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Prázdniny 
 

Ještě chvíli hurá, sláva, 
pro většinu super zpráva. 
Brzy začnou prázdniny, 

to jsou príma noviny. 
 

Ještě chvíli zabereme  
a potom se povezeme, 
na výlety, na dovču, 

na koupák i na kofču. 
 

Učíme se, neleníme, 
ať si potom zasloužíme 

s členy naší rodiny  
ty báječné prázdniny. 

 
Magda Pleváková, 8. C 
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Školní rok  
se nám pomalu  

nachyluje, a tak Vám  
přinášíme poslední číslo  

časopisu. Spousta z Vás se účastnila  
různých soutěží a olympiád. Všem náleží  

poděkování a přání úspěchu i do dalších let.  
Na následující straně naleznete přehled nejúspěšnějších  

soutěžících. Květen a červen byl plný exkurzí a výletů i my proto 
přinášíme ohlédnutí za těmito událostmi. Nezůstaneme však pouze 

v minulosti, ale podíváme se také, co Vás čeká o prázdninách, kde byste  
si je přáli strávit. Tak krásné zážitky z dovolených, letních táborů a výletů 

 
 

                        Vám za redakci přeje  J. Tomešková 
 

 
 

Co o červnu říkají pranostiky 
 

Červen studený, sedlák krčí rameny. 
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy. 
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá. 
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 
Červen stálý - prosinec dokonalý. 
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. 
 

Důležitá data v kalendáři 
 

1. 6. – Mezinárodní den dětí 
Mezinárodní den dětí se poprvé slavil 1. června 1950 ve více než 50 
zemích celého světa. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a 
potřeby dětí. 
 
27. 6. Den památky obětí komunistického režimu 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 3

Nejúspěšnější účastníci soutěží 
 
 

Petra Křenová, 8. D  - Olympiáda v českém jazyce 

                                                      Matematická olympiáda 

                                                      Informatika 

Lucie Šmídová, 7. D  - Malování na PC 

Lenka Borowská, 6. D - Malování na PC 

Klára Nováková, 6. C  - Pythagoriáda 

                                                  - Matematická olympiáda 

                                                   - Zeměpisná olympiáda 

Petra Malovaná, 6. D  - Matematická olympiáda 

Jiří Juřena, 8. D  - Matematická olympiáda 

                                                   - Ex libris 

Veronika Šáchová, 9. D - Matematický klokan 

Jan Kocáb, 8. D  - Zeměpisná olympiáda 

Ondřej Orálek, 9. C  - Přírodovědný klokan 

Adriana Navrátilová , 8. D - Fyzikální olympiáda 

Lukáš Jordán, 7. A  - Fyzikální olympiáda 

Kateřina Oharková , 6. B - Recitační soutěž 

Kateřina Andrýsková, 9. D - Recitační soutěž 

Tereza Staufčíková, 9. D - Recitační soutěž 

Jakub Čumíček,  9. C  - Literární soutěž 

Lukáš Pavlica, 9. D  - Literární soutěž 
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Jak bych si přál(a) strávit prázdniny podle svých představ? 
 
 

Na Havaji, kde by bylo 40ºC, písečná pláž dlouhá 40 km, dobré jídlo, teplá 
voda, sluníčko.  

 
S vysokou, hezkou blondýnkou v Paříži. 

 
 

Ležet u moře na opuštěném ostrově v Karibském souostroví, dokud 
neskončí prázdniny. 

 
 

Ve stanu u lesa s kamarády. 
 
V posteli. 
 
U počítače. 
 
Chtěl bych jet na fotbalový zápas do Barcelony. 
 
Cestovala bych po Egyptě. 
 
Na Floridě. 
 
Chtěla bych ležet někde na pláži, koupat se v blankytně modrém moři, 
popíjet pod palmami mochito a kolem sebe mít spoustu kamarádů a 
zábavy. 

 
Na ostrově s písečnou pláží a všemi kamarády. 
 

 
Přála bych si stanovat. 
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Co budu dělat o prázdninách? 
 

Pojedu do Kanady. 
 
Půjdu na „filmovou“. 
 
