
 

Časopis Základní školy Staré Město / Ročník 2012-2013 / číslo 7 - březen 

 

 VŠEZNÁLEK     
 

 

      

 

 

 

Lyžařský výcvik 

Kouzelné lektvary 

Hasík 

Módní tipy 

Velikonoce 

Vtipy o bláznech 



 1 

 

Obsah / Úvodník 

 

 

 

  
1......... Úvodník 

2.........   Hasík 

3.........  Afrika, Akce: Sběr 

4.........  Lyžařský kurz 

5.........  Velikonoční kvíz 

6.........  Počteníčko 

7…….. Rozhovor  

8.........  Filmová recenze 

9……..Vynášení Mařeny 

10....... Kalendárium 

11…… Módní tip 

12…… Kouzelné lektvary 

14….... Vtipy o bláznech 

15….... Komiks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen se stal měsícem 

odpočinku. Počet dní strávených 

ve škole dosáhl oproti jiným 

měsícům značně nižšího počtu. 

Na začátku měsíce jsme si užívali 

poslední dny jarních prázdnin. 

Žáci 7. ročníku se 10. března 

vydali na lyžařský výcvikový 

kurz. Dočkali jsme se i 

velikonočních prázdnin. 

Ani zmíněné skutečnosti 

však nezabránily redaktorům 

Všeználka, aby Vás stejně jako 

každý měsíc informovali o dění 

ve škole. Tým školního časopisu 

pracoval ze všech sil, abyste si 

mohli co nejdříve přečíst Váš 

oblíbený měsíčník.  

Věříme, že v těchto 

mrazivých dnech pro Vás budou 

chvíle strávené při čtení 

Všeználka příjemnou relaxací, 

neboť pranostika březen – za 

kamna vlezem se stala 

skutečností. A jak to tak vypadá, 

splní se i další pranostika: duben 

– ještě tam budem. 

 
                       Věra Ondrušková 
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 Co se děje ve škole 

 

Hasík 
 

Dne 5. 3. se uskutečnila přednáška o požární bezpečnosti. Mohli jsme si 

prohlédnout hasicí přístroj, hasiči nám o něm i o jiné hasičské technice 

prozradili nové věci. Poučili nás, jak telefonicky hlásit krizovou událost. 

Vyprávěli nám, jak se chovat při autonehodě nebo když se ztratíme a 

nevíme, kde jsme?  

Co mám udělat, když se ztratím? Rozhlédnu se, kde jsem, a popíšu nějaký 

neobvyklý prvek poblíž, např. zříceninu, potok či řeku.  

Dozvěděli jsme se také, jak ošetřit drobné popáleniny a uhasit menší oheň. 

Nakonec nám zástupci hasičů rozdali bonbóny a odešli pryč.  

 

Sedlářová Markéta, 6. A 

 

 
 

Žáci 6. B doslova viseli hasičům na rtech 
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Co se děje ve škole 

Afrika 

 
V úterý 5. března žáci 8. ročníku navštívili přednášku o Africe.  Zhlédli 

jsme nějaké prezentace a také krátký film o tom, jak se v Africe žije. 

Různé fotografie nám ukázali, jak žijí chudí lidé. Většina Afričanů žije ve 

slumech. I přesto, že jsou velmi chudí tak mají radost z života. Také jsme 

se seznámili s různými kmeny a jejich tradicemi jako je například obřízka.  

Michaela Polášková, 8. A 

 

 

Akce: SBĚR 
 

 
 
Co sbíráme?  

Hliník (staré hliníkové nádobí, 

příbory, hliníková víčka od 

jogurtů, plechovky od nápojů, 

měkké konzervy od paštik aj., 

VŠE UMYTÉ!) 

Papír 

Plastová víčka 

 

 

 

 

 

Staré mobilní telefony 

 

 
 

Dokdy? 

Do 12. 4. 2013 

 

Kam s tím? 

Do 9. B Michalu Rychlíkovi a 

Marku Janíkovi 

 

Za peníze ze sběru chceme 

podpořit útulek pro psy! 

