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        Jaro klepe na dveře 

Jaro klepe na dveře, 

už si češe kadeře.                                                                         

My mu ale neotevřeme,                                                                 

raději zimě pootevřeme. 

I když jaro rádi máme,                                                                                       

se zimou stále počítáme.                                                                                                     

Jaro pustíme jedině tehdy,                                                                  

až roztají všechny ledy. 

  

 

 

 

 

 

Anežka Fryštáková, 7.B 

 

 

 

 



I když je tu březen a s ním jarní rovnodennost, tak za okny to 
na příchod jara moc nevypadá. Avšak stále chladné počasí útočící na nás 
ze všech stran by nám nemělo pokazit náladu, jestliže se máme na co 
těšit. V rubrice kultura najdete třeba filmové a divadelní tipy, které 
můžete uplatnit o zimních víkendech. Dozvíte se také něco víc  
o olympiádě. 

 

Důležitá data v kalendáři 

12. 3. Den vstupu ČR do NATO 
10. 3. Den sympatizace s Tibetem 
21. 3. Jarní rovnodennost 
28. 3. Den učitelů 
 
 
Březnový oslavenec 
Lady Gaga 
Její pravé jméno je Stefani Joanne Angelina 
Germanotta, narodila se 28. března 1986 v New 
Yorku. Je to americká zpěvačka a skladatelka 
italského původu. Její pseudonym Lady Gaga 
vznikl podle názvu skladby od skupiny Queen - 
Radio Gaga. Jako mladá holka byla hodně divoká 
- jednou ji museli zastavit členové ochranky, 
když tančila na stole v nóbl restauraci Upper 
West Side.   

 

                          Věra Kromsiánová, Tereza Klovaničová, 9. C 

 



Anketa 

Jak a kde jste si užili jarní prázdniny ? 

Prázdniny si užili všichni, ale našli se i takoví, co si je moc neužili, 
protože byla zima a taky k náladě určitě přispěly výsledky z vysvědčení. 
Většinou je trávili doma nebo na horách. 

Jak byste zhodnotili své uplynulé pololetí  
a jaké bylo vysvědčení ? 

Většina z nás byla docela spokojena se svými 
výsledky, jiní zase moc spokojení nebyli. Je to 
tím, že mnoho žáků učení nebaví anebo se 
neučí a podle toho se taky ukáže, kdo jak na 
tom je . Nezbývá nám nic jiného, než se učit, 
učit a učit . 

Nejhezčí zážitek z lyžařského výcvikového kurzu ? 

Všem se samozřejmě líbilo samotné lyžování, ale taky karneval,  
ve kterém měli určitě plno pěkných masek . Dále se také líbily večerní 
hry a aktivity. Celkově se lyžák povedl jako vždycky. ☺  

Jak jste si užili ples a hlavně polonézu ?  

Polonéza patří k nejlepším zážitkům za celé 4 roky na naší škole. Všichni 
tanečníci a tanečnice si ji naprosto užili, stejně tak i ti, kteří netančili 
a přišli se podívat na svoje spolužáky a kamarády. 

Poděkování patří především třem učitelům, kteří své tanečníky vše 
naučili. Děkujeme! 

Ivana Fusková, Jakub Šesták, 9. C 



Komiks 

 

Katka Malinová, Sabina Phamová, 6. C 



Zimní olympijské hry VANCOUVER 2010 

Jako první zimní olympijské hry se označuje Týden zimních 
sportů pořádaný ve francouzském městě Chamonix, na který byli 
sportovci sezváni již v roce 1924 a od roku 1994 se hry konají 
v pravidelném čtyřletém cyklu. 

 

Letošní 21. zimní olympijské hry se konají 
v kanadském Vancouveru ve dnech 12. – 
28. února. Česká olympijská výprava má 
celkem 93 členů zastupujících Českou 
republiku ve dvanácti sportech. Mezi 
favority  
na medaile patří Martina Sáblíková, Lukáš 
Bauer, Tomáš Kraus nebo Šárka 
Záhrobská. Přímý přenos olympijských her 
můžete sledovat na ČT2 nebo ČT 4 Sport. 

 

 

 

Tereza Klovaničová, 9. C 

Aktuální stav českých medailí 

zlato stříbro bronz 

2 – M. Sáblíková  1 – L. Bauer 
1 – M. Sáblíková 
1 – mužská  
      štafeta 
1 – Š. Záhrobská 

  



Uhodneš? 

