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Jaro – lásky čas 
 

Květen jako lásky čas, 
všechny lidi sbližuje. 

Všechno svítí, kvete v nás, 
každý svět hned miluje. 

 
Přilétají vlaštovky, 

holuby víc ….., 
tak svůj malý deštníček, 

neopomenu si vzít. 
 

Aprílové počasí, 
stále ještě trvá 

a na naší zahrádce 
kvete krásně vrba. 

 
Už nevím co napsati, 
a tak končím verše, 
ještě zbývá dodati: 

„Hynku, Viléme, Jarmilo!“ 
 

Magda Pleváková, 8. C 
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Další měsíc je za námi a co se v něm odehrálo? Největší 
nervy asi zažili někteří „deváťáci“, kteří 21. dubna rozhodovali o své 
budoucnosti u přijímacích zkoušek na střední školy a odborná 
učiliště. Ale ani „osmáci“ nelenili a už letos si ověřili své znalosti 
testy klíčových kompetencí. A tak jak už to bývá, sluníčko nám 
vysvitlo a studentům se chce čím dál míň učit a čím dál víc randit. 
Tak to ještě 2 měsíce vydržte! 
 A co najdete v novém čísle Rumoru? Přinášíme řadu vašich 
vlastních prací, např. ukázku z Lexikonu strašidel, bajku, sérii 
automobilů, které vytvářeli žáci ve volitelném předmětu Grafika. 
Mimoto vyhlašujeme dvě nové soutěže. Tou první je výtvarná 
soutěž na téma Afrika známá i neznámá a tou druhou vytvoření 
nového názvu a titulní strany školního časopisu.  Náměty na nový 
název a vzhled časopisu přinášejte do kabinetu českého jazyka pí uč. 
J. Tomeškové nebo L. Podhrázké. Nejlepší práce budou oceněny. 
 

Za redakci Jarmila Tomešková 
 

Co o dubnu říkají pranostiky? 
  
Ranní déšť a dubnový čas jest stejný. 
Sníh dubnový jako mrva pohnojí. 
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy. 
Na mokrý duben – suchý červen. 
Jaký duben – takový říjen. 
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. 
Co duben našetří, to květen spálí. 
 

Důležitá data v kalendáři 
1. 5. – Svátek práce 
Svátek práce je mezinárodní dělnický svátek, který se u nás poprvé 
slavil v roce 1890. 
 
8. 5. – Den vítězství (1945) 
Státní svátek, ve kterém oslavujeme osvobození země od fašismu. 

Simona Horáková, 8. A 
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Básně podle vymyšlených slov 
 

Už jste někdy psali báseň na vymyšlená slova? Pokud ne, 
můžete to vyzkoušet s námi. Napište si na papír asi 20 slov a zkuste 
vytvořit báseň, která bude alespoň 10 z nich obsahovat. A kde jsme 
na to přišli? O takové krásné básně se pokusila i děvčata 
z literárního semináře pí uč. Podhrázké. Přijměte proto alespoň 
malou ochutnávku a pokud se budete doma někdy nudit, zkuste si 
to taky. 
 
 

Bajka 

Koťátko Miki a krysa Kryštof  
 
Jednou, když si kocourek Miki prohlížel novou zahradu, uviděl, jak 
se v trávě něco šustlo. Běžel za tím, když najednou se to malé 
schovalo pod list. Miki seděl, a když nahlédl pod list, lekl se a kutálel 
se dolů z kopečka. Zamračil se a povídá: ,,Kvůli takové špindíře jsem 
se natlouk.“ To malé to uslyšelo a přistoupilo k Mikimu. Též se 
zamračilo a povídá: ,,Dovol, abych se představil, nejsem špindíra, ale 
krysa Kryštof a víš co, já se na tebe už nezlobím“. Pak se oba 
dohodli, že budou kamarádi. Kryštof se lišácky zatvářil a zašeptal 
Mikimu do ucha: ,, Teď, když jsme ti kamarádi, mohl bys mě tady 
tak trochu provést, ať vidím, kde spíš, kde si hraješ a kde máš 
žrádlo.“ Stmívalo se a Miki se chystal do říše spánků. Když se ráno 
probudil, hledal svého kamaráda u pelíšku, kde si hraje, a pak také ve 
spíži se žrádlem. Žrádlo nikde a Kryštof leží vyvalený s plným 
břichem k prasknutí na zemi. Miki nic nechápe a poslouchá, co 
Kryštof povídá: ,,Jsi ještě hloupé kotě a nechápeš, že jsem tě 
oblafnul, nevím, co teď, ale budeš snídat.“ Mikiho to naštvalo a aby 
měl klid a co k jídlu, Kryštofa sežral. A jaké z toho plyne poučení, 
nevěř kryse.  

