


Prázdniny

Na prázdniny každý dá,

každý z nich hned radost má.

Dva měsíce je to v nás,

červenec, srpen prázdnin čas.

O prázdninách náladu máš,

na výlety spěcháváš.

U babičky na prázdninách

do přírody chodíváš.

Z prázdnin každý radost má,

prázdniny si užívá.

Kdo si je užít nedovede,

ten ať je raději nemívá.

Anežka Fryštáková, 7.B



Školní  rok  se  nám  pomalu  chýlí  ke  konci,  proto  vám  přinášíme 
poslední číslo školního časopisu, ve kterém najdete horoskop na červen, 
kulturní typy, výbornou slohovou práci na téma Co mi škola dala a vzala 
nebo například anketu o středních školách. Zajímavým počtením bude jistě 

i rozhovor s deváťáky. 

Všichni se už  těšíme, až bude po vysvědčení a budeme si užívat 
prázdnin, volna a pozdního vstávání, a tak vám přejeme, aby vám poslední 
měsíc školy rychle uběhnul a užili jste si dosytnosti prázdnin.

Významná data:

1.6. – Mezinárodní den dětí

Narozeninový oslavenec měsíce června:

Johnny   Depp  se  narodil  9.  června 
1963. Ukončil  v 16 letech školu a rozhodl se 
věnovat  hudební  kariéře.  Založil  kapelu  The 
Kids a vydal se s ní do Los Angeles. První film 
Johnnyho  Deppa  byla  "Noční  můra  v  Elm 
Street/A Nightmare on Elm Street". Další role 
následovaly  velmi  rychle.  Filmy  Střihoruký 
Edward, Co žere Gillberta Grapea, Ed Wood či 
Donnie Brasco jen potvrdily jeho talent a za tři z 
nich získal nominace na Zlatý Glóbus. 

                                                       

                               Tereza Klovaničová, Věra Kromsiánová, 9.C



Bulvár

Táta Vojtek:Tohle je naše Editka! Vlasy černé jako uhel!

Herec  a  moderátor 
Roman Vojtek  (38) 
si  v  pátek  po 
poledni  odvezl  z 
porodnice  U 
Apolináře  svou 
prvorozenou  dceru 
Editu  a  manželku 
Terezu.  „Cítím  se 
skvěle, je mi dobře 
a  i  porod  byl 
bezvadný díky mojí 
skvělé lékařce Míše Klímkové (bývalá přítelkyně a vokalistka Petra 
Muka, pozn. red.) a samozřejmě díky  Romanovi, který mě držel za 
ruku a moc mi svou přítomností pomohl,“ řekla při odchodu šťastná 
Tereza.  Holčička  měřila  47  centimetrů  a  vážila  2,  8  kilogramu. 
Jméno Edita dostala po Romanově sestře, která žije v Bolívii.

Lucie Bílá: Konečně jsem potkala ideálního chlapa!

Zpěvačka Lucie Bílá ( 44 ) si novou roli porotkyně Česko Slovensko 
má talent! neuvěřitelně užívá. „V životě jsem nezažila, aby mě takhle někdo 
rozmazloval. Celý štáb soutěže a především můj kolega z poroty Jan Kraus 
jsou neuvěřitelně milí. Honza je navíc strašně galantní a vtipný chlap. Mám 
pocit, že jsem potkala ideálního mužského,“ svěřila se Super.cz Bílá. 
„Momentálně prožívám hodně šťastné období, opravdu si to užívám,“ 
dodala s úsměvem od ucha k uchu zpěvačka. 

Veronika Čechmánková, 7. B

http://www.super.cz/celebrity/lucie-bila
http://www.super.cz/celebrity/lucie-bila
http://www.super.cz/celebrity/jan-kraus
http://www.super.cz/celebrity/jan-kraus
http://www.super.cz/celebrity/roman-vojtek
http://www.super.cz/celebrity/roman-vojtek


Optické klamy a iluze
                                                                                                

Obličej profesora nebo muž na koni?

        Políbili jste někdy Pyramidu?

Andrea Zavřelová 7.D



Znamení 

Býk 22. 6. - 22. 7.

