
Vajíčko -  čekají tě úspěchy v lásce i podnikání 
 
Velikonoce - můžeš dobře investovat 
 
Výslužka - pozor na neuvážené jednání 
 
Zajíc - očekávej ztráty 
 

Jana Hrnčiříková, 8. A 
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Nalezené peníze 
 

    Jednou týdně si dal Sherman jídlo v Baskerville, což byly 
lahůdky nedaleko jeho domu. Jedno odpoledne, byla to zrovna 
slunečná červnová středa, přišel k pultu a objednal si šunkový 
sendvič jako obvykle. Když platil, všiml si, jak je pokladní Irena 
duchem nepřítomná. 
   „Něco se asi děje,“ pomyslel si a vůbec ho nepřekvapilo, když 
dvě minuty poté prošel vstupními dveřmi Gunter Wilson. 
Sherman ho sledoval, jak důvěrně rozmlouvá s Irenou, hlavy nad 
pokladnou těsně u sebe. Konečně se Wilson otočil, a když uviděl 
starého známého, místo pozdravu obrátil oči v sloup. 
   „Nemělo by mě překvapit, že vás vidím na dalším místě 
zločinu,“ řekl a přisedl si k Shermanovu stolu. „Takže chcete být 
užitečný?“ 
   Podsaditý detektiv zahlédl ve Wilsonově ruce dvacetidolarovou 
bankovku. „To je padělek?“ 
   „Ne,“ řekl Wilson se zjevným potěšením. „Ukradené peníze. 
Myslím si, že byly ukradeny.“ 
   „Stalo se to ve čtvrtek.“ Wilson se naklonil přes stůl a pokračoval 
šeptem. „Pancéřový vůz svážel peníze z filiálek. Když nakládali 
pytle, jeden ze strážných nedopatřením zapomněl jeden pytel 
s penězi na nárazníku. Odjeli a ničeho si nevšimli, až na zastávce. 
Tam pytle spočítali a zjistili, co se stalo. Pytel musel spadnout na 
silnici, někde na Yorské třídě. Vrátili se a hledali ho…“ 
   „…ale už tam nebyl,“ přerušil ho Sherman. „Vy tomu věříte?“ 
   „Věřím. Ti chlapci by mohli přijít o práci a o penzi, a to je víc než 
pytel peněz. Vsadil bych se, že někdo jiný ho na té cestě našel a 
jeho chamtivost nakonec zvítězila nad občanskou odpovědností.“  
   „Stejně je to krádež.“ 
   „Já vím. Naštěstí byly bankovky číslovány postupně. Seznam 
čísel jsme rozdali místním obchodníkům. Tady Irena objevila číslo  
ze seznamu u té dvacetidolarovky a zavolala nám. Ten, kdo jí tu  
bankovku dal, musel být jedním z jejích tří posledních zákazníků.“ 
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   Sherman se zadíval na tři osamělé stolovníky, každý z nich seděl 
zvlášť. „Omluvte mě,“ řekl Wilsonovi, potom přešel k nejbližšímu 
stolu a svým nejpřátelštějším způsobem zapředl rozhovor. 
   „Mě sem zrovna přeložili,“ svěřovala se mladá žena, zjevně 
potěšena, že si má s kým popovídat. „Sháním bydlení, ale všechno 
je hrozně drahé.“ 
   „Na Yorské třídě je pár volných bytů,“ zkoušel Sherman. 
   „Tam v okolí jsem se byla podívat minulý týden. Nevšimla jsem 
si, že by někde visela cedule - K pronájmu.“ 
   Sherman ženě doporučil vynikajícího obchodníka 
s nemovitostmi a potom se přesunul k dalšímu stolu. Tam právě 
dojídal tuňákový sendvič svalnatý mladík ve zpocené teplákové 
soupravě.  
   „Příští týden mám zápas,“ vychloubal se, „takže mám už měsíc 
přísný režim, každý den bez výjimky. Jeden den jsem v tělocvičně, 
další den mám trénink, další den běhám, jako třeba dneska, a zítra 
zase tělocvična.“ 
   „A běháte někdy na Yorské třídě?“ 
   Boxer na chvíli znejistěl. „Jo, tam jsem běžel minulou středu. To 
jsem měl narozeniny. Hezká cesta, není tam velký provoz.“ 
   Poslední host byl oblečen v cyklistickém dresu. „Samozřejmě, že 
jezdím Yorskou třídou,“ odpověděl Shermanovi, „je to část mého 
každodenního kolečka. Patnáct mil, potom se tady stavím na 
vegetariánský sendvič a potom ještě dalších pět mil kolem 
přehrady. Taky byste měl trochu cvičit.“ 
   „Cvičit? Všechen cvik, který potřebuji, mám při chytání 
zloduchů.“ 
 
Koho Sherman podezřívá? Co ukazuje na zloděje? 
 

