


Co je vlastně život?
Život je počátek,

všeho maličkého začátek.
V životě děláme někdy i chyby,

za chvíli však smažeme ze sebe viny.
Je to láska, zklamání, bolest a strach,

taky nás v životě potká i krach.
Život je krásný, život je milý,

je nutné v životě však čas chvíli mít.
Překonat krizi, přetrpět chvíli,
ve které člověku nechce se žít.

Ber ale vše, co život ti dá,
radost i smutek, lásku i bolest,
které ti člověk může i přinést.

Pak se ti do vzpomínek všechno hned přidá.

              Veronika Bednářová, 6. C
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VÍTÁME VÁS

Už  druhé  číslo  časopisu  Vás  zve  k  pobavení  a  zábavě. 
Na  stránkách  Neználka  se  dozvíte  mnoho  nových  informací 
a  zajímavostí.  Naleznete  zde  hry,  pozoruhodnosti  o  sportu,  módě, 
zvířátkách či historii, horoskopy, básničky, rozhovory aj. Každý si tu 
najde jistě to své. Pokud byste měli nějaký nápad či námět na článek, 
rádi ho zveřejníme. Všechny příspěvky jsou vítány.

Důležitá data v kalendáři:
1. 12. – Světový den boje proti AIDS
2. 12. - Mezinárodní den za vymýcení otroctví
3. 12. – Světový den zdravotně postižených
5. 12. – 2. adventní neděle (bronzová)
7. 12. – Mezinárodní den letectví
10. 12. – Den lidských práv
12. 12. – 3. adventní neděle (stříbrná)
19. 12. – 4. adventní neděle (zlatá)
24. 12. - Štědrý den
25. 12. – 1. svátek vánoční
26. 12. – 2. svátek vánoční

       Prosincový oslavenec:
Vanessa  Anne  Hudgens se  narodila  14.  12.  1988  v Salinas, 
v Kalifornii. Je filipinsko-portorikánsko-irsko-americko-indiánského 
původu. Její kariéra začala v muzikálních divadlech, když jí bylo 8. 
Hrála  role  jako  např.:  Evita,  Carausel,  The 
Wizard of Oz, Cinderella, a Damn Yankess aj. 
V roce 2003 debutovala  ve filmu Třináctka. 
V r. 2006 zužitkovala svůj talent v muzikálu 
High School Musical.  

                                       
       Daniela Dvouletá, 6. C
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ANKETA
1) Co vám bude nejvíce na škole chybět? A co vám naopak   

chybět nebude?
- Chybět mi bude možná tak pan učitel Navrátil a Zábranský,  
   jinak se těším, až odejdu.
- Budou mi chybět ti lidé, co jsem s nimi každý den, a chybět mi 
   nebude, ... tak to nevím…. 
- Nejvíce mi budou chybět asi spolužáci,  kamarádi  a někteří  

               učitelé. Nebude mi chybět školní pozemek.

     2) Na jakou nejbližší akci se těšíte? A proč?     
- Na Silvestr.
- Na polonézu - nezapomenutelný zážitek. 
- Na vánoční jarmark. 

     3) Tančíte polonézu? Líbí se vám to? 
-Tančím, líbí se mi to. 
- Ano. Jistě !!
- Ano tančím a jsem spokojená.

     4) Už víte, kam půjdete po základce? 
- Do Brodu na průmyslovku. 
- No tak trošku ano.  
- Chtěla bych na Gymnázium v Uherském Hradišti. 

      5) Bojíte se nové školy? 
- Ani ne, těším se. 
- Ani ne.
- Trošku ano, nevím, co od toho čekat. 

      6) Bude vám scházet vaše třída? 
- Jak kdo.
- A moc. 
- Každopádně.

