
Časopis Základní školy Staré Město / Ročník 2012-2013 / číslo 5 - leden 

 

 VŠEZNÁLEK     
 

 

 

 

 

Recitační soutěž 

Tři králové 

Křížovky 

Turnaj sudoku 

Ludvík XVI. 

Vtipy o lékařích 



 1 

 

Obsah / Úvodník 

 

 

 

  
1......... Úvodník 

2.........  Recitační soutěž 

3......... Turnaj sudoku 

4......... Volejbal 

5......... Tři králové 

6......... Recenze 

8......... Křížovky 

9......... Módní tip 

10....... Ludvík XVI. 

11……Rozhovor 

12……Literární střípky 

14…...  Vtipy o lékařích 

15....... Komiks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

I přes očekávání mnohých 

konec světa nenastal, a proto 

Vám přinášíme další číslo 

Všeználka. 

Nový rok je zakončen 

třináctkou, číslem, které většina 

lidí považuje za nešťastné: 

Třináct lidí u stolu přináší smůlu, 

na pozoru se máme mít v pátek 

třináctého.  

V některých případech je 

však třináctka číslem šťastným. 

Přeji Vám, aby se tento rok 

splnila všechna Vaše očekávání, a 

prolomili jste tak pověry týkající 

se čísla třináct. Pokud však přesto 

máte z třináctky obavy, 

zapomeňte na ně při čtení 

školního časopisu. Přinášíme 

Vám více než třináct stran čtení, a 

proto můžete školní měsíčník 

beze strachu otevřít a začíst se do 

něho. 

 

 

 
                       Věra Ondrušková 
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 Co se děje ve škole 

 

Recitační soutěž 
 

V prosinci proběhla třídní kola recitační soutěže. Výběr textů byl velmi 

pestrý: některé byly o Vánocích, jiné o Čechách. Recitátoři je nevybírali 

jen z knih, ale čerpali i z internetu. 

14. ledna se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. O postupu do 

okrskového kola rozhodovala porota složená z vyučujících češtiny.  

Učitelé byli přísní, ale ne až tak, aby se nedokázali rozhodnout. V mladší 

kategorii byli úspěšnější žáci 6. tříd: Postupujícími do dalšího kola se stali 

Štěpán Hejda z 6. B a David Mařák z 6. C. I ze starších žáků se lépe vedlo 

soutěžícím z nižšího ročníku, a proto dala porota možnost zúčastnit se 

okrskového kola dvěma děvčatům z 8. D: Lucii Korvasové a Renatě 

Šťastné. 

 

                                                         Jaromír Talák, 9. A, Věra Ondrušková 

 

 
Zapálený recitátor v akci 
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Co se děje ve škole 

 

Turnaj sudoku 

 

 

 

Dne 21. prosince 2012 se konalo školní kolo sudoku. Z naší školy byli 

vybráni ti nejlepší …   

Zúčastnilo se 52 žáků. Po dlouhém boji se nakonec na první příčku dostala 

Kristýna Psotková z 9. B a hned těsně za ní se umístila Natálie Náplavová 

z 9. B. A nesmíme zapomenout ani na bronzovou medaili: tu získala 

Kateřina Malinová z 9. C.  

Přejeme holkám hodně úspěchů v okresním kole :). Pokud i vy chcete 

zjistit, jak jste na tom se sudoku, jednu bych tu pro vás měla… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabina Phamová, 9. C 
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Tradice 

 

Tři králové 

 
My tři                     jdeme k vám,  

štěstí,                        vinšujeme  

vám. 

Štěstí, zdraví, dlouhá                   ,   

my  jsme  k vám  přišli  z              . 

Z daleka je cesta naše,  

do                      mysl  naše . 

Nám třem se hvězda                    ,  

která jak živá nebyla. 

Jak jsme tu                     viděli,  

hned jsme si koně osedlali. 

Co ty, černej, stojíš vzadu,  

vystrkuješ  na nás                        ? 

A já černej vystupuju  

a Nový                  vám  vinšuju! 

A my taky vystupujeme  

a Nový rok vám vinšujeme! 

 

Jména tří králů: 

Jeden se jmenuje  B                   . 

Druhý se jmenuje  M                   . 

Třetí se jmenuje  K                        . 

 

Nápověda: králové, zdraví, léta, daleka, Betléma, zjevila, hvězdu, bradu, 

rok, Baltazar, Melichar, Kašpar.      

                                                 

                                             Josef Kedra,  6. C   
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Recenze
 

Pí a jeho život  

 

Drama / Dobrodružný 

USA, 2012, 127 min 

Režie: Ang Lee 

Hudba: Mychael Danna 

Hrají: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu, Gérard Depardieu, Rafe 

Spall 

 
Ne, nemusíte se bát – i když by k tomu název mohl svádět, nejde o žádný 

populárně naučný film o Ludolfově číslu, přestože i na ně dojde (ač hned 

na začátku a jen chvilkově). 

