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Prosinec 
 

Procházím tichou ulicí, 
na nebi měsíc a nic víc. 

Brzy začínají padat první vločky, 
a po ulicích chodí černobílé kočky. 

Za chvíli začne Štědrý den 
a děti běží koulovat se ven. 

Začíná silně padat sníh, 
a všechny děti jezdí na saních. 

O prázdninách pojedeme na hory 
A po nich hurá zase do školy. 

 
Petra Křenová, 8. D 
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Vánoce, 
 Vánoce, přicházejí,  

zpívejme přátelé. Ano tak  
a ještě jinak se to zpívá v písničce. 

 A je to opravdu tady, Vánoce se skokem  
blíží a my také vydáváme prosincové číslo časopisu.  

Přejeme Vám všem, aby se Vám vánoční svátky vydařily, abyste  
udělali svým blízkým radost a pořádně si je užili. Do nového roku  

2008 nezbývá než popřát hodně štěstí, zdraví, lásky, energie a optimismu. 
 

Za redakci Jarmila Tomešková 
 

 
Co o prosinci říkají pranostiky? 

   
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich. 
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený. 
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. 
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu. 
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly. 
Pošmurný prosinec je dobré znamení pro sady, lučiny i všechno osení. 
 
 
 

Důležitá data v kalendáři 
 

24.12. – Štědrý den – večer slavíme narození Ježíše Krista.  
              Svátek má Adam a Eva – první lidé, které Bůh stvořil. 
25.12. – Hod boží vánoční - 1. svátek vánoční  
26.12. – Štěpán - 2. svátek vánoční  
31.12. – Silvestr – tento den končí rok 2007.           
 

Simona Horáková, 8. A 
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Když mi sníh padá za límec 
 

 Sněhové vločky, které se třpytily jako skvostné brilianty, se 
lehounce a zároveň ladně spouštěly z nebeské oblohy. Každičká vločka 
jakoby nesla na svých bedrech nějaké poselství, každá byla zvláštní a 
originální. 
 Některé se leskly do modrých odstínů, jiné zářily průsvitnou 
barvou, kterou jim dala sama Sněhová královna. I když vločky byly 
ledové a někomu připadaly bezcitné i ony měly svůj smutný a nešťastný 
osud. Jakmile se jen stihly dotknout země, zasténaly a jako pára se 
vypařily. Sudičky je zaklely velmi krutě, stačilo jen, aby uviděly v oknu 
záblesk červeného plamínku v krbu a jejich život skončil. 
 Nebylo jim pomoci a nikdo je nemohl zachránit, a proto když mi 
sníh padá za límec, nevadí mi to. Sníh mám ráda, spolu s ním přichází 
naděje, očekávání a radost. Přestože je chladný, dokáže člověka zahřát u 
srdce a pohladit ho po tváři. Zima je nesmírná čarodějnice, která dovede 
nejednomu dítěti vykouzlit úsměv na tváři s růžovými dolíčky. 

Petra Křenová, 8. D 
 

Co mi mráz namaloval na sklo 
 
 Zima je období čarovné, tajuplné, tak trochu pohádkové. V zimě je 
vše zahalené bílým mrazivým tajemstvím. Do ulic padá lehounký bílý 
sníh a celé město pak vypadá jako z cukru. Z komínů se začíná kouřit a 
oblaka kouře se míchají s vločkami. Ve výlohách obchodů se pomalu 
objevuje vánoční výzdoba. Mráz zalézá do všech koutů a zdobí okna 
domů.  
 Když pak člověk leží večer v posteli a dívá se oknem do ulic, vidí 
v matném světle čarokrásné postavy, obrysy barokních domů, s trochou 
fantazie spatříte obličeje, které bdí nad Vaším klidným spánkem. 

Magda Pleváková, 8. C 
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O čem se nám snívá 

Dárky: Čeká tě veliké překvapení. 
 
Hvězda: Budeš mít skvělé zdraví. 
 
Komín: Uděláš si velikou ostudu. 
 