Podstata: stabilizovanost

Vládce: Venuše 

Dny týdne: středa, pátek, sobota

Rostliny: slunečnice, sléz, vrba, zlatý déšť, jalovec, modřín

Kameny: smaragd, achát, jaspis, onyx,

Kov: měď                       

Barvy: zelená, bledě modrá, růžová

Slabá stránka: tvrdošíjnost

Silná stránka: vytrvalost

Charakter: melancholicko – flegmatický

O znamení: 

Tito lidé se vyznačují velkou vytrvalostí a rozhodností. Mají často silnou 
vůli  a  spoustu  energie,  milují  však  klid  a  pohodlí  a  občas  mají  sklony 
k lenosti.  Jsou  převážně  materialisticky  založení.  Dívají  se  na  svět 
z praktického  hlediska.  Často  také  silně  podléhají  citům.  Jsou  velmi 
požitkářští a milují  vše,  čím mohou tuto svou touhu ukojit.  Dobré jídlo, 
pití, tanec a zpěv. 

B. Maňáková, M. Plačková, 6. C



Skateboarding

Rozhodně  patří  mezi  extrémní  sporty.  Vznikl  pravděpodobně 
začátkem padesátých let, když surfařům nefoukal vítr a nebyly vlny. Neví 
se, kdo vyrobil první skateboard, ale je zřejmé, že za tím stálo pár lidí, 
kteří přišli s podobnými nápady ve stejný čas. Prvními skateboardy byla 
dřevěná prkna, na nichž byla ze spodu připevněna kolečka z bruslí.

Triky

1. Trik se podařil  ke konci  70.  let Alanu Gelfaldovi  a  bylo  to ollie 
přezdívané [olíčko] – výskok s prknem bez pomoci rukou.

2. Trikem nemohlo by být nic jiného než kickflip přezdívaný [kino], 
podařilo se to světoznámému Rodney Mullenovi – prkno se otočí 
kolem své osy o 360° horizontálně.

Mezi nejnáročnější triky a také nejvíce hodnocené v soutěžích patří 
McTwist 1080°, skateboardista udělá salto s otočkou kolem své osy  
o 720°. 

Soutěže

Mezi  nejznámější  určitě  patří  X-games,  ale  také  soutěže  pořádané 
sponzory (DC, Monster Energy, Blind, Es, Emerica atd..).

Matěj Hejda, 9. C



Komiks

Kateřina Malinová, Sabina Phamová, 6. C



Kam za kulturou v Uherském Hradišti

MK Uherské Hradiště                             Slovácké divadlo

 - Špatnej polda                                        - Bambiland

 - Soubor titánů 3D                                   - Harold a Maude

  - Mamas & Papas                                     - Rychlé šípy

  - Kuky se vrací                                        - Agatománie

Městská kina Uherské Hradiště – Souboj titánů:

Ve filmu „Souboj Titánů” se staví boj o moc muže proti králům  
a  krále  proti  bohům.  Boj  mezi  bohy  samotnými  může  zničit  celý  svět. 
Perseus (Sam Worthington) – syn boha vychovávaný člověkem – neuspěje 
v záchraně své rodiny před Hádem (Ralph Fiennes), pomstychtivým bohem 
podsvětí.  Když už nemá co  ztratit,  rozhodne se pro  nebezpečnou misi, 
jejímž  cílem je  zničit  Háda  dřív,  než  se  jemu podaří  zničit  Dia  (Liam 
Neeson)  a  rozpoutat  peklo  na  zemi.  Perseus  se  spolu  s dalšími 
neohroženými  bojovníky  vydává  na  nebezpečnou  cestu  hluboko  do 
zakázaných  světů.  Musí  se  utkat  s pekelnými  démony  a  hrůzostrašnými 
příšerami. Zvítězí pouze, pokud přijme svou moc a sílu jako bůh a vzepře 
se svému osudu a půjde svou vlastní cestou.

Iveta Opluštilová, 7. B



Akce školy

Osvětim

Dne 6. května navštívili žáci 9. tříd koncentrační tábor v Osvětimi 
na území Polska.