Divné jméno, kterým se hlavní hrdina pyšní, dostal po svém strýčkovi, 

velkému plavci, který mu namluvil, že by bylo dobré, aby si v jistém 

bazéně ve Francii alespoň jednou za život zaplaval. A ten bazén začínal 

nějak na Pí… 

Malý Pí se narodil v Indii. Jeho otec, chytrý a podnikavý člověk, si 

pronajal místo, na kterém měl stát památník, a udělal z něj ZOO. V ní se 

malý Pí narodil. Později však on i jeho rodina opustili svoji otčinu, neboť 

jim vypršela smlouva na pozemek. Nastoupili i s celou zoologickou 

zahradou na loď a vyjeli do Kanady vstříc novému životu. Cestou však loď 

ztroskotala a téměř nikdo nepřežil, kromě Pí a několika zvířat, která se 

však mezi sebou navzájem pobila. A tak se Pí s tygrem Rickym Parkerem 

plavili spolu. Kromě hladu a žízně museli překonat i strach ze sebe 

navzájem. 

I když se film zdál zpočátku jako nehorázná nuda a agitačka o tom, že 

nemůžete mít 3 náboženství naráz, postupem času došlo ke zlepšení. 

Nastoupily nejen napínavé, ale i dost nádherné scény, ač někdy poněkud 

jednotvárné (většinou šlo o záběr typu loďka – spousta vody – obloha). Co 

do efektů mi snímek dosti připomínal Avatar (je možné, že na něm 

spolupracovala část týmu). Film byl ve 3D, takže efekty dostávaly úplně  
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Recenze 
 

 

jiný ráz než ve 2D. Děj nebyl úplně špatný – teda alespoň pro mne, protože 

já tyhle filmy dvakrát nemusím. Přesto si však můžu jen stěží naříkat. 

 

Snímek bych primárně doporučil všem milovníkům dobrodružných filmů, 

lidem, kteří mají rádi filmy se zajímavým a trochu filosofickým dějem, 

nebo fanouškům zdařilých efektů. 

 

PS: Rozhodně ale neberte tento film příliš vážně. Takže pokud ztroskotáte 

na člunu s tygrem, nesnažte se ho ochočit a za prudké bouře nelezte na 

vrchol lodi. To byste také nemuseli přežít. 

 

                                                                                         Jaromír Talák, 9. A 

 

 

 
 

Na lodi nebylo zrovna nabito… 
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Křížovky – vánoční ohlédnutí

       

    o    

     

   e    

c        

    

 
1. Předvánoční čas (4 neděle) 

2. Pečivo, které se plete. 

3. Co padá v zimě? 

4. Co se zpívá na Vánoce? 

5. V reklamě na jaký nápoj se 

zpívá: „Vánoce jsou tady, 

Vánoce jsou tady“? 

6. Na čem se lidé kloužou? 

                                                 Anna Prostředníková, 6. C; Denisa Březinová, 6. A 

 

       

        

x  i   t 

  r       

  i š   

        

    

 
1. Co se rozkrajuje na Vánoce? 

2. Je štědrovečerní… 

3. Bůh nám dal… 

4. Na Vánoce pečeme a 

zdobíme … 

5. Na živém stromku, když se 

uřeže, může viset  

6. Na Vánoce pod stromeček 

čeká mnoho alespoň jeden… 

7. Ryba, kterou jíme na při 

štědrovečerní večeři 

k bramborovému salátu… 

Denisa Březinová, 6. A 
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Módní tip

 
JEDNODUCHÝ ‚DRDOL‘ NEJEN NA OSLAVY 

 

Je zima, vlasy se všude pletou, ale vy holky nechcete zkrátit své dlouhé 

kadeře?  Jednoduchý ‚drdol‘ vytvoříte snadno a navíc dobře vypadá. 

Můžete si vytvořit účes, který se hodí nejen do školy, ale i na slavnostní 

příležitosti. 

Jak na to? Inspirujte se naším návodem!

 

 

     Lucie Tománková, 9. C 
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Kroužkování
 

 

 

Volejbal 

 
V naší škole je možné 

navštěvovat kroužek volejbalu. 

Asi jste poznali, že se v něm tato 

hra, při níž se míčem hází přes 

síť, učí. 

Na začátku každé hodiny vždy 

trénujeme technické prvky hry. 

Učíme se třeba bagr: Spojí se 

ruce a míč se odpinkne. 

Chodí tam poměrně dost dětí, 

holky i kluci.  

