


Květen

Měsíc květen je tu zas,

je to přece lásky čas.

Je tam ještě svátek malinký

a ten slaví naše maminky.

Kvetou stromy, kvete kvítí,

sluníčko nám krásně svítí.

Šeříky vždy krásně voní,

ať je hezky jako loni.

    

Anežka Fryštáková, 7. B



Květen,  nebo-li  máj,  je  už  od  13.  století  spojen  s lidovými 
oslavami. Například stavění máje, pálení čarodějnic nebo májový polibek 
pod rozkvetlou třešní. Ať už máj slavíte jakkoliv, určitě nahlédněte do 
našeho časopisu.

V tomto  čísle  si  můžete  přečíst  rozhovor  s panem 
školníkem, z ankety se dozvíte,  jestli se žáci těší na velké 
prázdniny  nebo  jak  chrání  životní  prostředí  a  mozky  si 
můžete potrápit na hlavolamech.

Důležitá data v kalendáři

1. 5. – Svátek práce
8. 5. – Osvobození země od fašismu (Den vítězství 1945)

Květnový oslavenec

Robert Pattinson

Robert Thomas Pattison se narodil v Londýně 
13. 5. 1986,  v roce 2005 byl vybrán do role 
mladého čaroděje Cedrika Diggoriho ve filmu 
Harry Potter a Ohnivý pohár.

V  roce  2008  podal  skvělý  herecký  výkon  
ve  filmu  Twilight  (Stmívání),  kde  si  zahrál 
jednu z hlavních rolí - postavu upíra Edwarda 
Cullena,  který  se  zamiluje  do  půvabné 
Isabelly Swan.

    Věra Kromsiánová, Tereza Klovaničová, 9.C



ANKETA

1)Jaký sport máte nejraději a jak dlouho denně sportujete?
  Mnoho našich spolužáků miluje jak jinak než fotbal. Překvapilo mě, 
   že tento sport provozuje i mnoho děvčat. Našly se i další sporty, 
např. 
   hokej, florbal, ragby a lyžování. Nejčastěji ti, kteří se sportu věnují, 
   trénují 1-3 hodin denně.    

2) Jaké zvíře máte doma a jaké byste chtěli mít? (Které by vám
   rodiče nedovolili )
   Nejčastější odpovědí byli psi a kočky. Dále se objevili křečci, 
    morčata, leguáni a nebo želvy. A jaká zvířata byste chtěli?  Samá 
    neobvyklá, např. lva, žirafu, tygra, hada a jezevce.

3) Těšíte se na konec roku? Až budou velké prázdniny ? 
   Nižší ročníky, 6-8 třída se na prázdniny těší, protože se už nebudou 
    zase nějakou tu dobu učit a pojedou na dovolenou s rodiči. 
    Zato deváťáci se netěší, protože jim bude chybět spousta kamarádů 
    a samozřejmě jim bude chybět taky celá škola. 

4) Jak jste si užili Velikonoce?
   Děvčata nesnáší Velikonoce, a proto si je moc neužila. Zato kluci byli
    štastní, že se jim podařilo holky vyšlehat. Jenom nevyšlo počasí, 
    to totiž odlákalo mnoho kluků. A proto měly holky docela štěstí.

5) V této době je Den Země. Jak chráníte životní prostředí?
   Zklamalo mě, že mnoho odpovědí znělo negativně. Ale našli se i 
takoví,
    kteří se alespoň trochu snaží třeba třídit odpad, nebo šetří 
    elektřinou tím, že vypojují nabíječky ze zásuvek.