Martina Obdržálková, 8. A 
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Akce školy 

Giovanni Boccaccio – Dekameron 

19. března 2008 navštívili žáci 7. , 8. a 9. ročníků divadelní 
ztvárnění věhlasné renesanční prózy Giovanna Boccaccia 
Dekameron. 

Dekameron patří k pilířům světové literatury. Boccaccio jej 
napsal v době strašné morové rány, která postihla Itálii ve 14. 
století. Navzdory tomuto tragickému rámci, do něhož je vyprávění 
zasazeno, jde o historky převážně rozpustilé, pikantní a vtipné.  
V jevištní adaptaci Dekameronu jsme seznámeni s Arturem, který 
nás jako hlavní hrdina vtahuje do všech příběhů. Je to současný 
muž, inteligentní, zajištěný, ne-li přímo bohatý, přesto jaksi života 
neschopný. Opustila ho partnerka, žije v neustálém stresu a 
strachu ze světa kolem sebe, neumí být šťastný, je odkázán na 
pravidelné schůzky se svým psychiatrem. Arturova diagnóza by 
mohla nést název "civilizační mor", který jej rozkládá a ničí zaživa.  
Jedné noci se stane něco jako zázrak. Do Arturova domu vtrhne 
rozverná skupina nevázaných lidí, kteří si u něj počínají jako 
doma. Tvrdí, že se k němu uchýlili před černou smrtí, tedy 
morem, který řádí všude kolem, a míní nebezpečné období prožít 
společně s ním v radovánkách a vyprávění. Společnost chce pouze 
jediné, aby Artur naslouchal jejich příběhům a nechal se jimi 
unášet… Prvotní zděšení postupně prchá a do Arturova srdce a 
mysli začíná vstupovat radost, smyslnost, zvědavost, chvílemi i 
strach o život - a hlavně touha. Veselí kumpáni a svůdné dámy jej 
vezmou do světa sedmi Boccacciových příběhů. Artur díky nim 
zažije různá dobrodružství, dostane se do středověké Itálie, setká 
se spoustou kuriózních lidí, krásných žen, ale i podvodníků, 
podvodnic, zlodějů a šarlatánů, bude svědkem i aktérem příhod, 
které by sám nikdy neprožil. Pozná i drsné stránky této doby a 
půjde mu dokonce i o krk. Prostě nahlédne na život z úplně jiné  
stránky. Svět renesance, ve kterém vítězí přirozenost a živočišnost, 
mu ale zachutná. Zapomene na svou dosavadní existenci. "Nakazí 
se" jejich vitální energií. Jak už to bývá, v nejlepším všechno končí. 
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Společnost zmizí. Byla vůbec skutečná? A kdo to tedy vlastně byl?! 
Artur se ocitá v realitě. Už je to ale trochu jiný Artur, díky 
příběhům z Dekameronu dostal řádnou injekci chuti do života… 

 
Jarmila Tomešková 

 
 

Za branami města  

27. 3. 2008 se zúčastnili žáci navštěvující volitelný předmět  
regionální historie výstavy ve Slováckém muzeu.  
           V muzeu pro nás připravili unikátní výstavu Uherské 
Hradiště – za branami středověkého města, která byla velmi dobře 
uzpůsobena věku žáků. Nejenže se žáci seznámili formou výkladu 
s pevností Uherské Hradiště, založením města, městskými právy či 
životem měšťanů, měli také možnost aktivně se zapojit a prověřit si 
právě získané vědomosti formou her, kvízu, testu, křížovky, 
doplňovačky a dalších. Nepřehlédnutelné byly také unikátní 
předměty z muzejních fondů a možnost blíže se s těmito předměty 
seznámit, popřípadě zjistit, k čemu byly užívány. Celý 80 minutový 
program se nám moc líbil a určitě jej doporučujeme všem dalším 
návštěvníkům.  

