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Únor 
 

V únoru dřív padal sníh, 
jezdili jsme na saních. 
Kouřilo se z komínů, 

svetry vládly vesmíru. 
Dnes je dvacet nad nulou 

 a tučňáci surfujou. 
 Slunce svítí víc a víc, 

palmy raší na kopcích. 
Avšak někdy div se div, 

 spadne k zemi pravý sníh. 
Někdy vznikne náledí, 

to aby děti věděly, 
jak vypadala pravá zima, 

která lidi obměkčila. 
Ze slovníku vymizí pojem bílá zima 

a na památku zbude nám jen občasná rýma. 
 

                                      Magda Pleváková, 8. C 
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 Jak praví básnička Magdy Plevákové, únor opravdu vypadal 
dřív jinak než dnes. Člověk, aby se pomalu bál, jestli bude mít o 
jarních prázdninách dostatek sněhu na lyžování, sáňkování nebo 
jiné zimní sporty. Přemýšlí spíš nad tím, zda ho nečeká déšť či 
aprílové počasí, které nás provázelo prázdninami letošními. Snad 
jste si je dostatečně užili a nabrali síly do dalších školních dnů. 
Neklesejte však na mysli, již zanedlouho Vás čekají další prázdniny, 
tentokrát velikonoční.  
 Se svými zážitky z jarních prázdnin se nám svěřili někteří 
spolužáci. Můžete se o nich dočíst na následujících stránkách. 

Za redakci Jarmila Tomešková 
 
 
 

Co o únoru říkají pranostiky? 
 

Po lednu nepřichází jaro, ale jen další zimní měsíc – únor. 
Únor – úmor. 
Záhy-li taje, na dlouho neroztaje. 
Vánice a metelice v únorový čas neopustí nás. 
Netrkne-li únor rohem, švihne ocasem. 
Únor ledy jiskří, sněhy plíští, vodu pouští 

Simona Horáková, 8. A 
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Jak jsme prožili jarní prázdniny? 
 

Dělali jsme s bráchou smažený sýr s hranolky. 
 
Vyrazila jsem do divadla. 
 
Byla jsem nemocná. Léčila jsem se se zápalem plic. 
 
Byl jsem v kině na Asterixe a Obelixe. 
 
Byla jsem na perfektní oslavě kamarádky. 
 
Byla jsem se podívat na krasobruslení. 
 
Sčítal jsem zvěř s myslivci. 
 
Byli jsme v Třeboni v lázních. Jezdili jsme na čtyřkolce. 
 
Byli jsme 4 dny v Itálii a nejvíce se mi líbilo v Benátkách. 
 
Jela jsem do Jeseníku, kde jsme lyžovali na Pradědu a 
v Karlově. 
 
Hrála jsem zápas o nominaci do juniorek. 
 
Hrávala jsem fotbal, basketbal a volejbal. Jezdila jsem na 
kolečkových bruslích. 
 
Narodil se našim známým chlapeček Kryštůfek. 
 
Viděl jsem bouračku. 
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Jak jsme prožili jarní prázdniny? 
 
S kamarádkami jsme se vydali na horolezeckou stěnu ve 
Fryštáku, ale stěna byla zavřena, což nás velmi zklamalo.  

 
Chytil jsem kapra. 
 
Prošel jsem si poněkolikáté zámek v Buchlovicích. 
 
O prázdninách jsem se dala dohromady s klukem, kterého 
jsem dlouho chtěla. A taťka konečně pochopil, že bych mohla 
mít rozum a prodloužil mi vycházky.  
 
Hrála jsem bowling a lyžovala jsem. 
 
Podařilo se mi opravit PC. 
 
Byli jsme se koupat v Uherském Brodě. 
 
Každý den jsem vstával ve 12 hodin. 
 
Hrál jsem na počítači do 5 ráno. 
 
Prázdniny jsem strávila u babičky. 
 
Konečně jsem si pořádně zalyžoval. 
 