Odpovídali: Martina Žilínková, Honza Řihák, 
                  Petra Malovaná.                     Nikola Honelová, 9. C
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HOROSKOPY NA PROSINEC

Beran:  Karty  vypovídají,  že  tento  měsíc  se  neustále  budete  potýkat 
s finančními problémy.
Býk:  Karta  zamilovanosti  napovídá,  že  ve  světě  neexistuje  dokonalé  
řešení. Tento měsíc se budete potýkat s partnerem a také                       s  
výběrem. 
Blíženci: Tento  měsíc  se  nepohnete  z místa,  což  je  pro  vás  velmi  
zničující.  Máte  před  sebou  těžký  úkol,  někomu  pomoci  a  přeci  
neudělat zmatek.
Rak: Karta  Ďábla  vám  dává  ponaučení,  že  nesmíte  podceňovat  zlo.    
Budou  vás  strhávat  emoce  a  vášně,  je  čas  vylézt  z  ulity,  ale  jednejte 
opatrně. 
Lev: Slunce je vaše karta a také Slunce vás po celý měsíc bude hřát.  Je 
to energie pro vás, nabíjí vás, uzdravuje.
Panna: Většina zrozenců Panny dostane tento měsíc novou naději          
od  Hvězdy.  Jsou  tu  nové  lásky,  přátelství,  ale  i  obchodní  
transakce.
Váhy: Mág,  Kejklíř,  hlídejte  si  dobře  své  finance,  dostanete  novou   
inspiraci,  jak  je  rozmnožit.  Vaše  myšlenkové  pochody  Mág  zrychlí   
a využije.
Štír: Chovejte se k druhým tak,  jak  chcete,  aby se chovali  oni  k vám.   
Tento měsíc vám Císař dává ponaučení.
Střelec: Blázen si  s vámi hraje.  Probudí  ve vás divokost.  Neriskujte,  dny 
k tomu budou nabádat a Blázen se vám jen vysměje.
Kozoroh: Tento  měsíc  vám esa disků dávají  možnost  si  finančně polepšit. 
Nebudete  na  tom  špatně.  Začnete  i  něco  mnohem  
výnosnějšího. Do budoucnosti budete zaopatření.
Vodnář: Princ  holí  vám dodá  sebedůvěru.  Budete  mít  pochopení  pro  lidi  
okolo  sebe.  Mnozí  mohou  tento  měsíc  díky  své  ohnivé  energii      
od Prince získat povýšení, či přidáno.
Ryby: Karta Smrti vám dává do vínku vědění, že smrt je jen přechod    
ze  tmy  do  světla.  Je  to  karta  změn,  něco  nového  vám  může   
začít. Ať jde o vztah, či práci. Tento měsíc můžete změnit i svůj životní 
styl.                                                                           Marek Brunclík, 9. C  
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ZVĚŘINEC
JAK SE STARAT O ANDULKU

Pokud si přejete andulku jako přítulného člena rodiny, měli 
byste myslet na to, že tento malý, chytrý ptáček pro svůj život od vás 
také něco vyžaduje. Totiž lásku a společnost, volnost k létání, větve 

s kůrou na šplhání a na oštipování, hračku ke shazování a také někoho, 
kdo by ji zase zvedal, a mnoho dalšího. Abyste nebyli nemile překvapeni, 

je zde několik bodů k zamyšlení: 

ŠEST POMOCNÝCH RAD PŘI VAŠEM ROZHODOVÁNÍ: 
• Andulka se dožívá věku 12-14 let. Jste připraveni vzít na sebe 

zodpovědnost za ni na tak dlouhou dobu?  
• Máte trvalé místo na klec?
• Jak  byste  reagovali,  kdyby  vaše  andulka  zůstala  bojácná 

a nenaučila se mluvit?
• Máte na ni dostatek času?
• Kdo si bude s andulkou hrát, zpívat jí a hlavně se o ni starat?
• Máte  doma  ještě  jiná  domácí  zvířata,  která  by  se  nemusela 

s  andulkou snášet?

Dříve  než  se  vydáte  do  obchodu  se  zvířaty  nebo  k  chovateli, 
poznamenejte si, co všechno byste měli ještě pro andulku pořídit:

• Směs zrní.
• Klasy senegalského prosa. Je to pamlsek a zároveň hodnotná 

strava.
• Kámen pro ptáky na obrušování zobáku.
• Koupelnička.
• Napáječka.
• Hračka. Malé zrcátko a zvoneček k zavěšení na klec, aby se 

andulka uklidnila po odloučení od svých druhů. 
• Písek na posypání dna klece. 