 

Michaela Škrabalová 
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Co se děje ve škole

 

Lyžařský kurz 
 

Jednoho krásného dne nám učitel řekl: „Hola, žáci, pojedeme na lyžák…“ 

A my jsme byli plni očekávání a pak nastala realita! Zmatek, shon a 

pravidla! Ta nás štvala nejvíce. Každé ráno vstávat brzo a večerka v 21:00 

– to nebylo moc hezké :-D. Hlavně pravidla, že nesmíme být na patře 

s kluky, jsme holky, bože! Ale přežili jsme to! A teď k rutině. Snídaně: 

mohli jsme si vybrat z mnoha jídel, takže WOW! A po snídani na svah. A 

tam jsme to rozjeli a padali a padali. A pak na oběd. No, byl dobrý. Byl 

dobrý tak jako pan učitel ADÁMEK CHROMÝ. Ten jeho úsměv, svaly a 

vlasy. Prostě byl úžasný. Všichni učitelé byli fajn a poznali jsme, jak se 

chovají, když jsou mimo školu. Byli jsme V. I. P. lyžák! Mohli jsme jet i 

na večerní lyžování či snowboardování. A přišel pátek – poslední den. 

Ráno jsme měli závody… A večer karneval a diskotéku! Jo! „Ou, Oukey, 

Ou, Ego, Robert Burian!“ 

 

                  Kateřina Jansková, Zuzana Pleváková, Kateřina Šilcová, 7. B 

 

 
A hurá na svah! 
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Velikonoční kvíz 
 

Čím obdarovávají dívky 

chlapce?                                            

A ) kuřetem                                

B ) vajíčkem                                                                              

C ) klobásou                            

 

Čím chlapci šlehají na 

Velikonoce holky?                 

A ) žilou                                  

C ) vidlemi                                   

B ) lopatou                                                                             

 

Jak upravená vajíčka dávají 

holky klukům?                       

A ) syrová obarvená              

B ) vařená obarvená                                                            

C ) omeletu              

 

Jaká jsou krajová pojmenování 

pro pomlázku?                                            

A ) korbáč, tatar, žila                            

B ) důtky, bič, karabáč 

C ) proutek, větev, pahýl 

 

Co přivazují holky na 

pomlázku?                                            

A ) mašličky                            

B ) utěrky                                                                               

C ) peřiny  

                              

 

 

Na jaké datum letos připadne 

Velikonoční pondělí?  

A ) 28. prosince                

B ) 1. září                                                                     

C ) 1. dubna                       

 

Jak se říká pátku, kdy si 

připomínáme ukřižování Ježíše 

Krista?   

A ) Fialový                    

B ) Velký  

C ) Bílý  

 

Co patří k tradiční výzdobě 

velikonočního stolu? 

A ) pes                   

B ) beránek  

C ) pták 

 

Z čeho se pletou „žily“? 

A ) ze sýra                

B ) z proutků  

C ) z masa 

 

Co holky malují? 

A ) kraslice     

B ) klacky  

C ) chléb 

 

 

Martin Fornůsek,  

Josef Kedra, 6. C
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Počteníčko 

 

Taková normální rodinka se vrací 

 

 

 

Když se mi tato kniha dostala do 

rukou a viděla jsem obálku, zprvu 

mě napadlo, protože Takovou 

normální rodinku znám, že to 

bude jen další pokus vydělat 

peníze díky známému jménu. 

Naštěstí se mé obavy rozplynuly 

po přečtení prvních dvou stran.  

Celkový dojem z knihy byl velmi 

dobrý, ovšem po prozkoumání 

detailů jsem i v této knize našla 

vady.  Kniha postrádá svůj styl 

oproti té ze 70. let, ovšem ani tato 

chyba mě nedonutila knihu 

nedočíst. Autorce se rozhodně 

nedá upřít bohatá fantazie a velká 

spousta nápadů. Líbí se mi i nové 

postavy a originální příběhy.  

Vzhledem k tomu, že původní 

seriál běžel v televizi téměř před 

40 lety, povedla se i nová kniha. I 

přes drobné výhrady se mi kniha 

líbila, a proto ji hodnotím 80 % 

ze 100 %. Knihu nedoporučuji 

těm, kteří neznají původní tvorbu 

paní Vavřincové. Ti ostatní se ale 

mohou těšit na celkem hezkou a 

vtipnou knihu.         

                                                                 

Vendula Manová, 6. A. 
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Rozhovor
 

Rozhovor s paní učitelkou Rudinskou 
 

 Jak si vzpomínáte na své dětství, středoškolská a vysokoškolská 

studia? 
Občas s nostalgií. 

 

 Co Vás vlastně přimělo stát se učitelkou? 
Moje dvě záliby - literatura a dějepis. 

 

 Vraťme se opět k vašim studiím. Vzpomínáte si na své první 

lásky? 
Někdy . 

 

 Jakým heslem se v životě řídíte? 
Člověk by se měl každý den na něco těšit. 

 

 Co děláte nerada? 
Nerada brzy vstávám. 

 

 Kde se vidíte tak za deset let? 
Jo to opravdu netuším . 