Zajezdila jsem si dobře na koních. Byl to úžasný zážitek. 
 

 
 
 

Se svými zážitky Vás seznámili žáci 8. ročníků 
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Čtu, čteš, čteme 
 

Stejně ho klofnu já  
Věra Řeháčková 

 
Markéta a Petra – dvě povahově rozdílné kamarádky – vycházejí 

z osmičky a dosud nemají kluka. Markéta navazuje známost s Matoušem. 
Odjíždějí spolu na chalupu Matoušových rodičů. Víkend pokazí přívalové 
deště. Před Matoušovýma očima mizí v proudu vody jejich chalupa. 
Zhýčkaná Markéta nemá pro Matoušovo rozrušení pochopení.  

Markétini rodiče odhalují Matoušův cikánský původ. Brojí proti 
dceřině známosti. Matouš trpí mindráky. Těžce nese Markétinu zradu, 
hledá své místo ve společnosti. Bratr Pavel se rozhodne Matouše pomstít. 
Začíná chodit s Markétou, ale současně se mu líbí Petra. Osud s ním 
jaksepatří zamotá. 

 
Barbora Nucová, 8. C 
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O čem se nám snívá 
 
Blechy - nenech se vyprovokovat k hněvu 
 
Býk - snaž se vyhnout hádkám 
 
Čáp - ohlídej si své věci, možnost krádeže 
 
Delfín - neukvapuj se ve vkládání sympatií 
 
Had - máš šanci dostát všem svým předsevzetím 
 
Havran - čeká tě mnoho překážek ke splnění svých snů 
 
Holub -  očekávej příslib rodinného souladu 
 
Hřebec - brzy budou příznivé podmínky pro podnikání 
 
Jaguár - někdo vlivný ti přeje štěstí a úspěch v životě 
 
Jelen - zvěstuje čisté a hluboké přátelství 
 
Jestřáb - vyhne se ti veliké nebezpečí 
 
Kanárek - předpovídá brzkou svatbu 
 
Klisna - kolem tebe se brzy objeví nový přítel 
 
Klokan - brzy se ti podaří přelstít zákeřného nepřítele 
 
Kočka - pozor na zradu a neštěstí 
 
  

Jana Hrnčiříková, 8. A 
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Detektivka 

Alibi hlasové schránky 

Malé roztomilé autíčko parkovalo na kraji okresní silnice, jen 
pár kroků od malebné scenerie s vodopádem. Obsah auta však 
nebyl ani roztomilý, ani malebný. Mladé ženě na sedadle řidiče 
visela z otevřeného okna zakrvácená hlava. Sherman Holmes 
zkoumal díru po kulce za jejím uchem. 
    „Chcete, abych vám řekl, jak zemřela?“ Seržant Wilson se 
musel hodně snažit, aby ho bylo v řevu vodopádu slyšet. „Ta žena 
špatně odbočila a ztratila se. Tady zastavila, a zatím co tu stála, 
někdo přišel k jejímu otevřenému oknu, zastřelil ji a okradl. Jo, a 
bylo přesně čtrnáct hodin a sedmnáct minut.“ 
   Sherman vypadal zmateně. Pak se podíval dolů na zem 
vedle auta a uviděl mobil, ležící kousek od okna. „Právě někomu 
telefonovala, proto víte, kolik bylo hodin?“ 
    „Skoro,“ odpověděl Wilson. „Nechala vzkaz v hlasové 
schránce svému bratrovi. Vyzvedl si ho kolem třetí a hned volal 
policii. Naši hoši začali pátrat a našli ji o hodinu později.“ 
    „Ten vzkaz bych rád slyšel,“ řekl Sherman. „A také chci 
navštívit jejího bratra.“ 
    Seržant zavezl svého přítele městem až k útulnému 
bungalovu, kde ho Jerry Bass, bratr oběti, pozval dovnitř. Byl jen o 
pár let starší než jeho sestra, ale rysy měl strhané zármutkem. 
Wilson ho požádal, zda by si mohli poslechnout nahraný vzkaz, a 
on souhlasil. 
    Nejdřív promluvil strojový hlas záznamníku: „Vzkaz 
doručený dnes, čtrnáct hodin, sedmnáct minut.“ 
    „Tady je Connie,“ ozval se ženský hlas. „Jerry, přijedu 
později.“ 

