


Jarní prázdniny

Jarní prázdniny už tu zase máme,
se sněhem stále počítáme.

Sněhuláků stále všude plno je,
každý se z nich raduje.

Všichni lyže vytáhneme,
na svahu se s nimi natáhneme.
Když pak domů zmrzlí jdeme,

nic jiného si nepřejeme,
než si lehnout do postýlky

a vzpomínat na krásné chvilky.

Anežka Fryštáková, 7. B



O nadcházejícím měsíci praví  pranostika: Únor bílý,  pole sílí,  
ale jestli to tak opravdu bude, to teprve uvidíme. Jarní prázdniny se 
blíží a s nimi také vysvědčení. Snad z něj budete mít všichni radost, a 
pokud ne, jistě to v následujícím pololetí změníte. V rubrice články jsme 
pro  vás  připravili  zážitky  žáků  z letošních  lyžařských  kurzů,  které 
absolvovaly sedmé ročníky a malou ochutnávku z fotogalerie. V časopise 
také  naleznete  zajímavý  rozhovor  s novou  paní  uklizečkou  a  známou 
osobností Superstar. Tento exkluzivní rozhovor jsme pro vás připravili 
přes ICQ. Celá  redakce vám přeje  pěkné počtení  a příjemné prožití 
jarních prázdnin.

Důležitá data v kalendáři
2. 2. – Hromnice
14. 2. – svatý Valentýn
24. 2. – Matějská pouť

Únorový oslavenec

Rihanna se narodila 20. února 1988 
na  ostrově  Saint  Michael  na 
Barbadosu.  Už  od  malička  zpívala 
kamarádům  a  rodině.  Na  střední 
škole  pak  se  dvěma  spolužačkami 
založily  hudební  trio.  Roku  2004 
vyhrála „Miss Combermere Beauty 
Pageant“.  V  tomto  roce  také 
vystoupila na koncertu s písní Hero 
od Mariah Carey...

Věra Kromsiánová, Tereza Klovaničová, 9. C



Zážitky z lyžařských kurzů 7. ročníků

Naše první kousky na vleku, sjezdovce a s     tím spojené úrazy.  

Marek Kopecký spadl na kotvě a řekl: „Tak holky, teď jste viděly, jak se 
to nemá dělat.“

Nebyl však jediným padajícím, když spadl pan učitel Zábranský, byl na 
tom hůře, celý týden měl pak naraženou zadní část těla.

Pády se však nekonaly  pouze na pomě,  ale  také na kotvě, kde si  své 
umění vyzkoušeli i Mirek Pištěk a Ríša Fryšták. Bohužel se příliš  silně 
zabrali do veselého povídání, nedávali pozor a to se jim stalo osudným. 
V dalších vteřinách již leželi na zemi. Ríša se stihl naštěstí odkulit na 
bok,  Mirka však kotva táhla za nohy dál.  Asi  po 10 m ho zachránila 
budka  s elektřinou,  kde  se  zasekl  o  kamenný  sloup.  Naštěstí  se  mu 
vypnuly lyže a měl šanci odvalit se pryč, jinak by z malé kopy nestorů 
vznikla velká. Mirkovi se nic nestalo, hůř už na tom ale byla chudinka 
budka  s elektřinou,  která  se  nakláněla  z vodorovné  polohy  nakřivo.  I 
přesto Mirek lyžování a jízdu na vleku nevzdal a jezdil jak o duši i po 
zbývající dny.

Hůře už na tom byla jeho kamarádka Anežka Fryštáková, jejíž pád tak 
dobře  nedopadl  –  natáhla  si  vazy  v koleni.   Zato  měla  však  největší 
zážitek ze všech, protože se jako jediná mohla svézt horskou službou. 

Ríša Fryšták, Mirek Pištěk, 7. B
Andrea Zavřelová, 7. D



Fotogalerie

Optické klamy



          Vidíte tam taky dítě?

Andrea Zavřelová, 7. D



Hádanky

1. Kdo dokázal vyvraždit čtvrtinu lidstva?
     Kain, který zabil Abela. Na světě pak zůstal jenom on, Adam a Eva.

2. Na počátku je to černé, při použití rudé a na konci šedé. Co je to?
    Uhlí.

3.  Létá to a je to modré. Co je to?
     Komár s křečovou žilou.

4. Co udělá žirafa, když jí napliveš do tváře?
   Odkopne ti žebřík.

5. Z čeho má vyrobený nábytek upír Drákula?
   Z krevních destiček.

6. Které zvířátko je nejpřítulnější?
   Anakonda, když obejme člověka, do smrti ho nepustí.

7. Jak poznáte pravou svíčkovou omáčku?
   Trčí z ní knot.

8. Jsem jenom kůže bez masa, sedím na kůži s masem a nesu kůži a    
    maso. Co jsem?
    Jezdecké sedlo.

9. Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Co je to?
    Tvoje jméno.

