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První den, první sníh, 
ach kéž bys mě jen táhl na saních. 

Vločka padá jedna za druhou, 
buď pořád jen se mnou! 
Ve stáji je ticho a klid, 

čtu knihu, kde bys ty měl být. 

Jsi slunce zářící v srdci mém, 
jsi anděl letící v nebi překrásném, 

jsi duha barvící se na obloze, 
jsi drahokam třpytící se ve výloze… 

Když jsi běžel, země se zachvěla, 
nebe se otevřelo, ale ty jsi běžel dál, 

věděl jsi, že tě mám ráda! 
A tohle je kůň! 

Rychlý, krásný, sebevědomý a vznešeně pyšný kůň…!

                                   Veronika Bednářová, 6.C
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Nové číslo časopisu bylo již jistě dlouho očekávané. Letos vám 
přinášíme spoustu nových, ale i osvědčených článků a zajímavostí. 
Budou tu komiksy,  horoskopy,  básničky,  křížovky,  rozhovory.  Nově si 
můžete přečíst  o  sportu,  módě,  zvířátkách  či  historii.  Každý si  zde 
jistě najde to své.

Naše redakce se zcela změnila,  ale čtenáři  nám zůstali  věrni, 
doufáme. Pokud byste měli nějaký nápad či námět na článek, rádi ho 
zveřejníme. Všechny příspěvky jsou vítány.

Důležitá data v kalendáři
1. 11. - Svátek všech svatých 
2. 11. - Dušičky - Památka zesnulých
3. 11. - Den bez pesticidů
11. 11. - sv. Martin, 
           Světový den veteránů a výročí ukončení 1. světové války (1918)
           Den proti drogám 
12. 11. - Svatořečení Anežky České (1989)

Listopadový oslavenec                     
MILEY CYRUS - 23. 11. 1992
Miley Ray Cyrus, rodným jménem Destiny Hope Cyrus, 
je americká herečka, zpěvačka a textařka. 
Známá je především díky své roli Miley Stewart alias 
Hannah  Montana  v  americkém  televizním  pořadu 
Hannah Montana, který vysílá televize Disney Channel. 

                                                                                         
Daniela Dvouletá, 6. C
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ANKETA O ŠKOLE

1) Co se vám na škole líbí?  
- Vybavení, pěkní učitelé.
- Pěkné holky.

2) Co se vám na škole nelíbí?  
- Nevím.
- Učení.

3) Co byste na ní chtěli změnit?  
- Jednání některých učitelů.
- Nevím.

4)  Jak vám chutná jídlo v naší jídelně? Co máte rádi a co ne?
- Docela dobré, ale dávají moc malé porce... Chutnají mi 

              omáčky a nechutnají buchtičky s krémem.
    - Obědy mi moc chutnají. Mám rád řízek a naopak nesnáším 
              hřiby.

5) Navštěvujete školní bufet? Co si nejčastěji kupujete?  
 - Ano, navštěvuji a nejraději mám lízátka.

- Ano a nejčastěji si kupuji pití.

6)  Pijete nápoje z automatu?
- Ne, nepiju, po čokoládě tloustnu.
- Někdy.

7) Líbí se vám ve vaší třídě? A proč?  
            - Ano, líbí. Mám tam super kamarádku, která teď ze mě tahá 
              informace.
            - Líbí. Asi všechno.
Odpovídali: Jan Urlich, Tereza Schutzová

Nikola Honelová, 9. C 
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HOROSKOPY NA LISTOPAD