Budu se opalovat, koupat, spát, chodit na Mír, na hip hop párty. 
 
Letos pojedu do Chorvatska. 
 
Na dovolené v Itálii. 
 
Budu chodit na ryby. 
 
Na táboře. 
 
Doma s rodiči. 
 
Na chatě na Slovensku. 
 
„Skejtovat.“ 
 
U bratrance v Sušicích. 
 
Budu na brigádě. 
 
Poletím s rodiči do Karibiku. 
 
U babičky. 
 
U vody, sportováním. 
 
Stěhováním. 
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Detektivka 
 

Venkovská vražda 

„Přesně kvůli tomuhle bydlím radši ve městě,“ bručel nevrle 
seržant Wilson, když si z nohavic obíral bodláčí. On a Sherman právě 
přecházeli nezoraným a hustě zarostlým polem k místu vraždy, 
travnatému břehu říčky, která oddělovala dvě sousedící farmy. 
   „Myslím, že jsme mohli zajet až sem,“ odpověděl Sherman a svých 
kalhot si přitom vůbec nevšímal. „Jako tihle.“ Dva vozy, malý náklaďák a 
traktor, stály na březích říčky jen pár metrů od těla oběti. 
   „Netknuté místo činu opravdu vypadá jinak,“ opáčil Wilson, „to ale 
neznamená, že to tady musíme ještě víc rozjezdit. A kromě toho, vy přece 
trochu pohybu potřebujete.“ 
   Obětí byl muž středního věku, oblečený v montérkách, a mohlo by se 
zdát, že si jen na chvilku zdříml ve stínu smuteční vrby, nebýt červené 
kaluže, která vtékala do vody. 
   „To je Earl, můj bratr,“ řekl muž, který byl oběti podobný a na sobě měl 
také montérky. Představil se jako Billy Bob Lowry. Společně s mladší 
sestrou Glendou a zesnulým vedli farmu. Ted´ stáli Billy Bob a Glena na 
břehu spolu s Amosem Kinkaidem, což byl jejich soused z farmy na 
druhém břehu řeky. 
   „Kdy jste naposledy viděli svého bratra naživu?“ zeptal se seržant. 
   „Já jsem byl ve stodole na druhé straně domu,“ ukázal Billy Bob přes 
nezorané pole do dálky na farmářský dům. Sherman se podíval tím 
směrem a za Wilsonovým vozem v popředí uviděl vykukovat červenou 
střechu stodoly. „Celé odpoledne jsem opravoval traktor,“ dodal. „Kolem 
deváté jsem vyšel ven a uviděl Earla, jak nasedá do náklaďáku a odjíždí. 
Někdo seděl vedle něj, ale neviděl jsem, kdo to byl.“ 
   „A byl to muž, nebo žena?“ 
   „Nevím. Viděl jsem jenom siluetu hlavy vedle řidiče.“ 
   Pokud vím, nečekali jsme žádnou návštěvu,“ jemně promluvila Grenda 
a ruce si přitom třela o čistou a hladkou černou sukni. „Já jsem dnes ráno 
zavařovala a došly mi sklenice, proto jsem chtěla jet do města. Viděla 
jsem, že auto stojí tady, tak jsem pro ně šla přes pole. Přitom jsem našla 
Earla. Byl už mrtvý.“ 
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   Wilson se podíval dovnitř na sedadlo spolujezdce. „Pošlu techniky to 
vysát a udělat rozbor, ale nedělám si velkou naději.“ Pak se otočil 
k Amosovi: „A jak jste se sem dostal vy?“ 
   Amos ukázal na svoje auto na druhé straně řeky. „Jel jsem cestou podél 
řeky a uslyšel Glendu, jak volá o pomoc. Tak jsem zastavil a přebrodil se.“ 
   Sherman si všiml, že mužovy kalhoty jsou od pasu dolů mokré. 
   „To je pravda,“ přikývl Billy Bob. „Já jsem přijel na traktoru zhruba ve 
stejnou dobu jako Amos. Mým mobilem jsme pak volali policii. Nikdo 
z nás se odtud nehnul, než jste dorazili.“ 
   Wilson si vzal svého přítele stranou. „Budeme je muset vyslechnout 
každého zvlášť, potom snad přijdeme na nějaký motiv.“ 
   „O motivu nic nevím,“ šeptem mu odpověděl Sherman, „ale vím, kdo 
z podezřelých lhal.“ 
 
Koho Sherman podezřívá? V čem tento podezřelý lhal? 
 