Kroužek vede pan učitel 

Zábranský, a to nejen na druhém 

stupni, ale i na prvním. Mohou do 

něho chodit žáci od třetí až do 

deváté třídy. 

Někdy hrajeme i jinou hru, třeba 

vybíjenou.  

 

Anička Prostředníková, 6. C 

 

 

 

 

 

 

 

Hlídka mladých 

záchranářů 
 

Hlídku mladých záchranářů vede 

paní učitelka Šáchová. Protože je 

vystudovaná zdravotní sestřička, 

povídá nám ke každé látce něco 

z vlastních zkušeností. V rámci 

kroužku jsme také navštívili 

uherskohradišťské záchranáře, 

kteří nám ukazovali, jaké 

vybavení se nachází v sanitce a 

jak se s ním zacházejí.  Vždy, 

když se zeptali, jestli nás něco 

zajímá, ozvala se paní učitelka. 

Bylo to opravdu poučné.  

Připravujeme se také na soutěž: 

Proběhne v květnu, ale zúčastní 

se jí jen někteří z nás.  

Nejzajímavější událostí  

v kroužku asi bylo, když paní 

učitelka hned při našem prvním 

setkání přinesla prasečí srdce.  

Prý se totiž nejvíce podobá 

lidskému. Pro někoho ale taková 

názorná ukázka byla trochu 

šokující. 

 

Markéta Sedlářová, 6. A 

Denisa Březinová, 6. A 
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Kalendárium

Ludvík XVI., francouzský král z rodu Bourbonů 

(* 23. srpna 1754, † 21. ledna 1793) 

 
 

Narodil se 23. srpna 1754 ve Versailles jako třetí potomek z celkem sedmi 

dětí tehdejšího následníka trůnu. Stejně jako o výchovu jeho sourozenců i o 

jeho výchovu se starali k údivu celého francouzského dvora osobně jeho 

rodiče.  

16. května 1770 se patnáctiletý korunní princ oženil s o rok mladší 

habsburskou princeznou Marií Antoinettou, dcerou císařského páru 

Františka I. Štěpána a Marie Terezie, aby tak upevnili francouzsko-

rakouské vztahy. Z manželství se narodily čtyři děti. 

V roce 1774 se ujal vlády po svém dědovi Ludvíkovi XV. Francie se tehdy 

nacházela v krizi, státní dluhy dosáhly obrovských částek. 

V roce 1789, když se země dostala na pokraj vzpoury, byl Ludvík nucen 

svolat generální stavy. Sešly se v květnu téhož roku. O dva měsíce později 

vypukla Velká francouzská revoluce, během níž byl Ludvík popraven. 

Devět měsíců po jeho smrti skončila na popravišti i jeho manželka. 

 
                                                                Markéta Sedlářová, 6. A 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Versailles
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1770
http://cs.wikipedia.org/wiki/Habsburkov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Antoinetta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_I._%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie
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Rozhovor
 

Rozhovor s paní učitelkou Kardosovou 

 

 Jak dlouho už na naší škole učíte? 

Už 27 let. 

 Líbí se Vám na naší škole?  

Ano. 

 Jaký je Váš nejoblíbenější český herec?  

 
Lukáš Vaculík. 

 Kam byste se chtěla podívat? 

Asi do Thajska. 

 Jaký byl Váš oblíbený předmět? 

Samozřejmě matematika. 

 Čím jste chtěla být? 

Vždycky učitelkou. 

 Jakou třídu učíte? 

9.  C. 

 Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 

Přírodní řízek, americké brambory a zelenina. 

 Jakou máte vystudovanou školu? 

Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. 

 

                                                                                                  Michaela Polášková, 8. A 
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Literární střípky
 

O tom, jak vznikl Velký Ořechov 

 

Víte, jak přišla vesnice Velký Ořechov ke svému jménu? 

Ne? Tak já vám to tedy povím. Kdesi daleko v chudém kraji ležela 

vesnička. 

Protože tam byla neúrodná půda, žili v ní nuzní lidé. Ve vesnici bydlela i 

vdova se synkem. Patřili k nejchudším obyvatelům. Chlapec byl hodný a 

měl lidi ve vesnici rád. Dělalo mu radost pomáhat lidem, hlavně své 

mamince.  

Když dospěl, vydal se do světa. Prochodil hodně krajů a všude se zajímal, 

čím by lidem pomohl. Až jednou v cizí zemi našel strom, který měl plody, 

jaké nikdy neviděl. Ochutnal je a byly dobré. Za svou práci si jako odměnu 

vyprosil sazenice těchto stromů. Když se vrátil domů, sazenice zasadil a 

podle rady hodně zaléval. Mladým stromkům se dařilo a plodily hodně 

velkých krásných ořechů. I když je lidé neznali, chutnaly jim, a proto je 

počali široko daleko prodávat.  

