


Martin a bílý kůň

Martin k nám na bílém koni jede,
zmrzlinu vyměnil za čaj s ledem.

V hrnku smetana vypadá jak louka,
jiřiny odkvetly, vítr divoce fouká.

Martin k nám přijel na bílém koni,
rampouchy něžně jak zvonkohra zvoní.

Krajina obléká bělostný pléd,
děti dnes na brusle vylákal led.

Martin k nám přivezl sněhovou vílu,
společně strojí do bílého týlu

chaloupky, stromy i kostelní věž.
Sáňky si chystáme, jen snížku sněž!

      Anežka Fryštáková, 7.B



Právě  jste  otevřeli  letošní  druhé  vydání  školního  časopisu.  
Na prosinec se jistě těší každý z nás a nejen kvůli Vánocům. Dvanáctý a 
poslední  měsíc  v roce  začíná  adventem  neboli  obdobím  čtyř  nedělí, 
během kterého  vrcholí  vánoční  přípravy.  Nakupujeme dárky,  pečeme 
cukroví a užíváme si předvánoční pohodu. Proto Vám za celou redakci 
školního časopisu přeji  klidné a spokojené prožití vánočních svátků a 
Silvestra, bohatého Ježíška a mnoho úspěchu do nového roku.

Důležitá data v kalendři
6. 12. – sv. Mikuláš 
24. 12. – Štědrý den
25. 12. – 1. svátek vánoční
26. 12. – 2. svátek vánoční
31. 12. – konec kalendářního roku (Silvestr)

Prosincový oslavenec

Brad Pitt

Brad Pitt se narodil 18. prosince 1963, vyrůstal 
ve  Springfieldu. Vystudoval  Kickapooho střední 
školu, po  střední  škole  začal  studovat 
University of Missouri žurnalistiku, grafický a 
reklamní  design a  reklamu. Od dětství se velmi 
zajímal  o  film a  vše  kolem  něj.  Nakonec  se 
rozhodl,  že  opustí  školu  a  vydá  se  do  Los 
Angeles i bez dokončeného vysokoškolského vzdělání,  kde si zahrál v 
jednom  nepříliš  úspěšném  TV  seriálu.  Aby  si  vydělal  
na herecké kurzy, věnoval se obvyklým zaměstnáním začínajících herců: 
prodával  zmrzlinu,  hlídal  parkoviště a převlečený za kuře dělal  živou 
reklamu.  Zpočátku  měl  nabídky  pro  reklamu  a  televizi,  postupně  se 
snažil dostat do filmu.

                           Tereza Klovaničová, Věra Kromsiánová, 9. C
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Anketa v učitelských řadách

Jak dlouho už učíte na této škole? A proč zrovna ve Starém Městě?
Někteří zde učí 5 až 8 let, někteří teprve rok až dva a někteří také 25 
až  30  let.  Staroměstskou  školu  si  vybrali,  protože  to  mají  blízko 
bydliště nebo věděli, že je tady volné místo, a také z důvodu, že znali 
pana ředitele.
Chtěl/a  jste  být  učitelem/učitelkou  už  v     mládí,  nebo  jste  chtěl/a   
vykonávat jiné povolání?
Odpovědí bylo mnoho a také byly různé. Většina učitelů toto povolání 
vykonávat  nechtěla  a  nikdo  se  jim  taky  nediví.  Chtěli  být  třeba 
veterináři nebo profesionálními sportovci. Ale  jsou i učitelé, kteří tuto 
práci chtěli dělat už od mládí a jde vidět, že za svým snem šli až do 
konce.
Vadí vám chování některých žáků? Co konkrétně?
Nejvíce se  učitelům nelíbí,  že  žáci  nezdraví,  zapomínají  poděkovat  a 
také poprosit. Jsou vulgární, nepořádní, ulhaní, nevnímají mluvené slovo 
a netolerují druhé.
Jaké jsou výhody a nevýhody učitelského povolání?
Výhody, například práce v mladém kolektivu, prázdniny a jiná volna či 
předávání zkušeností. Nevýhody, třeba postoj veřejnosti a její názory 
na učitele,  žádné  dovolené  kromě  přikázaných  školou,  nižší  finanční 
ohodnocení  oproti  jiným  vysokoškolsky  vzdělaným  lidem,  psychicky  a 
časově náročné povolání.
Na co se nejvíce těšíte,  když jdete do práce a z     práce?  
Nejvíce se těší na své hodiny a na ostatní pedagogy a také na kafíčko. 
Žádný si neumí jinou práci představit. Když jdou z práce domů, těší se 
na svou rodinu a také na odpočinek po náročném dni s dětmi.
Kdybyste se měl/a teď hned rozhodnout, jaké povolání  byste si teď 
vybrali?
Chtěli  by  být  politiky,  ministry  školství  nebo  lyžařskými  instruktory. 
Chtěli by vlastnit cestovní kancelář nebo vlastní hotel v Alpách.   
Tak tolik o snech našich učitelů.

