


Leden

Tak už je tu zase leden,
 ten, co vládne sněhem, ledem.

 Narazíme beranice,
 navlékneme rukavice.

 
 Vyrazíme směle ven

 za ledem a za sněhem.
 Mráz nás štípe do tváří,

 oči se nám rozzáří.
 

 Leden, ten je vlastně prima,
 i když je nám hrozná zima.
 Vrátíme se zmrzlí domů,

 dáme čaj (a něco k tomu).

Anežka Fryštáková 7.B
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Máme  tu  leden  a  s  ním  konec  vánočních  prázdnin  a  prvního 
pololetí. Sedmé ročníky čekají lyžařské výcvikové kurzy, deváté ročníky 
se začínají  pilně  připravovat na  přijímací  zkoušky na  střední  školy a 
většina z nás se snaží si co nejvíce vylepšit konečné známky. Zkrátka 
leden je hektický měsíc pro většinu žáků. Ale můžeme se těšit na školní 
akce, jako například ples školy s polonézou 9. ročníků.
 Tento  měsíc  objevíte  v časopise  horoskop,  zábavný  komiks, 
můžete se pobavit nad vtipy a lámat si hlavy nad hádankami. Přejeme 
pěkné počtení.

Důležitá data v kalendáři

1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 
6. 1. Tři králové 

Lednový oslavenec

Orlando Bloom 

Orlando  se  narodil  a  vyrůstal  v  Canterbury  
v  Anglii  spolu  se  svou  mladší  sestrou 
Samanthou.  Už  od  mládí  chtěl  být  hercem  
a díky podpoře své matky se začal zúčastňovat 
místních hereckých festivalů. V 16-ti letech se 
přesunul do Londýna, kde se připojil k National 
Youth  Theatre,  poté  získal  stipendium  
na  herecké  škole  British  American  Drama 
Academy.  Na  konci  působení  se  skupinou  si 
zahrál tajného agenta ve hře "A Walk in the Vienna Woods“, což mu 
pomohlo k malé roli v britském televizním filmu "Wilde" (1997). 

Tereza Klovaničová, Věra Kromsiánová 9.C
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ANKETA

Ptali jsme se našich milých paní kuchařek.

Jaké jsou výhody a nevýhody práce ve školní jídelně ?
Výhod by  se  našlo  několik,  ale  vzhledem ke  krizi  je  velkou výhodou 
samotné zaměstnání.
A nevýhodami je malý zájem dětí a rodičů a také co se ve školní jídelně 
připravuje.

Jste spokojeni se zařízením celé jídelny? 
Kuchařky by si přály modernizaci celé kuchyně a nové jídelní zařízení, 
které je 30 let staré.

Jaké jídla vaříte nejraději?
Všechna . Sladká i slaná , masitá či bezmasá. 

Co  říkáte  na  vracení  nedojedených  obědů.  Které  se  vracejí 
nejčastěji? 
Všem se člověk nezavděčí. Nejvíce se vracejí ta jídla, která se nevaří 
v rodině. Nejsou na ně děti zvyklé.

Jaký máte názor na současnou nezdravou stravu žáků ? Co by ji 
mohlo změnit? 
Na poslední otázku byla jasná odpověď … 
Ve školní jídelně se vaří zdravě !  

Ivana Fusková, Jakub Šesták, 9.C
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Komiks
Kateřina Malinová, Sabina Phamová, 6. C
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Úspěch žáka naší školy

Žák Michal Skryja z 9.B se pod skvělým trenérem p. učitelem 
Janem  Zábranským  dostal  do  Národní  volejbalové  ligy.  Volejbalovou 
kariéru začínal ve 12 letech v Uherském Hradišti na ZŠ Za Alejí. Ve 
svých  13  letech  začal  hrát  za 
Staré Město žáci. O rok později 
i za Staré Město junioři a ve 14 
letech  i  za  UH  Slováckou 
akademii.  V současné  době 
hraje  za  Staré  Město  žáci  
i junioři. Uherské Hradiště mix. 
junioři  s  muži  (Slovácká 
akademie) a začíná hrát v KCM 
(Krajském  centru  mládeže)  
a národní ligu za Zlín žáci. 

Michal má 5 - 6 tréninků týdně. Teď už kvůli dojíždění do Zlína nebude 
stíhat všechny, a proto  je omezí na 4 - 5 tréninků týdně. Po dlouhém 
plácaní v okresu, později v kraji ho teď čeká ,,Nároďák‘‘  a příští rok 
extraliga za Zlín kadeti. 

A nakonec: my všichni Ti přejeme hodně úspěchů. 

Petra Vávrová, 9.B
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Uhodneš ?