10) Jsem muž a nemám sourozence. Na stěně visí podobizna. Otec muže 
      na obrazu je synem mého otce. Kdo je na obrazu?
      Můj syn.

                                       Miroslav Pištěk, 7.B



Komiks

Kateřina Malinová, Sabina Phamová, 6. C



Znamení

Ryby (21. 2. až 20. 3.)

Podstata: přijímání 
Vládce: Jupiter, Neptun
Dny týdne: pondělí, úterý, pátek
Živočichové: všechny ryby a divocí ptáci
Rostliny: skořice, kakost, kapraď, mák, okurka, špenát, kaštan, olše,
               jasmín a všechny vodní rostliny
Kameny: ametyst, topaz, jaspis, chryzolit, akvamarín, červený korál
Kov: cín
Barvy: blankytná modř, fialová, indigo

Silná stránka: vytrvalost
Slabá stránka: tvrdošíjnost
Sympatická znamení: Rak, Panna, Kozoroh, Ryby
Neutrální znamení: Býk, Blíženci, Štír, Střelec
Pozor na znamení: Lev, Váhy, Vodnář, Býk

O  znamení  ryby: Tito  lidé  se  vyznačují  velkou  vytrvalostí  
a rozhodností. Milují však klid a pohodlí a občas mají sklony k lenosti. 
Jsou  převážně  materialisticky  založení.  Často  také  silně  podléhají 
citům. Jsou velmi požitkářští a milují vše, čím tuto svou touhu mohou 
ukojit.  Dobré  jídlo,  pití,  tanec  a  zpěv.  Bývají  také  často  velmi 
talentovaní v oblasti umění. Milují přírodu.

Barbora Maňáková, Martina Plačková 6.C

http://horoskopy.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=15667&P_soubor=%2Fhoroskopy%2Findex.php%3Fznameni%3Dbyk%26subakce%3D1%26akce%3Dzv
http://horoskopy.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=15667&P_soubor=%2Fhoroskopy%2Findex.php%3Fznameni%3Dvodnare%26subakce%3D1%26akce%3Dzv
http://horoskopy.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=15667&P_soubor=%2Fhoroskopy%2Findex.php%3Fznameni%3Dvahy%26subakce%3D1%26akce%3Dzv
http://horoskopy.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=15667&P_soubor=%2Fhoroskopy%2Findex.php%3Fznameni%3Dlev%26subakce%3D1%26akce%3Dzv
http://horoskopy.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=15667&P_soubor=%2Fhoroskopy%2Findex.php%3Fznameni%3Dstrelec%26subakce%3D1%26akce%3Dzv
http://horoskopy.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=15667&P_soubor=%2Fhoroskopy%2Findex.php%3Fznameni%3Dstir%26subakce%3D1%26akce%3Dzv
http://horoskopy.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=15667&P_soubor=%2Fhoroskopy%2Findex.php%3Fznameni%3Dblizenci%26subakce%3D1%26akce%3Dzv
http://horoskopy.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=15667&P_soubor=%2Fhoroskopy%2Findex.php%3Fznameni%3Dbyk%26subakce%3D1%26akce%3Dzv
http://horoskopy.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=15667&P_soubor=%2Fhoroskopy%2Findex.php%3Fznameni%3Dryby%26subakce%3D1%26akce%3Dzv
http://horoskopy.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=15667&P_soubor=%2Fhoroskopy%2Findex.php%3Fznameni%3Dkozoroh%26subakce%3D1%26akce%3Dzv
http://horoskopy.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=15667&P_soubor=%2Fhoroskopy%2Findex.php%3Fznameni%3Dpanna%26subakce%3D1%26akce%3Dzv
http://horoskopy.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=15667&P_soubor=%2Fhoroskopy%2Findex.php%3Fznameni%3Drak%26subakce%3D1%26akce%3Dzv


Ples

Jelikož plesová sezóna je v plném proudu, je důležité 
správně si vybrat líčení a šaty. Právě touto stranou bychom rádi 
poradili dívkám, které se připravují na letošní polonézu, jak na to 
podle odborníků.

