


Pomlázka

Vajíčka už barvíme,

na pomlázku myslíme.

Modré, žluté, červené,

nesmí chybět zelené.

Když pak kluci přijdou k nám,

vajíčko jim ráda dám.

K tomu úsměv veselý,

aby rychle zmizeli.

Anežka Fryštáková, 7.B



Tak tu máme duben a s ním i nestálé aprílové počasí. Už od 16. 
století  je  apríl  spojen  s  různými  žertíky  a drobnými zlomyslnostmi. 
Pranostika nám praví, duben ještě tam budem. S jarem jsou také spojeny 
největší  svátky jara  –  Velikonoce.  Proto v tomto čísle  časopisu  můžete 
najít spoustu informací tohoto tématu. 

Na přání jsme také zařadili novou rubriku o sportu, tak doufáme, 
že se vám bude líbit.

Deváťáky teď čeká těžké období. Zkoušky jsou už za dveřmi, a tak 
vám všem za celou redakci přejeme hodně štěstí. 

Důležitá data v kalendáři

1. 4.  Mezinárodní den ptactva
2. 4. Mezinárodní den dětské knihy
12. 2. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky
22. 4. Den Země
30. 4.  Pálení čarodějnic

Dubnový oslavenec

Kristen Stewart

Kristen  se  narodila  a  vyrůstala  v  Los  Angeles     
v   Kalifornii  . Její otec, John Stewart, je divadelní 
ředitel  a  televizní  producent,  který  pracoval  
pro  společnost  Fox.  Její  matka,  Jules  Mann-
Stewart,  kontroluje  scénáře.  Je  původně  
z  Maroochydore v  australském Queenslandu.  
V  roce  2008 dostala  roli  ve  filmu  Twilight  
(Stmívání)  ,   kde  hraje  sedmnáctiletou  Bellu 
Swanovou. 

                   

Věra Kromsiánová, Tereza Klovaničová, 9.C
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ZE SPORTU - FREESTYLE SNOWBOARDING

Trochu historie -  první pokusy o „surfování“ na sněhu se v USA 
objevily již v roce 1920. Píše se rok 1965, kdy Sherman Poppen spojil dvě 
lyže,  ke  špičce  přimontoval  provázek  a  vytvořil  tím  první  model 
snowboardu zvaný „snurfer“. Roku 1977 byla založena 1. firma vyrábějící 
snowboardy a tu asi zná každý jako značku oblečení BURTON. Později se 
začala objevovat prkna z polyesteru,  laminátu a jádra ze dřeva,  což mu 
dalo  pružnost.  Na  scéně  bylo  vázání,  představovalo  jakousi  plochu  se 
šňůrkami, které držely nohy.

Snowboarding v soutěžích ve zkratce

1981 – první snowboardové závody v Coloradu vyhrál Tom Sims se svým
           laminátovým prknem.
1987 – první neoficiální závody v Livignu (Itálie), v dnešní době dost 
           propracovaný park na vysoké úrovni.
1998 - snowboarding poprvé na olympijských hrách - disciplíny obří 
           slalom a U-rampa.
2006 - Turín první účast ČR v U-rampě na olympijských hrách Martin 
            Černík.
2010 – Vancouver - Šárka Pančochová 14. v U-rampě, pochází tady 
           z okolí, chodí do Uh. Brodu na školu, doufám, že jste fandili! 
Snowboarding v ČR - soutěže
- 4x4 Český pohár ve freestyle    
  snowboardingu (v rámci série O2 
  Snowboard Tour).
- O2 Evropský pohár (v rámci série 
   O2 Snowboard Tour).
- Mistrovství ČR ve Snowboardingu 

(v rámci série O2 Snowboard Tour).
- Rookie cup (v rámci série O2 Snowboard Tour)
- Quiksilver Snowjam (v rámci série O2 Snowboard Tour)