Velmi  nepříznivé počasí,  hustý déšť a blížící  se výročí  konce 2. 
světové  války  dotvářely  atmosféru,  kterou  si  lze  jen  těžko  představit.
Když jsme procházeli  rozbahněnými cestami mezi jednotlivými cihlovými 
bloky  a  slyšeli  kolem jazyky  z  celého  světa,  uvědomovali  jsme  si,  jaký 
význam má toto muzeum dnes.  Je to téměř živá připomínka toho, jaké 
hrůzy zde před 70 lety prožívali lidé a co museli vytrpět. I my jsme se sem 
vydali s úmyslem připomenout si, co se zde odehrávalo. Přestože nacisté 
zlikvidovali  většinu důkazů o existenci tohoto vraždění, dokázali  jsme si 
alespoň  částečně  představit,  co  zde  před  65  lety  vzbudilo  hrůzu  i  u 
otrlých sovětských vojáků. Rudá armáda dorazila do Osvětimi 27. ledna 
1945. Od této chvíle až dodnes si lidé připomínají nelidské zacházení se 
statisíci lidmi v tomto táboře. Tato pravda by se měla šířit stále. I my 
jsme svou návštěvou Osvětimi přispěli k šíření této pravdy.

Jakub Ketman 9. B

Mladí zdravotníci

Ve  středu  12.  května  se  žáci  7.D  zúčastnili  soutěže  Mladých 
zdravotníků pod záštitou Červeného kříže. Soutěžní odpoledne probíhalo 
ve  Smetanových  sadech  v  Uherském  Hradišti.  Žáci  základních  škol  z 
celého  okresu  měli  možnost  poměřit  své  znalosti  v  poskytování  první 
pomoci.  Na  několika  stanovištích  dokazovali  svoji  šikovnost  ať  už  v 
obvazové  technice,  poskytování  umělého  dýchání  a  masáži  srdce, 
ošetřování  krvácení,  ale  také  ve  znalosti  léčivých  rostlin,  teorii  první 
pomoci a informacích o Červeném kříži.

I když jsme nevyhráli, všichni jsme se zasmáli, zasoutěžili si a bylo 
důležité, že nás to bavilo! 

Michaela Škrabalová



Najdi rozdíly

Tereza Geržová, 6. A



Hádanky

1. Co udělá žirafa, když jí plivneš do tváře?  

Odkopne ti žebřík.

2. Z     čeho má vyrobený nábytek upír Drákula?  

Z krevních destiček.

3. Jaký je nejlepší prostředek hlavy?  

Prostředek hlavy.

4. Jak se japonsky řekne miminko?  

Čumízfusaku.

5. Které zvíře je nejpřítulnější?  

Anakonda, když obejme člověka, do smrti ho nepustí.

6. Jak poznáte pravou svíčkovou omáčku?  

Trčí z ní knot.

7. Je to černé a jí to hranolky, co je to?  

Polovina USA.

8. Jak rozdělí Sněhurka 6 jablek mezi 7 trpaslíků?  

Upeče štrůdl.

9. Proč se Jan Hrášek nekoupe?  

Protože by vyklíčil.



10. Kdy je tchýně nejvíc naštvaná?  

Když zná kupu nových drbů a ztratí hlas.

11. Kolik švábů je potřeba na výměnu žárovky?  

To se neví, protože když se rozsvítí, tak se rozutečou.

12. Je to zelené a nevidí to, co to je?  

Esmeralda.

Miroslav Pištěk 7.B

Testíček

1. Ve kterém rádiu                           2. Kdo napsal slavnou
   pracuje Leoš Mareš?                   sbírku básní  Kytice?   
   a) Impuls                   a) Tereza Pergnerová   
   b) Frekvence 1                   b) Karel Jaromír Erben   
   c) Evropa 2                   c) Pepa Novák    
   d) Hey                               d) Božena Němcová

3. Kdy jsme vstoupili                           4. Jak se jmenoval 1. prezident
    do EU?                  České republiky?       
    a) 2000                  a) Adolf Hitler     
    b) 2001                             b) Santa Klaus      
    c) 2002                 c) Václav Klaus    
    d) 2003                 d) Václav Havel



5. Hlavní město                         6. Jaká barva vznikne 
   České republiky je:                            smícháním modré a žluté?  
   a) Praha                            a) žlutá                        
   b) Ostrava                            b) modrá                      
   c) Brno                c) fialová                    
  d) Nemá hlavní město                d) zelená

Andrea Zavřelová, 7. D

Richard Fryšták, 7. B

Anketa

Jak se vám líbilo u přijímacích zkoušek?