Vesnice brzy zbohatla a jejím obyvatelům se dařilo lépe a lépe. 

Zanedlouho si mohli postavit nové domy. Byli šťastní a spokojení. Na 

paměť chlapce a jeho stromu svou vesnici pojmenovali Velký Ořechov. 

 

                   Josef Ambrůz, 6. C 
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Literární střípky
 

Pověst o Starém Městě 

 

Stalo se to tak: Jednoho dne dívenka jménem Miroslava musela jít 

prodávat na trh hrníčky. Jak tak nabízela své zboží, všimla si, že se jí 

všichni smějí. Nevěděla proč. Otočila se a za ní stál starší pán. Měl divné 

příjmení. Jmenoval se Petr Skočtam. Vyprávěl různé vtipy o dívčině 

rodině. To se jí samozřejmě nelíbilo. Zamračila se a vydala se smutná 

domů. Byl už skoro večer. Padla mlha. Cesta se jí ztrácela před očima. 

Sedla si u cesty a myslela, že ji někdo sveze.  

Jak tak čeká, přejede kolem ní černý vůz. Byl bez lidí, bez koní, bez 

kočího. Nezastavil. Zdálo se jí to moc divné. Když přišla domů, všechno 

povyprávěla mamince. Ta se jí zeptala, jestli nemá horečku. Dívenka se 

cítila moc unavená a šla spát. V noci měla sen o černém voze bez lidí a 

koní. Byl zrovna úplněk.  

Ráno šla opět na trh. Dnes si jí nikdo nevšímal. Jen se o sobě doslechla, že 

je asi bláznivá. Moc ji to mrzelo. Když prodala zboží, vracela se domů. 

Byla zase velká mlha. Tentokrát kolem přejel černý vůz s lidmi, ale opět 

bez koní. Byla z toho zmatená.  

Třetí den se vše opakovalo, jen tajemný vůz táhli tentokrát koně. Na 

kozlíku seděl starší muž. Vůz zastavil a muž vzal dívku s sebou. Myslela 

si, že bude brzy doma. Vůz však uháněl za vesnici, až dorazili do malého 

zámku. Dívka nevěděla, co se s ní děje. Třásla se strachy. Starší muž ji 

však uklidnil. Řekl jí, že přijela do města, které je hodně staré.  

Najednou bylo cizí město pryč a dívka se ocitla ve známém městě, kam 

každý den chodila na trh. Pochopila, proč se město jmenuje Staré, asi na 

tom místě stojí už dlouho.  

Když se Miroslava vrátila domů, vyprávěla, co zažila, a její maminka byla 

ráda, že se vrátila zdravá. 

 

                        Standa Psotka, 6. C 
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Pro legraci

 

Vtipy o lékařích 
 

„Jenom žádnou paniku,“ uklidňuje 

lékař pacienta, „tuto operaci už jsme 

prováděli nejméně třicetkrát. Jednou 

se musí povést.“ 

*** 

Americký doktor navštíví 

československou nemocnici a při 

prohlídce narazí na zamčenou 

místnost s nápisem AIDS. 

Český doktor vysvětluje: "Tady 

máme pacienty s AIDS, dostávají 

třikrát denně palačinky." 

"Palačinky?" diví se americký 

doktor. "To je nějaká nová terapie?" 

"Ne," odpoví český doktor, "ale je to 

to jediné, co se dá prostrčit pode 

dveřmi." 

*** 

Přijde muž do lékárny: "Potřebuju 

lék proti škytavce." 

Lékárník k němu přistoupí a ubalí 

mu facku. 

"Promiňte, ale tohle je nejlepší lék 

proti škytavce." 

"To vám tedy děkuju, tu škytavku 

má naše babička." 

*** 

Přijde kostra k doktorovi a doktor 

povídá: "No, to jdete brzo!" 

*** 

Víte, jaký je rozdíl mezi architektem 

a doktorem? Doktoři si svoje zmetky 

schovávají pod zem… 

*** 

Přijde paní k psychiatrovi: "Posílá 

mě sem manžel, že prý jsem blázen! 

A to jen kvůli tomu, že mám ráda 

palačinky!"  

"Ale to je nesmysl, paní. Já 

například mám palačinky taky rád."  

"No, to je báječné, pane doktore, 

mohla bych Vás na ně pozvat? Mám 

jich plnou půdu, tři pokoje, sklep a 

několik skříní!" 

 

Vendula Manová, 6. A 
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Komiks 
 

 
 

      Tomáš Otradovec, 8. D 