1. Víte, jaký je rozdíl mezi pádem z     1. a 10. patra?  
        Z 1. slyšíte bum! Ááááááá. Z 10. Ááááááá! Bum! 
2. Spadne to do vody a vodou to ani nehne. Co je to?  
        Stín.
3. Jak volá blondýnka do elektrárny?  
       Křičí do zásuvky.
4. Když máš dvacet jedna ryb a koupíš jednadvacet ryb,     kolik ti        

zbude?
       Jedna, protože když máš dvacet jedna ryb a koupíš JED NA
       DVACET ryb, tak ti zbude jedna.
5. Co jsou Moraváci?  
       To jsou Slováci, kteří nedošli do Prahy.
6. Víte, proč se musí smrtka tahat s     kosou?  
        Protože neudělala papíry na kombajn.
7. Víte, co je kostra v     dětském pokoji za skříní?  
       Vítěz loňské hry na schovávanou.
8. Víte, co se stane ze Sněhurky, když se dotkne drátu elektrického     

napětí?
       Popelka. 
9. Co je to: nejí to, nepije to a přece to roste.  
     Ceny.    
10. Jaký je rozdíl mezi mrazem a traktorem?  
     Když vám po zádech přejede mráz, dá se to vydržet.
11. Co vznikne zkřížením cukráře a astronoma?  
     Orion, naše čokoládová hvězda.
12. Jaký je nejlepší manžel?  
    Archeolog, čím je žena starší, tím je pro něj zajímavější. 

Miroslav Pištěk 7.B
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Horoskop
Vodnář 21.1.-18.2.

Podstata: osvobození 
Vládce: Saturn, Uran
Dny týdne: středa, pátek, sobota
Živočichové: kůň, pes, medvěd, papoušek, opice
Rostliny: mimóza, tymián, rozmarýn, majoránka, topol, švestka
Kameny: safír, diamant, akvamarín, beryl, ametyst, opál
Kov: uran a všechny radioaktivní kovy
Barvy: tmavě fialová
Čísla: 4, 5, 6, 9, 10, 34, 39, 49
Silná stránka: nekonvenčnost
Slabá stránka: agresivnost
Charakter: sangvinický
Sympatická znamení: Váhy, Blíženci, Býk, Ryby
Neutrální znamení: Lev, Štír, Střelec, Vodnář, Rak
Pozor na: Býk, Panna, Kozoroh

O znamení:
Lidé v tomto znamení se nehoní za majetkem. Považují duševní život  
za mnohem důležitější. Mají silně vyvinutou intuici. Jsou to všestranní 
lidé a velmi vynalézaví. Rádi riskují a experimentují. Možná právě proto 
se v tomto znamení narodilo mnoho významných myslitelů,  vynálezců  
a badatelů. Dokonale dokáží realizovat své myšlenky, které by se přece 
jen na první pohled nemusely jevit reálně.

Známé osoby v tomto znamení:
Jennifer Aniston, Alan Alda, Kurt Cobain, Tereza Najdekrová, Kateřina 
Brožová

Barbora Maňáková, Martina Plačková 6.C
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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%3Dbyk%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
http://horoskopy.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=15667&P_soubor=%2Fhoroskopy%2Findex.php%3Fznameni%3Dvodnar%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%3Dlev%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%3Dbyk%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%3Dvahy%26subakce%3D1%26akce%3Dzv


Bulvár

Rozchod  Bartošové a Pomeje 
Jiří Pomeje (44) prolomil mlčení a poprvé se 

rozpovídal o rozchodu s Ivetou 
Bartošovou (43), která ho před 
několika dny vykopla z domu. 

Jiří Pomeje promluvil poté, co na Ivetu marně 
čekal před Městským soudem v Praze, kde
v úterý dopoledne probíhalo odvolací řízení ve 
věci dohledu „sociálky“ nad výchovou Ivetina 
syna Artura Štaidla.
Když Pomeje pochopil, že se s Ivetou ani 
tentokrát neuvidí, vydal se sám bloumat 
po nábřeží u pražského Mánesa. S hlavou v dlaních a cigaretou vypadal 
poněkud nepřítomně a rezignovaně. Žádný vztek, velká gesta, když 
s někým mluvil po mobilu. To, co nedokázal berňák a exekutoři, se 
zřejmě povedlo Ivetě Bartošové. Divokému kohoutovi spadl hřebínek. 

Adela Banášová chce dítě
Adela Banášová (29) se nechala slyšet, že do dvou let chce dítě. Její 
přítel Peter Modrovský (25) má ale jiné plány. 
Peter a Adela by se měli rychle shodnout, jinak to nedopadne dobře. 
Zatímco krásná moderátorka začíná snít o děťátku, její partner o tom 
vůbec neuvažuje!
V pořadu Markíza Na Střeše se dokonce začali o svoji budoucí ratolest 
přít. Zatímco Adela už několikrát nadhodila, že by se ráda do dvou let 
usadila a počala rodinu, její partner je na tom úplně jinak. „Petr mi musí 
neustále připomínat, že dítě do dvou let mít nechce, nejdřív tak za pět 
let. Každý den se o tom dohadujeme."