Ples je tradiční společenská akce, na které můžete ukázat, jak krásná 
dokážete být. Ale už to nemusí být jen šaty, které podtrhnou vaši 
osobnost. Dolaďte svou róbu i výjimečným lehce extravagantním make-
upem, který se naučíte od našich profesionálů.

Základem každého plesového líčení jsou umělé nalepovací řasy, které 
jsou k dostání ve všech možných barvách. Růžové, modré, duhové či 
decentní černostříbrné. Absolutním hitem jsou ale umělé napodobeniny 
peříček. Ty se také prodávají v  jednobarevných verzích, nejoblíbenější 
je řada a la pták - kombinace různých barev.

Co se nemění, jsou kouřové oči. Ale měly byste vyměnit černý odstín za 
tmavě šedivý nebo tmavě modrý. A k očím doladit barvu tvářenky. Už se 
nemusíte omezovat na odstíny růžové, červené či hnědé. Nově k nim 
přibyla i fialová.

Pozor! Vždy můžete zvýraznit jen jedno. 
Buď oči, nebo rty. Nikdy oboje. 
Nechcete přece vypadat jako klaun!



Akce školy

V  neděli  3.ledna  odcestovali  žáci  7.  C,  D  na  lyžařský  kurz  
do Beskyd na horský hotel Myacentrum v srdci Valašska. Přes počáteční 
nedůvěru  k  sněhovým  podmínkám  se  od  prvního  dne  obracelo  vše 
k lepšímu. Na závěr kurzu jsme byli rádi, že jsme přes sněhové závěje 
vůbec  odcestovali  domů.  Vedení  kurzu  připravilo  bohatý  doprovodný 
program,  mezi  který  patřilo  natáčení  na  video,  focení,  zajímavé 
přednášky, zpívání. Lyžařský týden byl opravdu našlapaný zážitky. Za to 
vše děkuje vedoucí kurzu Jan Zábranský svým zkušeným instruktorům: 
pí uč. Jarmile Králové, Ireně Šichové, Zdenku Hrňovi a paní doktorce 
Petruchové. Samozřejmě i   samotným žákům, kteří  svým přístupem k 
výcviku přispěli k perfektnímu průběhu kurzu.

Jan Zábranský

Druhý  lednový  týden  se  do  Valašského  království  odebraly 
zbývající  dvě  třídy  sedmáků  -  7.  A  a  7.  B.  38  dětí  a  3  lyžařští 
instruktoři (pí uč. Koňaříková, p. uč. Pavela a p. uč. Motyčka). Azyl jsme 
nalezli  v  obci  Hutisko  -  Solanec.  Všichni  žáci  prošli  během  týdne 
základním  výcvikem,  kde  se  naučili  základům  sjezdového  lyžování. 
Lyžařský  program  byl  doplněn  koupáním  v  rožnovském  bazénu, 
karnevalem,  natáčením  na  video  a  každovečerní  skvěle  připravenou 
zábavou  ze  strany  našich  svěřenců.  Čerstvý  vzduch,  dobrá  strava, 
nechyběl  ani  večerníček na dobrou noc,  a  tak se dětem samozřejmě 
domů moc nechtělo... Ovšem vše jednou končí. Ale krásné vzpomínky na 
LK nám v našich hlavách zůstanou... Chci zde poděkovat mým kolegům i 
dětem za skvěle zvládnutý týden na horách 

Martin Motyčka



Test o Danielovi Landovi

1. V kterém roce se                 2. Jak se jmenuje křestním 
     narodil Daniel Landa?         jménem jeho manželka? 

    a) 1968     a) Uwe
    b) 1966     b) Maria
    c) 1970     c) Mirjam
    d) 1972     d) Roxana

3. Jakou roli si Daniel                              4. Jak se jmenuje skupina, 
Landa zahrál ve filmu                                kterou založil spolu      
   Černí Baroni?           s Matáskem v     roce 1987  ?

    a) Poručík Troník           a) Orlík    
    b) Nadporučík Mazurek           b) Braník
    c) Vojín Jasánek          c) Šemík 

    d) Svobodník Halík                                  d) Vraník

Andrea Zavřelová, 7. D1a 2c 3d 4a



Kam za kulturou v Uherském Hradišti:

 Městská kina UH :             Slovácké divadlo : 