 
Kateřina Oharková, 6. B 
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O čem se nám snívá 
                                                     
Blesk – předpovídá  úspěch v podnikání  
 
Bouřka – pozor na utrpení 
                                     
Déšť- symbol nespokojenosti                                                                                                                             
  
Horko -  pozor na útisk přátel 
 
Hvězdy – signalizuje dobré zdraví  
 
Měsíc -  čeká tě romantická schůzka 
 
Mlha – čeká tě těžké rozhodování 
 
Mraky – pozor na nejistoty 
 
Oheň – očekávej vyznání hlubokého citu                                                                                                                                                                                                                                    
 
Poušť-  očekávej ztrátu cennosti 
 
Povodeň – pozor na nemoci 
 
Sníh – symbolizuje neštěstí 
 
Slunce – zanedlouho dostaneš skvělou zprávu 
 
Vichřice – čekej vážné ztráty 
 
Voda -  čeká tě potěšení  a nečekané množení  majetku 
 
Vítr – pozor na  nebezpečí 
 
Západ Slunce – pozor na problémy a trápení 

Jana Hrnčiříková, 8. A 
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Akce školy 
 

Beseda s policií 
Dne 2. dubna navštívili naši školu příslušníci  policie České 

republiky z obvodního oddělení z Uherského Hradiště .  
Jako první nám řekli o rozdělení  policistů podle druhu jejich 

práce. Potom následovaly nové silniční zákony, bezpečná jízda na 
kole a bezpečná chůze po okraji vozovky. Pro pobavení nám 
policisté názorně ukázali pouta a několika žákům rozdali papíry, 
aby zjistili, kolik z nich by uspělo při přijímacích zkouškách na 
policejní školu. Jeden z policistů nás seznámil s oblečením a se 
zbraněmi, které musí mít při obtížných a nebezpečných zásazích. Na 
závěr jsme mohli vidět několik bojových chvatů a dále jak se bránit, 
když nás někdo napadne. Po skončení přednášky jsme se zase 
všichni s dobrou náladou vrátili zpět do svých tříd. 

 
Simona Horáková 8. A 

 
„Osmáci” v Brně 

 
V úterý 22. 4. 2008 vyrazily všechny osmé ročníky na exkurzi 

do Brna. Zpočátku to vypadalo, že nám počasí moc přát nebude, ale 
brzy se umoudřilo a prohlídka Brna mohla začít. 

Po příjezdu na místo nás čekali průvodci, kteří nás provedli 
centrem města, kde jsme zhlédli mnohé památky, mezi nimiž byla i 
tamější bazilika, Janáčkovo divadlo či Zelný trh, vše bylo navíc 
zpestřeno zajímavým výkladem. Nakoukli jsme také do kapucínské 
hrobky, kde jsou uchovávány pozůstatky mnichů i některých 
šlechticů. Poté jsme měli hodinovou přestávku na oběd, po níž nás 
čekal poslední bod programu, tedy kasematy na Špilberku, kde 
bývala dřív věznice. Nakonec jsme se zase všichni naskládali do 
autobusů a vyrazili směr Staré Město. Myslím, že to bylo zajímavé 
zpestření školy a učení a že si na výlet do Brna vzpomeneme, a to 
nejen při hodinách dějepisu. 
 

Magda Pleváková, 8. C 
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Test všeobecných znalostí 
 

1. Hudbu k naší hymně složil: 
    a) F. Škroup b) A. Dvořák  c) B. Smetana 
 
2) Kníže Václav byl: 
     a) Přemyslovec b) Habsburk  c) Lucemburk 
 
3) Jan Ámos Komenský žil: 
     a) ve 14. století b) v 17. století  c) v 18. století 
 
4) Které z vlastností pavoukům nepatří: 
     a) mají čtyři páry končetin b) kořist polykají vcelku 
     c) jsou draví 
 
5) Ústrojím zraku člověka je oko. Označ jeho část: 
    a) glukóza  b) škára  c) rohovka 
 
6) Doplň hlavní město těchto evropských států: 
    a) Rumunsko b) Norsko  c) Španělsko 
 
7) Co je to fotosyntéza? 
 