Jarmila Tomešková 
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Test všeobecných znalostí 
 

1) Přiřaď k jednotlivým osobnostem příslušné zeměpisné názvy: 
    a) Spartakus                                 1) Atény 
    b) Chammurabi                           2) Capua 
    c) Konstantin a Metoděj             3) Babylon 
    d) Solón                                        4) Soluň 
 
2) Ke jménům osobností připiš, čím proslavily náš národ: 
     a) Edvard Beneš                         c) Vladimír Remek 
     b) Věra Čáslavská                      d) Jiří Menzel 
 
3) Napiš jméno autora na základě nápovědy: 
    a) Ratibořice, Viktorka, Vyšehrad 
    b) Osvobozené divadlo, Lakomá Barka, Byl jednou jeden král 
    c) Kolja, Jasoň a Drsoň, Jára a Cimrman 
    d) Devatero pohádek, bratr malíř, robot 
    e) Hronov, Filozofská historie, Kozina 
 
4) Urči, jak za sebou následovaly jednotlivé slohy. 
     a) baroko 
     b) gotika 
     c) renesance 
     d) románský sloh 
 
5) Označ, kdo vynalezl žárovku. 
    a) Einstein            b) Ejzenštejn            c) Edison 
 
6) Afriku od Evropy odděluje: 
    a) Bospor a Dardanely     b) Suez     c) Gibraltar 
 
7) Chmelařskou oblastí České republiky je: 
    a) jižní Morava                 c) Českobudějovická pánev 
    b) Žatecko                         d) Podkrkonoší 
 
Odpovědi na otázky naleznete na poslední straně.    
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Kam za kulturou v Uherském Hradišti 
 

Divadlo 
Slovácké divadlo nabízí v měsíci dubnu tato představení: 
1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 
Šťovík, pečené brambory  
Pýcha a předsudek  
Šest postav hledá autora  
Divá Bára (Viktorko! Karlo!! Báro!!!)  
Medeia  
Villon F. (Na krk oprátku ti věší)  
Mein Faust 
Jak čert vyletěl z kůže  
Rychlé šípy 
Picasso  
Tcháni aneb Jak neprovdat dceru  
ROzverný SEN KlasikA o BUdoucnosti FOlkloru 
Song pro dva (They´re Playing Our Song)  
Donaha!     
         
Bližší informace na internetové adrese: www.slovackedivadlo.cz 
 
Kino 
V kině Hvězda můžete v měsíci březnu shlédnout tyto filmy: 
Noc patří nám 
Control 
Tommy 
10.000 let před n. l. 
Na vlastní nebezpečí 
Bobule 
Venkovský učitel 
Taková normální rodinka 
 
Bližší informace na internetové adrese: www.mkuh.cz 

Alena Kulleová, 8. C 
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Potrapte si mozkové závity anglickou křížovkou 
 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
 

1. anglicky pes 
2. anglicky častý,často 
3. anglicky moderní 
4. anglicky led 
5. anglicky nos 
6. anglicky pomeranč 

Tereza Lukašíková, 7. B 
 

Řešení detektivky 
   „Jestli chcete vzít někoho k výslechu, tak já bych vybral toho zpoceného 
chlápka v teplákách. Ale buďte opatrný,  je to boxer.“ 
   Boxer právě dojedl a sáhl po ubrousku. „Dobře,“ zašeptal Wilson. 
„Řekněte mi to rychle.“ 
   „Protože dneska je středa a běhá.“ 
   Wilson vzdychl. „Tak mi to teda řekněte jasně.“ 
   „Náš prostoduchý agent mi podrobně popsal svůj tréninkový plán.“ 
   „Jeden den v tělocvičně, druhý den cvičný zápas, další den běh a tak 
dál, žádné volno. Když si to spočítáte ode dneška dozadu, tak minulý 
čtvrtek patřil běhu. Takže mohl najít ten pytel a sebrat ho.“ 
   „Mohl?“ vyprskl Wilson. „Mohl?“ 
   „Já vím,“ přikývl Sherman, „nezní to moc přesvědčivě. Jenomže on lhal. 
Říkal mi, že běhal ve středu, ne ve čtvrtek.“ 
   „Možná si to spletl.“ 
   „Vzpomínal si, že ve středu běhal a že měl narozeniny. Takže bud‘ si 
spletl, kdy má narozeniny…“ 
   „Tak dobře,“ řekl Wilson a vstal od stolu. „Ale jestli mi dá pěstí, tak 
vám to oplatím.“ 
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Rozhovor s naší paní „bufeťačkou“ Bronislavou Crlovou 