Jakub Šesták, 9. C



KOMIKS

Kateřina Malinová, Sabina Phamová, 6. C



HÁDANKY

1. Jak se smějí EMO?  
Řežou se smíchy.

2. Co jsou smíšené pocity?  
Když se vaše tchýně zabije ve vašem novém mercedesu.

3. Proč má blondýnka sebou v     autě list papíru?  
Protože řídí Audi A4.

4. Víte proč policajti chodí se psem?  
Víc hlav, víc rozumu.

5. Jak se pozná soukromý domek policajta?  
Má na televizní anténě feferonku, pro ostřejší obraz.

6. Jaký je rozdíl mezi manželkou a mlhou?  
Žádný, když se ráno zvedne a zmizí, vypadá to na pěkný den.

7. Co je to maximální osamělost?  
Veš na holé hlavě.

8. Proč nemůže být žena současně krásná i moudrá?  
Protože už by to byl chlap.

9. Jak se pomocí vody získá světlo?  
Umyjete si doma okna.

10. Jak poznáte, že právník lže?  

Pohybuje rty.

Miroslav Pištěk 7.B



HOROSKOP

Blíženci

(22.5.-21.6.)

Podstata: komunikace 
Vládce: Merkur
Dny týdne: středa, pátek
Živočichové: opice, liška, papoušek, mravenec, včela
Rostliny: máta, meduňka, tymián, tulipán, pomněnka, líska
Kameny: : achát, malachit, diamant, opál, 
Kov: rtuť, zlato
Barvy: šedá, tmavočervená, duhová
Čísla: 3, 5, 6, 9, 10, 13, 32, 33
Silná stránka: přizpůsobivost
Slabá stránka: roztěkanost
Charakter: melancholicko-flegmatický

O  znamení: Toto  znamení  je  považováno  za  znamení  duševní 
všestrannosti  a  velkého  intelektu.  Lidé  narozeni  v  Blížencích  jsou 
aktivní a mají zájem o vše, co se děje kolem jejich osoby. Myslí rychle, 
mívají jazykové a matematické schopnosti. Jsou roztěkaní, nevydrží na 
jednom místě, u jedné činnosti. Proto bývají jejich znalosti a myšlení 
často  dost  povrchní.  Bývají  velmi  všímaví,  a  když  je  něco  opravdu 
zaujme,  neodradí  je  ani  odpor  a  negativní  výsledky.  Cizí  myšlenky  a 
názory je příliš  nezajímají, a tak ani oni sami nevnucují ostatním ty své. 
City  Blíženců jdou také spíše do šíře  nežli  do hloubky.  Mívají  často 
několik vztahů najednou.

Barbora Maňáková, Martina Plačková 6.C



BULVÁR

Kuchařová s americkým milencem: Proč vedle něj vypadá tak staře?

Po dlouhé době vyvedla Miss World 2006 Taťána Kuchařová (22) do 
společnosti svého amerického fešáka, slavného modela Lana Carlsona. I 
když je Táňa o devět let mladší než Lane, vedle něj vypadá starší.
           „Opravdu nechápu, který kadeřník vytváří Táně na hlavě ty 
drdoly plné loken a natupírované cukrové vaty! Vypadá jak stará mladá. 
Táně sluší do hladka vyžehlené vlasy nebo jednoduchý culík.“ tvrdí 
známý stylista. 
            Zřejmě je to i sama Kuchařová, kdo vyžaduje nákladné účesy, ve 
kterých vypadá na slušných 40 let, protože to není poprvé, co se na ni 
snesla vlna kritiky za nevhodný účes. 

Šok! Rozjetý primátor Bém.

Skandály politiků neberou konce! Pražský primátor Pavel Bém se na 
1. narozeninách Hard Rock Café choval jako utržený ze řetězu. 
Silikonové modelce Dominice Mesarošové málem spadl do rozkroku, 
měnil si telefonní čísla s mladými kočičkami a víno pil po litrech jako 
vodu! 