Martina Obdržálková, 8. A 
 
 

Akce školy 
 

Po stopách Karla IV. 

Dne 3. 6. 2008 se žáci regionální historie spolu s dalšími zájemci 
vydali po stopách Karla IV. 

Vyjížděli jsme v brzkých ranních hodinách a do Prahy jsme přijeli 
před desátou hodinou. Hned po příjezdu nás čekal výjezd lanovkou na 
Petřín, kde byla možnost návštěvy Petřínské rozhledny i zrcadlového 
bludiště. Poté nás čekal přesun na Pražský hrad, kde jsme mohli 
zhlédnout mnoho významných pražských památek, jako např. 
Vladislavský sál, chrám svatého Víta nebo kapli sv. Jiří. Nechyběla ani 
procházka známou Zlatou uličkou. Dále následovala cesta na proslulý 
Karlův most, ze kterého jsme mohli vidět naši druhou nejdelší řeku 
Vltavu. Z Karlova mostu jsme se přesunuli na Staroměstské náměstí, kde 
jsme si prohlédli Staroměstský orloj. Naše poslední zastávka byla na 
Václavském náměstí, kde už nás čekal téměř dvouhodinový rozchod a 
možnost zakoupení různých suvenýrů, a jak říkal náš pan průvodce, 
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návštěva "toaletiště". Po celý den bylo krásné slunečné počasí, avšak při 
odjezdu se nad Prahou zatáhlo a začalo pršet. Nám to ale nevadilo, jelikož 
jsem seděli v autobuse a těšili se, až budeme vyprávět o svých zážitcích 
z krásného výletu. 

Kristýna Košíková, 8. B 
 

 
Filmový festival Zlín 

Dne 2. 6. 2008 se někteří žáci z naší školy spolu s paní učitelkou 
Jarmilou Tomeškovou a Michaelou Škrabalovou vydali na Filmový 
festival pro děti a mládež, který probíhal ve Zlíně. 

Musím říct, že se všichni moc těšili.. Po 7. hodině ráno jsme už 
netrpělivě stepovali u I. stupně ZŠ a vyhlíželi náš autobus. Když konečně 
přijel,všichni se nahrnuli dovnitř a jelo se. V autobuse panovala skvělá 
nálada. 

Po příjezdu do Zlína se celá naše skupina vydala do rádia Zlín, kde 
jsme se mohli dozvědět něco o tom, jak to v takovém rádiu vlastně 
funguje. Museli jsme si však pospíšit, abychom stihli pohádku od Zdeňka 
Trošky Nejkrásnější hádanka. Ještě před začátkem pohádky jsme mohli 
vidět některé slavné osobnosti jako jsou Dana Morávková, Jan Čenský, 
Zdeněk Troška, Ladislav Potměšil, Vendula Svobodová, Miroslav 
Táborský a mnoho dalších. Po ukončení autogramiády a focení začal 
program, ve kterém byl slavnostně zahájen celý filmový festival. 
Moderátorských rolí se chopili Dana Morávková a  Jan Čenský. Pak už 
začala pohádka, kterou všichni ocenili burácivým potleskem.  

Poté následovala prohlídka výstavy s názvem „Tajemný 
jednorožec“. A jako další byla pro nás připravena výstava filmových 
klapek. Tímto pro nás skončila návštěva festivalu a čekala nás už jen cesta 
domů. Domů jsme dojeli plni zážitků a dojmů z krásně prožitého dne.     

                               
Jana Hrnčiříková, 8. A 
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První místo softbalistů 

Do letošní softbalové sezóny se vrhli žáci ZŠ Staré Město opravdu 
s vervou sobě vlastní, posílení úspěšným druhým místem z minulé sezóny 
a hladoví po vítězství v nadcházející sezóně. 