          Anežka Fryštáková,
            Denisa Churá, 8. B
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ZE SPORTU
VOLEJBAL

Volejbal (z anglického volleyball: volley =  volej,  přímé  odehrání 
míče, aniž by se dotkl země, ball = míč; česky též odbíjená) je týmový 
míčový sport,  ve  kterém  se  dvě  družstva  na  obdélníkovém  hřišti 
rozpůleném sítí  snaží  odehrát míč na soupeřovu polovinu tak,  aby ho 
soupeř nezpracoval a míč se dotkl země. Volejbal pochází z USA, ale 
dnes je populární po celém světě. Hrají ho muži i ženy. 

Hrací  plocha  a  vybavení:  Volejbal  se  hraje  na  obdélníkovém 
hřišti  o  rozměrech  18×9 metrů,  které  je  rozděleno  na  čtvercové 
poloviny střední čárou,  nad kterou visí  jeden metr vysoká síť,  jež je 
napnuta tak,  že její  horní  hrana vede nad zemí ve výšce 2,43 m při 
zápasech mužů a 2,24 m při zápasech žen. Okolo hřiště je volná zóna, 
která musí  na  každé straně být  nejméně  3 m široká.  Nad povrchem 
hřiště  musí  být  nejméně  7 m volného  hracího  prostoru.  Na  každé 
polovině  hrací  plochy  je  3 m  od  střední  čáry  a  rovnoběžně  s  ní 
vyznačena útočná čára, která vymezuje na každé polovině tzv. přední 
zónu.  Nad  postranními  čárami  jsou  na  síť  svisle  připevněny anténky, 
které  vymezují  povolený prostor  přeletu sítě. Volejbal  se  hraje 
s kulatým míčem z kůže či syntetické kůže. Jeho obvod je 65–67 cm 
(tzn. průměr cca 21 cm), váha 260–280 g. 

           
           
                                                                                          Lukáš Belant, 
                                                                                Marek Brunclík, 9. C
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HISTORICKÉ OKÉNKO

Leopold I.

Český a uherský král, římskoněmecký 
císař.  9. 6.  1640 (Vídeň - Rakousko) - 5. 5. 
1705 (Vídeň - Rakousko).

Říkalo  se  o  něm,  že  kdyby  byla 
vypsána  soutěž  o  nejošklivějšího 
a nejpyskatějšího Habsburka,  Leopold I.  by 
nesporně vyhrál. Jeden turecký cestovatel si 
do deníku napsal, že se dá pochybovat o tom, 
jestli v něm chtěl Alláh stvořit člověka. Měl 
prý lahvovitou hlavu, ploché čelo, kulaté oči, 
uši  velké  jako  dětské  pantofle,  nos  jako 

nezralý  hrozen  vína  a  odulé  pysky  jako  velbloud.  Jeho  postava  byla 
podle jiného pozorovatele malá,  hubená a ošklivá.  Krom toho měl prý 
dolní  pysk  tak  velký,  že  mu  tam  za  deště  pršelo.  Prostě  krasavec 
k pohledání. 

Ke trůnu se dostal úplně náhodou. Původně měl být mnichem, ale 
jeho starší bratr zemřel na černé neštovice, takže musel na trůn on. 
Jeho heslo znělo: ,,S rozvahou a pílí“. A s rozvahou a pílí vládl 48let. Prý 
byl hodně zdatný na učení cizích jazyků, ale česky se nenaučil. O České 
království moc nestál, ale roku 1680 alespoň vydal robotní patent, kde 
nařídil,  že  pracovat  na  panském  se  bude  nanejvýš  tři  dny  v týdnu, 
v neděli a ve svátek vůbec.
   Něco k jeho zálibám:  rád hrál  na různé hudební  nástroje,  skládal 
hudbu a dirigoval  dvorní  orchestr.  Když mu zemřela jeho první  žena 
Markéta Marie Španělská, složil pro ni truchlivou skladbu. Ženatý byl 
celkem třikrát. Jeho poslední žena Eleonora Magdalena Falcká byla prý 
sice moc zbožná a skromná, neměla ráda okázalost a přepych, ale jinak 
byla ošklivka k pohledání, takže se k Poldíkovi náramně hodila. 
                                