- Doktor do jezera hrochů          - Harold a Maude

- Bílá stuha                                 - Emilia Galotty

-  Pouta                                       - Rychlé šípy

-  Perci Jackson  - Zloděj blesku           - Cikáni

Městská kina UH - Pouta  : 

Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku… 
Antonín,  příslušník  tajné  policie,  v  sobě  má  obrovský  nezacílený 
vztek a všechno kolem - práce i rodinný život - ho ubíjí a nudí. 
Upne se na Kláru, pro něj nedosažitelnou dívku, neví, co od ní chce, 
ale chce to strašně. Není v tom láska ani jiný druh čisté vášně - 
pouze spalující  touha po iluzi útěku z klece nudného života beze 
smyslu. Antonínova nesmyslná snaha získat Kláru pro sebe ho obrací 
i  proti  vlastním  lidem  a  systému.  Pokud  ale  Antonín  porušuje 
pravidla  organizace,  jíž  slouží,  není  to  gesto  občanské,  nebo 
dokonce politické - je to vzpoura čistě osobní a zběsilá. Antonínova 
zkáza v sobě však možná nese i jakousi prchavou naději. 

Iveta Opluštilová, 7. B



Exkluzivní rozhovor s Martinem Chodúrem

1. Proč jsi se přihlásil do Česko-Slovenské 

   Superstar? 
   Chtěl jsem to zkusit před porotou 
   a slyšet jejich názor. 
   A částečně to byl můj sen.

2. Z čeho jsi měl největší radost? Ze 
   setkání s     Tomem Jonesem,     
   peněžní výhry anebo jen z     pocitu   
   vítězství?
    Spíš z toho, že jsem se dostal tak 
    daleko.

3. Co plánuješ do budoucna?
    Určitě zůstat s mojí přítelkyní Míšou a žít normální život, ne život  
   „celebrity“.

4. Co říkali na výhru tvoji blízcí?
    Rodiče jsou na mě pyšní a Míša byla překvapená stejně jako já, ale 
    radost jsme měli všichni.

5. Jak reaguješ na protivné novináře a lidi kolem sebe?
    Na lidi kolem celkem pozitivně, ale novináři už mě pěkně štvou, stále
    si něco domýšlí a potom ani nevím, co jsem řekl.

6. A co fanynky?
   Některé fanynky jsou dost otravné, člověk nemá soukromí skoro ani 
   doma.

Dagmar Chlachulová, 6. C



Rozhovor s pí uklízečkou Martinou Martincovou

1. Jste vdaná a máte děti? Bydlíte ve Starém Městě?  

    Ano. Mám dvě děti a také dvě vnoučata. Jsem Staroměšťanka.

2. Jakou máte ráda barvu a proč?

   Mám ráda veselé barvy, protože jsem pozitivní člověk.

3. Jaké je vaše nejoblíbenější pití a jídlo?

   Ondrášovky od p. Crlové z bufetu a tradiční česká kuchyně.

4. Jaké byste si přála auto, kdyby nezáleželo na penězích?

   V dnešní době hlavně bezpečné. Nemám však řidičák, tak zůstanu 
   u snu.

5. Chtěla byste si zahrát v     nějakém seriálu?  

   Sledovala jsem VKV, tak asi tam. Ale beru jen hlavní roli.

6. V     kolika letech jste prožila první lásku?  

    Ve 14 a prožívám ji dodnes.

7. Který předmět jste měla ve škole nejraději a který naopak nerada?

    Nejraději TV a nejméně matematiku.

Petra Vávrová, Teraza Lukašíková, 9. B



Vtipy na poslední stranu

Beruško, kam jdeš??
,,Beruško, kam jdeš?"
,,Na třešně."
,,Co blbneš, vždyť je zima!"
,,To nevadí, já mám rukavice!" 

Půlnoc, přes park jde chlápek...
Půlnoc, přes park jde chlápek a ryčně si zpívá: „Na tý louce zelený.“
Přijde k němu policajt, koukne na něj a diví se:,,Člověče, vy máte kudlu 
v zádech a zpíváte si, jako by se nechumelilo!",,Pochopitelně," na to 
chlápek, „kdybych volal o pomoc, tak byste nepřišel."

Domácí úkol
Učitelka si zavolá ke stolu Pepíčka: „Pročpak jsi včera nebyl ve škole?" 
„Říkala jste, že kdo nebude mít domácí úkol, ať se tady ani neukazuje!"

Lucie Tománková, Denisa Hradilová, 6.C
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