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Slovo úvodem 

Vážená paní ředitelko, vážení učitelé, zástupci obce, milí rodiče, prarodiče, přátelé! 

 

Před devíti lety jsme poprvé usedli, ještě plní očekávání a nadšení, do školních lavic. 

Do školy jsme nastoupili jako malí skřítci, za tu dobu jsem se ale hodně změnili, až 

k nepoznání. Po těch náročných letech, kdy jsme ronili krev, pot i slzy, konečně přichází ten 

moment. Ta chvíle, kdy si uvědomujeme, že už nejsme ti prvňáčci, co nastoupili na základku, 

ale už jsme z poloviny dospělí. Stojíme zde před Vámi – nejstarší žáci naší školy – deváťáci 

a vzpomínáme na všechny zážitky, dobré i zlé chvíle, veselé i smutné příhody, velké i malé 

průšvihy a vylomeniny. Prožili jsme spolu naše první kamarádství, lásky taky první hádky 

a rozpory, ale vždy jsme se usmířili a táhli za jeden provaz. 

V první třídě jsme se seznámili a skamarádili a začala naše dobrodružství. Naučili 

jsme se číst, psát a počítat. Ne vždy přesně. Také jsme se ale naučili, jak se chovat k našim 

spolužákům a že máme na mluvení přestávky a v hodině se musí poslouchat, abychom se co 

nejvíc naučili, dostali jsme své první domácí úlohy a díky naší paní učitelce Petře Barcuchové 

se každý do školy těšil. Měla nás na starost první čtyři roky a učila nás spíš formou hry, tak 

aby to všechny bavilo. V páté třídě si nás přebral pan učitel Veselý a jak už příjmení 

napovídá, bylo s ním opravdu veselo, proto jsme hodiny s ním tak milovali, i když mu z nás 

vypadaly zuby. Pátou třídu jsme už prožili na nové škole, to už jsme si připadali mezi staršími 

spolužáky dospělejší.  

Následující tři roky byla naší třídní učitelkou Olga Idesová. Paní učitelka na nás byla 

jemně přísnější, vyzařuje z ní přirozený respekt. Ale asi už jsme po těch letech trochu kázně 

potřebovali. Věnovala se nám a pomáhala. Jsme jí vděční za to, že nás dokázala připravit na 

letošní přijímací zkoušky. Sedmá i osmá třída byly protknuty spoustou aktivit od tanečního 

vystoupení, přes školní Akademii, různé výlety a exkurze, nacvičování divadla, do kterého se 

mnohým zprvu nechtělo, až třeba po lyžařský kurz. Každopádně máme spoustu skvělých 

zážitků, a tedy nač v dobrém vzpomínat.  

V deváté třídě jsme dostali za třídní paní učitelku Manovou, kterou jsme si všichni 

hned oblíbili, protože řekněte sami, který jiný učitel by nám dovolil mít třídní tričko 

s nápisem: „Já budu mít novou trampolínu!“ Vzala si nás pod svá křídla a ve všech situacích 

nám věřila a podporovala nás, i když jsme jí občas řádně pili krev. Uměla si k nám najít cestu, 

aby s námi dobře vycházela, ať už s humorem nebo laskavostí. I v posledním roce školy jsme 

se věnovali mnoha aktivitám, jednou z nejvýznamnějších byl Rodičovský ples a naše 
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Předtančení, které se nakonec velmi vydařilo. Během těchto let jsme se také – v neposlední 

řadě – stali rekordmany ve sběru poznámek!  

Poslední rok byl pro nás opravu důležitý. Čas se krátil a museli jsme si vybrat, co dál. 

Jakou školu si zvolit? Začali jsme si uvědomovat, že jestli se chceme dostat na vysněné školy, 

musíme zabrat. Nebylo to mnohdy zrovna lehké, ale i díky ochotným učitelům nás nic 

nepřekvapilo.  

V tento slavnostní den začíná nová etapa našeho života. Každý si pomalu začíná 

uvědomovat, že už to nikdy nebude jako dřív. Každý z nás si zvolil svou vlastní cestu, po 

které půjde. Nyní jsem opět na začátku.  

