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Simona Matušková                                                                          Martin Šmotek 

Adéla Bezděková                                                                            Zámečník Karel 

Alexandr Vlachynský                                                                          Kotas Michal 



SOUTĚŽ 120 LET S BAŤOU 

Organizátoři - Magistrát města Zlína, Nadace Tomáše Bati, Obchodní 

akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín       

- za jednotlivou třídu soutěží vždy 2 týmy po dvou žácích ( plus náhradníci) 
- test bude probíhat na PC 
- počet otázek 50, odpovědi A,B,C, pouze jedna správná 
- časový limit na jednu otázku je 30 s,časomíra na monitoru 
- minimální počet bodů pro úspěšné absolvování testu je 40 – 80 % 

úspěšnost 
- maximální počet bodů je 50 – 100 % úspěšnost 
- vítězí družstvo s největším počtem bodů (%) 
- do semifinále postupují 2 nejlepší týmy 
- tři nejlepší týmy obdrží ceny 
 

zdroje informací pro test 

 Zdeněk Pokluda – Ze Zlína do světa, příběh T.Bati  

 Zdeněk Pokluda – Baťa v kostce 

 Termín – pondělí 20. října 2014 

 

                                                     VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA 

                               1. Tomáš Ožvoldík, Vít Jaška 8.C   

                                                         2. Jan Vičík 9.A, Alexandr Vlachynský 9.B    

 3. Zaira Faltýnková, Světlana Fiodorová 9.B                 

                GRATULUJEME 

 

 

 

 

 



Dušičky
 Vzpomínka na všechny zesnulé připadají na 

2.listopadu.

 je zvykem během tohoto dne navštívit hřbitov a 
rozsvítit na něm svíčku nebo položit živé květiny, což
má zobrazovat víru ve věčný život.

 

 

 

Den vzniku samostatného 
československého státu
 Samostatný československý stát byl vyhlášen 28. 10. 

1918

 T. G. Masaryk

 

 

 



     

Den boje za svobodu a demokracii

 Státní svátek České i Slovenské republiky

 Slaví se 17.listopadu

 Studentská demonstrace se stala začátkem tzv. 
sametové revoluce

                                                                                                                    

                                                                                                                     SIMONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. listopadu 2014 

DEN ŘEMESEL 

Den řemesel u příležitosti svátku svatého Martina bude pořádat Muzeum jihovýchodní 

Moravy ve Zlíně. 

Celý den budou v muzeu k vidění ukázky zapomenutých řemesel. Své umění ukážou 

například košíkáři, dráteníci, řezbáři, uvidíme jak se pletou ošatky ze slámy, jak se vyrábí 

svíčky z litého vosku aj. 

V expozici Princip Baťa budou každou hodinu v provozu některé stroje z výrobní linky, 

obsluhovat je budou pracovníci firmy SVIT MACHINERY. 

V expozici Františka Bartoše budete mít jedinečnou příležitost koupit krásné malé dárečky na 

Mikuláše i na Vánoce. 

V krátkodobých výstavách uvidíte dvě velmi krásné a poutavé výstavy s názvy  

K ŠTĚSTÍ KLÍČEK JE STŘEVÍČEK - BAŤA! a V ZÁKOPECH A V ZÁZEMÍ: VELKÁ 

VÁLKA 1914-1918 V EVROPĚ I NA ZLÍNSKU. 

  

OTEVŘENO:  9,00 – 18,00 hodin,  1., 3. a  5. podlaží budovy 14 továrního areálu. 

  

VSTUPNÉ:         dospělí 40Kč, děti 6-15 let, studenti, senioři 20Kč,  děti do 6-ti let 

zdarma.               Těšíme se na vaši návštěvu. 

  

                                                           

 

Adéla Bezděková 



DIVADLO  

V letošním školním roce budou zájemci z 8. a 9. ročníku navštěvovat v rámci 

předplatného odpolední divadelní představení v Městském divadle Zlín. 

Nabídka je pestrá a obsahuje všechny žánry. Těšíme se společně na pěkné 

zážitky.  

Alan Jay Lerner, Frederick Loewe 

MY FAIR LADY 

Městské divadlo Zlín 

 

Podle hry George Bernarda Shawa Pygmalion vznikl jeden z nejslavnějších 

muzikálů, který v roce 1956 zazářil na Broadwayi a brzy poté se dočkal také 

filmového zpracování. Dokáže zarputilý profesor fonetiky Henry Higgins z 

ženského úkazu, jímž je svérázná a nezkrotitelná květinářka Líza Doolittlová, 

přetvořit tento neotesaný kámen, jenž se svou mluvou, vystupováním a chováním 

stane zářícím květem ve vyšší společnosti? Vyhraje tak sázku, kterou uzavřel s 

přítelem, plukovníkem ve výslužbě Pickeringem? 