Beran:  Tento  měsíc  se  neustále  budete  potýkat  s finančními  
             problémy. O všem si v klidu popřemýšlejte a pracujte ve svém 
             nitru. 
Býk: Svou pílí dosáhnete výborných výsledků v práci. Nedejte se ničím 
        a nikým zaskočit.
Blíženci: Tento  měsíc  se  nepohnete  z  místa.  Což  je  pro  vás  velmi  
              zničující. Máte před sebou těžký úkol, někomu pomoci a přeci 
              neudělat zmatek.
Rak: Nesmíte podceňovat zlo. Budou vás strhávat emoce a vášně, je   
        čas vylézt z ulity, ale jednejte opatrně.
Lev: Slunce vás celý měsíc bude hřát. Je to energie, která vás nabíjí  
        a uzdravuje. 
Panna: Většina zrozenců Panny dostane tento měsíc novou naději. Jsou 
           tu nové lásky, přátelství. 
Váhy: Hlídejte  si  dobře  své  finance,  dostanete  inspiraci,  jak  je  
           rozmnožit.
Štír: Chovejte se k druhým tak, jak chcete, aby se chovali oni k vám. 
         Dostáváte ponaučení. Pozor na své city, moc je schováváte. 
Střelec: Bude  se  vám  dařit.  Dokážete  získat  mnoho  financí  
                i zkušeností.
Kozoroh: Tento měsíc máte možnost si finančně polepšit. Nebudete na 
               tom špatně. Do budoucnosti budete zaopatření.
Vodnář: Dodáte si  sebedůvěru.  Budete mít  pochopení  pro  lidi  okolo  
             sebe.  Mnozí mohou tento měsíc díky své ohnivé energii získat 
             povýšení či přidáno.
Ryby: Riskovat je povoleno. Pokud chcete investovat, je na to vhodný  
      čas.  Pokud se chcete oženit,  či  vdávat,  je  na  to  také vhodná
          doba.

Marek Brunclík, 9. C
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ZVĚŘINEC

JAK SE STARAT O KŘEČKA

Přemýšlíte nad pořízením domácího mazlíčka? Máte malý byt, 
nemáte dostatek  prostoru pro  pohyb zvířete,  nevlastníte  zahradu,  a 
přesto byste si rádi něco roztomilého pořídili? Pak je pro vás křeček 
jasná volba. Křeček je prostě dokonalá volba pro majetné i nemajetné. 
Křečka  můžete  koupit  ve  zverimexech  nebo  na  inzerát,  případně  
od  vašeho  známého  či  kamaráda.  Při  výběru  se  podívejte,  jestli  je 
křeček  čilý,  nemá-li  špinavou  či  zježenou  srst.  Také  by  se  neměl 
neustále drbat. Je to známka toho, že má kožní cizopasníky. Před koupí 
byste si měli pořídit základní výbavu:

 klec nebo terárium
 bedničku na hnízdo
 cvičební kolo
 hobliny, piliny
 materiál na hnízdo (seno, bílý papír, bavlněné   hadry, lepenka)
 misky na jídlo
 napájecí láhev
 potravu
 malou větev nebo kus dřeva na hryzání

Anežka Fryštáková, 
Denisa Churá, 8. B
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ZE SPORTU

FOTBAL

          Fotbal (z anglického football, foot = noha, ball = míč), též kopaná, 

je  kolektivní míčová  hra,  která  je  nejpopulárnějším kolektivním 

sportem na světě. Ve fotbale hrají dvě družstva po jedenácti hráčích 

na obdélníkovém hřišti, nejčastěji travnatém. Jejich cílem je dosáhnout 

více  branek  (golů).  Branky  je  dosaženo  tehdy,  když míč přejde 

brankovou čáru mezi tyčemi branky. Hraje se hlavně nohama, ale hráči 

mohou k hraní míčem používat libovolné části těla kromě rukou a paží. 

Pouze  brankář (tzn.  jeden  z  hráčů,  odlišený  barvou  dresu),  může 

v blízkosti vlastní branky hrát i rukama. Hry se účastní dva týmy, každý 

o  jedenácti  hráčích.  Na  hru  dohlíží rozhodčí: hlavní  rozhodčí  se 

pohybuje mezi hráči  na hrací  ploše a má plnou odpovědnost k řízení 

zápasu. Je vybaven píšťalkou, kterou signalizuje zahájení a přerušení 

hry.

Lukáš Belant, 9. C
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HISTORICKÉ OKÉNKO

JOSEF I.

Podle  některých  historiků  z  něj  vyrostl  malý 
svéhlavý tyran a egoista, ale dnešní psychologové 
by  ho  možná  spíše  označili  
za  zásadové  dítě  snažící  se  prosadit  svoji 
osobnost.  Například  když  mu  byly  čtyři  roky, 
odmítl prý předložené jídlo a nejedl dalších osm 
dní!  Tehdy  pomohl  až  zásah  důstojníka 
ovládajícího břichomluvecké umění, který na něj 
křiknul  (přeloženo  do  češtiny):  „Budeš  žrát, 
nebo…?“  Chůva  tuto  otázku  vyložila  jako  hlas  
z nebe – a teprve pak se malý Josef chopil lžíce.
Když Marie Terezie zjistila, jak je syn svéhlavý, 
dovolila  porušit  dvorské  předpisy  zakazující 