Kometa: Pozor na rozpory a hádky. 
 
Koleda: Někoho z tvých blízkých čeká svatba. 
 
Kristus: Potkáš se s poctivými lidmi. 
 
Oslava: Předpovídá zábavnou činnost. 
 
Podkova: Splní se ti tvá předsevzetí. 
 
Ryba: Setkáš se s novými lidmi. 
 
Sněhulák: Stojíš před šťastnou investicí. 
 
Sníh: Nečeká tě šťastný život. 
 
Skořice: Již brzy budeš dědit. 
 
Svíčka: Čeká tě intimní setkání s oblíbeným přítelem. 
 
Vánoce: Předpovídají zklamání a nepříjemné nemoci. 
 
Vánoční stromek: Zvěstuje získání dárků a radostné chvíle v životě. 
 
Zpěv: Najdeš útěchu u nového přítele. 
 
Zvonek: Čekají tě dobré zprávy a to nejen do budoucna. 

Jana Hrnčiříková, 8. A 
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Vánoční příběh 
 

 Dobrý den! Jsem sněhová vločka Sněženka. Na dveře klepe zima, 
padá sníh, blíží se Vánoce. A já jsem si vzpomněla na minulé Vánoce. 
Tehdy se mi stala moc krásná příhoda a tu bych Vám ráda pověděla. Tak 
tedy dobře, poslouchejte. 
 Stejně jako teď se blížily Vánoce, padal sníh a já jsem stála na 
prahu Vločkového království. Chystala jsem se snést dolů, narovnala jsem 
si sukýnku, popadla paraplíčko a skočila jsem. Když jsem se tak snášela 
dolů, uviděla jsem na ulici malé děvčátko, sedělo skrčené a chvělo se 
zimou. Opatrně jsem se snesla k ní. Když jsem ji chvíli pozorovala, 
zahlédla jsem na její tváři slzy. Byly drobné, pomalu stékaly po vyhublé 
tvářičce a kapaly potichu do sněhu. Bylo mi jí líto. Přemýšlela jsem, jak jí 
pomoci. Vtom jsem si vzpomněla, že mi má královna Sněhulka dala velký 
dar. Řekla mi, že mohu vždy jen jednou za rok pomoci nějakému člověku, 
nebo i zvířátku. Pochopila jsem, že toto zimou se třesoucí vyhublé 
stvoření mou pomoc potřebuje.  
 Ulice byla prázdná, a tak jsem se proměnila ve vílu. Abyste 
rozuměli, tento dar byl také od královny, abych mohla mluvit s tím, komu 
chci pomoci. Děvčátko se na mě podívalo a leklo se: „Kdo jsi? Neublížíš 
mi? Nikdy jsem tě tu neviděla. Jak se jmenuješ? Ty máš krásné šaty!“ 
Děvče chrlilo otázky jednu za druhou. Začala jsem odpovídat: „Jsem 
vločka Sněženka a neublížím ti. Naopak, chci ti pomoci a teď mi řekni, jak 
se jmenuješ a co se ti stalo,“ řekla jsem jí. „Jmenuji se Maruška 
Medvídková.“ Představilo se děvče a pokračovalo: „Když jsem se 
narodila, moji rodiče byli moc chudí, a tak se nemohli o mě starat, a proto 
mě dali do dětského domova. Chodili mě navštěvovat a vždycky, když 
odcházeli, slibovali mi, že hned jak si najdou práci a vydělají si, tak mě 
konečně vezmou domů. Pak ten den nastal, bylo to před rokem v tuto 
dobu. Sbalili jsme mé věci, naložili je do auta, pak jsem nastoupili my. A 
jeli jsme. 
 „Už je to rok a já jsem rodičům ještě nic nekoupila a teď mám dost 
peněz. Chtěla jsem jim něco koupit k Vánocům, ale teď jsem se ztratila a 
nevím, kudy domů.“ Jakmile Maruška dopověděla, pomyslela jsem si, že 
to bude dost těžké, protože v Poníkově (tak se jmenuje toto město) je 
hodně Medvídků. Zeptala jsem se: „Jak se jmenuje tvůj tatínek a 
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maminka?“ „Jaromír a Pavlína,“ odpověděla mi Maruška. „Dobře, teď 
pojď, musíme se dostat za mou královnou, aby nám vykouzlila seznam, 
podle kterého najdeme tvůj dům,“ řekla jsem jí a přehodila jsem jí kolem 
ramen teplý kabát. Pak jsem ji chytla do náruče a vznesly jsme se do 
Vločkového království.  
 Jakmile jsme přistály v království, vydaly jsme se do královniny 
komnaty. Maruška se mě zeptala: „Sněženko, kdo je vlastně tvá maminka 
a tatínek?“ Usmála jsem se. „Má maminka je královna Sněhulka. Víš, 
všechny vločky jsou její děti až na pár starých vloček. To jsou zase naši 
starší příbuzní, víš? A můj tatínek je sněhový král Sněhul, stejně tak i on je 
tatínkem všech vloček až na ty starší.“ Pak jsme konečně dorazili do 
maminčiny komnaty. „Sněženko, to jsem ráda, že tě zase vidím, koho si to 
vedeš?“ Mile mě pozdravila maminka. Vysvětlila jsem jí, že chci téhle 
holčičce pomoci. Maruška jí převyprávěla svůj příběh a poprosila ji o 
seznam. Sněhulka jen luskla prstem a podala Marušce vysněný papír. 
„Ale já neumím číst. Je mi 6 let a do školy půjdu až příští rok,“ vzdychla 
Maruška.  
 „Já umím číst a Sněženka taky,“ usmála se Sněhulka. Po chvilce 
jsme našly Jaromíra a Pavlínu Medvídkovi. Když jsme to oznámily 
Marušce, vesele si poskočila. Pak jsem ji znovu vzala do náruče a snesly 
jsme se přímo před dům Maruščiných rodičů. Maruška se natáhla na 
zvonek. Vtom se otevřely dveře a v nich stanuli oba rodiče. Jakmile svou 
dceru spatřili, oba zároveň vykřikli: „Maruško!“ A Maruška stejně 
vykřikla: „ Maminko, tatínku!“ A padli si do náruče. Maruška vysvětlila 
rodičům, že se ztratila a proč šla sama ven. Rodiče jí zase vysvětlili, že ten 
největší dárek je pro ně ona sama. Všichni mi moc děkovali a vyřídili po 
mně i pozdrav královně Sněhulce. Počkat, právě slyším plakat nějakého 
kloučka! Nashledanou, musím mu jít na pomoc. Doufám, že se Vám můj 
příběh líbil. A abyste věděli, vždycky na Vánoce dostávám od 
Medvídkových přání s pozdravem pro mou královnu. 
 