8) Vyjmenuj tři složky státní moci. 
 
9) Česká republika nesousedí s: 
     a) Polskem  b) Rakouskem  c) Maďarskem 
     d) Německem 
 
10) Uveď, ve kterém oboru lidské činnosti vynikly tyto významné  
      osobnosti: 
       a) Wolfgang A. Mozart  b) Winston Churchill 
       c) Vincent van Gogh  d) William Shakespeare 
      (nápověda: politika, výtvarné umění, hudba, literatura) 
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Kabinet českého jazyka a mediální výchovy 
vyhlašuje soutěž o nejlepší název školního 
časopisu a titulní stranu tohoto časopisu. 

Uzávěrka soutěže 23. 5. 2008. 
Své nápady odevzdávejte pí uč. J. 

Tomeškové nebo L. Podhrázké 
Vítěz bude odměněn. 

Adopce na dálku 
 

l. listopadu 2006 naše škola adoptovala africké děvčátko Annu 
Adhiambo. Anna pochází z Keni z malého ostrova Rusinga na Viktoriině 
jezeře. Narodila se v r. 2001, žije ve městě Kisumu se dvěma sourozenci a 
babičkou. Otec zemřel a maminka je vážně nemocná. Anna navštěvovala 
nejdříve mateřskou školu a nyní navštěvuje základní školu.  
Třikrát do roka pořádáme sbírku a posíláme 2 400 Kč na její vzdělávání a 
školní pomůcky. Za jeden rok je to částka 7 200 Kč.  
Díky naší společné podpoře získá možnost vzdělání a tím i naději na lepší 
život. Děkuji všem žákům prvního i druhého stupně za jejich příspěvky. 
Dvakrát za rok dostáváme dopis od Anniny babičky nebo strýce, ve kterém 
nás informují, jak se jim a Anně daří, a přikládají Annino vysvědčení ze 
školy.                                                                                           Jarmila Bříštělová 
 
 
 
 
 
 
 
 
V červnu 2007 jsme obdrželi tento dopis. 
Drazí,  
Jak se daří. My se máme dobře, ale trápí nás velké sucho. Rusinga je velmi 
suché místo a už moc dlouho nepršelo, takže jsme si jistí, že letos nebude 
žádná sklizeň. Vlastně nic neroste, za normálních podmínek bychom měli 
teď sklízet první plodiny. Bude velká nouze a hlad. Nicméně Anna se má 
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dobře. Ráda chodí do školky a do školy. Moc si užívá školní výuku a 
veškeré aktivity. Anna je vyvíjející se dítě správným směrem, svůj život 
zatím odevzdává hře. Stará se o svou milovanou babičku velmi dobře i 
přesto, že je velmi malá.  
Annina maminka je stále nemocná, téměř se nemůže pohybovat, a tak 
potřebuje dalšího člověka, který se o ni postará. Proto si Anna dál užívá 
život v babiččině domě. Také velmi ráda plave. Anna je ochotná a se vším 
ráda pomůže. Udržuje rodinné štěstí svou upovídaností. Má Vás moc ráda, 
ačkoli Vás nikdy neviděla. Jestliže se chystáte do Afriky, pak navštivte náš 
ostrov.  Prosím, odpovězte na náš dopis a mějte se hezky. 
 