1. Můžeš ji použít, jen když je plná, přesto má plno děr. Co je to? 
Mycí houba.                                                                             

2. Tři muži se potápějí, ale když vylezou, jen dva z nich mají mokré 
vlasy. Jak je to možne?     

Třetí muž je plešatý.                                           

3. Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě,  
na kolikátém budete vy?          
 Na druhém.                                                                             

4. Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je zde 22 hlav a 72 nohou.  
Kolik koňů a kolik lidí je ve stáji?                                              
Ve stáji je 14 koní a 8 lidí. Výpočet:14 x 4 + 8 x 2 = 72   

5.  Má to klobouček, jednu nožičku, pěkně si sedí v mechu 
v lesíčku. Co to je?                                                                 
Hřib.                                                                                     

6. Má to oči jako kočka, mňouká to jako kočka, má to ocas jako 
kočka a není to kočka. Co to je?                       
 Kocour.                                                                                    

7. Co uděláte, když po vás blondýnka hodí granát?             
Vytáhnete pojistku a hodíte ho zpátky.     

8. Víte, proč blondýnky mění svým dětem čisté pleny jen jednou  
za měsíc?                                              
Protože je na nich napsáno: Až do šesti kilo.                                           

                                                            Miroslav Pištěk, 7.B 
 

 



Horoskop 
Beran 21.3-20.4 

Barvy: červená, v případě  napětí modrá                                   
Kameny: diamant, rubín, ametyst, granát                                     
Vládce: Mars                                                          
Čísla: 1, 3, 4, 7, 9, 47, 87                                                                              
Dny týdne: úterý, pátek, sobota,                                                
Charakter: cholerik                                                                         
Silná stránka: energie                                                                       
Slabá stránka: prudkost                                                                 
Rostliny: fialka, karafiát, vřes, kopřiva, vavřín, olše, šeřík,             
Živočichové: ovce, pes, vlaštovka, skřivan,                      

              
O znamení: Skopec, neboli Beran, je prvním znamení zvěrokruhu.  
Lidé zrození v tomto znamení jsou přátelští a otevření. Mají většinou 
prostou, málo komplikovanou povahu. Touží po nezávislosti. Jsou 
ctižádostiví. Snaží se dosáhnout samostatného vedoucího postavení. 
Nebojí se překážet a za svým se ubírají co nejrychleji. Jsou si vědomi 
své síly a věří svým schopnostem. Nadšeně se chopí jakékoli příležitosti, 
nebojí se práce a ani chvíli neváhají, jestli na ni stačí nebo nestačí. 
Bývají často hodně sobečtí a náladoví. I přesto bývají dobrými 
společníky. Lidé narozeni ve znamení Berana velmi rychle chápou.  
Jelikož jsou založeni idealisticky, dokážou se nadchnout a obětovat se 
pro velké věci. Značný optimismus jim pomáhá překonávat nejrůznější 
situace, do kterých se svou ukvapeností snadno dostanou. Snaží se 
prosadit své plány a názory. Často tak dochází ke sporům.                                                                
Celebrity v tomto znamení: Leonardo da Vinci, Charles Chaplin, Jan 
Amos Komenský, Lucie Bílá, Vlasta Burian. 

Barbora Maňáková, Martina Plačková, 6.C 
 



Bulvár 
Leoš Mareš exkluzivně: Rozcházím se  
s manželkou!                       
Manželství Leoše Mareše (33) je v krizi. 
Dlouhodobé neshody nejlépe placeného 
moderátora s jeho ženou Monikou (34) 
se manželé rozhodli řešit. „S Monikou 
jsme se dohodli na odluce. Na nějaký čas 
se rozcházíme,“ přiznal moderátor exkluzivně. Blesk.cz. Mareš dále 
uvedl, že důvodem jejich rozhodnutí není v žádném případě někdo třetí. 
„Nikdy bych neopustil ženu, děti kvůli někomu třetímu. Je to naše 
rozhodnutí,“ řekl Mareš. Moderátor Blesku přiznal, že se s Monikou 
dohodl i na tom, že se po dobu jejich rozchodu odstěhuje do pražského 
bytu v Braníku. Monika i se syny Kubíkem (4) a Matějem (6 měsíců) 
zůstane v luxusním bytě na Smíchově. 