1)    Kolik Vám je let?  
      Jelikož pracuji mezi samými mladými, krásnými,inteligentními  
      lidmi, cítím se stále mladá, krásná a inteligentní… 
2)   Jste vdaná nebo svobodná? 
      Jsem vdaná, ale užívám si jak svobodná. 
3)   Jaké je Vaše oblíbené jídlo a pití, 
      Z jídla je to všechno, hlavně když nemusím vařit, a z pití  
      upřednostňuji kvalitní jemně perlivé vody. 
4)   Máte nějakou oblíbenou barvu? 
      Ano, červenou, protože jsem temperamentní. 
5)   Vaříte ráda? 
      Nejsem kamarádka s plotnou, takže vaří můj vzorný manžel.  
     A rád. 
6)  Prodáváte ráda v našem bufetu? Jak dlouho zde už prodáváte?  
     A co naši žáci nejčastěji kupují? 
      Bufet je mé hobby. Už 16. rokem žáci nakupují nejraději  
      celozrnné pečivo, müsli tyčinky a neslazené vody. 
7)   Bydlíte v rodinném domku nebo v bytě? 
      Máme pěkný malý domeček přímo u hřiště. 
8)   Chodíte ráda ve večerních šatech? 
      Naposledy jsem je měla na sobě při svých tanečních. 
9)   Chtěla byste jít na večeři s nějakou slavnou osobností? Pokud  
       ano, s kým? 
      Určitě s nějakým šikovným mužem, třeba Brad Pitt by se mi  
      líbil a z českých by to byl Jan Kraus – obdivuji jeho humor. 
10) Co byste si s sebou vzala na pustý ostrov? 
      Pana školníka, je to brouk pytlík – práce všeho druhu a toho  
      bych na pustém ostrově potřebovala. 
11) Jaké se Vám líbí auto? 
      Líbí se mi Ferrari, tak to začněte pořádně nakupovat, ať si ho  
      můžu konečně pořídit. 
12) Jakou máte ráda kytku? 
      Všechny umělé – ty dlouho vydrží. 
 

Otázky kladla K. Kovaříková a L. Straňáková, 8. C 
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Něco pro zasmání 
 
Víte, kde vznikli pokémoni? 
Na Moravě. 
To jedna paní měla malé dítě a vyšla si s ním na procházku. 
Přišla k ní stará babka, nahnula se do kočáru a povídá: „A po kém 
on je?“ 
 
Jednoho dne se dcerka ptá maminky: 
"Mami, proč máš některé vlasy bílé?" 
"To je z tvého zlobení. Pokaždé, když provedeš něco špatného, 
zbělá mi jeden vlas." 
"A mami, proč má babička bílou celou hlavu???" 
 
Paní učitelka se ptá Pepíčka Kalianků: „Co nám můžeš povědět o 
vlaštovkách?" 
"To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, odletí do jižních 
krajin!" 
 
 
Řešení testu všeobecných znalostí 
1) c – 4, a – 2, b – 3, d - 1 
2) a) 2. prezident ČSR, b) sportovkyně, olympijs. vítězka  
    v gymnastice v r. 1968, c) náš první kosmonaut, d) filmový a  
    divadelní režisér, scénárista, herec, držitel ocenění Oscar 
3) a) B. Němcová, b) Jan Werich, c) Zdeněk Svěrák, d) Karel Čapek,  
    e) Alois Jirásek 
4) d, b, c, a 
5) c,  6) c,  7) c 
 
Na únorovém čísle časopisu se podíleli: 
Šéfredaktor: Jarmila Tomešková 
Výtvarná spolupráce: Petra Křenová 
Redakce: Magda Pleváková, Simona Horáková, Jana Hrnčiříková, Martina 
Obdržálková, Jiří Náplava, Alena Kulleová, Kristýna Kovaříková, Lucie 
Straňáková,  Tereza Lukašíková,  žáci 8. A, 8. C 
Korektura: Lýdie Podhrázká 
Děkujeme za odpovědi na otázky paní Bronislavě Crlové. 
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