                                                                           Michaela Machová, 9. B
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU JITKOU BANOU:

1) Kolik Vám je let?
   28 let.
2) Je pravda, že jste právě dostudovala? Jakou školu?
    Ano, Univerzitu Komenského v Bratislavě.
3) Plánujete mít do budoucna děti? Kolik?
    Mám vás ve škole tolik, že je momentálně nepotřebuji . Ale            
    do budoucna určitě ano.
4) Na naší škole učíte angličtinu. Bavila vás, když jste byla mladší?
    Pokud to vezmu na ZŠ, tak ano. SŠ mi ale angličtinu zprotivila, 
   dokonce jsem odmítla tatínkovu nabídku studovat v Austrálii.
5) Oblíbila jste si nějakou třídu? 
    7. - 9. ročníky.  Šestáčky totiž neučím. Mám své oblíbené, ale  
    které, to neprozradím. 
6) Umíte jezdit na motorce?
    Řidičák mám, ale motorku ne…. Takže zahajuji veřejnou sbírku….    
    Na číslo 00777xxx .                
7) Kterou barvu máte ráda? Kterou naopak ráda nemáte?
    Nezáleží na barvě, ale na druhu oblečení, typu auta,….
8) Třídíte důkladně odpad? 
    Ups, nejsem ten nejlepší „odpadkář“.
9) Proč jste si vybrala, že budete učit zrovna na této škole? 
    Bylo jedno krásné letní prázdninové páteční odpoledne. Zazvonil   
    telefon a na druhé straně se ozvalo: ,,Dobrý den, u telefonu             
    J. Jurnykl ZŠ ve St. Městě. Vedle mě stojí p. uč. Tomešková 
    (Balážová)…“ = tak ta mě doporučila, protože jsme spolu chodily       
    do školy….
10) Kterou muziku nejraději posloucháte?
     Hip Hop, Arabskou ….
11) Umíte vařit? Které jídlo Vám jde nejlépe a které Vám vůbec nejde? 
     Samozřejmě, jsem šťastná za restaurace. Ale nejlepší vaření je 
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     stejně s varnou konvicí, mikrovlnkou a troubou… značka – 
     NEZNÁMÁ. 

Tereza Schűtzová,  9. C
MÓDA

Bohémský styl pro podzim 2010.
Bohémský  styl  je  inspirovaný  hippie  módou  70.  let. 
Základem odvážných kombinací je vrstvené oblečení s 
bohatým mixem vzorů. Nezbytnou součástí modelů pro 
dokonalý vzhled je stále módní denim a úplet.
Móda pro podzim 2010 v uvolněném stylu s prvky hippie 

je spojená s takovými jmény 
jako  je  Kate  Moss  nebo 
dvojčata Olsenova. Etnické a 
květinové  potisky,  prvky  vintage,  výšivky, 
dlouhé šály či šátky a mnoho dalšího přináší 
podzimní móda v bohémském stylu.

                                      
                                       Anežka Fryštáková,
                                          Denisa Churá, 8. B

KAM ZA KULTUROU V UHERSKÉM HRADIŠTI?
                  
Kino Hvězda                 Slovácké divadlo      
Harry Potter a relikvie smrti         Bůh masakru
Já, padouch                                    Obchodník s deštěm

Cikáni  jdou  do  nebe 
Naši furianti

  Tenor na roztrhání  
  Cikáni jdou do nebe          

Jaromír Talák, 7. A
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Testík o filmech
          

1) Jak se jmenuje upír ze ságy 
    Stmívání, který se zamiloval 
    do člověka?

a) Mike Newton
b) Jacob Black
c) Edward Cullen
d) Charlie Swan

2) V     kolikátém díle Pirátů    
    z     Karibiku zemřel Jack   
    Sparrow?