Chtěli bychom Vám poděkovat, že jste nás dobře připravili na přijímací zkoušky, že 

jste nás celých devět let trpělivě vedli až k cíli. Děkujeme za Vaše pevné nervy i pochopení, 

které jste pro nás měli. Díky Vám jsme se dostali tam, kde jsme teď.  

Vaši deváťáci! 
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Michael Bětík       Nikola Čevelová 

– SPŠ Otrokovice: instalatér – Střední soukromá škola 

služeb s.r.o. Uherské Hradiště: 

kadeřnice  

Matěj Hastík      

– Střední škola gastronomie a     Vendula Horková 

obchodu Zlín: kuchař, číšník      – Gymnázium  

Uherské Hradiště  

Gabriela Hradílková  

– Gymnázium Otrokovice     Matyáš Chytil    

– SOŠ Luhačovice:  

Jiří Ivan            umělecké zpracování dřeva   

– SPŠ Otrokovice: 

autoelektrikář             Michal Kašpar   

– SPŠ Otrokovice: instalatér  

 

Adam Kedruš    

– SPŠ Zlín: stavebnictví           Aneta Nádvorníková  

– Gymnázium Otrokovice  

Aneta Platošová   

– Gymnázium Uherské Hradiště        Aneta Machová   

– SŠPHZ Uherské Hradiště:  

cestovní ruch  

Lucie Sobková    

– Střední škola podnikatelská  

a VOŠ Zlín: Ekonomika a podnikání    Eliška Valentíková

                 – OA a VOŠ a Jazyková  

Uherské Hradiště:  

obchodní akademie  

Alena Velecká    

– Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž,  

        Marcela Janušková   

– SPŠ Zlín: stavebnictví   
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Nikča 

Nikča nám vědomosti svoje dokáže, 

když se ve škole jednou za rok ukáže,     Kašpi 

v kosmetice se však vyzná,      Rychle běží do školy, 

na Snapchatu filtry jako ze sna.          i když nemá úkoly, 

stejně na čas nepřijde,  

nikdy mu to nevyjde. 

Běťa        

Míša dějepis ovládá,  

v „céesku“ potom převládá,    Matyáš 

se školníkem se rád baví,    Matyáš v lese řádí, 

do školy se nepřipraví.     k youtube se pak vrátí, 

před green screenem se předvádí, 

skvělou práci s ním odvádí. 

Gabča 

Mozek třídy, Gabča to je, 

výlety doma prolelkuje,       Adam 

učitelům pomáhá ráda,        Chodívá pozdě do školy, 

spolužákům radami kryje záda.       nerad si plní úkoly,  

vtipnými hláškami nezkazí 

legraci, 

Eliška       avšak propisky nikdy nevrací. 

Ukecaná, maličká,  

milá, štědrá holčička,     

někdy jí jak čuňátko,    Lucie  

tvář má jako poupátko.   Knížky, ty by četla ráda, 

při čtení ji však bolí záda, 

s kuřátky na dvorku pobíhá, 

učit se pak nestíhá.  

 

 

Kdo se s Vámi loučí?  
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Alča 

Jak divoký kůň nezkrotná, 

vzdorovitá, vzpurná,       Anet P. 

snaživá i milá umí být,       Usměvavá, milá je, 

umí to však dobře skrýt.      taky pěkně tancuje, 

zdravě jí a sportuje, 

v matice většinou boduje. 

 

 

 

Venda 

Plná energie, někdy drzá je,          

občas pohlíží na ostatní z výše,      Matěj 

když naštvaná je, štěká, kouše,      Matěj fotbalistou je, 

bývá však i přátelská a spolehlivá,      s holkami rád flirtuje, 

pokud dobrou náladu má.        rád se směje, vtipkuje, 

jede na styl playboye. 

 

 

Anet N. 