Matěj Hejda, 9. C



Šárka (Sharka) Pančochová
 

„Používám raději jméno Sarka Panc – líp se vyslovuje a na závodech 
mi ho zatím vždycky zkomolili.… Bydlím v malém městě v České republice. 
Nemáme velké  hory,  takže za  snowboardingem musím pořád cestovat  - 
nejvíc do Alp. S ježděním jsem začala v roce 2002 a první sponzoři si mě 
všimli v sezóně 2005/06. Od té doby se všechno změnilo. Mám individuální 
studijní plán, přestěhovala jsem se do své cestovní tašky a týmové káry..... 
jsem neustále na horách. Mám opravdu ráda to, co dělám. Ráda objevuji 
nové  věci  a  nacházím  nové  kamarády.  Hodně  důležitá  v  mém životě  je 
muzika – i při ježdění. Mým domovským resortem je Dolní Morava. Kromě 
snowboardingu  dělám  i  další  sporty  –  plavání,  skateboarding  a  trochu 
lezení. 

Šárka  získala  řadu  ocenění  na  nejvyšších  soutěžích  nejen  domácích,  
ale  především  světových.  Letos  se  také  zúčastnila  olympijských  her  
ve Vencouveru.

Tomáš Holešovský, 9. C



Akce školy

Jaroslav Hašek: Švejk        
                                 
Divadelní adaptaci nejslavnějšího českého humoristického románu 
navštívili žáci divadelního kroužku 10. 3. 2010 a z představení odcházeli 
velmi spokojeni.

Osudy  dobrého  vojáka  Švejka  za  světové  války  jsou  jednou 
z nejvýznamnějších  knih české literatury.  Svědčí  o tom pouhý fakt,  že 
román byl přeložen do 58 jazyků. Dodnes se vedou spory, zda byl Švejk 
opravdovým  blbem,  nebo  své  blbství  chytře  hrál.  Z  jeho  jména  vznikl 
pojem „švejkovina“, což má být cosi jako vychytralé předstírání hlouposti.

Švejk byl mnohokrát dramatizován a zfilmován. Haškův román je rozsáhlý-
čtyřdílný. Scénář pro zlínské divadlo napsal režisér inscenace Jan Jirků. 
O své inscenaci  říká:  „Moje dramatizace je moje interpretace toho, co  
jsem četl, doufám, že teď nastane souznění mezi mnou a diváky. Budu se  
snažit interpretovat ten román v celé šíři tak, jak na mne působí. Chci,  
aby  naše  představení  bylo  legrační,  ale  zároveň  si  přeji  zachytit  i  tu 
úzkost, která vychází z hlavní situace celého románu a sice  té, že všichni,  
jak tam jsou,  jdou buď na smrt, nebo přinejmenším zabíjet.  A aby to  
divákům nepřišlo příliš smutné, budou se při tom smát.“

Kateřina Malinová, 6. C



Komiks

Optické klamy

Jde tohle vysvětlit?

Jsou ti 

Kateřina Malinová, Sabina Phamová, 6. C



Optické klamy

          Jde tohle vysvětlit?

     Jsou ti chlapci stejně vysocí?

Andrea Zavřelová, 7.D



Hádanky – tentokrát o blondýnkách

1.  Proč si bere blondýnka do lesa potápěčské brýle?       

   Aby zjistila, jak je les hluboký.

2.  Víte, proč jde blondýnka v     lékárně po špičkách?           

      Aby nevzbudila prášky na spaní.

3.  Víte, co dělá blondýnka ve skříni?                                    

     Poslouchá kabáty (=Kabáty). 

4.  Víte, proč se blondýnka plazí v     obchodě?                                 

      Hledá nízké ceny.

5.  Víte, proč blondýnky hází hodinkami?                                              

    Aby viděly, jak ten čas letí.

6.  Co se stane, když blondýnka spolkne mouchu?                         

     Bude mít víc rozumu v žaludku než v hlavě.

7.  Víte, co má společného vesmír a blondýnka?                            

     Žádné stopy po inteligenci.

8.  Co uděláš,  když po tobě hodí blondýnka granát?                  

     Odjistíš ho a hodíš zpátky.

                                        Miroslav Pištěk, 7.B



Jarní rovnodennost

 Síla dne se dere k moci

• Čím je období kolem 21. března zajímavé?
• Nastává jarní rovnodennost, což je okamžik, kdy Slunce při svém 

zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník – přechází z jižní 
polokoule na severní.