 

 Cestujete ráda? Kde všude jste byla? 
S rodinou rádi jezdíme do Itálie. Líbí se mi také ve Francii a 

v Rakousku.  

 

 Jaká hudba vás baví? 
Folklór. 

                                                            Michaela Polášková, 8. A 
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Filmová recenze 
 

Nádherné bytosti 
 

Drama / Fantasy 

USA, 2013, 123 min 

Režie: Richard LaGravenese 

Předloha: Kami Garcia (kniha), Margaret Stohl (kniha) 

Scénář: Richard LaGravenese 

Kamera: Philippe Rousselot 

Hrají: Emmy Rossum, Jeremy Irons, Emma Thompson, Viola Davis, Alice 

Englert, Zoey Deutch 

 

Tak upřímně, nevím. Nějaký filmový kritik napsal, že jde o "slabší 

Stmívání". V ten okamžik mě napadlo: "No ty jo, to snad ani není možné, 

Stmívání byl totiž pravděpodobně můj nejslabší filmový zážitek z kina. 

Bylo slabé, jak čaj z jehličí." Takže jsem k filmu přistupoval se značnou 

nedůvěrou a přehnanou opatrností. A trochu jsem to přehnal... 

 

Hlavní hrdina filmu Ethan má v životě dost smůlu.  Zemře mu matka, jeho 

otec se s tím nesmíří, ztratí smysl života, a tak se utápí v žalu. Ethan se 

tedy musí postarat o něj i o sebe. Navíc žije v v největší díře na světě, 

podle jeho slov (to asi neviděl Salaš; doufám, že mi jeho obyvatelé 

odpustí), ve které je každý den stejný a nikdy se tam nic nezmění. Dokud si 

nevšimne podivínské, samotářské, ale půvabné Leny, do které se zamiluje. 

I ona do něj. Jejich lásce však kromě otce (kterého ztvárnil jediný pro mě 

známý herec Jeremy Irons) brání ještě fakt, že Lena je čarodějnice, která se 

musí přidat buď na světlou, nebo temnou stranu (něco jako Hvězdné 

války). Všichni samozřejmě chtějí, aby se připojila k té první, ale nebude 

to jen tak. 

 

Jak vidíte, jistá podobnost se Stmíváním zde je: "normální" člověk se 

zamiluje do "nenormálního" a nechce ho opustit. Je v tom ale háček v 

podobě těch druhých, zlých - v tomto případě jde paradoxně o matku 

samotné Leny. Takže obsah z mého hlediska podobně jako u toho, k čemu 

se to přirovnávalo, ehm - docela slabý, ale zase ne tak, jako Twillight sága.  
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Filmová recenze / Byli jsme při tom

Herci hrají dobře, kamera je fajn i 

triky ujdou, ale prostě tyhle 

romantické fantasmagorie jdou 

totálně mimo mě. 

 

Určitě bych tenhle film doporučil 

fanouškům (spíš fanynkám) ságy 

Stmívání, protože nepoznají 

prakticky rozdíl (ne, nepodceňuji 

jejich inteligenci). Prostě je to 

téměř to samé. 

 

P.S.: Kniha spojená s filmem má 

údajně šanci stát se stejným 

kultem jako právě Stmívání. 

Pochybuji. Těžko může jedna 

kniha a film vyvolat větší nadšení 

než čtyři knihy a pět filmů 

(poslední díl byl rozdělen na dvě 

části, pokud jste zapomněli). 

 

Jaromír Talák, 9. A 

 

Vzhled hlavních postav odpovídá 

titulu 

Vynášení Mařeny 

17. března jsme se souborem 

Dolinečka1 vynášeli Mařenu. 

Hodili jsme ji do Salašky a 

zazpívali si několik písniček. 

Tady je jedna z nich:  

 

Mařeno, Mařeno, kajs tak dluho 

byla, 

u studěnky, u voděnky ruky nohy 

myla. 

Lístečkem písečkem sem jich 

umývala, 

červeným šátečkem sem jich 

utírala. 

  

Potom jsme si zatančili a rozešli 

jsme se. 

Proč se Mařena vynáší? Mařena 

symbolizuje zimu, kterou 

vyneseme k řece a zapálíme 

proto, aby uvolnila místo jaru. 

     

Standa Psotka, 6. C  

a Vendula Manová, 6. A 
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Kalendárium 

Karel POLÁČEK  

 

(*22. 3. 1892 Rychnov nad Kněžnou 

+ 21. 1. 1945 Gleiwitz) – český 

prozaik a novinář 

Narodil se v maloměstské rodině 

židovského obchodníka s 

koloniálním zbožím. Gymnázium 

začal studovat v Rychnově, ale pro 

špatný prospěch přestoupil do Prahy, 

kde odmaturoval roku 1912. Krátce 

byl písařem a úředníkem a za války 

se dostal na srbskou a haličskou 

frontu. Po válce byl zaměstnán ve 

vývozní a dovozní komisi, ale o 

místo přišel poté, co v jedné povídce 

zesměšnil fungování svého úřadu. 

