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KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V JAZYCE ANGLICKÉM 

Dne 29.1.2013 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Konverzační soutěže v jazyce anglickém          
9. tříd. Soutěžící zápolili v gramatických , poslechových a verbálních dovednostech. Nejprve měli za 
úkol vyhodnotit informace ze zvukového záznamu, poté následoval gramatický test a analýza textu. 
Ve druhé části následoval popis obrázku, kdy museli soutěžící vlastními slovy a zcela samostatně o 
obrázku hovořit v daném časovém intervalu. Na závěr si každý vylosoval jedno konverzační téma, o 
kterém sám hovořil. Všichni zúčastnění podali velmi dobrý výkon. 

Po vyhodnocení výsledků se na prvním místě umístila Andrea Mahdalíková (IX.A),  na místě druhém 
Lucie Maňasová (IX.B) a třetí místo obsadila Natálie Škrabalová (IX.A).  

Všem účastníkům děkuji za účast v této soutěži a vítězce přejeme hodně úspěchů v okresním kole této 
soutěže, které se bude konat na Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně. 

                                                                                                                        
                                                                                                                                                                    

                  Věra Macková 

 

 

  
 
 

Paní učitelka Jiránková 
 
V tomto vydání jsme se rozhodly položit několik otázek paní učitelce Jiránkové. 
 

1. Jaké předměty jste měla a neměla ráda na základní škole? 
Měla jsem ráda dějepis a neměla jsem ráda hudební výchovu. 
 
2. Chtěla jste být učitelkou?  
Nechtěla. Chtěla jsem být zubařkou. 
 
3. Jaké máte koníčky?  
Historie, umění, cestování. 
 
4. Co ráda čtete?  
Historické romány související s dějinami Francie nebo Anglie. Životopisy umělců. 
 
5. Jaký sport máte ráda? 
Fotbal – je to nejkrásnější hra. 
 
6. A poslední otázka, váš oblíbený fotbalový tým? 
 FC Chelsea 
 
To bylo několik otázek pro paní učitelku, v příštím čísle se budeme ptát dalšího člena 
pedagogického sboru na naší škole. Děkujeme za odpovědi.  
 

Lucie Pavlíčková a Barbora Vanďurková 
 



 
 
 

KISS 
 
 
 
 
 
 
 

Datum konání: 14.6.2013 
Místo konání: O2 Arena 

 
AMERICKÁ ROCKOVÁ LEGENDA KISS, KTERÁ OD SVÉHO VZNIKU V ROCE 1973 

PRODALA VÍCE NEŽ 100 MILIONŮ ALB, VYDÁVÁ SVÉ DVACÁTÉ ALBUM S NÁZVEM 
„MONSTER“ A VYRÁŽÍ NA STEJNOJMENNÉ KONCERTNÍ TURNÉ! LEGENDÁRNÍ 

KISS SE V LÉTĚ 2013 VRÁTÍ DO EVROPY V RÁMCI „MONSTER TOUR“, KTERÉ 
NAVŠTÍVÍ I ČESKOU REPUBLIKU. V PRAŽSKÉ O2 ARENĚ PŘEDSTAVÍ KROM 

NOVÉHO MATERIÁLU I ZÁSADNÍ HITY SVÉ DLOUHOLETÉ KARIÉRY. 
 

BON JOVI 
 

 
Datum konání: 24.6.2013 

Místo konání: SYNOT TIP ARÉNA, Praha 
 

Americká skupina BON JOVI oznamuje rozpis světového turné Because We Can – The 
Tour, v rámci kterého zavítá 24. června 2013 i do pražské Synot Tip Arény! 

 
 
 



DEEP PURPLE 
 

 
 

Datum konání: 4.8.2013 
Místo konání: Zimní stadion, Olomouc 

 
DEEP PURPLE SE VRACEJÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY, 4. SRPNA 2013 VYSTOUPÍ 

POPRVÉ VE SLAVKOVĚ U BRNA. PUBLIKUM MÁ TEDY DALŠÍ, MOŽNÁ 
JEDNU Z POSLEDNÍCH MOŽNOSTÍ UŽÍT SI JEJICH NEZAPOMENUTELNOU 

SHOW NAŽIVO, A TO V KOUZELNÉ ATMOSFÉŘE ZÁMECKÉHO PARKU, 
KTERÝ PATŘÍ K NEJVÝZNAMNĚJŠÍM HISTORICKÝM ZAHRADÁM NA ÚZEMÍ 

ČESKÉ REPUBLIKY.  
 