Michaela Machová, 6. B 
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Co by mi pod stromečkem udělalo radost? 
 
každý dárek                                                           mikrofon 
 
týden volna                                                                   strýc z Ameriky 
 
mobil                                                                            piercing 
 
kdyby mě někdo rozesmál                                            něco originálního 
 
francouzský buldoček                                                   playstations 3 
 
MP3                                                                               kopačky 
 
častější návštěva u koní                                                 zdraví rodiny 
 
že by si na mě vůbec někdo vzpomněl                          paměťová karta 
 
knížky                                                                            žehlička na vlasy 
 
CD                                                                                nový pokojíček 
 
Že bychom byli všichni na Vánoce spolu. 
 
obraz s koněm                                                        digitální fotoaparát  
 
vším 
  
klidnými a příjemnými Vánocemi 
 
lyže 
 
malý brácha 
 
nootebook 
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Komu a čím bych mohl udělat radost já? 
 

vlastním vánočním přáním 
 
Kdybych byla hodná. 
 
lepšími známkami a chováním 
 
Taťkovi – novou sadou udic. 
 
pomocí před Vánoci 
 
Mamince bych chtěla dát novou ložnici.  
Zatím je to ale nesplnitelné. 
 
dovolenou 
 
novou kuchyní 
 
Moje rodina bude spokojena se vším, 
hlavně že půjde o dárek od srdce. 
 