 Belohorcová ukázala první fotky Salmy!                                              
Moderátorka Zuzana Belohorcová (33) 
krátce po porodu ukázala fotky své dcery 
Salmy! S miminkem v náručí na nich hrdě 
pózuje jak ona, tak i její partner, 
podnikatel Vlasta Hájek. Zuzana 
Belohorcová fotky své dcery vystavila na 
svých internetových stránkách. Otec, 
podnikatel Vlasta Hájek (34), je na svou 
dceru náležitě pyšný. Salma po porodu 

vážila 3 300 gramů a měřila 49 centimetrů. Porod Belohorcové 
provázely komplikace, Salma totiž měla okolo 
krku omotanou pupeční šňůru. Nakonec však 
naštěstí vše dobře dopadlo a ve středu kolem 
půl páté ráno se miminko vyklubalo na svět. 
Jméno Salma pro svou dceru populární pár 
vybral záměrně, chtěl, aby se jmenovala jako 
slavná hollywoodská herečka Salma Hayek. 

 Veronika Čechmánková, 7. B 

http://bonella.takeit.cz/novinka-bonella-post-natal-krem-pro-zpevneni-briska-po-porodu-792527?102249&rtype=V&rmain=75114&ritem=792527&rclanek=5483715&rslovo=424450&showdirect=1
http://martin-pegner-peggy-intelligen-praha-1.takeit.cz/dna-testy-urceni-otcovstvi-1373960?277296&rtype=V&rmain=82962&ritem=1373960&rclanek=5483715&rslovo=446371&showdirect=1


Akce školy 

Cyrano z Bergeracu ve Zlíně 

Dne 27. 1. 2010 žáci II. stupně opět vyrazili do městského divadla  
ve Zlíně na představení Cyrano z Bergeracu.  Rostandova romantická 
komedie o hrdinovi, který se kvůli škaredému nosu vzdal nároku na lásku 
Roxany ve prospěch svého pohledného mladého přítele, je od svého 
vzniku oblíbenou hrou. Cyrano je nejen rebel a provokatér, ale zároveň 
neobyčejně odvážný, čestný a citlivý muž. Hra je psána krásným 
veršovaným jazykem, kterému jsme však v okamžicích, kdy byla 
přednášena hlavním hrdinou, příliš nerozuměli. Inscenace se však nesla 
v duchu své doby – nechyběl šerm, hrdinství, komické i dojemné situace, 
opravdové kamarádství a láska. Představení se nám opět velmi líbilo a již 
nyní se těšíme na další představení, kterým budou Haškovy Osudy 
dobrého vojáka Švejka. 

                                                                     Iveta Opluštilová, 7.B 

Indie – královna Orientu 

Dne 10. února se II. stupeň naší školy zúčastnil pěkného zeměpisného 
pořadu v kině Hvězda. Ve více jak hodinovém vyprávění, které bylo 
proloženo fotografiemi a video ukázkami, jsme se seznámili s indickou 
kulturou a architekturou, s nejkrásnější památkou Tádžmahalem a 
dalšími skvosty indických měst. Dále náboženstvím - hinduismem, 
pohřebními ceremoniemi Váranásí na posvátné řece Ganze, ale i s 
krásami této monzunové oblasti Asie, ukázkami pěstování koření a 
jiných tropických rostlin nebo s živočichy indických rezervací. 
Procestovali jsme celou Indii od Indického oceánu až po Himaláje. 

Eva Koňaříková 

 



Optické klamy 

              Pohybují se ty tečky? 

 

 

 

 

 

Jsou ti dva lidé stejně velcí? 

 

 

 

 

        Nezdá se vám to zajímavé? 

               

 

 

Andrea Zavřelová, 7. D 

 

 



Rozhovor s p.uč. Pavelou 

1. Jak dlouho už učíte na této škole?                
25let. 

2. Jste spokojený s třídami, které učíte? 

Většinou ano. 

3. Jak se Vám žije v kabinetě s p. uč. Navrátilem? 

Pro pracovní vytížení se poslední dobou málo vídáme. 

4. Proč učíte zrovna matematiku? 

Asi mi šla ze všech předmětů nejlíp. 

       6.   Máte kromě školy i jiné zájmy a koníčky? 

  To by bylo na dlouhé povídání. Turistika, rybaření, myslivost, 
 lidová hudba atd.. 

7. Kdybyste měl možnost podívat se do nějaké země, kam by to 
bylo a proč? 

Cestuji rád, bylo by to jedno, protože v každé zemi je něco 
hezkého, ale nejlíp je u nás doma. 