Spojení bylo jasné, bylo v něm jen málo šumu nebo hluku. 
„Chtěla jsem jet zkratkou přes Hopkinský les a pochopitelně jsem se 
ztratila. Mám ještě spoustu zařizování, tak mě nečekej. „Moment.“ 
Conniin hlas se změnil. „Co to má znamenat? Ne. Ne! Neee!!!“ Bylo 
slyšet smrtící výstřel a po něm ticho. 
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    „Někdo jen tak přijel k autu a zastřelil ji?“ zeptal se Sherman, 
když položil sluchátko. 
   Jerry se stále zdál ještě v šoku. „Kdybych o tom nevěděl víc, 
myslel bych si, že to musel udělat Kurt, bývalý přítel.“ 
   „Jo.“ Wilson se zamračil. „Řekněte mému příteli něco o 
Kurtovi.“ 
    Jerry se k Shermanovi otočil. Connie se s ním třikrát rozešla. 
Často ji mlátil a vyhrožoval jí, ale vždycky se k němu nakonec 
vrátila. Byl jsem z toho zoufalý, nadával jsem jí, ať už od toho 
gaunera uteče. Nakonec se s ním rozešla nadobro.“ 
    „Proč si myslíte, že to nebyl Kurt?“ 
    „Já vám to ukážu,“ řekl seržant Wilson a vyvedl ho ven 
k autu. 
    Jeli asi patnáct minut, než zastavili před rozbitým 
karavanem, obklopeným haldou šrotu. „Tady bydlí Kurt. To je 
dobrou půlhodinu od toho místa v Hopkinském lese. Dnes 
odpoledne tady odcházeli milosrdní bratři a prosili o dary. Bratr 
Dominik přísahá, nakolik může zbožný člověk přísahat, že mluvil 
s Kurtem tady na tom místě dnes o půl třetí. Pamatuje si to přesně, 
protože Kurt ho vytlačil ze dveří karavanu a rozbil mu při tom 
hodinky.“ 
    „A měl na nich přesný čas?“ 
    „Ano“ 
   Sherman se na chvíli zamyslel a potom se usmál. „S alibi si 
nemusíte dělat starosti. Jsem si jistý, že vaši vyšetřovatelé  nakonec 
dospějí ke stejnému závěru jako já.“ 
 
Jaké má Sherman podezření? Co ho vede k jeho závěru? 
 

Martina Obdržálková, 8. A 
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Akce školy 
Lyžařský kurz 7.BD třídy - Suchá Rudná 

Ve dnech 17. 2. - 23. 2. 2008 se konal lyžařský kurz 7. B a 7. D třídy. 
Dne 17. 2. 2008 jsme odjeli s úsměvem na lyžařský kurz do Suché Rudné na 
hotel Paramon. Doprovázeli nás instruktoři: Eva Koňaříková, Jarmila 
Králová, Zdeněk Hrňa a Radek Koňařík. Ti s námi po ubytování v chatkách 
odešli na svah nedaleko hotelu, kde nás rozdělili do 4 družstev. Jako první 
kurz jsme se měli možnost učit na snowboardu. Večer jsme byli seznámeni 
s řádem kurzu a denním programem. Na každý večer jsme si připravovali 
hry a program po družstvech. Díky špatným sněhovým podmínkám u 
hotelu jsme každý den dojížděli do střediska Malá Morávka - Karlov, kde 
bylo dost sněhu pro naši výuku. Ve středu odpoledne nás čekalo zpestření 
pěkným výletem do Karlovy Studánky. V pátek se měly konat závody ve 
slalomu, ale pro zhoršené sněhové podmínky a kvůli zákazu majitele se 
však nekonaly - zmenšovali jsme prostor pro lyžování. Večer jsme si to 
vynahradili na závěrečném karnevalu, ze kterého jsme všichni odcházeli s 
úsměvem na rtech. Poslední ráno nás čekalo smutné balení a ještě 
smutnější odjezd domů. "Lyžák" se nám vyvedl a všichni na něj máme 
pěkné vzpomínky. 