 

Karel Zeman 

CESTA DO PRAVĚKU 

Městské divadlo Zlín 

Dnes už klasika mezi klasiky. Spjata se zlínskými filmovými ateliéry. Pocta 

geniálnímu filmaři Karlu Zemanovi a jeho imaginaci. A jeho mamutům. A 

létajícím archeopteryxům. A tyranosaurům. A…a…a…A dětskému dobrodružství 

a odvaze! 

http://www.divadlozlin.cz/cs/program/inscenace/velky-sal/my-fair-lady.html


Jan Ámos Komenský, Hana Mikolášková, Šimon Peták 

LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE 

Městské divadlo Zlín 

  

Vyzkoušejme novou verzi starého příběhu o hledání smyslu naší cesty životem. 

Ponořme se do té virtuální reality, která se skrývá v našich představách o světě. Co 

se stane, když jednoho z největších duchů dějin Evropy uvrhneme zpět do jeho 

vlastního příběhu? Může znovu zabloudit ten, který už jednou cestu z labyrintu 

našel? Dovede nás Poutník se svými průvodci do míst, kde je Kristus silnější než 

halloweenská dýně? To je spousta otázek… ale odpovědět si musíš sám. Protože 

dobrý učitel nedává odpovědi, ale umí se ptát. A když bude ta lekce dlouhá, 

můžeme si spolu s živě hrající kapelou The United Brothers zazpívat. 
 

Jiří Havelka, Dominika Špalková 

POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIÉSE 

Divadlo Drak 

 

http://www.divadlozlin.cz/cs/soubor/?artist=1
http://www.divadlozlin.cz/cs/program/inscenace/studio-z/labyrint-sveta-a-raj-srdce.html


Jak se stát nesmrtelným? Existuje na to TRIK! Nová inscenace Divadla Drak je 

inspirována pozoruhodným životním příběhem a dílem průkopníka kinematografie 

George Méliése. Zavede diváky do lákavého prostředí kouzelníků, triků a magie. 

Kouzelnické triky, které Meliés dokázal jako první neuvěřitelně nápaditým 

způsobem využít ve filmovém médiu, si dodnes zachovávají svou výtvarnou poezii. 

A především mají mnoho pokračovatelů. Na Meliésův svět plný bezbřehé 

imaginace je dokonce i smrt krátká, neboť celuloid, iluze a fantazie jsou zbraně, 

které snad mohou i Zubatou porazit... Nebo ne? To se dozvíme na konci cesty 

fascinujícím životním příběhem největšího filmového kouzelníka všech dob. 

Georges Méliès (1861 – 1938), francouzský filmový režisér a významný průkopník 

kinematografie. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hru vydala společnost Electronic Arts v roce 2006 

jako dvanáctý díl série Need for speed. 

Příběh hry první a i poslední částí smyčky začínající 

v Palmont City, pokračující přes Rockport a znovu se 

vracející do Palmont City. 

Hlavní hrdina se vrací do Palmont City jako psanec a 

pozitivní uvítání ho zde ani omylem nečeká. Jde mu po 

krku lovec odměn, ex-přítelkyně se tahá s jeho 

kamarádem a veškerá reputace je navíc v trapu. Je 

potřeba stát se znovu závodnickým bossem té nejvyšší 

extratřídy a ovládnout celé město, které je nyní 

roztříštěno mezi několik gangů. Celé city je opět 

pohrouženo do tmy, z níž se nikdy nedostane a navíc 

působí dosti monotónně. Ze všech koutů je patrná 

snaha autorů o jakousi čínskou stylizaci, která však 

byla trestuhodně nedotažena. Proto projížďky až 

nezdravě připomínají Underground. Ulice je možno 

zcela libovolně křižovat, zapojovat se do honiček s 

policií, nebo vyzývat zástupce konkurenčních gangů na 

souboje (závody). Můžete, ale je to nuda. Ještě 

budete rádi za mapu města, z níž lze skákat přímo do 

důležitých závodů, aniž byste se museli zdržovat 

přejížděním. Jako vždy se závodí hned v několika 

typech závodů. Okruhy, sprinty, ani checkpointy 



určitě nikoho nepřekvapí. Jednoduše závodíte proti 

několika dalším vozům a kdo je první v cíli, vyhrává 

a získává daný bod pod svou kontrolu. Mapa je 

rozdělena do čtyř regionů, přičemž každý z nich 

sestává právě těchto závodních stanovišť. Na většině 

z nich musíte vyhrát, abyste mohli celé území 

podrobované oblasti kontrolovat. Jakmile se vám to 

povede, ještě na vás čeká další krok, a sice závod 

proti šéfovi gangu. A pak už se jde rovnou do 

vyprázdněného kaňonu, kde s každým z vrchních šéfů 

svedete definitivní bitvu. Spočívají v honičce dvou 

vozů a mají dvě fáze. V první začínáte coby 

pronásledovatel – startujete totiž o několik desítek 

metrů za vozidlem svého protivníka s úkolem ho 

předehnat a udržet se před ním po dobu deseti sekund. 