• 21.  března  je  jeden  z nejsilnějších  dní.  Pokud  máte  zdravotní 
problémy,  měli  byste  po  této  hodině  12:43  co  nejvíce  pobývat 
venku a čerpat energii z hlubin vesmíru.

• Od  příštího  roku  však  jarní  rovnodennost  připadne  již  na  
20. března.  Stejně tak tomu bude i  další  roky. Přepište si  tedy 
v paměti datum jarní rovnodennosti z 21. března na 20. března.

• O týden  později  28.  března  ve  2:00  si  také  všichni  přetočíme 
hodinky o hodinu vpřed. Nezapomeňte!

Vynášení Mařeny a přivolání jara                                          

Tento  zvyk  pocházející  snad  až  z  pohanských  dob  se  udržel  jen  
v  několika  vesnicích.  Slaví  se  před  velikonoční  Smrtnou  nedělí. 
Učitelky  s  dětmi  nastrojí  Mařenu  jako  starou  babu.  Mařena  se 
zapaluje  a  hodí  
do  vody,  tím  by  se  měla  odehnat  zima.  V některých  vesnicích  se 
vynášel také Mařák. Příchod jara pak symbolizuje ozdobená větvička 
s vajíčky, kterou přináší dívky. Obchází s ní celou vesnici, aby všechny 
upozornily na přicházející jaro.

Den učitelů                                                                              

Proč mají  učitelé  svátek zrovna v tento  den? Protože 28.  března  roku 
1592 se narodil Jan Ámos Komenský, který je také nazýván Učitelem 
národů. Komenský byl totiž spisovatel, myslitel, ale hlavně zakladatel 
moderní pedagogiky (vědy o tom, jak člověka vzdělávat a vychovávat).

Barbora Maňáková, 6. C



Velikonoce

Velikonoce či pascha jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který 
je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž podle křesťanské víry 
došlo třetího dne po jeho ukřižování.

Velikonoční symboly :
-  beránek –  představoval  v  židovské  tradici  Izraele  Boží  stádo,    
                        které vede Hospodin.
-  kříž - je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl  
              odsouzen k smrti ukřižováním.

Velikonoční zvyky :
-  Na  Škaredou  středu se  nesmíte  mračit,  jinak  se  budete  mračit  
   každou středu v roce.
-  Na  Zelený  čtvrtek musíte  časně  vstát  a  omýt  se  rosou  –  nebudete
   nemocní.  Hospodyně musí  zamést dům ještě  před východem slunce  
   a  smetí  odnést  na  křižovatku  -  nebudete  mít  v  domě  blechy.  
   V Orlických horách se házel do studny chléb s medem, aby v ní byla  
   voda celý rok. Také jidáše s medem (pečivo) zaručovaly zdraví.
-  Na Velký  pátek se  lidé  chodili  mýt  do  potoka,  aby  se  jim vyhýbaly  
  choroby.  Někde se chlapci  potápěli  a snažili  se ústy uchopit ze dna  
  vody  kamínek,  který  pak  hodili  levačkou  za  hlavu,  pak  je  nebolely  
  zuby. Textilníci předli pašijové nitě, těmi udělali několik stehů, které  
  pak  rodinu  chránily  před  uhranutím  a  zlými  duchy.  Košile  ušitá  
  pašijovými  nitěmi  chránila  před  bleskem.  Nesmělo  se  prát  prádlo,
  nesmělo se pracovat v sadu, nesmělo se nic půjčovat.
-  Na Bílou sobotu se z ohořelých dřívek udělal  křížek a ten se donesl  
   na pole, aby bylo úrodné. Někde se dávaly za trámy domu uhlíky, aby  
   odradily požár. Doma se uklízelo, bílilo, pekly se mazance a beránci,  
   pletly pomlázky, zdobila vajíčka. 
-  Na Boží  hod velikonoční dostala  každá návštěva kousek posvěceného  
  jídla,  trochu  se  ho  dalo  na  pole,  do  studny  a  na  zahradu,  aby  byla
  úroda, voda a dostatek ovoce.

Iveta Opluštilová, 7. B



Bulvár

Šeredová a Buffon: Žádný rozchod, bude svatba! 