Žákyně 7. D 

Další softbalový úspěch ... 

V sobotu 9. února se naše školní softbalové družstvo zúčastnilo 
dalšího kola žákovské soutěže v Luhačovicích.  

V krásné sportovní hale lázeňského městečka se sešlo šest družstev 
- Tupesy, Staré Město, Brno, domácí Luhačovice a dvě družstva z Kunovic. 
Ze tříčlenných skupin postupoval vítěz do finále, druhý ve skupině hrál  
o třetí místo a třetí o páté místo. Naši kluci skupinu s přehledem vyhráli 
(Staré Město - Luhačovice 26:6 a Staré Město - Kunovice 23:16) a ve finále se 
utkali s Technikou Brno. Celé finále bylo velmi napínavé a až v závěru se 
projevila naše převaha v poli, kdy jsme v polovině poslední směny získali 
vedení 15:14 a tím již prakticky vyhráli celý turnaj. Je to již třetí vítězství v 
řadě a družstvo ještě čekají dva poslední turnaje. Tak jim držme pěsti, ať se 
jim daří i nadále ... 

Martin Motyčka 
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Jiří Jilík - Chřiby, hory lidí a mýtů 

7. února nás navštívil opět pan Jiří Jilík, který si pro nás připravil 
besedu o Chřibech.   

Celé povídání jsme začali krátkým videem o Chřibech, chřibských 
záhadách, zajímavostech a samotné historii Chřibů. Video mělo přibližně 
35 min. Jistěže se do filmu nevešly všechny zajímavosti, ale podstata zde 
byla jasná. Přiblížit všem lidem, jak jsou Chřiby bohaté, cenné a tajemné.  

Po zhlédnutí videa pan Jilík vyprávěl o městech a vesnicích 
obléhajících Chřiby. Nikdy jsem netušila, že města, která v mapě nejdou 
skoro vidět, mohla mít kdysi tak veliký význam a že se dodnes budou 
vyprávět všelijaké doposud neobjasněné záhady týkajících se právě těchto 
vesnic. V závěru se zapojil i pan ředitel, který pana Jilíka doslova zahlcoval 
otázkami týkající se okolních měst i vesnic. Přednáška byla velmi zajímavá 
a obsahovala spoustu důležitých informací, avšak jedna chybička by se 
našla, celá přednáška byla opravdu hodně dlouhá.. Doufám, že pan Jilík u 
nás nebyl naposled a brzy se opět uvidíme. 

Jana Hrnčiříková, 8. A 
 
 

Carlo Gozzi – Princezna Turandot 

Čtyřikrát ročně jezdí žáci naší školy na představení do Městského 
divadla Zlín.  

Měli již možnost zhlédnout Romea a Julii od Williama Shakespeara 
a nyní je čekal krásný pohádkový příběh Carla Gozziho – Princezna 
Turandot. A o čem celé divadelní představení, které navštívili 20. 2. 2008, 
bylo?  

Krutá čínská princezna dává hádanky svým nápadníkům. Kdo 
neuhodne, přijde o hlavu. Jednoho dne se zjeví princ, který hádanky vyřeší. 
Ale princezna se mu nechce oddat. Hra na hádanky musí pokračovat. Princ 
je ochoten vzdát se svého vítězství, uhodne-li princezna jeho jméno. 
Turandot si pomáhá lstí, aby se jména dopátrala. Nakonec však vítězí láska 
nad lstí a zlobou. Vždyť jde přece o pohádku. 