Základ družstva tvořili žáci, kteří hráli soutěž již minulý rok.  Mezi 
ně patřil kapitán Marian Bičan, Ondřej Orálek, Vojtěch Štěrba, Linda 
Varmužová, Roman Osoha, Dominik Michna. K nim se přidali noví žáci 
z řad deváťáků Jakub Maňásek, Jaroslav Mazáč, Jakub Štulíř, Lukáš 
Herman. Velmi dobře se zapracovali mladí softbalisti z řad sedmáků, kde 
je nutno vyzdvihnou výkony Michala Blechy a Ondřeje Páče. Poněvadž 
softbalovou ligu mohou hrát hráči do 16 let, družstvo podpořili bývalí 
absolventi Vojtěch Hasník, Roman Sedlařík a Jakub Hurbiš. V šesti 
turnajích, které se konaly v průběhu celého školního roku na hřišti Snail 
Kunovice a tělocvičnách většiny zúčastněných, družstvo potvrzovalo roli 
favorita a turnaje většinou vyhrávalo. V závěrečném play off zdolalo 
techniku Brno a ve finále Ostrožskou Novou Ves a získalo historicky 
první místo v žákovské softbalové lize pro ZŠ Staré Město před družstvy: 
Ostrožská Nová Ves, Kunovice, Technika Brno, Kunovice juniorky, 
Tupesy, Luhačovice. Všem žákům mnohokrát gratulujeme k obrovskému 
úspěchu a přejeme mnoho zdaru v následujících sezónách. 

Jan Zábranský 
Více z exkurzí si můžete přečíst na internetových stránkách školy. 

 
Prázdninový pohádkový test 

 
1) Uveď názvy pohádek. 
2) Jak se jmenuje kůň, na kterém sedí princezna na obr. 1. 
3) Čeho se báli čerti z obr. 2. 
4) Jak se jmenuje zpěvák, který hrál Honzu na obr. 6. 
5) Jaký další, tentokrát neobvyklý, dopravní prostředek zvolila 

dvojice z obr. 4? 
6) Pojmenuj postavy z obr. 5. 
7) Jak se jmenovala Popelčina sova? 
8) Král Miroslav pracoval u Krasomily jako kdo? 
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Kam za kulturou v Uherském Hradišti 
 

Divadlo 
Slovácké divadlo nabízí v měsíci červnu tato představení: 
Mein Faust 
Pýcha a předsudek 
1 + 2 = 6 
Tcháni aneb jak neprovdat dceru 
Rychlé šípy - Buchlov 
Bližší informace na internetové adrese: www.slovackedivadlo.cz 
 
Kino 
V kině Hvězda můžete v měsíci červnu zhlédnout tyto filmy: 
Indiana Jones a království křišťálové lebky 
Útěk do divočiny 
Nejkrásnější hádanka 
Venkovský učitel 
 
Bližší informace na internetové adrese: www.mkuh.cz 
 
Koncerty a doprovodné akce 
1) 19. 6. – 22. 6. – Kunovské léto 
    20. 6. – koncert Petra Nage , přírodní areál Kunovice 
    21. 6. – koncert Elán, Uh. Hradiště 
2) 27. – 29. 6. – Strážnické slavnosti 
3) 14. 7. – 16. 7. – Kopaničářské slavnosti      
4) 25. 7. – 3. 8. – Letní filmová škola 
 
Bližší informace na internetové adrese: www.kkuh.cz 
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Potrapte si mozkové závity 
 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              

 
 

1) První odznak MH(mladého hasiče) 
2) Počet závodníku při hasičském útoku 

3) Ambulantní uzel 
4) Příjmení tiskového mluvčího HZS ZLK 

5) Nejprimitivnější hasící prostředek 
6) Barva hasičského vozu 

7) Povinná pokrývka hlavy hasiče 
Jakub Hetman, 7. B 

 
 
 