Veronika Čechmánková, 7. B

9



Akce školy
Vánoční turnaj v bench pressu

V úterý 22. prosince se uskutečnil na naší škole vánoční turnaj v silové 
disciplíně  zvané  bench  press.  Soutěže  se  zúčastnilo  20  žáků.  
Soutěž  spočívala  v  množství  zvednutých  kil  vleže  s  širokou  činkou. 
Základní váha byla 40 kg. Na úvod podstoupili všichni soutěžící vážení, 
poněvadž množství kil zvednutých se odečítal od váhy těla. Vítězem se 
stal Tomáš Vítek z 9. A, který dokázal zvednout 65 kg při vlastní váze 
60 kg. Druhé místo patřilo Adamovi Bučkovi z 9. D, který zvedl 55 kg a 
třetí místo obsadili Soško David, Kaňovský Adam. Absolutní vítěz byl 
však  David  Kellner  9.  C,  který  bez  větších  problémů  zvedl  90  kg, 
protože však na činku již nebylo co nakládat, musel  závod ukončit. Při 
jeho formě jsme přesvědčeni,  že min.  100 kg by v jeho možnostech 
určitě  bylo.  Klukům  gratulujeme  a  soutěž  se  jistě  do  budoucna 
pravidelně zopakuje.

                                                                                           J. Zábranský

Školní turnaj ve stolním tenisu

V pondělí  21.  prosince  proběhl  již  tradiční  turnaj  ve  stolním tenisu.
Na začátku celého turnaje stálo 80 "stolních tenistů". Nemilosrdným 
systémem k.o. během první vyučovací hodiny vypadla polovina a během 
další hodiny k nim ještě přibylo dalších 20 smutných účastníků. Zbylo 
posledních  dvacet,  kteří  se  mezi  sebou  poprali  o  5  finálových  míst. 
Finálová  skupina  se hrála  systémem každý s  každým.  Tak se nám to 
zamíchalo, že po odehrání všech finálových zápasů měli tři hráči stejný 
počet bodů i stejné skóre. Následoval proto miniturnaj této vyrovnané 
trojice,  kde  se opět  navzájem  všichni  tři  porazili.  Proto  se  museli 
počítat  body a  nakonec tím nejšťastnějším byl  Ondřej  Páč z 9.  B.  
Na druhém místě skončil Lukáš  Vaculík z 9. D a na třetím místě Jirka 
Zambal z 8. D. Úspěšným stolním tenistům BLAHOPŘEJEME!

                                                                                          M. Motyčka

10



Najdi rozdíly

Tereza Geržová, 6. A
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Rozhovor s p. učitelem Martinem Balážem

1.  Umíte hrát na n  ě  jaký hudební nástroj? Pokud ano, který?  
     Trubka, flétna a klavír.
2.  Co Vám nejvíce vadí na nás žácích?
     Dokážu překousnout cokoli, ale lhaní mi vadí ze všeho nejvíc.
3.  Jaký dárek Vám na Vánoce udělal největší radost?
     16 párů ponožek.
4.  Jak a kde jste trávil vánoční prázdniny?
     Prázdniny jsem trávil doma se svou rodinou a svými přáteli.
5.  Uznáváte náboženství?
     Ano, římskokatolické.
6. Pokud byste mohl mávnout kouzelným proutkem, co byste na sv  ě  t  ě   
    zm  ě  nil?  
    Zrušil bych všechny války, které se ve světě dějí, a také bídu, kterou 
trpí mnoho lidí.
7.  Jak všichni víme, máte za manželku naši paní učitelku Balážovou. Je 
     na vás hodná? Nezlobí vás?     
     Pořád
8. Chtěl jste být vždycky učitelem? 
    Chtěl jsem být učitelem na ZUŠ a také doufám, že se mi to splní.
9.  V jakém m  ě  síci jste se narodil, v jakém jste znamení – myslíte si, že  
     Vás n  ě  jak ovliv  ň  uje  ?
     Narodil jsem se v květnu ve znamení blíženců. Horoskopy moc 
     nesleduji.
10.  Co d  ě  láte nejrad  ě  ji ve svém volném   č  ase, máte n  ě  jaké koní  č  ky  ?
      Zabývám se folklorním tancem, hrou na trubku a rád rybařím.
11.  Zahrál byste si rád v n  ě  jakém filmu?  
     To mě nikdy moc nelákalo…možná v nějaké komedii.
12. Kam byste jel nejrad  ě  ji na dovolenou?  
     Kamkoliv, kde bude teplo, teplé moře a krásná příroda.
                    