V biatlonu boduje, 

hru na housle studuje,    Jirka 

Břicho plné na tuty,    Jazyky skvěle ovládá, 

pizza, kebab, špagety.    ve světě s nimi převládá, 

má rád cizince anglicky mluvící, 

možná jednou ocitne se za hranicí.  

 

Anet M.  

Ne vždy každé slovo slyší,      

ve sluchátkách hudba řinčí,       Marcelka 

hlasem silným rozezní se třída,       Knížku v ruce, hudbu v uších, 

k legraci se vždycky přidá.   výbušná je, když při čtení ji 

rušíš, 

čokoládu do jídelníčku zařadí, 

v judu se pak pořádně vyřádí. 

 

  No, přece my!  
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U T Í K A T K E L Í M E K J D M P 

K N I C Š K O L N Í K K Ř Í D A Í. 

L Í N Ý E V K U B A U E E D Ě T M 

í N E V Í M N B U V C R Č L J I A 

Z Ž Á K Á Ť O A M O H A T O E K N 

E K A B I N E T Ě D Y M I O P Á O 

Č Ž A L U Z I E T A N I N L I Ř V 

K B E L Í K Y T K A Ě K A E S Á Á 

A K A D E M I E N E C A I J É J E 
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Patenty – bramborová placka na kterou se mažou povidla a sype se mák. 

Čagan – Hůl, klacek. Babky na Moravě často čekají s čaganem na svoje dědky, kteří 

se plazí z hospod. 

Plantat se – Překážet. Plantat se někomu pod nohama. 

Potentit se – Posrat se. K tomu není co dodat. 

Škraně – Tváře. Nevypasené škraně má na moravských vesnicích málokdo.  

Šťukavka – Škytavka. Šťuk, šťuk, někdo na vás myslí. 

Fčil – Teď.  

Porychtovat – Zařídit si něco. 

Bůmatka – matka, která se chová jako kráva. 

Velchyba – obrovská chyba, hrubka.  

Šukplac – místo, na které jezdí mladí lidé mít sex. 

Vykobřená – upravená, nalíčená, vyfiknutá (slečna, dáma) na zvláštní příležitost. 
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Alpy? 

Nikol Č.: jezero v Rusku 

 

Doučování z Čj: 

Běťa: Pes, který nemá 

ocas, nekouše. 

 

Jaký byl Hitlerův plán  

s jeho obyvateli?  

Venda: zabít a odvést  

do koncentračních táborů  Jak se jmenoval německý 

generál, kterého poslal do 

Afriky Hitler? 

Jirka: Pearl Harbor 

 

Jaké je hlavní město Japonska? 

Matyáš: Čína  

 

Matěj: Paní učitelko, co se ještě 

maže na patenty? 

Adam: Vy mažete povidla na panty? 

 

 

VV: Kašpi nakreslí čtveratou hlavu. 

Adam: Vypadá to jako hrnec 

Pí uč. Šimková: Měl bys tam ještě něco přidat. 

Adam: Třeba pokličku.      Napoleon? 

          Anet N.:  

Papež v Itálii. 
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Ze slohovek… 
Spěchej pomalu 

Gabriela Hradílková 

8. ročník 

 

Na kraji města stál krásný zverimex, ve kterém prodávali tolik krásných zvířat. Od 

hadů a pavouků, přes rybičky a ještěrky až k pejskům a křečkům. Ale koček moc neměli. 

Nacházely se zde pouze dvě. Jedna čistě bílá se zelenýma očkama jako smaragdy. Ta druhá 

byla naopak černá jako uhlík, ale měla nádherná červená očka jako rubín. 

Jednoho dne přišel do zverimexu pán. Byl vysoký a šla z něj hrůza. Přišel k pultu 

a zeptal se: „Máte kočky?‘‘ Paní u pultu se klepala strachem a ukázala na dvě malá koťátka. 

„Bílá je Zoe a ta černá Lili,“ odpověděla paní. Pán se na Zoe a Lili rychle běžel podívat. Jak se 

tak díval, divně kroutil hlavou, ale nakonec zvolal: „Vezmu si je!‘‘ Koťátka se začala bát a obě 

začala syčet. Pán se jen usmál, zaplatil za ně a už se je chystal vzít. Obě se bránila, ale marně. 