DEPECHE MODE 

 
 

Datum konání: 23.7.2013 
Místo konání: SYNOT TIP ARÉNA, Praha 

 
Depeche Mode, kapela, která podstatně ovlivnila vývoj zvuku současné hudby, podnikne 

v létě letošního roku obří turné po celé Evropě a nepochybně půjde o hudební vrchol 
roku 2013. Turné obsáhne i Českou republiku a Slovensko. Dave Gahan, Martin Gore a 
Andy Fletcher odehrají 34 velkolepé koncerty v 25 evropských státech pro více než 1,5 
milionu fanoušků a následně se turné přesune do Severní Ameriky. Turné odstartuje v 
úterý 7. května 2013 koncertem pod širým nebem v izraelském Tel Avivu v Hayarkon 

Parku. 
 
 
 
 
 
 
 



Nejlepší hry 
 
Baví vás počítačové hry? Pokusím se vám některé z těch nejnovějších a nejlépe hodnocených 
představit. 
 
NEED FOR SPEED : MOST WANTED 
 Baví vás závody, velká rychlost a  silná auta? Pak je Need for Speed přesně něco pro vás. 
Most Wanted je nejnovější verze hry. Když začnete hrát, hra vás velice nadchne. Má perfektní 
grafiku, vývojáři si s ní pořádně pohráli. 
Doporučuje se hrát Multiplayer (hru pro více hráčů). Hned první výhodou je to, že je zde více 
možností než ve hře pro jednoho hráče. Hra pro jednoho hráče se vám po dvou dnech hraní 
bude zdát nudná, proto se doporučuje hrát Multiplayer (hru pro více hráčů). Hned první 
výhodou je to, že je zde více možností než ve hře pro jednoho hráče. Když se řekne Most 
Wanted, znalce hned napadne, že ve hře bude POLICIE. Ta tu samozřejmě je. Sice se vás 
pokouší zatknout, ale když vás náhodou zatknou, hned vás pustí, a tak vám jen trochu pokazí 
čas, za který závod zajedete. Velký minus je cena. Hra stojí většinou 1299 Kč,-.  

         
 
 
FIFA 13 
Nový ročník nejznámější fotbalové série FIFA je zpět na scéně s číslovkou 13 na konci. FIFA 
13 je nástupcem klasické sportovní série, kterou musí znát skoro všichni, kdo se alespoň 
z části zajímají o FOTBAL. Pro ty, kteří hru FIFA neznají, je to simulátor fotbalu, který se 
proslavil skoro po celém světě. Hra vás určitě bude bavit. Má skvělou grafiku, atmosféra 
zápasů je taky úchvatná. Vypadá navíc velice opravdově.  
   První zápas je velmi  těžký. Člověk prohraje  3:1 - 6:1, ale po čase, kdy si zvyknete na 
všechna ta tlačítka s různými funkcemi, budete určitě vyhrávat.  
   Hra je velmi žádaná, takže ji kupujte buď na internetu, nebo když ji v nějakém obchodě 
náhodou uvidíte, moc neotálejte s její koupí. 
+ pěkná grafika, hra vypadá opravdově 
-  vyšší cena, v téměř všech kamenných obchodech beznadějně vyprodána 

    
 
 



MINECRAFT 
Hru Minecraft v dnešní době zná hodně lidí. Proto o ní nebudu dlouze vyprávět a ukážu vám, 
jak to vypadá, když to někdo opravdu umí. 
 

 

 

 
 
Autor článku: Jan Vičík VII.A 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vtipy od „Železa“ 
 
Víte, co dělá veverka, když v lese hoří? 
Hoří. 
 