                 Veronika Čechmánková, 7. B

http://www.super.cz/celebrity/tatana-kucharova
http://www.super.cz/celebrity/tatana-kucharova


AKCE ŠKOLY

Oborové dny 9. ročníků

V úterý dne 13. dubna se na naší škole uskutečnily „Oborové dny 

9. ročníků.“ 

Měli jsme možnosti vidět 7 zajímavých témat. Prvním tématem 
byla  Žárovka  včera,  dnes  a  zítra,  ve  které  nás  žáci  seznámili  s 
významnými  osobnostmi  fyziky  a  pověděli  nám,  jaké  žárovky  se 
nejčastěji používají. Dále jsme zavítali do různých zemí, kde jsme se 
seznámili s jednotlivými druhy kávy, které se zde pijí. Nechyběly živly 
jako oheň,  vítr,  voda a další  přírodní  jevy.  Velmi  zajímavé byly  také 
symboly a jejich skryté významy, kde jsme se společně dozvěděli, co 
každý  znak  znamená  a  jaké  mají  jednotlivé  znaky  klady  a  zápory. 
Prostřednictvím videa jsme navštívili Slovácký deník, a tak se dozvěděli, 
jak fungují noviny. Od novinařiny jsme se pak přesunuli k výtvarnému 
umění  a  to  především  symbolice  barev  a  jejich  vlastnostem.  Zjistili 
jsme, že nejoblíbenější barva mezi žáky je modrá. Tato barva získala 
čestný titul miss barva a korunku, kterou vítězi předal pan ředitel J. 
Jurnykl s pí uč. P. Malinovou. Prezentace uzavřely Zoologické zahrady v 
ČR.
          Všechna témata byla zajímavá a měla něco do sebe. Jistě se stala 
zdrojem nových informací, které jsou pro nás důležité. Poděkování patří 
všem, kteří se na prezentacích podíleli.

Věra Kromsiánová, 9. C



OPTICKÉ KLAMY A ILUZE

Bankomat pro obry
(v Rusku je vše vysoké)



Taky byste se rádi projeli 
autobusem v moři? 

Andrea Zavřelová, 7.D

ROZHOVOR S PANEM ŠKOLNÍKEM JAROSLAVEM 
HRADILEM

1) Jak dlouho již vykonáváte tuto funkci ?  
Práci školníka vykonávám 8 let.

2) Co říkáte na to, že děti ničí školní majetek ?  
Je to od nich nezodpovědné, jak ničí majetek, který 
není jejich. Měli by se více finančně podílet na 
úhradě.

3) Změnil byste své povolání ?  
Původně jsem elektrikář, což mě baví doposud, ale teď bych 
tuto profesi školníka asi neměnil. 

4) Kolik let pracujete na této škole?   
Na škole pracuju 8 let.

5) Jste tady spokojený nebo byste něco změnil ?  
Práce se mi líbí, ale žáci by neměli dělat nepořádek 
jak ve škole, tak okolo školy.



6) Je lehké vykonávat funkci školníka ?  
Práce to lehká není, protože člověk musí ovládat více řemesel.

7) Jste ženatý ? Máte děti?  
Jsem a mám dceru a syna.

8) Jak jste si užil volno a Velikonoce ?   
S manželkou jsme byli v sobotu na jarmarku 
v Uherském Hradišti a jinak jsem si užíval velikonoční 
pohodu doma.

9) Kdybyste vyhrál ve sportce, co byste si koupil?  
Koupil bych si asi nějaké auto a dceři a synovi rodinný dům nebo 
byt.

Petra Vávrová, Tereza Lukašíková, 9. B

KAM ZA KULTUROU V UHERSKÉM HRADIŠTI:

Městská kina UH:                        Slovácké divadlo:
- Muži, co zírají na kozy                          - Bambiland
- Robin Hood                                           - Naši furianti
- Moon                                                    - Donaha!
- Nezapomeň na mě                                 - Agatománie

Městská kina UH  

Muži, co zírají na kozy:
Reportér  Bob  Wilton  se  snaží  zapomenout  na  rozpadlé 

manželství a hledá velký námět pro svůj příští článek. Potkává agenta 
speciální  jednotky  Lyna  Cassadyho,  který  mu  odhalí  existenci  tajné 
vojenské  jednotky,  jejímž  cílem  je  změnit  válku  tak,  jak  ji  známe. 
Zakladatel této jednotky zmizel a Bob se přidává k pátrací misi, kterou 
vede Cassady.  Aby přežil  tuto dobrodružnou výpravu,  musí Bob čelit 



nepřátelům,  o  kterých  se  mu  ani  nezdálo.  Scénář  vychází  z  novely 
spisovatele Jona Ronsona.