Pán se Zoe a Lili odešel.  

Jeho auto byla velká černá dodávka. Poté Zoe a Lili hodil do dodávky a vyjel. Cesta 

byla pro koťátka vyčerpávající. V tom Zoe napadlo: „Co když nám chce něco udělat?‘‘ Lili se 

jenom schoulila do klubíčka a nechtěla odpovědět. V tom se dodávka zastavila. Koťátka 

slyšela kroky, jak už si pro ně jde. Dveře se rychle otevřely. Poslední, co koťátka spatřila, byla 

injekce.  

Po nějaké době se probudila. Zoe se rozhlédla. Jediné, co viděla, byla temná místnost 

a klec, ve které se probudily. Lili rychle Zoe upozornila na stůl, který byl vedle nich. Obě se 

zděsily. Na stole se nacházela sada nožů a nůžek. Lili byla vystrašená k smrti. Rychle se 

rozhlížely po kleci, jestli nenajdou něco užitečného. Zoe vykřikla: „Hele, podívej, tady je 

prasklina v mříži. Jestli se nám povede tu klec rozbít, tak můžeme utéct!“ Lili se okamžitě 

rozběhla proti mříži a plnou silou do ní vrazila. Bohužel se ani nehnula. Lili ale stále vrážela 

do mříže, co to šlo. Zoe ji zastavila. „Tiše, ten zlý pán se vrací!‘‘ Lili okamžitě zastavila. Pán se 

na ně koukal, mávl rukou a chtěl odejít, ale při jeho odchodu se tričkem zachytil o třísku ve 

stolu, na kterém stála ta klec. Snažil se to tričko odtrhnout od stolu, ale tím ho akorát i s klecí 

shodil. Začal nadávat a narovnal stůl a dal na něj i tu klec. Koťátka se otřepala a sledovala 

toho pána. Až úplně odešel, Lili opět začala vrážet do té praskliny v mříži. Rozeběhla se 

a bum! Mříž byla proražená! „Asi se ta prasklina zvětšila tím pádem,‘‘ pomyslela si Zoe. Lili si 
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ale myslela, že je strašně silná díky tomu, že to dokázala. Zoe se mezitím podívala, jak vysoko 

jsou. Stůl byl docela vysoký, ale vedle stolu se nacházela bedna, takže útěk z klece nebyl 

problém. Problém byl až útěk z budovy pryč. Lili z klece vyskočila první a hned za ní skočila 

Zoe. 

„Jsme venku!‘‘ zvolala Lili. „Ještě neoslavuj, nejsme ještě ani venku z budovy a stále 

nám hrozí nebezpečí,‘‘ zastaví ji Zoe. Koťátka se rozhlížela po místnosti, ale jediné, co mohla 

teď udělat, bylo, aby prošla dveřmi, kterými šel ten pán. Opatrně nakoukla za roh dveří. Pán 

ale nikde. Potichoučku šla chodbou. Vešla do místnosti, která byla velká, nacházel se zde 

obývák společně s kuchyní. V tom do místnosti vešel ten pán. Koťátka se lekla a rychle skočila 

za pohovku, potaženou chlupatým kožichem. Zoe okamžitě přemýšlela co dělat. Lili do ní 

šťouchla a ukázala hlavou na další dveře, které byly pootevřené. Už se Lili chtěla 

rozeběhnout ke dveřím, ale Zoe ji zadřela: „Spěchej pomalu. Pán se dívá tímto směrem, mohl 

by nás uvidět,‘‘ řekla Zoe Lili. Načasovaly to tak, aby si jich pán nevšiml a taky že nevšiml. 