Chlápek přijde na poštu a všimne si, že u jedné přepážky stojí proplešatělý padesátník a má 
před sebou hromadu růžových obálek polepených srdíčky. Na každou stříkne z lahvičky 
parfém a dá ji na vedlejší hromadu. Chlápek vyvalí oči a ptá se ho, co to dělá. 
Padesátník odpovídá: „Rozesílám tisíc valentýnek podepsaných Hádej kdo!” 
„Ale proč to děláte?” 
„Jsem právník se specializací na rozvody!” 
 
„Jean, dnes ta meluzína v krbu neobyčejně vříská, a přitom venku není žádný vítr. Čím to 
může být?” táže se lord Charles svého sluhy. 
„Vaše lordstvo, to není meluzína, to nám v komíně řve chlap.” 
„Chlap? Proč by nám měl v komíně řvát chlap? Tomu nerozumím,Jean.” 
„Policejní jednotka rychlého zásahu provádí v našem hrabství nácvik netradičního proniknutí 
do budovy a jeden z jejích mužů se k nám pokusil dostat komínem.” 
„To je velmi originální. A copak mu zabránilo v tom, aby nám spadl do krbu?” 
„Maličkost, vaše lordstvo. Já jsem do krbu postavil vidle na dlouhé násadě a on je teď na nich 
v komíně napíchnutý!” 
 
„Lorde, proč jste svoji jachtu přejmenoval na Žraloka, když ještě nedávno nesla jméno vaší 
ženy Pamely?” 
„To máte tak, hrdinné činy se mají vždy připomínat.” 
„A jaký hrdinský čin máte na mysli?” 
„To jsme s lady jeli po moři, jí se na vlhké palubě smekly nohy a kolem nás plaval takový 
sympatický žralok...” 
 
Lord Henry odjíždí. Na nádraží si vzpomene, že doma zapomněl rukavice. Vrátí se, vejde do 
pokoje, otevře skříň a vidí tam muže. Vezme rukavice a obrátí se k lady: „Drahá, již 
několikrát jsem vás upozorňoval, abyste si své věci dávala do své skříně.” 
 
Lord otec prohlíží vysvědčení svého syna Johna. Chvilku nad ním krabatí čelo, ale nakonec 
řekne s uspokojením: „Tvé vysvědčení, milý synu, je sice trapné, ale aspoň mě ujišťuje, že 
neužíváš žádné povzbuzující látky.” 
 
Lord přijímá nového sluhu a vysvětluje mu jeho povinnosti: „Jamesi, ráno vstanete za 
rozbřesku, zatopíte v jídelně, nachystáte mi vanu, vykartáčujete oblek, donesete ranní tisk, 
připravíte a naservírujete mi snídani. Pak vyvenčíte mé psy, připravíte mi jezdeckou uniformu 
a začnete připravovat oběd. Na stole bude přesně ve dvanáct hodin. Pak poklidíte v pokojích, 
obstaráte nákupy, přichystáte svačinu, nalijete mi sklenku brandy, zatopíte v krbu a připravíte 
čaj a doutníky. Večeře bude o půl sedmé, pak přiložíte do krbu, přichystáte občerstvení 
hostům, odeberete jejich pláště a postaráte se o jejich pohodlí. Nakonec znovu vyvenčíte psy, 
vyvětráte, odestelete mi lože a připravíte krb na ráno. Potom si můžete jít lehnout. Chcete se 
ještě na něco zeptat?” 
„Jistě, sire, nachází se v okolí nějaká kvalitní hlína?” 
„Proč, Jamesi?” 
„No, že bych ještě ve volném čase mohl pro radost pálit cihly.” 
 



 

 

Na sjezdovce leží zhruba 40 cm technického sněhu. O víkendu pojedou oba 
dětské pásy i hlavní vlek. „Měli jsme tady skoro metr sněhu, bohužel déšť a 
oteplení udělaly své, přesto pořád jezdíme, svah je dobře upravený a 
připravený pro lyžaře," informoval provozovatel areálu Michal Cepek. 

Těsně před otevřením byl také snowpark a snowtubingová dráha, na tyto 
atrakce si ale budou muset lidé ještě počkat. „Snowpark i dráha nám doslova 
uplavaly, máme tam jen deset centimetrů sněhu, takže ani jednu z atrakcí 
bohužel zatím nejsme schopni otevřít," dodal Michal Cepek. 