Odpovědi byly různé, depresivní až nevídané. Nedá se říct, že by se jim 
tam nelíbilo, ale nebylo to jako tady na Základní škole, kde jsme zvyklí na 
něco úplně jiného.

Těšíte se na střední školu?

Těšit? Docela ano. I když víme, že tam to pro nás bude horor, tak i přesto 
stojí zato poznat zase něco nového.

Budete vzpomínat na základní školu?

Vzpomínky zůstanou. Ano ovšem a rádi. Sice jsme někdy říkali, že už nám 
prostě škola leze na nervy, ale vždy se má pro život přece vše přežít a 
ukázat každému, že zvládneme vše.



Myslíte, že učitelé budou na vás taky vzpomínat?

Ano. Určitě ano, ale horší je jak. Podle toho, jak jsme se ke každému 
učiteli chovali. Přece nikdo není svatoušek. U nás to bylo jako u učitelů. 
Kdo se nám nelíbil už od pohledu, tak toho jsme prostě neměli rádi po celý 
rok, někdy dokonce i roky, ale někdy tomu bylo naopak. 

Je pro vás těžké opustit po tak dlouhé době základní školu?

Ano. Prožili jsme toho tady mnoho. Jako jsou třeba výlety, olympiády, 
lyžařský kurz apod. Na zážitky z téhle školy budeme vždy vzpomínat 
s velkou radostí.                   

Ivana Fusková, 9. C

Rozhovor s deváťáky

1) Kam půjdeš na školu a jak budeš vzpomínat na základku?
    - SOŠ Štěpnice, jak budu vzpomínat, ještě nevím.                    
    - Kadeřnice, nebudu vzpomínat na písemky, spíše na kamarády. 

    - Obchodní akademie, v dobrém. 

    - SŠPH UH, na základku budu vzpomínat raději pozitivně.

2) Bude ti chybět nějaký učitel, nebo spíše kamarádi?
    - Ano, budou mi všichni chybět, ale nejvíce kamarádi a zážitky. 

    – Kamarádi.                                                                                
    - Pan učitel Motyčka.                                                                
    - Učitelé ani moc ne, ale některé děcka ze třídy ano.



3) Budeš se rád/a vracet na Základní školu do Starého Města 
    a vyprávět, co je nového, nebo budeš rád/a, že z     ní vypadneš?  
    - Jak kdy, ráda se budu vracet a vzpomínat na staré časy. 

    - Ne, nebudu se ráda vracet.                                                     
    - Ano, budu vzpomínat v dobrém.                                                            
   - Možná se na základce někdy ukážu a vcelku ráda.

4) Jaký byl tvůj nejkrásnější zážitek ve škole či trapas?
    - Zážitek i trapas jsem zažila na lyžáku.                                           
    - Zážitek lyžák a trapas asi žádný.            
    - Zážitek Rakousko, nemám trapas.                                                       
    - Zážitek asi výlet, ale už nevím, kde jsme byli…A trapas raději říkat 
       nebudu.

Rozhovory probíhaly se žáky: Ivana Fusková, Martina Stuchlíková,  
                                              Matěj Hejda, Nela Červenková.

Tereza Lukašíková, Petra Vávrová, 9. B

Co mi škola dala a vzala
(úvaha)

      Kdo bere, musí také dávat, často slýchávám. Ve škole je obtížné brát a 
dávat stejně. Třeba si ani neuvědomujeme, že jsme něco dali nebo vzali, 
něco neuchopitelného.
      Mohl bych začít třeba s výčtem všech věcí jako: „Škola mi dala v první 
třídě  gumu,  tužku,  sešity  a  pastelky.  Poté  mi  dala  zpět  150  korun  za 
Dukovany.  Ale  vzala  mi  hodně  peněz  za  školní  pomůcky,  za  SRPŠ,  za 
toaletní  potřeby,  vzala  mi  papuče  a  vzala  mi  tělesné  teplo,  když nešly 
radiátory.“
      Ale tohle ode mne paní učitelka asi slyšet nechtěla. Takže znovu.