Jarmila Tomešková 
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Učíme se vytvářet reklamní slogany 
 

Žáci čtvrteční skupinky MED dostali za úkol vytvořit reklamní 
slogany na téma propagace ZŠ ve Starém Městě. A jak by přesvědčili 
budoucí prvňáčky, maminky a tatínky, aby přihlásili své dítě právě 
do naší školy, se nyní můžete přečíst. 

 
Do Starého Města na školu, pošlete svého malého prďolu. 
 
Školní docházka ve Starém Městě, Vaše dítě bude na správné cestě. 
 
Vaše dítě bude v pohodě, když bude u nás ve škole. 
 
Znáte školu Staré Město? Jestli ne, přijďte to rychle napravit a Vaše 
dítě do ní přihlásit. 
 
Ve Starém Městě docházka, bude pro Vaše dítě jen pouhá procházka. 
 
Chcete v duši klid mít? Přijďte Vaše dítě do naší školy přihlásit. 
 
Staré Město boží svět, stěhujte se ještě dnes. 
 
Krásné obrázky k těmto sloganům a řadu dalších si můžete 
prohlédnout na nástěnce. 
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Kam za kulturou v Uherském Hradišti? 
 

Divadlo 
Slovácké divadlo nabízí v měsíci březnu tato představení: 
Pýcha a předsudek    
Villon F. (Na krk oprátku ti věší)    
Sugar (Někdo to rád horké)    
Jak čert vyletěl z kůže 
Šest postav hledá autora  
Rychlé šípy   
Tcháni aneb Jak neprovdat dceru  
Song pro dva (They´re Playing Our Song)  
Medeia 
Donaha!               
 
Bližší informace na internetové adrese: www.slovackedivadlo.cz 

 
Kino 
V kině Hvězda můžete v měsíci březnu shlédnout tyto filmy: 
Asterix a Olympijské hry 
O život 
P. S. Miluji TĚ  
Občan Havel 
Monstrum 
……. a další 

Bližší informace na internetové adrese: www.mkuh.cz 
 
Koncerty a doprovodné akce 
1) Svatý pluk a Yellow Sisters 
    13. 3. 2008, 19:30, Klub kultury 
2) Robert Křesťan a Dlouhá tráva – host Pavel Bobek 
     17. 3. 2008, 19:30, Klub kultury 
3) Zazpívej slavíčku 
     30. 3. 2008, 15:00, Klub kultury 
 

Alena Kulleová, Kristýna Kovaříková 
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Potrapte si mozkové závity 
 

1           
2           
3           
4           
5           

 
1. Název prvního kamenného most v Čechách? 
2. Jméno kupce franské národnosti, který pomohl Slovanům? 
3. Jméno panovníka, který poslal na Moravu Cyrila a Metoděje ?  
4. Známý sloh v 11. až 13. století? 
5. Jméno babičky zavražděného Václava a Boleslava? 

Michal Skryja, 7. B 
 

Řešení detektivky 
    „Že tělo nezůstalo na původním místě,“ odpověděl Sherman. 
„Connie ne. „A k jakému závěru jste tedy dospěl?“ zeptal se Wilson. 
Zemřela tam, kde ji našli.“ 
    „O čem to mluvíte?“ Wilson se nesnažil zakrýt pobavení. „Máme 
přece její hlas, říká, že se ztratila v tom lese, a potom je na nahrávce slyšet 
výstřel.“ 
    „Connie lhala, tvrdila bratrovi, že je někde, kde ve skutečnosti 
nebyla.“ 
    „A proč by to dělala?“ 
    „Hádám, že byla s Kurtem, proto. Proč jinak by neřekla pravdu  o 
tak prosté věci, jako kde zrovna je? Bratr jí vždycky vynadal, když se 
k němu vrátila,vzpomínáte?“ 
    „A proč si myslíte, že tělo nezůstalo na místě?“ 
    „Protože na té nahrávce není slyšet hukot vodopádu. My jsme tam 
stěží slyšeli jeden druhého. A Connie měla stažené okénko, a přesto nebylo 
v pozadí jejího hlasu žádný hluk. 
    Mám za to, že předtím, než bratrovi zavolala, se spolu s Kurtem 
nepohodli. Když pak Kurt slyšel, jak bratrovi lže, aby nevěděl, že je s ním, 
ještě víc ho to dopálilo. Později, poté co se u něj stavil bratr Dominik, Kurt 
zjistil, že může mít dobré alibi. Jediné, co musel udělat, bylo převést tělo na 
místo, které Connie zmínila v telefonu.“ 
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Rozhovor s vedoucí šk. jídelny pí Vlastou Němcovou 
 