                                                                                                      babička Anny 
 

Kam za kulturou v Uherském Hradišti 
 

Divadlo 
Slovácké divadlo nabízí v měsíci květnu tato představení: 
Mein Faust 
Divá Bára 
Song pro dva 
Šest postav hledá autora 
Willon F. 
Pýcha a předsudek 
Medeia 
1 + 2 = 6 
Sugar 
Bližší informace na internetové adrese: www.slovackedivadlo.cz 
 
Kino 
V kině Hvězda můžete v měsíci březnu shlédnout tyto filmy: 
Pokání 
Karamazovi 
Let’s Dance 2 Street Dance 
27 šatů 
Něž si pro nás přijde 
Speed Racer 
U mě dobrý  
Kuličky 
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Koncerty a doprovodné akce 
1) Hradišťánek – živá krása Slovácka 
     10. 5. 2008, 15 : 00, Klub kultury 
2) Bambiriáda 
     22. – 25. 5. 2008, Smetanovy sady 
3) Lucie Vondráčková 
     30. 5. 2008, 20:00, Klub kultury 
 
Bližší informace na internetové adrese: www.mkuh.cz 

Kristýna Kovaříková, 8. C 
 

Potrapte si mozkové závity 
 

  1.             
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           

 
1. Český vyhledávač 
2. Bojové letadlo 
3. První lidé na americkém kontinentu 
4. Japonská automobilka 
5. Čaroděj z pána prstenů 
6. Postava z řeckých mýtů,pravzor hrdiny a siláka 
 

Ondřej Páč, 7. B 
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Správné řešení testu všeobecných znalostí. 
1) a, 2) a, 3) b, 4) b, 5) c,  
6) a) Bukurešt, b) Oslo, c) Madrid,  
7) biochemický proces, při kterém se v rostlinách mění anorganické  
    látky na organické za využití světelné energie 
8) zákonodárná, výkonná a soudní,  
9) c,  
10) a) hudba, b) politika, c) výtvarné umění, d) literatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 11

 
Rozhovor s našimi kuchařkami 

 
Dobrý den, chtěli bychom se Vás zeptat na nějaké otázky, které by 
nám o Vás prozradily něco víc. 
 
1)   Kolik je Vám všem dohromady let? 
       249 
2)   Co vaříte v kuchyni nejraději? 
       Všechno pro děti. 
3)   Jaké jsou Vaše oblíbené květiny? 
       Růže. 
4)   Kterou muziku nejraději posloucháte? 
       Všechno, co hrají v rádiu. 
5)    Který den nejraději vaříte? 
        V pátek. 
6)    Sledujete nějaký sport v televizi? Pokud ano, jaký? 
        Fotbal a hokej. 
7)    Chodíte rády ve večerních šatech? 
        Ano. 
8)    Co byste si s sebou vzali na opuštěný ostrov? 
        Mobil a jídlo. 
9)    S kým byste si nejraději zašli na večeři? S jakou celebritou? 
        Se svými drahými polovičkami. 
 
Děkujeme za odpovědi Vlastě + Vlastě, Růženě, Miladě, Antónii  
a Haně. 

 
Otázky kladla Lucie Straňáková a Kristýna Kovaříková 
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Něco pro zasmání 
 
Víte, proč blondýnka hází hodinky z okna? Aby věděla, jak ten čas 
letí. 
 
Děti si hrají v pokoji a maminka se ptá: „Terezko, co děláš?" Terezka 
odpoví: „Nic." „A ty, Nikolko?" „Já jí pomáhám.“ 
 
Přijede autobus na celnici a do okénka se nahne celník se slovy: 
“Drogy, cigarety, alkohol?“ 
A cestující na to: „Kávu, prosím.“ 
 
„Paní, máte krásné zuby.“ 
„To mám po mamince.“ 
„A pasují?“ 
 
„Naše paní učitelka ví všechno.“ 
„Tak se jí zeptej, kde jsem nechal papuče.“ 
 
„Tati, umíš se podepsat ze zavřenýma očima?“ 
„Jistě.“ 
„Tak mi podepiš žákovskou knížku.“ 
 
V hudební výchově: 
„Marku, vyjmenuj nám nějaké bicí nástroje.“ 
„Rákoska, vařečka, řemen.“ 
 
 
 
Na dubnovém čísle časopisu se podíleli: 
Šéfredaktor: Jarmila Tomešková 
Výtvarná spolupráce: Petra Křenová 
Redakce: Magda Pleváková, Simona Horáková, Jana Hrnčiříková, Jiří 
Náplava, Kristýna Kovaříková, Lucie Straňáková, Klára Nováková, 
Kateřina Oharková, Ondřej Páč 
Korektura: Lýdie Podhrázká 
Děkujeme za příspěvek pí uč. Bříštělové a p. uč. Osohovi. 
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