Dárky, nad kterými se zasmějeme. 
 
prstýnkem, náramkem. 
 
CD 
 
dobrými známkami 
 
roztomilým plyšákem 
 
vlastním výrobkem 
 
 
Na otázky odpovídali žáci 8. ročníků. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 9

Akce školy 

Exkurze do Dukovan a Dalešic 

V úterý 27. listopadu se žáci 9. tříd zúčastnili exkurze do Dalešic a 
Dukovan. Vyjížděli jsme ještě za tmy o půl sedmé ráno. 9. A, B a část 9. E 
jeli napřed do Dalešic, druhý autobus s 9. C, D a druhou částí 9. E jel do 
Dukovan. Všude na nás byli přísní, takže obě skupiny musely čekat až na 
danou dobu. My v Dukovanech asi jen 20 minut, ale v Dalešicích čekali 
témeř  tři čtvrtě hodiny. No, možná nevadilo, protože tam byl sníh, což 
byl pro deváťáky neobyčejný zážitek. 

V Dukovanech nám nejdříve promítli 2 filmy, jeden o 
alternativních zdrojích energie, druhý o JE Dukovany. Poté si nás rozdělili 
do tří skupin a ukázali nám, jak to vypadá v elektrárně. Samozřejmě jen 
"jako", protože do provozu se nechodí. Ve skutečné velikosti jsme viděli 
reaktor. Žáci si mohli stoupnout mezi regulační tyče, takže měli až obavy, 
aby je to nezasunulo mezi palivové články. Ale články se spustily jen 
kousek, takže nikoho neohrozily. 

V Dalešicích nám také nejdříve promítli 2 filmy, první o vodních 
elektrárnách a druhý o stavbě Dalešické přehrady a pak nás vzali do 
samotného provozu. Až tam si člověk uvědomí, když vidí ty obrovské 
turbíny, jak ohromnou sílu voda má, když dokáže turbínu spustit na plný 
výkon za 55 sekund. 

Věřím, že mohli být všichni spokojeni s tím, co viděli, ale znáte to. 
Někdo si třeba vůbec neuvědomil, že se sem už nemusí nikdy dostat, 
takže výkladu průvodců nevěnoval až takovou pozornost, jakou by měl.  

Velké poděkování patří i samotným řidičům, kteří jeli velmi 
opatrně a dobře nás dovezli tam i zpět. 

Inka Kubíková 
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Druhé kolo okresního přeboru žáků ve volejbale 

Ve čtvrtek 29. listopadu naši volejbalisti vyrazili na 2. kolo 
okresního přeboru žáků ve volejbale do Nivnice. 
Hned na úvod se střetli s vítězem prvního kola Uherským Brodem.  
První set byl zcela v režii soupeřů. Druhý set se podařilo vyhrát našim 
chlapcům a ve zkrácené hře za velmi dramatických výměn zdolali 
Uherský Brod 2 : 1. Ve druhém zápase porazili Nivnici 2 : 0 a v posledním 
zápase prohráli se Stráním 2 : 0. Obsadili ve druhém kole druhé místo a 
potvrdili vzrůstající kvalitu. Blahopřejeme. 
 
Sestava: Tesař, Bičan, Honig, Skryja, Šmol, Trubačík, Botek, Orálek 

Jan Zábranský 
 

2. místo v okresu v halové kopané 
 

Ve čtvrtek 6. prosince naši žáci vyrazili na okresní finále v halové 
kopané do Bojkovic. 