Ivana Fusková, Jakub Šesták, 9. C



Komiks

Kateřina Malinová, Sabina Phamová,  6.C



Miniportrét

Ten, jehož jméno v těchto řádcích skryto je,
se mnou často a rád žertuje.

Přítelem mi i v nouzi často byl,
Bůh ho velkorysostí i humorem obdařil.

Jeho hlas je dosti hlučný
a jeho jazýček poměrně lačný.

I rozhodný on často jest
a nepoužívá příliš lest.
Mluví rád a s úsměvem,

trochu však je slabší rozumem…
Ohleduplnosti sice občas nemá,
unáhlenost je mu také známá.

Štědrý a hodný také je,
odvážný a laskavý také bývá,

originální myšlení se v něm skrývá.
Celkově je člověk skvělý,
kéž je k němu osud milý,

Nechť nám naše přátelství vydrží
a čas u sebe nás udrží.

                                 Květoslav Hönig, 9.B



          
Znamení

Střelec 23.11.-21.12.

Živel: oheň
Vládce: Jupiter
Kov: cín, kované železo
Přednosti: aktivita
Čísla: 1, 3, 4, 5, 9, 14, 24, 33

Charakteristika: Upřímní,  impulsivní,  neklidní,  netrpěliví,  štědří, 
velkorysí  –  takoví  jsou  Střelci.  Jsou  dobrými  pozorovateli  a  dokáží 
rychle analyzovat. Neustále chtějí poznávat nové lidi, nová místa. A tak 
poměrně rychle a snadno navazují kontakt. Milují nezávislost a svobodu, 
ale  nepřekračují  hranice  svých  závazků  a  zákonů.  Jsou  optimisty  
a většinou jsou mírumilovní. 

Známé osobnosti v tomto znamení:
Benedictus (Baruch) Spinoza, Alberto Moravia, Mark Twain, Winston 
Leonard Spencer Churchill, Gérard Philipe, Marie Stuartovna, Bohuslav 
Martinů, Frank Sinatra, Gustav Flaubert, Heinrich Heine, Tycho de 
Brahe, Alleande Gustav Eiffel, Josef Lada, Jan Evangelista Purkyně, 
Rudolf Hrušínský, Steven  Spielberg, Willy  Brandt, Edith Piaf, Antonín 
Zápotocký, Zdeněk Fibich aj.

   Barbora Maňáková, 6. C



Drby

Lucie  Vondráčková absolvovala  letos  v  létě 
náročnou  operaci  páteře,  po  které  byla 
několik  týdnů  odkázána  na  invalidní  vozík.  
I  když  nerada  mluví  o  soukromí,  otevřeně 
hovořila  o  době  své  rekonvalescence.  
„Pro  mě  to  byl  samozřejmě  šok,  já  jsem si 
připadala  jako  děsná  hrdinka.“  Zpěvačka se 
musela smířit s tím, že už se nikdy nevrátí k 
tancování standardních tanců, podpatky má přísně zakázané. Zatím musí 
nosit speciální obuv.

Lucie Bílá: Na Slavících jí zakázali píseň!  
Lucie  Bílá  v  chatu  na  Blesk.cz  prozradila,  jak  je  to  s  výběrem 
písničky,  kterou  zazpívá  na  vyhlašování  Slavíka,  že  dárky k 
Vánocům  zatím  nemá  
a proč dala syna do VIP školy.

„Technika mi dovolí zpívat živě, ale organizátoři mi nedovolí zpívat, co 
bych  chtěla,“  posteskla  si  hlavní  favoritka  letošních  Slavíků,  která 
divákům chtěla při vyhlašování předvést píseň Martini Dry z nového alba 
Bang! Bang!, ale kvůli sponzorům nemůže.

Šmajda:  „Když  vyhraju  Superstar,  půjdu  na 
černo!“ 
Miro  Šmajda  (20)  se  nechal  v  televizi 
nepředloženě vyhecovat k sázce. Pokud by vyhrál 
ČeskoSlovenskou  SuperStar,  nechá  si  zpěvák 
svou blonďatou hřívu obarvit na černo!
Když se mu rozleželo, co slíbil, Šmajda přiznal, 
že ani rodiče a ani sebe by tou změnou nepotěšil. 
Šmajda si na svoje vlasy hodně potrpí. 
                 