Vzhledem k počasí je také zrušeno večerní lyžování, a to až do odvolání. Už 
příští týden ale hlásí meteorologové ochlazení a sněžení, a tak provozovatelé 
areálu věří, že budou moci v přípravě dráhy i snowparku pokračovat. 

Od druhé poloviny února se na zlínském svahu uskuteční celá řada akcí. Malí 
návštěvníci se mohou těšit na Dětský karneval na lyžích a Dětské lyžařské 
závody, chybět nebude ani tradiční Závod o pohár primátora Města Zlína. 
Pokud se podaří zasněžit snowpark, uskuteční se také Snowboardové závody. 
A neméně atraktivní bude jistě také Sjezd na čemkoliv s Red Bullem. 

Lyžařský areál J. Šperky ve Zlíně je otevřený denně od 9.00 do 19.00 hodin, o 
víkendech se vleky rozjíždí už v 8.30. Připraveno je rozšířené parkoviště pro 
550 aut, občerstvení a Igloo bar. Aktuální situaci mohou zájemci sledovat na 
webkamerách na a také na FB stránkách. 
 
 
 
 

 
 
 



LITERÁRNÍ PRVOTINY ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU 
 
                                                        Zajíc a vrána 
 
 
Jednou šel malý zajíc jménem Eda ven, aby si pohrál s kamarády. Nikdo ale nebyl doma, 
všichni byli na chatách, u babičky, v supermarketu atd. Eda se rozhodl, že si najde nové 
kamarády. Uviděl dvě vrány a zeptal se jich, jestli s nimi může kamarádit. Vrány mu 
odpověděly, že se kamarádí pouze mezi sebou. Nešťastný Eda šel domů. Příští den byl venku 
a strhla se velká bouře. Vtom uhodil blesk přímo do stromu, na kterém seděly obě vrány. 
Strom spadl na zem. Jedna vrána stihla uletět, ale ta druhá uvízla pod stromem. Kamarádka jí 
nepomohla. Eda byl poblíž a když viděl, jak vrána leží pod stromem, pomohl jí odtud 
vyprostit. Vrána mu poděkovala a uvědomila si, že ten pravý kamarád je právě zajíc Eda. Od 
té doby byli dobří přátelé. 
 
Poučení : V nouzi poznáš přítele.                                               Katka Křížanová 
 
 
                                                        Lovec a jeho pes 
 
 
Kdysi dávno žil lovec se svým nejlepším přítelem – psem. Psa měl velmi rád, dával mu tu 
nejlepší stravu a učil ho lovit zvěř. Ve zdejších lesích jí bylo dostatek, a tak každý den spolu 
vyráželi na lov. Všichni žasli, co dokázali ulovit, někdy to lovec nemohl ani unést. ,, To můj 
pes je lovec, já kořist jen posbírám, ‘‘ říkal muž. Jednoho dne oba zjistili, že v celém lese už 
není žádná zvěř. Tak se lovec musel vrátit k sedlačení. A co pes? Ten jen nečinně přihlížel a 
odpočíval, dostávalo se mu bídné stravy a chřadl. A pak se lovec dozvěděl, že už les opět 
oplývá zvěří. Tak se hned lovit vydali, ale po chvíli pes padl k zemi. Pán se podivil : ,, Co je ti 
příteli? ‘‘ ,, Roky nicnedělání ze mě udělaly koberec a ne lovce, ‘‘ odvětil pes. 
 
Poučení: Pokud chceš, aby ti něco dobře sloužilo, musíš se o to také dobře starat. 

Tereza Rozsypalová 
 
 
 

CITÁTY 
 
Abychom uspěli v dnešním světě potřebujeme správnou kvalifikaci, správné školy a správné 
přátele na správných místech. 
 
Nic nevypadá z blízka tak hezky, jak to vypadalo z dálky. 
 
Každý úkol, který by se měl splnit, se měl splnit už včera. 
 
Největší údiv vzbuzuje ten, na něhož nedělají peníze žádný dojem. O člověku, na němž je tato 
ctnost zřejmá, soudíme, že obstál ve zkoušce ohněm. 
                                                                                              Vybral Martin 
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