Obě byly šťastné, že ho obešly. Běžely tedy opět chodbou až došly ke dveřím, které vypadaly 

jako hlavní dveře. „Jsme tu, ale jak je otevřít?‘‘ dumá Zoe. „Co kdybych vyšplhala po tomhle 

kabátu, co tady visí? Pak bych mohla skočit na kliku a pokusit se otevřít,‘‘ ptá se Lili. „Dobrý 

nápad, ale opatrně,‘‘ odpoví Zoe. Lili to teda zkusí. Skočí na kabát, vyšplhá po něm až 

k věšáku a hop na kliku. Povedlo se! Klika cvakla a dveře se otevřely. V okamžiku Lili seskočila 

z kliky a obě se rychle vyřítily ven. V momentě se otočily a podívaly se na vzhled toho domu. 

Zoe nahlas přečetla jeho název: „Prodej kožešin a masa.“ Lili se pomalu otočila na Zoe 

a vykřikla: „Obě dvě jsme mohly umřít! Díky bohu, že jsme se odtamtud rychle dostaly!“ 

„Radši pojďme rychle pryč,‘‘ řekla Zoe. Lili a Zoe od téhle chvíle nikomu nevěří a do svého 

skonání žijí na ulici. 
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Ze slohovek… 
 

Rozhovor s Čertem Kulihráškem 

o pohádce Schválnosti princezny Schválničky 

Adam Kedruš 

9. ročník 

 

Poprvé, když jsem dostal nabídku hrát v tomto divadle, nebyl jsem si moc jistý. 

Neustále dělat poskoka nějakému namyšlenému bohatému čertovi, který Vámi naprosto 

pohrdá, nechat po sobě křičet ze všech možných stran a hlavně neustále poslouchat 

uširvoucí ječení té umíněné princeznovské výsosti. Já jako starý, mrzutý čert to přece nemám 

zapotřebí. Ale po krátkém dumání a spočítání hereckých honorářů jsem si uvědomil, že bych 

si takto mohl krásně přilepšit na stáří. První tréninkové dny byly velice obtížné, zapamatovat 

si texty, gesta, pohyby a všelijaké blekotání na podiu nebyl vůbec lehký úkol. Nicméně se to 

postupem času začalo zlepšovat a o pár týdnů později to šlo všem pěkně od ruky. Jediná věc, 

která mě jemně znepokojovala, byl fakt, že mi nikdo neřekl, že v tom se mnou budou hrát 

i jiné postavy než čerti. Takže jsem se musel po celou dobu nacvičování paktovat nejen s tou 

lidskou verbeží, ale i s vílami, starou kouzelnou stařenou, ale i se známým a mezi čerty 

obávaným Honzou, vůči kterému jsem já a i ostatní čerti tajně chovali zášť. Nicméně jsem 

tyto negativní pocity překonal a vydržel jsem. Byl jsem příjemně překvapen jak hodná, milá 

a aktivní byla paní Mirka Havalová, která dokázala zkoordinovat, stmelit a spřátelit všechny 

pohádkové bytosti všech ras, druhů i vyznání. Dokázalo v našich očích něco úžasného, 

a proto jí za její snahu všichni děkujeme a přejeme jí hodně štěstí a pevné nervy 

v připravování dalších skvělých představeních.  

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Když to není za jedna… aneb 

skvosty z písemek © 

 

Kdo vykonával dozor nad protektorátem Čechy a Morava?  

Matěj: Mussolini  

 

Jak se jmenoval Německý generál, přezdívaný jako (pouštní liška) kterého do 

Afriky vyslal na žádost Mussoliniho Hitler?  

Anet P.: Herr Blitzkrieg  

 

Která 2 světová města se stala centry zahraničního odboje? 

Nikola: Afrika 

Matěj: Anglie a Francie  

 

Přiřaďte k sobě související údaje! 

Matěj: Snaha o mír – Adolf Hitler 
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@michaelbetik 

@queen_niky15 

@m_hastik 

@_the_vevii_ 

@matyOcze 

@uranjuran 

@_netkaa_ 

@a_platosova 

@eliska.valentikova 

@_alcaaa_ 

@marcelajanuskova 

    Gabi @ 

@paavlaamaan 

@michalkaspar123 

@sobkova.l 

@maybeadamek 

@_.what._is_this_ 
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