Po vítězství v okrsku Uherské Hradiště spolu s druhým 
postupujícím  ZŠ UNESCO se v Bojkovicích střetli s ZŠ Uherský Brod a ZŠ 
Dolní Němčí. V prvním zápase porazili ZŠ Uherský Brod 2 : 1. Ve druhém 
zápase narazili na známého soupeře z Dolního Němčí, který nás loni 
porazil. Po chybném začátku jsme prohrávali již 2 : 0, ale obrovskou 
bojovností a vzrůstajícím herním tlakem ze strany našich kluků se nám 
podařilo vyrovnat na 2 : 2. Bohužel v poslední minutě jsme neuhlídali 
soupeřovy útočníky a inkasovali gól na 3 : 2. V posledním zápase jsme 
rozdrtili ZŠ UNESCO 12 : 1 a obsadili tak druhé místo v okresu. I tento 
výsledek je velmi pěkný a klukům gratulujeme k druhému místu. 

Sestava: Trubačík Vít, Břustek Miroslav, Verbík Michael, Lahodný Michal, 
Lukašík David, Maňásek Jakub, Valer Vojta, Melichárek Jiří, Tesař Jakub, 
Balíček Radim, Střítecký Marek 

Jan Zábranský 
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Mikulášský odpal se povedl 
Ve středu 5. prosince vyrazili naši žáci na druhý turnaj v softbale 

do Kunovic. 
Ve skupině porazili Kunovice, Techniku Brno a ve finále ZŠ 

Ostrožská Nová Ves. Za vyzdvižení stojí výkon kapitána Mariana Bičana 
a Lindy Varmužové. Celé družstvo podalo dobrý výkon, který byl 
korunován vítězstvím. Gratulujeme. 
Sestava: Bičan, Varmužová, Osoha, Michna, Maňásek, Mazáč, Herman, 
Štulíř, Štěrba, Orálek (Hasník, Sedlařík, Hurbiš) 

Jan Zábranský 
 

 
Exkurze ve Slováckém deníku 

 
Ve čtvrtek 6. 12. 2007 jsme se v rámci mediální výchovy zúčastnili 

exkurze ve Slováckém deníku. Celou exkurzí nás provázel pan Martin 
Nevyjel. Ukázal nám oddělení, kde se podávají inzerce, místnosti, ve 
kterých píší redaktoři svoje články, a místnost, kde sídlí šéfredaktoři. Taky 
nám ukázal, co je to špígl. Nevíte? Je to papír, na který se dříve 
navrhovalo, jak bude rozdělená hlavní strana deníku, ten však už 
nahradila moderní technika. Dozvěděli jsme, jak se novinářskou 
slangovou řečí jmenují tři části hlavní strany deníku, jsou to otvírák, břicho 
nebo taky vana a podval.. 
Celá exkurze byla velmi zajímavá a moc se mi líbila. 
 

Žaneta Pěrková, 9. A 
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Kam za kulturou v Uherském Hradišti? 
Divadlo 
Slovácké divadlo nabízí v měsíci lednu tato představení: 
 1+2=6 (Jeden a dvě je šest)    
Villon F. (Na krk oprátku ti věší)  
Šťovík, pečené brambory 
Pýcha a předsudek 
Song pro dva (They´re Playing Our Song)  
Jak čert vyletěl z kůže  
Tcháni aneb Jak neprovdat dceru 
Divá Bára (Viktorko! Karlo!! Báro!!!)   
Rychlé šípy 
Sugar (Někdo to rád horké)   
Šest postav hledá autora 
Bližší informace na internetové adrese: www.slovackedivadlo.cz 
 
Kino 
V kině Hvězda můžete během vánočních svátků zhlédnout tyto filmy: 
Zlatý kompas 
Václav 
Once 
Pohádky pod sněhem 
Pan Včelka 
Resident Evil: Zánik 
Gympl 
Půlnoční kovboj 
 

……. a další 

Bližší informace na internetové adrese: www.mkuh.cz 

Koncerty a doprovodné akce 
1) Ples SRPŠ 
    25. 1. 2008, 19:30, Společensko-kulturní centrum ve Starém Městě 
2) Ať žijí duchové 
     26. – 27. 12. 2007, 14:00 a 16:00, Reduta 
3) Novoroční koncert s přípitkem starosty města Gentelman Singers 
     2. 1. 2008, 19:30, Reduta 
 
 

     Alena Kulleová 8. C 
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Potrapte své mozkové závity 
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1.             