V. Čechmánková, 7. B

http://charis-styling-studio-s-ro-brno.takeit.cz/dvoufazovy-opalovaci-olej-s-vytazkem-z-kokosu-a-aloe-vera-250-ml-3277863-3277863?277231&rtype=V&rmain=58437&ritem=3277863&rclanek=3911140&rslovo=421142&showdirect=1
http://www.super.cz/celebrity/lucie-vondrackova


Akce školy

Naši filmoví herci 
Ve  čtvrtek  5.  listopadu  si  někteří  žáci  zahráli  jako  kompars 

v nově připravovaném seriálu České televize Znamení koně.
Vše  začalo  po  prázdninách,  kdy  školu  navštívili  pracovníci 

zlínských filmových ateliérů, kteří seriál natáčí.  Zalíbil  se jim hlavně 
vchod do školy na II.  stupeň.  Ve středu přijel  vedoucí  natáčení  pan 
Ptáčík a vybral si z devadesáti dětí ty,  kteří měli představovat žáky 
přicházející s dětskou hrdinkou ráno do školy. Již od sedmi hodin musel 
stát kompars před školou a trénovat záběr. To, že natáčení není žádný 
med,  pochopili  chlapci  a  děvčata,  když  několik  vteřin  trvající  záběr 
dotočili krátce před devátou hodinou. Obzvláště nejstarším žákům se 
filmování  tak  zalíbilo,  že  pan  režisér  se  bez  nich  dál  neobešel. 
Zúčastnili  se  i  dalšího  natáčení  na  Masarykově  náměstí  v Uherském 
Hradišti,  kde  filmovala  už  i  jedna  z hlavních  hvězd  seriálu  Richard 
Krajčo. 

Návštěva jaderné elektrárny

Po  podzimních  prázdninách  vyrazili  v  pondělí  3.  listopadu 
odpočatí  žáci  9.  tříd  se  svými  třídními  učiteli  na  tradiční  exkurzi  
do naší největší jaderné elektrárny v Dukovanech. 

V informačním středisku nejenže zhlédli  tři  krátké filmy, ale 
mohli se stát např. palivovými články v simultánním reaktoru, dozvěděli 
se,  jak  se  ukládá  radioaktivní  odpad  apod.  Po  dvou  hodinách 
napěchovaných  informacemi  všichni  přejeli  do nedaleké  přečerpávací 
stanice a vodní elektrárny v Dalešicích. Tady jsme už byli vpuštěni i do 
samotného provozu plně automatizované stanice. Ocitli jsme se i v nitru 
hráze (nejvyšší v ČR - měří 100 m na výšku, délka 350 m), kde foťáčky 
mobilních telefonů cvakaly naplno. 
Domů jsme se vrátili plni nových informací a zážitků. 



Perličky ze žákovské knížky

Účesy vaší dcery odporují zdravému rozumu.

Opakovaně ukusoval svačinu spolužačky, která s tím nesouhlasila.

Bouchal pěstí do mobilu, tvrdil, že dobíjí kredit.

Hlásí se, neví proč, směje se, neví čemu.

Při návštěvě ZOO házel po vlkovi kamínky a tvrdil, že to má za Karkulku.

Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo. 

Přinesl do školy vteřinové lepidlo a přilepil se na lavici.

Bez dovolení polyká školní pomůcky.

Dojídá po spolužákovi svačinu z koše.

Schválně se zpozdil, aby přišel pozdě.

Odebral jednu z kostí školní kostry, která se následovně zhroutila.

Dělal kružnici podle pravítka.

Bije spolužačku deštníkem, ač není jeho.

Svým chováním mne odrazuje od povolání učitele.

Andrea Zavřelová,  7.D



Rozhovor s pí uč. Zabilovou

Líbí se vám na naší škole?
Ano!

Jaké předměty učíte?
AJ, NJ, psaní na klávesnici 

Ve škole jste patřila k     hodným nebo zlobivým žákům?  
K těm nejhodnějším ;)

Je tato škola první, na které učíte, nebo už jste učila dříve?
V Argentině na 2. stupni, v ČR na střední škole.  

Studujete ještě? Pokud ano, co? 
Příští rok se vrátím na studia anglistiky a amerikanistiky.

Chutnají vám obědy ve školní jídelně? Co máte nejraději a co vám 
naopak vůbec nechutná?
Chutná mi vše, jsem vděčný strávník.

Kdybyste měla 3 přání, co byste si přála?
Zdraví, lásku a open mind pro všechny.