trestat  fyzicky  panovnická  dítka  a  prohlásila,  že  mu  to  rozhodně 
neuškodí.  A  v  jeho  deseti  letech  ho  předala  přísnému  až  krutému 
vychovateli, který ho měl vycepovat. Josefův učební den trval prý až 17 
hodin – ovšem na jeho charakteru samozřejmě nic nezměnil. Výchovný 
dril  vedl  snad jen k tomu,  že  se nerad učil.  Čtení  krásné literatury 
považoval  za  ztrátu  času  a  většinu  vědomostí  nazýval  „učeným 
kvákotem“. Výjimku tvořily pouze exaktní vědy, tj. technika (mechanika, 
mineralogie,  aplikovaná  matematika,  nauka  o  válečnictví),  statistika, 
kameralistika (předchůdkyně ekonomie), práva a zeměpis. Velkou roli  
v  tom  sehrál  jeho  učitel,  který  v  chlapci  dokázal  probudit  zájem
a tím možná napomohl k tomu, že jako dospělý vše posuzoval z ryze 
praktického hlediska.  Možná si  však jen učitel  a  žák kápli  do noty.  
Z Josefa vyrostl světlovlasý pohledný muž s nádherně tmavomodrýma 
očima a se štíhlou, asi 175 cm vysokou postavou. Habsburské předky na 
něm  připomínal  pouze  trochu  silnější  dolní  ret,  jinak  nesl  znaky 
lotrinského rodu.

Michaela Machová, 9. B
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MÓDA

Potřebujete poradit v módě? 

Módními jsou v současné době kostkované košile, elastické kalhoty a 
boty na podpatku. Fialové doplňky jsou IN…!

Veronika Čechmánková, 8. B

KAM ZA KULTUROU V UHERSKÉM HRADIŠTI

Nabídka Slováckého divadla a kina Hvězda v nadcházejícím měsíci.
Slovácké divadlo                     kino Hvězda
Tenor na roztrhání                            Shrek 4: Zvonec a konec 
Rychlé šípy                                        Strejček Búnmí 
Obchodník s deštěm                          Největší z Čechů                        
Pohádky z klobouku                           Čarodějův učeň
Adéla ještě nevečeřela                     Alenka v říši divů 3D

Jaroslav Talák, 6. A
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UHODNEŠ?

Víte, jaký je nejpopulárnější vodní sport?
(Potápění jiných.)

Jaký je rozdíl mezi šálkem kafe a nočníkem?
(Nevíte? Tak to už si u vás nikdy nedám kafe.)

Uhodnete, kdo vymyslel první telefon? 
(Mach a Šebestová)

Jaká je nejnesmyslnější bitka?
(Když se dva holohlaví perou o hřeben.)

Jaký dárek nejvíce ocení novomanželé sněhuláci?
(Mrazák, to aby měli do příští zimy střechu nad hlavou.) 

Kamila Fraňková, 8. C

PERLIČKY Z HODIN

„Jak rozdělujeme chudý jih?“
„Na bohatý a chudý.“

„Co je kružnice?“
„Kulatá přímka.“

„To je divné, před chvílí ještě svítilo sluníčko a teď už ne….“
 „Paní učitelko, asi mu došly baterky.“

„Napíšeme si…..Petr Bezruč.“
„Chudák.“

Nikola Honelová, 9. C
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TEST O ROBERTU PATTINSONOVI:

1. Kolik je Robertu Pattinsonovi?        6. Na jaký nástroj umí hrát?

      a) 19 a) housle
     b) 29 b) kytara
      c) 24  c) klavír, piano

2. Jakou roli měl Rob                       7. Jeho sestru ve filmu     
     ve filmu Harry Potter?                        Stmívání hrála?

 a) Ron Weasley                        a)   Nikki Reed 
b) Cedrik Diggory b)   Ashley Green
c) Draco Malfoi                               c)   Sandra Bullock  

 
3. Kde Robert žije?        8. Je Robert ženatý?

          a)   Anglie (Londýn)                               a) ano
          b)  Amerika (New York)                        b) ne
          c)  Česká republika (Kladno)                  c) je zasnoubený
                                                                           