Josef Čapek ho poté přizval ke 

spolupráci do humoristického 

časopisu Nebojsa a krátce nato 

(1923) byl bratry Čapky uveden do 

redakce Lidových novin, kde jeho 

fejetony, a především oblíbené 

soudničky, vycházely až do doby, 

kdy mu to bylo rasistickými zákony 

na počátku okupace znemožněno. 

Nastoupil pak jako zaměstnanec do 

Židovské náboženské obce. Na 

konci roku 1943 byl odvlečen 

nejdříve do Terezína a pak 

odtransportován do Osvětimi, v 

jejíchž plynových komorách 

zahynul. 

 Románové dílo Karla Poláčka 

představuje jednu z nejryzejších 

hodnot české meziválečné prózy. Ve 

svých humoristických románech 

zobrazil hlubokou tragiku 

maloměstského světa, v němž vládne 

malost, pokrytectví a duchovní 

chudoba. 

                                                                             Markéta Sedlářová, 6. A 
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Módní tip
 

Jsem tu zpátky s dalšími radami. Tentokrát poradím s péčí o vlasy. Končí 

nám pomalu zima a sluníčko začíná vykukovat zpod mraků. V souvislosti 

se změnou počasí se také může stát, že vám vlasy zplihnou a ztratí svůj 

lesk, nebudou tak posílené. A proto by to chtělo masku na vlasy. 

Domácí maska pro všechny typy vlasů: 5 lžic kokosového mléka, 1 lžíce 

medu, 3 lžíce jogurtu. Všechny ingredience pečlivě smíchejte a ‚kašičku‘ 

dejte do mikrovlnné trouby po dobu několika sekund. Udržujte masku na 

umytých vlasech asi 20 minut, poté důkladně opláchněte vlažnou vodou :) 

Maska pro posílení vlasů: 1/4 šálku piva, 1/4 šálku vody a 2 lžíce 

jablečného octa smíchejte dohromady a pomalu vmasírujte do vlasů, 

nechte 10 minut působit a poté důkladně umyjte šamponem a vlažnou 

vodou. 

Ideální pro vlasy poškozené barvením, natáčkami nebo rovnáním: 2 lžíce 

kokosového oleje. 2 lžíce avokádového oleje. Smíchejte přísady, mírně 

zahřívejte a po částech vetřete do vlasů. Nechte působit 10 minut a vymyjte 

šamponem. 

Ms. Brunette 
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Literární střípky
 

Kouzelné lektvary 
 

Uvolňovač plynů a pachů 
INGREDIENCE: Na uvolňovač budeme potřebovat fazole, čočku, hrách, 

citronovou šťávu, mléko, syrové vejce, prášek do vody s pomerančovou 

příchutí, cibuli a česnek. 

PŘÍPRAVA: Jako první si nachystáme mixér, misku, šlehač, hrnec, dva 

litry vody a lžíci. Čočku, fazole a hrách, který jsme předtím propláchli 

vodou, vsypeme do hrnce a třicet minut vaříme. Zatímco se budou vařit 

suroviny, ušleháme si krém z citronové šťávy, mléka a syrových vajec. Vše 

dáme do misky a našleháme do pěny. Necháme to deset minut v lednici. 

Potom si rozmixujeme česnek s cibulí. Mezitím se nám uvaří čočka, fazole 

a hrách. Luštěniny smícháme s cibulí a česnekem a s citronovou pěnou. 

Vše nalijeme do sklenice a ozdobíme pomerančovým práškem. 

UŽITÍ: Lektvar se podává každý den na lačno, jedna dávka představuje litr 

a půl směsi. Lektvar začne působit během 24 hodin. Nejdelší doba užívání 

je devět dní. 

Jana Krokavcová,7. C 

 

Lektvar na noční vidění 

INGREDIENCE: 4 láhve desetistupňového piva Gambrinus, 1 křídlo 

netopýra velkého, 1 patrona do brokovnice, živý žralok bílý, 1 prášek do 

pečiva, 1 kočičí oko, 6 chlupů z podpaží orangutana, 1 kofola. 

DÁLE POTŘEBUJEME: schopného čínského kuchaře, ruční mixér, 

necky, skleničku o objemu 2dcl, kladivo, uspávací šipky, jedenapůllitrovou 

pet láhev. 