V  Itálii  se  vyrojily  spekulace,  že  česká 
topmodelka  Alena  Šeredová  je  nevěrná  svému  příteli  Gianluigi 
Buffonovi.  Prý  ho  měla  podvádět  se  spoluhráčem  z  Juventusu 
Amaurim. „To je naprostá pitomost,“ brání se Alena. „Naopak se 
budeme brzy brát!“ A také Alena čeká dalšího potomka. Ale má 2 
syny a Blesku se zmínila, že by chtěli holčičku. Veselka se blíží. To 
je jasné. Už za pár měsíců bude z Aleny Šeredové signora Buffonová! 
„Žádná krize, jak se psalo, náš  vztah nezasáhla. Naopak – budeme se 
brát!  Brzy,“  prozradila  italskému  magazínu  Diva  e  Donna.  Fámy  o 
mileneckém  vztahu  s urostlým  fotbalovým  útočníkem  Amaurim 
považuje za naprostou pitomost.

Odložená svatba K. Kristelové

Televizní  záběry  to  ukazují  jasně:  Byl  to 
zbabělý  zákrok  s  úmyslem  zranit  soupeře! 
Liberecký  útočník  Milan  Bartovič  v  druhém 
utkání  předkola  hokejového  play  off  proti 
Českým  Budějovicím  (6:5)  dupl  obránci 
Martinu Tůmovi bruslí na nohu. Ten má prasklý 
vaz  v  kotníku,  sezóna  pro  něho  předčasně 
skončila a možná bude muset odložit i svatbu s 
televizní moderátorkou Kateřinou Kristelovou.
Rozhodčí hrubý faul přešli bez povšimnutí a spravedlnost nezjednala ani 
disciplinární komise. Bartovičovi udělila směšný trest – stop na 1 utkání. K 
incidentu došlo v 42. minutě. Bartovič s Tůmou sváděli souboj u mantinelu. 
Na televizním záznamu je jasně vidět, jak Bartovič zvedá brusli a prudce 
dupe soupeři na nohu. 

Veronika Čechmánková, 7. B

http://cyrilovo-pekarstvi.takeit.cz/frgal-boruvkovy-971943?87841&rtype=V&rmain=111715&ritem=971943&rclanek=5963580&rslovo=420084&showdirect=1


Rozhovor s paní zástupkyní Jaroslavou Kučovou

1.Jak dlouho už na této škole vykonáváte pozici zástupce ředitele? 

  Od roku 1993, doma mi tvrdí, že odjakživa.

2. Vybrala jste si povolání, které jste vždy chtěla dělat? 
    Vždycky jsem chtěla být učitelkou. Na základní škole jsem se 
    rozhodla, že budu učit matematiku, na gymnáziu jsem pak k ní přidala   
    fyziku. Té si moc neužívám.  Práce mě pořád baví, ale zlobí mě  
    byrokracie a bezmoc při řešení některých problémů.

3. Patřila jste ve škole k     výborným žákům? Měla jste nějakou přezdívku?   

   Asi patřila, přezdívka svědčila o mé ukecanosti, nechám si ji pro sebe.

4. Je vaše zaměstnání hodně vyčerpávající? V     čem nejvíce?                    
    Každá práce dá zabrat, když se jí opravdu věnujete. Asi je někdy 
    náročné vás „zkrotit“, když máte své dny.

5. Ve škole chodíte v     tmavých barvách. Jsou to vaše oblíbené nebo máte   
    oblíbenou jinou barvu?                                                
    Tmavé barvy mám ráda, ale pod tlakem dětí se v šatníku občas objeví i   
    něco jiného.

6. Jaký předmět vás ve škole nejvíc bavil? A proč?                
    Matematika – je nádherně logická, dá se s ní hrát, má pravidla. Někdo to 
nechápe.

7. Máte děti? Kolik? Poslouchají Vás?
   Mám kluka a holku, oba jsou dospělí, takže už to není o poslouchání...

8. Dojíždíte do školy, nebo bydlíte ve Starém Městě.
    Dojíždím z Buchlovic.



9. Sportujete ráda? Máte vůbec na zájmy a koníčky čas?
    Nesportuji, ale čas na zájmy a koníčky se najde.

10. Měla jste v     dětství nějakou hračku? Jestli ano, jakou?  
     Hraček jsme měly spoustu. A protože jsme čtyři sestry, převládaly 
     panenky.
11. Máte nějaký oblíbený film? Jestli ano, který?
    Nemám. Rodina si ze mě dělá legraci, že žádný film nevidím do konce.   
    Sednu a spím.