      Kdo bere, musí také dávat, často slýchávám. Co mi škola dala a vzala? 
Hodně, říkám si. I když to nemůžu říct tak, že bych to vyjmenoval jako 
věci, které mám jít koupit, vnitřně to cítím. Za celých devět let, co chodím 
do školy,  nevím,  kdo mi co vzal  a  kdo dal.  Ale škola,  ta mi  dala  hodně 
zkušeností do života a vysvětlila mi, že vše není podle vzorečků, ale máme 
přece i selský rozum, což někteří učitelé nechápou. Kamarády, ty mi také 
dala škola, i když jsem si je musel najít sám. Ale naopak, co mi vzala? Tak 
co třeba dětské ideje? Učitel nám natvrdo řekne, že ten drak neexistuje, 
a máte po dětství.
      Vzala mi čas, hodně času, někdy marně a nudně stráveného. Stejně je 
to sporné, dala mi kamarády a řekla: „Hraj si!“ Ale ti kamarádi mi berou 
propisky. Takže jsem zase na nule.
      Možná je zbytečné přemýšlet, co se vzít dá, nedá, co se může vzít, co 
nemůže.  Podle  mne  je  důležitý  výsledek,  to,  jaký  z toho  máme  pocit. 
Všechno to stejně neovlivníme, tak to nechávám ležet dál. Z toho, co se 
stalo, nejsem vždy šťastný, ale zase přijde něco příjemného.

Michal Blecha, 9. C

Vtipy

Netopýr
Paní učitelka ukazuje dětem netopýra. Jarda se přihlásí a říká: ,,Prosím, 
prosím, to není netopýr, ale myš s rozbitým deštníkem.“

Houska
Pepíček má ve škole skloňovat slovo ,,houska“.
Kdo, co: Houska. S kým, s čím: Se salámem. Komu, čemu: Mně!

Kolik je pasty v     zubní pastě  ?
Mami, víš kolik je pasty v zubní pastě? Nevím, kolik? Já to už vím. 
Od gauče až k televizi.



Večeře
,,Miláčku, co jsi dnes připravila k večeři?“ ,,Já nevím..“ ,,Víš ,ona se ta 
nálepka z té konzervy sloupla..“

Voda! Kde?
Plazí se člověk po poušti a najednou uvidí studnu a křičí:,,Voda!!!“ A ze 
studny se ozve:,,Kde?“
 

Hradilová Denisa, Tománková Lucie 6.C
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A je to tady. Končíme školní rok a tím končí naše redakce, která by se 
tímhle chtěla s vámi rozloučit. Bylo nám ctí, abychom pro vás dělali po celý 
školní rok tenhle zábavný a dosti rozumný časopis. Chceme vám poděkovat, 
že jste nás po celý dlouhý školní rok četli. Dost jste se od nás i dozvěděli. 
Děkujeme vám tímhle za  vaši  pozornost.  Vytvářeli  jsme pro vás tenhle 
časopis s velkou radostí. Tímhle se s vámi loučíme a přejeme vám krásně 
prožité prázdniny. Tak hurá ze školy a užívat si prázdninových radovánek. 

                                                                                         

  Vaše redakce 
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	Herec a moderátor Roman Vojtek (38) si v pátek po poledni odvezl z porodnice U Apolináře svou prvorozenou dceru Editu a manželku Terezu. „Cítím se skvěle, je mi dobře a i porod byl bezvadný díky mojí skvělé lékařce Míše Klímkové (bývalá přítelkyně a vokalistka Petra Muka, pozn. red.) a samozřejmě díky Romanovi, který mě držel za ruku a moc mi svou přítomností pomohl,“ řekla při odchodu šťastná Tereza. Holčička měřila 47 centimetrů a vážila 2, 8 kilogramu. Jméno Edita dostala po Romanově sestře, která žije v Bolívii.
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