Nezapomeň na mě
Romantický  film  se  současným  idolem  všech  dívek  Robertem 

Pattinsonem, který je podle časopisu People jedním z nejvíce sexy mužů 
planety. Do dívčích srdcí se nesmazatelně zapsal svými rolemi v sáze 
Stmívání  a  v  Harry  Potterovi.  Ve  filmu  „Nezapomeň  na  mě“  hraje 
rebelujícího mladíka, jenž se zamiluje do dívky v podání Emilie de Ravin 
(např.  seriál  Ztraceni).  Jejich  nečekaná  láska  musí  projít  silnou 
zkouškou  způsobenou  tragédií  v  obou  rodinách.  Role  otců  ztvárnili 
James Bond Pierce Brosnan a oscarový Chris Cooper. 

Iveta Opluštilová, 7. B

TEST O MADAGASKARU

1. Hlavním městem Madagaskaru je: 2. Zvířátka utekla ze ZOO v:

    a) Antananarivo     a) Londýně
    b) Brasaville         b) Francii
    c) Komombo         c) New Yourku
    d) Boranavano     d) Asii

3. Ostrov Madagaskar     leží v     oceánu  : 4. Čeho se nejvíc bojí lemuři:

    a) Indickém         a) vos
    b) Atlantickém     b) fos
    c) Tichém     c) lvů
    d) Severním Ledovém     d) tygrů



5. Jak se jmenuje lemuří král?  6. Čeho se bojí Alex(lev)?

    a) Jelimán     a) pavouků
    b) Jamilán     b) rostlin
    c) Julián         c) hadů
    d) Julisák     d) lidí

7. Kolik členů má parta tučňáků? 8. Marty(zebra) je:

a) 2     a) hloupá
b) 3     b) černá s pruhy
c) 4     c) bílá s pruhy
d) 5     d) bez pruhů

Andrea Zavřelová, 7.D



NAJDI ROZDÍLY

Tereza Geržová, 6. A



LUŠTĚNÍČKO

Lukáš Šesták, 9. C

pravítko        žákovka

guma            pouzdro

kružítko        aktovka 

tužka             pero 

učebnice       fix 

sešit               pc

úhloměr

TAJENKA: osmisměrka 


Ríša Fryšták, 7. B

u ž á k o v k a o

č p r a v í t k o

e o s m f i x r a

b u t u ž k a u k

n z i g m i p ž t

i d š s m ě e í o

c r e r k a r t v

e o s p c  o k k

ú h l o m ě r o a



VTIPY NA POSLEDNÍ STRANU

Za sedmero horami,sedmero moři….

Za sedmero horami,sedmero moři,sedmero dolinami a sedmero řekami 
stojí chaloupka. V chaloupce bydlí babička a nadává:,,Proč zrovna já 
musím bydlet tak daleko!“

Vtrhnutí na záchod
Pan Novák sedí v poklidu na záchodě, když se najednou otevřou dveře 
a v nich uklízečka: „Nenechejte se vyrušovat, pane, hned jsem pryč. 
Jenom tady vytřu.“

Měl strach, že se vrátí
„Už jsi slyšela, že se od Karla odstěhovala manželka?“
„Jo a jak to snáší?“
„No teď už je v pohodě, ale ze začátku měl strach, že se vrátí.“

Ty zuby sem si stejně chtěl vytrhnout
Zpovídá Pepa Vaška: „Co ti řekla tvoje stará, když tě načapala s tou 
Andulou?“ „Co by říkala, nic. A ty dva přední zuby jsem si stejně chtěl 
nechat vytrhnout.“
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