Máte nějaké zlozvyky?
Je jich málo, proto si je hýčkám..

Jste vdaná nebo máte přítele?
Přítele.

                                              P. Vávrová, T. Lukašíková, 9.B



Kam za kulturou v Uherském Hradišti:

Městská kina UH :                  Slovácké divadlo :

- 3 sezóny v pekle                                - Pohádka z klobouku
-Twilight sága: Nový Měsíc                  - Obchodník s deštěm
- 2Bobule                                             - Agatománie
- Julie a Julia                                       - Naši furianti

Městská kina UH- Twilight sága: Nový Měsíc :

Další  část  Bellina  příběhu  a  její  lásky  k  Edwardovi.  První  díl 
(Stmívání)  končí  pro  oba  milence  šťastlivě,  nyní  nastupuje  zkouška 
jejich  lásky...  Oslava  Belliných  narozenin  u  Cullenových,  Bela  se 
nešikovně řízne do prstu, dokážou se všichni upíři ovládnout? Co když 
láska upíra k člověku a naopak nemůže existovat? Bella se s rozchodem 
velmi  těžce  vyrovnává,  je  jak  tělo  bez  duše.  I  přes  tohle  trápení 
vznikne velké přátelství mezi Bellou a Jakobem. Ale co když Jákob také 
není  obyčejný  člověk?  Nitky  Bellina  života  se  ženou  dopředu 
nevyzpytatelnými cestami, ale na Edwarda nehodlají zapomenout.

                                     Iveta Opluštilová, 7.B



Test na zamyšlení

1. Otec Moniky má 5 dcer:  2. Který muž a žena získali        
   Lalu, Lelu, Lilu, Lolu, a    letošní Slavíky?
    
a) Lulu a) L. Bílá, K. Gott
b) Moniku b) H. Vondráčková, S. Issa
c) jiné řešení c) L. Vondráčková, D. Hůlka
d) nelze vědět d) I. Bartošová, P. Kolář

3. Jak se jmenuje jménem 4. Kdo je nejmladším                   
   český prezident?     zpěvákem/zpěvačkou ČR? 
   
a) Váša a) Helena Vondráčková  
b) Vašek b) Lucie Bílá  
c) Václav c) Šárka Vaňková  
d) nemá jméno d) Karel Gott

5. Víš, kdo je první 6. Doplňte do řady 1,3, 5, 7 …?
    česká superstar?    číslo podle pravidla.

a) Sámer Issa a) 5  
b) Aneta Langerová b) 6  
c) Vlasta Horváth c) 9  
d) Šárka Vaňková d) 2

Řešení:
1 a, 2 a, 3. C, 4 c, 5b, 6 c

Andrea Zavřelová, 7.D 



Luštěníčko

Andílek        Michal         rohlík
Hana             morka          teplo
Jan                noc              teta

              Kapr             odraz           Tomáš
Kofola          oheň            udice

Koleno         okapy           Vendula
Kuba            osel              voda
Lepidlo        pivo              vrata

Lízátko        pravítko
Ludvík         Ríša

Ríša Fryšták 7.B

Andrea Zavřelová 7.
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Vtipy na poslední stranu
Rozlité mlíčko: 
Pepíček ve školce vylije mlíčko. Paní  učitelka lehce naštvaná procedí 
mezi zuby: ,,Co by ti řekla maminka, kdybys doma vylil mlíčko na zem?" 
Pepíček přes rameno: ,,Nekecala by a utřela to." 

Rozhovor učitele a žáka 
,,Proč jsi přišel pozdě do školy?",,Protože jsem vyšel pozdě z domu."
,,A proč jsi nepřišel dřív?",,Protože už bylo pozdě, abych vyšel dřív."

Pepíčkovi se dnes nic nedaří!
Pepíček sedí ve škole a nic se mu nedaří. Pan učitel mu na konci hodiny 
řekne: ,,Běž, Pepíčku, a kup si kilo rozumu!" Pepíček na to: ,,A mám říct, 
že je to pro vás?“

Vycpanej,vycpanej a vycpanej pes!
Blondýna  přijde  se  psem  k  veterináři  a  prosí:  ,,Podívejte  se,  pane 
doktore, co mu jen může být? Dávám mu všechno, co pes potřebuje ke 
správné výživě - ale on pořád nežere a nežere a nežere... Veterinář se 
podívá  na  psa  a  odpoví  blondýně:,,Protože  je  vycpanej  a  vycpanej  a 
vycpanej."

                                                                                                    
                      Denisa Hradilová, Lucie Tománková  6.C
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