a) v prvním
b) ve druhém
c) ve třetím
d) nezemřel v žádném

3) Jak se dostala Alenka         
       ve filmu Alenka v     říši divů   
       do jiného světa?

a) letadlem
b) na kole
c) městskou 

hromadnou dopravou
d) spadla do díry

4)  Kdo  zemřel  na  konci  filmu 
     Harry Potter a Fénixův řád?

a) Sirius Black
b) Albus Brumbál
c) Lord Voldemort
d) Harry Potter

5) Co se ukrývalo ve filmu Piráti 
    z     Karibiku a truhla mrtvého   
    muže  v     truhle  Daveyho      
    Jonese?
          a) Oko Daveyho Jonese
          b) Srdce Daveyho Jonese
          c) Prsty Daveyho Jonese
          d) Zuby Daveyho Jonese

6)  Jak se jmenoval upír, který 
     na konci filmu Stmívání kousl 
     Bellu Swan do ruky?

a) James 
b) Laurent
c) Emmet
d) Jacob

 7 ) Kolik  je  dosud  natočených 
dílů Harryho Pottera včetně 
     posledního   dílu,   který   se 

     teprve dostane do kin?
a) 8
b) 5
c) 9
d) 7

8)  Jak  se  jmenoval  ve  filmu  
      Alenka v     říši divů kocour?  

a) Usměváček
b) Šklíba
c) Kloboučník
d) Chloupek

           Pokračování na str. 12.
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9) Jak se jmenoval Měsíc       
       ve filmu Avatar, na který 
       přiletěli na výzkum?

a) Andora
b) Pandora
c) Audora
d) Země stínů

10) Jak se jmenoval ve filmu 
      Madagaskar lev?

            a) Marvin
            b) Alex
        c) Harry
        d) Gorgie
                           

         
                

Martina Tománková, 8. B

UHODNEŠ?

Žádné rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Co je to?
(Šnek.)

Víš, proč bůh stvořil Evu?
(To, aby měl Vašek s kým zpívat.)

Víte, kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších?
(Páv.)

Každé ráno vesele tahá spáče z postele. Za tu službu nevděčníci, hned 
ho klepnou po palici. Co je to?
(Budík.)
                                                                              Kamila Fraňková, 8. C

Řešení testu o filmech:  1c, 2b, 3d, 4a, 5b, 6a, 7a, 8b, 9b , 10b.
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BULVÁR

Vypadá to, že Talentmania je lepší než Česko Slovensko má 
talent, a to 3 x 2!!!

 Hlasy čtenářů blesk.cz:  
 Talentmania 28% x 72% Česko Slovensko má talent.
 Sledovanost:              
 Talentmania 55% x 45% Česko Slovensko má talent.
 Podle fanoušků na Facebooku: 
 Talentmania  55% x 45% Česko Slovensko má talent. 
 Podle článků na Google:      
 Talentmania  60% x 40% Česko Slovensko má talent.
 Vyhledávaní podle seznamu:
 Talentmania 39% x 61% Česko Slovensko má talent.

Podívejte se na porotce z     Talentmanie - neuvěřitelné podoby!!!  

                                                                    Veronika Čechmánková, 8. B
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LUŠTĚNÍČKO

OPTICKÉ KLAMY

Lukáš Belant, 9. C
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KOMIKS

 
Simona Genrtová, 6. C
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PERLIČKY Z HODIN

„Který skladatel složil Čtvero ročních období?“
„Antonio Banderas.“

„Proč se Hittler zabil?“
„Přišel mu účet za plyn.“

„Jak se jinak na čtyři řekne vesnice?“
„Oves“

        Nikola Honelová, 9. C

VTIPY

1) Víte proč jsou vtipy o blondýnkách krátké a jednoduché?
    (Aby je muži a brunetky pochopili!!!)

2) Jak blondýnka zabíjí kapra?
    (Utopí ho.)

3) Jak spáchá blondýnka sebevraždu? 
   (Naskládá svoje oblečení do sloupečku a skočí dolů.) 
                                                                       Iveta Opluštilová, 8. B
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