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DNES VÁS NA TITULNÍ STRANĚ VÍTÁ OBRÁZEK OD PAVLÍNY 

RICHTEROVÉ Z   9.B 

 

 

 

 

 



 

 

Dagmar Vysoká - Červen 

     V červnu už se červená 

každá druhá jahoda. 

I třešně se červenají, 

špačci z toho radost mají. 

 

Nejen špačci, děti taky. 

Když nepřijdou černé mraky, 

třešněmi se budou cpát 

a s peckami bojovat. 

  

 

připravila Adéla 

 



 
 
 
 
 
V letošním školním roce se zúčastnili žáci 9. tříd přijímacího řízení na 
střední školy. Někteří se hlásili na učňovské obory, odborné umělecké 
školy a gymnázia. Společnost Scio nám nachystala obtížné testy, ale 
mnozí z nás je překonali. Všem budoucím studentům střední školy 
gratulujeme a přejeme hodně štěstí v příštích letech.  
  
 
 
 

 
 
 
 
                                                              Klára a Verča  
 

SŠ policejní Holešov 1 

SŠ pedagogická sociální  1 

SŠ kadeřník Vizovice 1 

SOŠ ekonomika a management 1 

SŠ zdravotnická  2 

SŠ gastronomie  2 

SŠ průmyslová a polytechnická  6 

gymnázium  8 



Historie 

Bohatá historie zlínského festivalu 
 
ZLÍN FILM FESTIVAL patří k nejstarším festivalům svého druhu na světě. To, že takový druh filmové 
přehlídky vznikl právě ve Zlíně není vůbec náhoda. Založení tradice pravidelné filmové přehlídky ve 
Zlíně bylo logickým vyústěním snah zdejších filmařů o prezentaci vlastní tvorby i v domácích 
podmínkách. První ročník festivalu v roce 1961 se konal přesně 20 let od uskutečnění jiné zlínské 
filmové přehlídky, kterou byly Filmové žně (nebo též Zliennale). Ačkoliv se tyto předchůdkyně 
pozdějších zlínských filmových festivalů konaly ve válečných letech 1940 – 1941, přitahovaly na sebe 
značnou pozornost diváků i samotných tvůrců. Filmové žně ozdobila svou přítomností většina hvězd 
tehdejší mezinárodně úspěšné české a slovenské kinematografie. Hlavní program hostilo zlínské 
Velké kino s tehdy největším kinosálem ve střední Evropě. Kapacita budovy byla v té době více než 
2.500 diváků! Ve Velkém kině se promítá dodnes, pravidelně se v něm koná zahajovací ceremoniál 
festivalu, stejně jako projekce těch nejnavštěvovanějších snímků. 

 
 

Zlín s filmem spojuje především silná historie filmových ateliérů ve Zlíně, které byly založeny v roce 
1936 z popudu Jana Antonína Bati jako studio pro tvorbu reklamních snímků obuvnického impéria 
Baťa. O rozvoj umělecké filmové tvorby ve Zlíně se mimo jiných významně zasloužil režisér a 
scénárista Elmar Klos, který získal spolu s Jánem Kadárem za snímek Obchod na korze Oskara za 
nejlepší cizojazyčný film roku 1965. Dětskému filmu se filmové studio ve Zlíně věnovalo již od začátku 
čtyřicátých let. Postupem doby se ze zlínských atelierů stalo nejvýznamnější centrum filmové tvorby 
pro děti v tehdejším Československu. Byly zde natočeny stovky hraných, animovaných i 
kombinovaných filmů. Mnohé z nich získaly prestižní ocenění či dokonce, jako v případě Karla 
Zemana, světovou proslulost. Vedle Zemana se do dějin světové kinematografie zapsali další ve Zlíně 
působící tvůrci: Hermína Týrlová, další oskarový filmař Alexander Hackenschmied, Břetislav Pojar, 
Josef Pinkava a další. 

A právě spojení filmové a filmařské tradice dává zlínskému festivalu punc jedinečnosti. Na místě s tak 
jedinečnou historií totiž každoročně dochází k propojení dvou pólů filmového světa: diváckého a 

tvůrčího.                                                                                                            www.zlinfest.cz 

http://www.zlinfest.cz/wcd/pages/historie/090325_11ap.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Sport 
Dne 17. 4.2014 až 25. 4. 2014 se konala v Turecku Letní olympiáda dětí a mládeže do 15 let. 

Přihlášeny  byly  tisíce sportovců ze všech zemí a  taky dva kluci ze Zlína. Z naší školy 

reprezentoval Pavel Jančík ze třídy  8. b.  V silné konkurenci obsadil krásné 4. místo. 

Doufáme, že bude pokračovat dál a ještě o něm v budoucnu uslyšíme. 