POSTUP: Jako první předhodíme žralokovi netopýří křídlo. Než ho sežere, 

připravíme si necky, kladivem rozdrtíme kočičí oko a kousky hodíme do 

necek. Zalijeme čtyřmi lahvemi piva Gambrinus a necháme deset minut v 

klidu.  

Jakmile žralok sežere netopýří křídlo, uspíme ho uspávacími šipkami a náš 

schopný čínský kuchař nám z něho připraví sushi. V sushi bude také 

nenápadných 6 chlupů z podpaží orangutana.  
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Literární střípky
 

Po deseti minutách vysypeme do necek střelný prach z patrony do 

brokovnice a také přimícháme prášek do pečiva. Příprava se blíží ke konci. 

Sushi hodíme do necek a vše pečlivě rozmixujeme a zamícháme. 

Lektvar přelijeme do pet láhve a skladujeme při teplotě 15 °C. Lektvar by 

se měl spotřebovat do jednoho týdne.  

UŽITÍ: Připravíme si skleničku o objemu dva a půl decilitru. Do půlky 

nalijeme kofolu a přidáme 6 kapek lektvaru. Bude to mít bílou barvu a 

nechutná to moc přívětivě, ale obsah skleničky je třeba vypít do dna. Po 

dobu 12 hodin můžete pozorovat okolí i v naprosté tmě.  

 

Patrik Tichý, 7. C 

Lektvar proti pupínkům       

Jednoho krásného dne se může stát, že při pohledu do zrcadla uvidíme 

něco, co vidíme neradi a co nechceme, aby viděli také ostatní, jde o zarudlá 

místa na našem obličeji. Proti těmto nedokonalostem můžete bojovat 

následujícím způsobem.       

 INGREDIENCE: 2 chlupy z opice, rozmarýn, 3 šedivé vlasy, papír 

(pleťové barvy) formátu A4 natrhaný na kousky, 4 kuří oka, sklenici 

mléka, půl litru vody, bílý jogurt a mísu.     

 POSTUP: Do mísy nalijeme sklenici mléka, přidáme 2 chlupy z 

opice a 4 kuří oka. Pořádně promícháme. Poté vložíme mísu na 2 min. do 

mikrovlnné trouby. Hned po vyndání do směsi přidáme papír. Vzniklou 

hmotu dáme na jednu hodinu do lednice. Po hodině přimícháváme bílý 

jogurt. Aby vznikla tekutina, budeme pomalu přilévat sklenici mléka. Pro 

zesvětlení nasekáme na drobné kousky 3 šedivé vlasy a přidáme do 

lektvaru. Promícháme a uskladníme ve sklenici.   

 UŽITÍ: Užíváme 1 dl denně. Po týdnu budete s výsledkem jistě 

spokojeni. Vedlejší účinky jsou minimální: růst 3. nohy, otoky, smrt.

Jana Oharková, 7. C 
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Pro legraci
 

Vtipy o bláznech 

 
Jdou dva blázni po poušti a jeden s sebou nese dveře od auta! Druhý se ho 

ptá: „Proč to s sebou taháš!“ „Až mi bude horko, stáhnu si okýnko!!!“ 

Jedou blázni autobusem do blázince. Autobus se porouchá, řidič se na to 

kouká. Jeden blázen vyleze z autobusu a říká: "Já vím, co tomu je!" Řidič 

mu odpoví: "Nic nevíš, zalez." Po půlhodině zase blázen vyleze a říká: "Já 

vím, co tomu je!" Řidič mu zase odpoví: "Nic nevíš, zalez." Po další 

půlhodině vyleze zase blázen a říká: "Já vím, co tomu je!" Řidič mu 

odpoví: "Tak my to řekni, ty chytrolíne!" Blázen na něj koukne a říká: "JE 

TO ROZBITÝ!!!" 

 „Jsem dvojitý král!“ chlubí se blázen doktorovi. „Proč dvojitý?“ „Mám 

totiž na hlavě dvoukačku, a králové nosí jen korunu.“ 

Dva žízniví blázni se rozhodnou, že se napijí přímo ze zahradní hadice. 

Nejdřív si ji dá do pusy první. Druhý trpělivě čeká. Deset vteřin, půl 

minuty, minutu, pět minut... Po dobré čtvrthodině to už nevydrží a ptá se 

prvního: "To máš takovou žízeň?" "Ne, já čekám, až zapneš vodu!" 

 

                                                                              Anna Prostředníková, 6. C 
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Komiks

 
 

 
 

 
 

       Tomáš Otradovec, 8. D 