Řešení detektivky 
   „Děkuji vám, že jste mi ukázal řešení.“ 
   „Jaké řešení? Zeptal se Wilson. „Jak jsem vám ho ukázal?“ 
   „Upozornil jste mě na to bodláčí na kalhotách.“ 
   „Každý, kdo přešel pole, by od něj musel mít celé šaty, nemyslíte?“ 
Nečekal na odpověď. „A přesto Glendina černá sukně vypadala velmi 
čistě a upraveně.“ 
   Seržant Wilson se podíval na ten kus oblečení, o kterém byla řeč. 
„Máte pravdu. Nemohla jsem přijít přes pole.“ 
   „A šaty má suché, takže ani nepřebrodila řeku. Mám podezření, že to 
ona byla tím spolucestujícím, kterého Billy Bob viděl v dodávce oběti. To 
by znamenalo, že tady byla spolu s ním zhruba v době, kdy došlo 
k vraždě.“ 
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Rozhovor s paní Janou Trubačíkovou 
 

Dobrý den, chtěli bychom se Vás zeptat na nějaké otázky, které by nám o 
Vás prozradily něco víc. 
 
1)  V jakém měsíci jste se narodila, v jakém jste znamení, 
      Narodila jsem se v květnu, takže jsem býk. 
2)  Když jste byla malá, čím jste chtěla být? 
     Detektivem, aranžérkou, průvodkyní v cestovní kanceláři. 
3)  Pracujete na naší škole ráda? Jak dlouho zde již působíte? 
     Pracuji zde ráda, je tu skvělý kolektiv. Jsem tu už 15 let. 
4)  Jaké roční období se Vám nejvíce líbí a proč? 
     Léto, je to období dovolených. 
5)  Co děláte ráda ve svém volném čase? 
     Zahrádkařím. 
6)   Jaký dopravní prostředek pro cestování nejraději používáte? 
       Auto. 
7)  Nakupujete ráda? 
      Nakupuji nerada. 
8)  Máte nějakou oblíbenou barvu? 
     Ano, modrou. 
9)  Oblékáte si raději sportovní nebo společenský oděv? 
     Společenský. 
10)  Jaké je Vaše oblíbené jídlo, 
     Halušky s brynzou. 
11)  Máte nějaké oblíbené město či vesnici?   
     Ano, Salaš. 
12) Jak se Vám pracuje s p. ředitelem: prozradíte nám nějakou jeho   
      slabost? 
      Pracuje se mi velmi dobře. Má velkou slabost pro zákusky,   
      bonboniéry, sladkosti všeho druhu. 
 
       Děkujeme za odpovědi. 
 

Otázky kladla Lucie Straňáková a Kristýna Kovaříková 
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Něco pro zasmání 
 
Přijde Pepíček do školy a paní učitelka se ho ptá: 
"Tak co, Pepíčku, už ses naučil počítat?" 
"Ano. Sedm, osm, devět, deset, spodek, svršek, král a eso." 
 
Přijde paní učitelka do třídy a říká: "Děti, kdo si myslí, že je hloupý, ať se 
postaví." 
Postaví se Pepíček a paní učitelka se ho ptá: "Pepíčku, ty si myslíš, že jsi 
hloupý?" 
"Ne, ale mně bylo líto nechat vás stát samotnou!" 
 
Tatínek s maminkou jdou na ples a aby Pepíček hezky usnul, nasadí mu 
sluchátka a pustí gramofonovou desku s pohádkou. Když se k ránu vrátí, 
v pokoji se ještě svítí. Pepíček stojí uprostřed místnosti, vypoulené oči má 
podlité krví, roztrhané pyžamo, podivně se klátí a šíleně řve: 
"Já chci, já chci, já chci!!!" 
Vyděšený otec mu strhne sluchátka z hlavy a uslyší: 
"Milé děti, chcete slyšet pohádku... chrrr... milé děti chcete slyšet 
pohádku... chrrr... milé děti chcete..." 
 
 
 
Řešení pohádkového testu 
1) Tři oříšky pro Popelku, S čerty nejsou žerty, Jak se budí princezny, 
Pyšná  princezna, Arabela, Honza málem králem., 2)  Jurášek,  3)  peří,  4)  
Jiří Korn,  5)  kládu,  6)  Arabela, Xenie, Ruburak, Petr Majer,  7)  Rozárka, 
8) zahradník 
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