Olympijské sporty: Atletika • Badminton • Basketbal • Box • Cyklistika • Fotbal • Gymnastika                                    

( moderní gymnastika, skoky na trampolíně) • Házená • Jachting • Jezdectví • Judo •         

Kanoistika • Lukostřelba • Moderní pětiboj • Plavání • Pozemní hokej • Skoky do vody • 

Sportovní střelba • Stolní tenis • Synchronizované plavání • Šerm • Taekwondo • Tenis •   

Triatlon • Veslování • Vodní pólo • Volejbal (plážový) • Vzpírání • Zápas 

 

 

 

 

 

redakce 



 

 

 

Jediné světlo mého života je světlo v ledničce. 

Daň z cigaret má lidi odradit od kouření, daň z alkoholu od 

vysedávání v hospodách a daň ze mzdy... 

Učitel: Honza ví známku? 

Honza: Nevím. 

Učitel: Ani se neptej. Ta nejhorší. 

Honza: Já vím. 

Učitelka: Napiš nadpis. 

Jana: Nemám křídu. 

Učitelka: Tak já pro ni dojdu. Zatím to napiš na tabuli. 

Petr nedává pozor: 

Učitelka: Petře, Petře – proč si myslíš, že ti tak říkám. 

Petr: Protože se tak jmenuju.  

Učitel: Ještě jednou tu uvidím kolovat ty rohlíky, zabavím vám 

to a dostanete je  až na konci školního roku! 

Mezi jazykovědné disciplíny patří dietologie (dialektologie), 

emologie (etymologie) a stajlistika (stylistika). 

Čím skončil život Mistra Jana Husa? – Smrtí. 

Češtinářka: „Jak bys to řekla, loď je bez rzi nebo bez rezi?“ 

Studentka: „Loď není rezavá.“ 

                                 připravil Alexandr 

. 

 



 

,,Rodiče nemohli najít klíče od mojí klece." 

,,Já nejdu pozdě... všichni ostatní jsou tu moc brzo." 

,,Vymyslela jsem si stroj času, podívala jsem se do 

budoucnosti a zjistila jsem, že budu mít na vysvědčení samé 

jedničky. A tak jsem si řekla, že si můžu odteď dovolit 

volnější režim." 

,,Příliš prudce jsem stiskla zubní pastu, a pak jsem se ji 

celé ráno snažila dostat zpátky do tuby." 

Promiňte, že jdu pozdě, ale vál prudký protivítr. 

"Promiňte, že jdu pozdě, ale venku je taková zima, že tramvaj 

přimrzla ke kolejím." 

Pokud jste nedávno přešli na jinou školu, vymluvte se, že jste 

si namířil k té staré. 

Je mi líto, ale jsem vázán slibem mlčenlivosti. 

Truchlil jsem nad smrtí své postavy v hře World of Warcraft. 

Vzpříčil jsem se ve vaně. 

Včera mi bylo horko, asi jsem měl teplotu... Tak jsem jel k 

vodě! 

Ujely mi schody v metru. 

 

"Promiňte,ale měl jsem domácí vězení." 

"Přišel jsem pozdě,protože mi volali z ministerstva školství 

kvůli průzkumu veřejného mínění. 

Trvalo hrozně dlouho,než jsem vyjmenoval všechny úžasné 

učitele na naší škole." 

 

                              PŘIPRAVIL MARTIN 

 

 



Ze školních škamen naší školy  

Otto von   Bismarck          Oto for  Virron 

Jak rozdělujeme obyvatele starého Říma? Patriciové a  playboyové. 

Josef Kajetán Tyl                     Josef Kajetán Kryl 

Ze žákovských knížek… 

Nedovoleně se dobývá na WC. 

Tváří se inteligentně a provokuje. 

Při hodině dějepisu troubil stočeným sešitem státní hymnu. 

Simuloval  zvonění školního zvonku budíkem a  když se mu na to 

přišlo, ještě tvrdil, že ho o to školník požádal. 

Pravidelně chodí do školy nepravidelně. 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=tah%C3%A1ky&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ILTXE6ETdbkiDM&tbnid=xipRRZzDApwIMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.likeuj.sk/obrazok/3212-najpremakanejsi-tahak-skoda-ze-sa-ruky-potia&ei=v3dOU-G1H8iJPbnkgbAK&bvm=bv.64764171,d.d2k&psig=AFQjCNEs_Rg2KNIsRbXziqqftTKYHKf9SQ&ust=1397737745948927


 



 Neváhejte, poznávejte a fotografujte… 

Za chvíli jsou tady… 

Kdo  –  co? 

Přece   PRÁZDNINY! 

 

 

  

                                  Vaše redakce 

 

 