8. Proč jste se rozhodl být zrovna učitelem a učit tak zlobivé děti, 
jako jsme my? 

V mládí jsem pomáhal jedné p. uč. opravovat písemky a moc se 
mi to líbilo. V dnešní době rád předávám vědomosti mladým  
a jsem rád, když si z toho někteří něco odnesou. 

9.  Bude vám smutno po letošních deváťácích, kteří odejdou? ☺ 

            A věříš, že ano! Na mnohé budu rád vzpomínat. ☺ 

Petra Vávrová, 9. B 



Kam za kulturou v Uherském Hradišti: 

  Městská kina UH :                          Slovácké divadlo :                                            
- Doktor od jezera hrochů                             - Harold a Maude                   
- Fame-Cesta za slávou                                   - Carmen                      
- Rozervaná objetí                                         - Rychlé šípy                  
- Smlouva s vrahem                                        - Emilia Galotti 

  

Městská kina UH – Fame - Cesta za slávou:                       

Remake slavného filmu z roku 1980. Fame (Sláva) představuje 
talentovanou skupinu zpěváků, tanečníků, herců i umělců během čtyř let 
na střední škole hereckých umění, kde se scházejí studenti z veškerých 
společenských postavení a mají tak šanci prožít své sny a dosáhnout 
skutečné a trvalé slávy, která přichází jen s talentem, oddaností  
a tvrdou prací. Film také souvisí se vším ostatním, co ke střední škole 
patří - bouřlivý čas školních úloh, hlubokých přátelství a nadějných 
romancí. Jako každý student, který usiluje o svůj okamžik ve světle 
reflektorů, potřebuje k tomu, aby uspěl, vrozený talent a tvrdou 
disciplínu. S láskou a podporou přátel a dalších umělců zjistí, kdo z nich 
dosáhne slávy. 

Opluštilová Iveta, 7.B 

 

 

 

 

 



Test k pobavení 

 

1. Když je někdo dutý,    2. Když se táhne jako    
   tak:          hlemýžď, tak:     
   a) nemá vnitřek        a) nadměrně slintá        
   b) nic neumí         b) má omylem ulitu       
   c) výrazně duní       c) je pomalý 

 

3. Když něco jde    4. Chovat se jako            
    jako po másle:        utržený ze řetězu:    

 a) něco jde hladce, bez potíží                 a) dělá nemravnosti, divočí             
b) něco nejde, pořád to padá                  b) znamená svobodu bez kovů   
 c) něco jezdí po něčem mastném            c) mít volno, vycházky 

 

5. Mít v hlavě guláš:   6. Když něco nemá  šťávu:      
    a) že nemáte doma hrnce                     a) je to nudné                          
    b) že si nosíš jídlo s sebou      b) ji asi nepotřebuje               
    c) být zmatený                              c) asi vytekla 

 

Andrea Zavřelová, 7.D 
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 Luštěníčko 

p i r o t e ch n i k m 
o ř k c e r e h i r ř 
p a u l é k a ř k u á 
e d ch ř p s o ch a ř b 
l o a o i v o j á k y 
á v ř č j d o k t o r 
ř m e ch a n i k ď l y 
ž o v l e t i č u a t 

 
Hasič  Řidič 
Popelář  Sochař 
Herec  Rybář 
Kuchař  Doktor 
Mechanik Učitel 
 Lékař  Pyrotechnik 
Voják  lyžovat 
Vodař 
Tajenka: Mirku pojď                                               Richard Fryšták, 7. B  
 

 

 

 

 

 

Jakub Šesták, 9.C 

 

 



 
Vtipy na poslední stranu 

 
Ach,ti hosté 
      V restauraci číšník budí hosta. ,,Pane, vzbuďte se, zavíráme.“,,Tak      
      jo, ale nebouchejte moc dveřmi.“ 

Nenašla se tady sukně?                                                                                   
      Do obchodu vběhne žena,v obou rukách nákupní tašky a dole         
      oblečená jen do kalhotek a ptá se vedoucího:,,Prosím Vás, nenašla se      
      tady sukně,které se držely tři děti?“ 

Už bylo pozdě                                                                           
Rozhovor učitele a žáka:,,Proč jsi přišel pozdě do školy?“,,Protože 
jsem vyšel pozdě z domu. ,,A proč jsi nedošel dřív?“,,Protože už 
bylo pozdě, abych vyšel dřív.“ 

Internet                                                                                   
„Dceruško, proč poléváš ten počítač vodou?“ ptá se maminka 
dcery.“,,Ale, chci surfovat po internetu.“ 

 Denisa Hradilová, Lucie Tománková, 6.C 
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