On vám ale na stejnou dobu nesmí ujet nad přesně daný 

vzdálenostní limit. V případě, že se nepovede ani 

jedno, ani druhé, což se stává velmi často, nastupuje 

na scénu fáze druhá, v níž se role protáčí. Vy 

unikáte a soupeř se vás snaží předehnat. Mnohdy se to 

nepodaří ani v této fázi. Naštěstí do hry tvůrci 

zanesli body. Ty se kumulují při stíhací jízdě 

každého z řidičů s tím, že se bere v potaz 

vzdálenost, na jakou se pronásledovateli daří 

dostávat za vůz konkurenta. Čím blíže, tím více bodů. 

Ten, kdo následně disponuje tučnějším kontem, 

zákonitě vítězí. To ale ještě 

není všechno. Vedle toho, že se 

závodí v dosti úzkých 

serpentinách, představují 

značné riziko i čas od času 

nepříliš pevná svodidla. 

Jakmile do nich vrazíte, už se 

hroutí a vy tak jste jen 

maličký krůček od propasti. 

 



 

Základní informace:                                           

-kraj: Zlínský 

-historická země: Morava 

-počet obyvatel: 75 555 

-rozloha: 103 km2 

-první písemná zmínka: 1322 

 

Významné budovy: 

-21. budova (mrakodrap) 

-zámek Zlín 

-radnice 

-kostel svatých Filipa a Jakuba                                                                (znak města Zlína) 

-Městské divadlo Zlín 

-zámek Lešná 

 

Významní rodáci:                                       Významné osobnosti spjaté se Zlínem: 

Tomáš Baťa                                                                          Miroslav Zikmund 

František Lydie Gahura                                                      Jiří Hanzelka 

Tom Stoppard                                                                      Karel Zeman 

Ivana Trump                                                                       Zdeněk Miler 

Tomáš Dvořák                                                                    Emil Zátopek 

Michal Kotas, 7.B 



POZNÁMKY 

 

Když jsem vašeho syna vyvolala k tabuli, opáčil mi: „Piš pět, 
svačím!“ 
 
 
Strká si lentilky do nosu a hraje všemi barvami. 
 
Při měření ve fyzice používá vlastní měřicí přístroj a prohlašuje, 
že školní voltmetry nestojí za nic. 
 
Váš syn při hodině hraje mariáš, hlásí dvacet, nemá krále a pak 
se hádá… 
 
Plive kuličky z železné trubičky. 
 
Při hodině dějepisu troubil stočeným sešitem státní hymnu! 
 
Vyvolán prohlásil, že nebude odpovídat bez advokáta. 
 
Olizuje temperové barvy a pak se diví, že zvrací. 
 

Kopal do dveří sborovny a křičel:"Sezame otevři se."  

 

Při vstupu do třídy mě pozdravil slovy: "Ať žije heavy metal!" a 

přitom poslouchám dechovku. 

 

Učitel: V hodině polil žákovskou knížku Red Bullem, vyhodil ji z 

okna a vykřikl: "Red Bull vám dává křídla." 

 

Rodič: "Doma ho pije a skáče z uzavřeného okna." 

 

Na hodinu fyziky přišel o 45 minut později. 

 



 Poslán namočit houbu, vrátil se s mokrou hlavou a suchou 

houbou. 

 

 Vybírá vši spolužákovi. 

 

 Učitel: "Váš syn házel ve školní jídelně hruškovým 

kompotem."  

Otec: "Příště dodáme jablka." 

 

 Zamkl učitelku chemie do fyzikárny. 

                                                           SAŠA VLACHYNSKÝ 

 

 
 Přesmyčky 

SPORT:                          ŠKOLA: 

HEJOK  (HOKEJ)                                                            TELČIU  (UČITEL) 

KARBAN  (BRANKA)                                                     DAŘÍT  (TŘÍDA)    

STOPR  (SPORT)                                                            DÁTKIT  (DIKTÁT) 

OBSTALAFIT  (FOTBALISTA)                                        STTE  (TEST) 

UPK  (PUK)                                                                     BUČICENE  (UČEBNICE) 

ODSTINA  (STADION)                                                   ŠITES  (SEŠIT)   

RÉNETR  (TRENÉR)                                                        UBALTE (TABULE) 

BALTSKEBAL  (BASKETBAL)                                         TAKOVÍPR  (PRAVÍTKO) 

OVCINATĚLČ  (TĚLOCVIČNA)                                      ÁKŽ  (ŽÁK) 

                                                                                                                                     Michal Kotas 

 

 