Petra Vávrová, Tereza Lukašíková, 9. B

Test o seriálu Přátelé

1. Jak se jmenuje 2. Jak se jmenují
    Reachel příjmením?     manželé Bingovi?     
    a) Greenová     a) Monika a Chandler     
    b) Bingová     b) Reachel a Joye    
    c) Doosovská     c) Ross a Pheobe
    d) Refeová     d) žádní nejsou

3. Jaké má Phoebe vlasy? 4. S kým chodil Ross?   
    a) blond     a) Pheobe
    b) je bruneta     b) Reachel
    c) má melír     c) Monika
    d) má pleš        d) on nechodí s nikým

5. „Přátelé“ je seriál: 6. Jak se jmenuje dítě Reachel?
    a) americký     a) Emma
    b) český     b) Ella
    c) německý     c) Ann
    d) britský                                            d) Susan 

Andrea Zavřelová, 7. D



Luštěníčko

Vajíčko                   koleda 

Mařena                   svátek

Žila                         zajíc          

Pomlázka                jaro 

stuha                     beránek

kočičky

TAJENKA: Velikonoce 

Ríša Fryšták, 7. B

Andrea Zavřelová, 7. D
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Vtipy na poslední stanu

Velikonoční kontrola:                         

 Velikonoční řidič je ve veselejší náladě a už ho zastavuje policie. K autu 
přijde  mladá  policistka  a  spustí:  ,,Tak  si  vystupte,  pane  řidiči,  co  ta 
pomlázka  za  volantem?“  ,,Jé,  promiňte,  slečno,“  usměje  se  řidič,  ,,já 
nevěděl, že chcete taky dostat.“

Ojedinělý nášup:                                                            
Postěžovala si dívka držící velmi přísnou dietu předepsanou od doktora: 
,,Nášup dostanu akorát o VELIKONOCÍCH.“

Velikonoční koledování:                                                              
,,Tak co sis letos o Velikonocích vykoledoval, Filípku??“ zajímá se babička. 
Vnouček na to: ,,Pořádnej průšvih!“

Denisa Hradilová a Lucie Tománková 6.C
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v několika vesnicích. Slaví se před velikonoční Smrtnou nedělí. Učitelky s dětmi nastrojí Mařenu jako starou babu. Mařena se zapaluje a hodí 
do vody, tím by se měla odehnat zima. V některých vesnicích se vynášel také Mařák. Příchod jara pak symbolizuje ozdobená větvička s vajíčky, kterou přináší dívky. Obchází s ní celou vesnici, aby všechny upozornily na přicházející jaro.
	Den učitelů                                                                              
	Proč mají učitelé svátek zrovna v tento den? Protože 28. března roku 1592 se narodil Jan Ámos Komenský, který je také nazýván Učitelem národů. Komenský byl totiž spisovatel, myslitel, ale hlavně zakladatel moderní pedagogiky (vědy o tom, jak člověka vzdělávat a vychovávat).
	Šeredová a Buffon: Žádný rozchod, bude svatba! 
	V Itálii se vyrojily spekulace, že česká topmodelka Alena Šeredová je nevěrná svému příteli Gianluigi Buffonovi. Prý ho měla podvádět se spoluhráčem z Juventusu Amaurim. „To je naprostá pitomost,“ brání se Alena. „Naopak se budeme brzy brát!“ A také Alena čeká dalšího potomka. Ale má 2 syny a Blesku se zmínila, že by chtěli holčičku. Veselka se blíží. To je jasné. Už za pár měsíců bude z Aleny Šeredové signora Buffonová! „Žádná krize, jak se psalo, náš vztah nezasáhla. Naopak – budeme se brát! Brzy,“ prozradila italskému magazínu Diva e Donna. Fámy o mileneckém vztahu s urostlým fotbalovým útočníkem Amaurim považuje za naprostou pitomost.