2.             

3.             

4.             
 

1. Vánoční píseň. 
2. Vánoční ozdoba na stromeček. 

3. Kdo slaví svátek 26.12.? 
4. Co najdeš pod vánočním stromečkem? 

 
 

Řešení křížovek z minulého čísla: 
1. POČÍTAČ 
2. MORAVA 
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Rozhovor s paní učitelkou Jitka Slavíkovou 
 

Dobrý den, paní učitelko, chtěla bych se Vás zeptat na nějaké otázky, které 
by nám o Vás prozradily něco víc. 
 
1)   Jak dlouho učíte angličtinu? 
      Dlóóóuho. 7. let? 
2)   Máte nějaké zlozvyky? 
       Ne. Jsem naprosto dokonalá. J 
3)   Jaký typ mužů se Vám líbí? 
       Ten můj, samozřejmě. 
4)   Který okamžik byl nejkrásnější ve Vašem životě? 
       Narození mé dcery. 
5)   Kde a jak trávíte svůj volný čas? 
       Teď hlavně s dcerou na hřišti, v kroužku, herně … 
6)   Kdybyste měla kouzelný proutek a mohla něco změnit na světě, co by  
      to bylo? 
       Prodloužila bych prázdniny. 
7)   Myslíte si, že existuje posmrtný život? Pokud ano, jak by mohl  
      vypadat? 
       Doufám, že ano. A jak vypadá? To zatím nevím. 
8)   Věříte na vše, co nechápe lidský mozek (nadpřirozené jevy)? 
       Věřím na věci mezi nebem a zemí. 
9)   Dala byste přednost müsli nebo čokoládě? 
      100% čokoládě! Oříškové! 
10) Hrajete na nějaký hudební nástroj nebo něco jiného? 
       Hrála jsem na kytaru. Možná bych „Ovečku“ ještě zvládla. 
11) Zažila jste nějaký velký trapas? 
       Zatím ne, … pořád čekám. 
 

Otázky kladla Jana Hrnčiříková, 8. A 
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Něco pro zasmání 
 

Je třída v obřím akváriu a paní učitelka se ptá, z jakého oceánu jsou tyhle 
ryby. Je vyvolána Maruška a stále mlčí. A paní učitelka říká: „Správně, je 
to Tichý oceán!“ 
 
„Jakou mám naději,  pane doktore?“ „No víte, dělám tuhle operaci už po 
čtyřicáté šesté. Tak to jsem už klidný. Jistě, jednou se to povést musí!“ 
 
Ptá se učitelka hloupého Honzíka: „Jaký jediný savec nemá zuby?“ 
A Honzík odpoví: „Můj děda!“ 
 
Při závěrečné zkoušce z chirurgie se profesor zeptal studenta: „Proč si 
chirurgové dávají při operaci  na obličej roušku?“ „Aby je nikdo nepoznal 
v případě, že se operace nezdaří!“ 
 
V hodině matematiky: 
„Jirko, když tvůj otec vyrazí z domu v šest hodin  rychlostí 5 km za 
hodinu a strýc odejde v půl sedmé rychlostí 7 km za hodinu, kde se 
sejdou?“ „Jak je oba znám, tak určitě v hospodě!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na prosincovém čísle časopisu se podíleli: 
Šéfredaktor: Jarmila Tomešková 
Grafická úprava: Igor Osoha, Gabriela Růžičková, Petra Křenová 
Redakce: Petra Křenová, Simona Horáková, Magda Pleváková, Jana  
                   Hrnčiříková, Michaela Machová, Alena Kulleová, Žaneta  
                  Pěrková 
 
Děkujeme za příspěvky pí uč. J. Zábranskému, I. Kubíkové, L. Podhrázké. 
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