Dobrý den,  chtěli bychom se Vás zeptat na nějaké otázky, které by 
nám o Vás prozradily něco víc. 
  
1)    Kolik Vám je let? Jste vdaná? 
      Pár let před důchodem, ano. 
2)   Máte děti? Jestli ano, jak se jmenují a kolik jim je let? 
       Syna Tomáše, 28 let. 
3)   Jaké máte ráda jídlo a pití? 
      Buchty a pivo. 
4)   Co ráda vaříte ? 
      Peču moučníky. 
5)   Kam byste chtěla jet na dovolenou?  
      Do Egypta. 
6)   Jakou máte ráda barvu? Proč ? 
      Modrou ladí k očím. 
7)   Jaké byste si vybrala auto, kdyby nezáleželo na penězích? Jakou 
       by měl mít barvu ? 
       Černý mercedes. 
8)   S kým byste chtěla ztroskotat na opuštěném ostrově?  
      Se zubařem. 
9)   Měla jste někdy veliký trapas? Pokud to jde, řeknete nám jaký?  
      Zeptala jsem se na nebožtíka, jak se má. 
10) Jaký předmět Vám šel ve škole nejlíp a jaký naopak nejhůř?  
      Nejlíp Tělocvik, nejhůř jazyky. 
11) Byla jste někdy na nějaké zajímavé dovolené?  
      Ve Skotsku. 
12) Sledujete po večerech nějaký televizní seriál? Jestli ano, jaký?  
      Ne. 
13) Chtěla byste si zahrát v nějakém seriálu? 
      Ne. 

  
Otázky kladly Lucie Straňáková, Kristýna Kovaříková, 8. C. 
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NNěěccoo  pprroo  zzaassmmáánníí  
  

,,Michale, napsal jsi velice hezkou slohovou práci, ale řekni mi, 
proč jsi ji nedokončil?“ 

,,Hm, tatínek neměl víc času.“ 

Sedí dvě blondýnky v kavárně a ta jedna se ptá: „Tak co? Jak jsi 
udělala řidičák?“ Druhá blondýnka smutně odpoví: „Ne, vyhodili 
mě.“ „Vážně? Ale proč?“ „No, protože před kruhovým objezdem 
bylo na značce napsáno 30, tak jsem ho 30× objela!“ První 
blondýnka na to: „A nepřepočítala ses?“ 

,,O čem přemýšlíš?“ ,,O tom, jak to měli žáci dříve ve škole 
lehčí. Třeba za vlády Karla IV. Dějepis končil na straně osmnáct.“ 

Po dálnici jede auto plné tučňáků, auto zastali policista a říká: 
„Pane, vezměte ty tučňáky do zoo." Další den na stejném místě opět 
policista zastaví auto plné tučňáků. Akorát tentokrát mají všichni 
tmavé brýle. Policista se nakloní k řidiči: „Vždyť jsem vám říkal, 
abyste je vzal do zoo!" „Ale jistě, tam jsme byli včera. Dnes je beru 
na pláž!" 
 

Paní učitelka se ptá Pepíčka Kalianků: "Co nám můžeš povědět o 
vlaštovkách?" „To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, odletí 
do jižních krajin!" 

Barbora Nucová, Jiří Náplava, 8. C 
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