4. Co je v     horoskopu za znamení?                  

      a)  Lev                                                     
     b) Beran
    c)  Býk

5. Jaký film ho nejvíce zvýraznil? 

      a)  Stmívání
     b) Titanic
            c) Lets Dance                                       Tereza Schűtzová, 9. C
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BULVÁR

D. Rolins dva měsíce od nehody: 

Dara  Rolins (37)  je od  tragické  dopravní  nehody stále  jako na  trní. 
Zpěvačka  nervózně  odpočítává  dny  do  konce  vyšetřování  tragické 
havárie, při  níž svým vozem usmrtila motocyklistu Jindřicha Rotrekla 
(†63). I když si je prý stoprocentně jistá, že 10. července v pražském 
Šáreckém údolí, kde se nehoda stala, nejela rychle, tak se obává všeho. 
„Nejsem obviněná ani  obžalovaná,  ale  je mi  jasné,  že  se  vyšetřování 

může  posunout  do  dalšího 
levelu,“ řekla Rolins v rozhovoru 
pro  časopis  Týden.  Přitom  je 
pro  Rolins  rychlá  jízda  velkým 
adrenalinem.  „Připouštím,  že 
rychlá  jízda  mě  baví,  ale 
dovoluju  si  to  na  bezpečném 
úseku  dálnice.  Je  pár  věcí, 
kterými  jsem  si  stoprocentně 
jistá.“

Banášovou dostihl ctitel ze SuperStar     
Porotkyně  Adela  Banášová  (29)  má  v  patách  pomateného  ctitele. 
Jaroslav  Dobeš  (27),  který  je  přezdíván  jako  majitel  největšího 
předkusu v Česku, se vydal na casting Talentmanie jen proto, aby spatřil 
svoji milou. 

Veronika Čechmánková, 8. B

Řešení testu z předchozí strany: 1c, 2b, 3b, 4c, 5a, 6c, 7b, 8b.
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LUŠTĚNÍČKO

KOLIK NOHOU MÁ SLON?

LUKÁŠ BELANT, 9. C
13



KOMIKS

  

SIMONA GENRTOVÁ, 6. C
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ROZHOVOR S PANEM UČITELEM KŘIVÁKEM 

1) Líbí se Vám na škole?                                                            
Ano, líbí. Kuchařky a volné hodiny. (Které nemám )

2) Jaký předmět jste měl ve škole nejraději? A proč?     
Přírodopis, protože se v něm brala sexuální výchova.

3) Jaké předměty učíte na naší škole?                          
Informatiku, pracovní činnosti, technické kreslení a psaní 
na klávesnici.

4) Kolik Vám je let?                                                                     
26

5) Máte přítelkyni?                                                                      
Ne, snoubenku.

6) Učil jste už někdy na nějaké škole?                                       
Ano – Pardubické gymnázium a na Základní škole v Olomouci.

7) Čím jste chtěl být, když jste byl malý kluk?                      
Policajt.

8) Bydlíte tady ve Starém Městě?                                             
Ano, bydlím.

9) Máte auto? Pokud ne, jaké byste si přál mít?  
Nemám, ale chtěl bych Audi A8.

10)Máte nějakého domácího mazlíčka?                                              
      Měl jsem psa, teď mám plyšovou ovečku Shaun.            
                                                                    Tereza Schűtzová,  9. C
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VTIPY NA POSLEDNÍ STRANU

Pocházíme z opice?
Pepíček  se  ptá  maminky:  „Táta  mi  říkal,  že  pocházíme  z  opice,  je  to 
pravda?" 
„Nevím Pepíčku, já všechny příbuzné z tátovy strany neznám!"

Zeměpis
„Pepíčku,  kdy  si  konečně  opravíš  tu  známku  ze  zeměpisu?" 
„Nevím, paní učitelka nedá notes z ruky."

Přírodopis
Paní učitelka vysvětluje třídě: „Říkáme, že kráva se otelila, kočka okotila. 
Řekne někdo další příklad?"
Pepíček se hlásí: „Prosím, žralok se ožral!"

Fyzika
Pan učitel  v hodině fyziky se zeptá žáků: „Víte děti,  jak pomocí  vody 
získat světlo?"
Pepíček vykřikne: „Stačí umýt okna, pane učiteli!"

Opluštilová Iveta, 8. B
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