Petra Vávrová, Tereza Lukašíková, 9.B
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Kam za kulturou v Uherském Hradišti:

  Městská kina UH :                   Slovácké divadlo :         
                                       
  Princezna a žabák                                 Harold a Maude
  Zakletý v čase                                      Donaha !
  Kawasakiho růže                                   Naši furianti
  Planeta 51                                             Carmen
 

Městská kina UH - Zakletý v     čase :   

Knihovník  Henry (Eric  Bana)  trpí  zvláštní  genovou poruchou - 
chronickou  dislokací  v  čase.  Může  nedobrovolně  cestovat  časem  -  
ve stresujících situacích najednou prostě zmizí a objeví se úplně nahý 
v minulosti nebo budoucnosti,  obvykle na místech nebo u osob, které 
jsou nebo byly v jeho životě důležité. Z jeho úhlu pohledu poprvé potkal 
svoji ženu Claire (Rachel McAdams), když mu bylo 28 a jí 20. Při jejich 
prvním  setkání  mu  Claire  tvrdí,  že  ho  zná  celý  její  život,  ale  on  si 
nemůže vzpomenout, že by ji někdy předtím viděl. Až když mu je 40  
a už je dávno s Claire ženatý, cestuje časem do Claiřina dětsví a setká 
se s ní, když jí bylo 6 let. Od té doby se pravidelně na svých toulkách 
časem  vrací  do  Claiřina  dětství,  což  má  následky  pro  oba  dva.  Film 
kombinuje vášnivou milostnou romanci s prvky sci-fi.

Iveta Opluštilová, 7. B
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Test o seriálu Přátelé

1. Za koho se provdala Pheobe? 2. Jak se v jednom díle 
    přejmenovala Pheobe?

   a) za Joeyho     a) princezna Consuela 

   b) za Chandlera     b) Jennifer Aniston     
   c) za Mika     c) princezna Mia     
   d) za Rosse     d) Cortneey Cox

3. Jak se přejmenoval Mike? 4. Co schovává Monika 
        v komoře?
    a) Einstein     a) časopisy 

    b) blbstein     b) nepořádek 
    c) princ Sebastian     c) jídlo
    d) princ Rookwood     d) nádobí

5. Jaké příjmení má Mike? 6. Co dělá Chandlerův 
    otec?

   a) Hennigen     a) transvestitu          
   b) Watsson     b) číšníka     
   c) Tribbiany     c) prodavače    
   d) Geller     d) právníka

Řešení:
1 c, 2a, 3b, 4b, 5a, 6a

Andrea Zavřelová, 7. D
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Luštěníčko
  

jablko
trnka 

broskev          ananas
  
grep                fíky

hruška            datle
  
kiwi                 kokos

                                                                                 banán 
pomeranč

         
Ríša Fryšták,  7. B        
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Vtipy na poslední stranu

Jirkova poznámka
Jirka dostal poznámku: Váš syn nemá žádné znalosti. Otec odepsal: 
Proto chodí do školy!

Nervy až u zadku
K zubaři přijde pacient s bolavým zubem. Doktor ho prohlédne a 
říká:,,Nedá se nic dělat, budu muset vrtat hodně hluboko až na nerv.“ 
„Tak to se pane doktore zapotíte, já mám nervy až u zadku.“

Veverka
Veverka sedí na stromě a louská oříšky. První oříšek - stříbrné šaty, 
druhý oříšek - zlaté šaty, třetí oříšek - diamantové šaty. Veverka se 
rozpláče a povídá: „Já se snad kvůli té pohádce nikdy nenajím!“

Soudce měl náladu
Blížily se Vánoce a soudce měl dobrou náladu. Šel se zeptat 
obžalovaného:,,Tak za co tu jste?“,,Za předčasné vánoční nákupy.“ „To 
přece není žádný přestupek.“ „Jak brzy jste nakupoval?“ ptal se soudce 
překvapeně. „Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.“

Lucie Tománková, Denisa Hradilová, 6. C

Na prosincovém čísle časopisu se podíleli:
Šéfredaktor: Jarmila Balážová
Korektura: Lýdie Podhrázká
Grafická úprava: Iveta Opluštilová
Ilustrace: Stanislava Vaďurová
Redakce: A. Fryštáková, T. Klovaničová, 
V. Kromsiánová, I. Fusková, J. Šesták, 
P. Vávrová, M. Pištěk, B. Maňáková, M. Plačková, V. 
Čechmánková, A. Zavřelová, I. Opluštilová, R. Fryšták, L. Tománková, D. 
Hradilová, L. Šesták, T. Geržová
Za příspěvky děkujeme p. učiteli J. Zábranskému a M. Motyčkovi
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