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Začal nový školní rok a s ním 

samozřejmě přichází také nové 

číslo Vašeho oblíbeného 

Všeználka.  

Dočtete se v něm, jak se změnila 

redakční rada školního časopisu a 

co nás v září potkalo. 

Přečíst si můžete rozhovor 

s novou silou učitelského sboru, 

paní učitelkou Renatou 

Mikulíkovou. Vašim očím jistě 

neujdou ani kresby sv. Václava, 

jejichž autory jsou žáci naší 

školy. Nezapomněli jsme 

samozřejmě ani na již známé 

Kalendárium a vtipy. Opět 

nechybí ani rubrika Literární 

střípky. 

Mnoho úspěchů ve školním roce 

2013/2014 Vám přeje 

 

Všeználek 

                          Věra Ondrušková 
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Představujeme se

 

Redakční rada 

  
S novým školním rokem nenastaly jen změny v učitelském sboru, 

ale proměnila se i naše redakční rada. Někteří „novináři“ odešli, jiní 

přibyli. Proto se Vám v tomto čísle představí alespoň někteří z těch, kteří 

se v tomto roce rozhodli podílet se na chodu školního časopisu. 

 

Jsem Kačka Sazmová ze 6. B. Ráda hraju fotbal, softbal a tenis. 

Nejlepší film na světě je Twilight sága. Nejlepší zvíře gepard – je rychlejší 

než ty. Nejnechutnějsím  jídlem jsou játra, nejchutnějším gyros. Na oběd si 

dám ráda kuře s rýží. Nejlepší zážitek byl, když jsem skákala 

z třicetimetrové lodi, a nejhorší byl, když mi spadl mobil do vody. 

 

Ahoj, jmenuji se Standa Psotka a chodím do 7. C. Rád zpívám a 

někdy vymyslím básničku. Moje oblíbené předměty jsou matematika, 

přírodopis, tělocvik a hudební výchova.  

 

Ahoj, jmenuji se Michaela Grebeňová. Je mi 12 let, chodím do  

7. D a bydlím ve Starém Městě. Doma mám činčilu, křečky, papouška a 

kočku. Moje oblíbené předměty jsou matematika, informatika, výtvarná 

výchova a pracovní činnosti. Ráda čtu, plavu, hraji badminton atd. 

Nejraději sleduji komedie a seriály. Mezi moje oblíbené barvy patří modrá, 

zelená, fialová a černá. 

 

Ahoj, jmenuji se Denisa Kneslová a chodím do 7. D. Bydlím ve 

Starém Městě a odmalička chodím do této školy. Ráda jezdím na koni, 

kreslím, plavu, čtu a chodím ven s kamarádkami. 

 

Ahoj, já jsem Bára Zapletalová ze 7. B. Je mi 12 let a narozeniny 

mám 21. března. Moje oblíbená barva je zelená. Ráda čtu, kreslím, pletu 

náramky a chodím ven s kamarádkou. Do staroměstské školy jsem začala 

chodit od 3. třídy. Předtím jsem totiž bydlela v Brně, ale s jistotou můžu 

říct, že je to tu o hodně lepší. 
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Co se děje ve škole 
 

Exkurze na Modrou 
 

Dne 20. září jsme se my, žáci 7. ročníku, v rámci výuky dějepisu 

vydali na Modrou. Zde měly třídy 7. B a 7. D připravený  program s 

názvem Živá voda. Prohlédli jsme si venkovní areál a poté se vydali do 

podvodního tunelu, kde kolem nás proplouvaly různé druhy ryb. Sestoupili 

jsme o patro níž, kde jsme si prohlédli želvy a přečetli si něco málo o 

rybách. V tu chvíli jsme se nacházeli asi v hloubce 6,5 metrů pod vodou.  

Dále nás čekala prohlídka Archeoskanzenu, kde se k nám připojily 

třídy 7. A a 7. C. Na začátku nám paní průvodkyně řekla něco o historii 

Archeoskanzenu. Pak nám vysvětlili něco o barvení látek, způsobu 

oblečení atd. Kněz nám pověděl několik informací o příchodu Cyrila a 

Metoděje na Velkou Moravu. Při této přednášce si naši vyučující zkusili 

napsat svá jména hlaholicí. Musíme uznat, že se jim to povedlo. V pekárně, 

která byla dále na programu, jsme se dozvěděli, co lidé dříve jedli, jaké 

byly základní suroviny a jak se pekl chleba. Mohli jsme také něco z 

tehdejší kuchyně ochutnat. Dále jsme si ukázali výzbroj, která byla v 

tehdejší době nezbytně nutná, a jaké bylo bojové postavení. Na závěr celé 

exkurze jsme si každý vystřelili z luku, což se nám všem určitě líbilo. 

Myslím si, že nás všechny tato exkurze zaujala a pár zajímavostí jsme si 

odnesli i s sebou do školy. 

 

                                                                              Michaela Grebeňová, 7. D 

 

 
 

Hlavně nespadnout
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Co se děje ve škole

 

Poznávací pobyt 6. tříd 

 
První věc, která nás po příjezdu na místo čekala, bylo ubytovat se. 

Pak jsme se shromáždili a řekli jsme si, jaký bude program pobytu. Po 

vyslechnutí informací nastalo pro mě to nejlepší: V areálu se nacházel 

dětský koutek s plastovými míčky a půlka naší třídy je začala po sobě 

házet. Vzniklo z toho hodně modřin, ale stálo to zato. 

Účastnili jsme se seznamovacích aktivit, hráli golf a fotbal. 

Nejlepší aktivity se odehrávaly venku. 

Nejlepší aktivita s paní psycholožkou byla asi Bažina: Dostali jsme 

dlaždice a měli jsme určenou trasu, na které jsme se nesměli dotknout 

země. Půlka třídy to zvládla. Bylo zajímavé, jak jsme se na sebe tlačili, 

žduchali.  

Bohužel jsem poslední den při vybíjené špatně chytla míč a mám 

natržené vazy. Tři týdny budu mít ruku v sádře – hrůza, děs. 

 
                                                                                  Kateřina Sazmová, 6. B 

 

 
 

6. B v celé své kráse 
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Byli jsme při tom

 

Mariánské Lázně s Dolinečkou 

 
Ve dnech 20.–22. září jsem se vydal s Dolinečkou I do 

Mariánských Lázní na Devátý mezinárodní folklorní festival Mariánský 

podzim. Vyjeli jsme od budovy 1. stupně v 10:30. Cestou jsme navštívili 

hrad Křivoklát: prohlédli jsme si věže, hladomornu a různé sály. 

Průvodkyně nám řekla, že hrad dvakrát vyhořel a vysvětlovala, jak se 

používaly mučicí nástroje. Ubytovali jsme se v hotelu. 

Druhý den jsme šli v průvodu s ostatními soubory. Festivalu se 

účastnily folklorní soubory z Německa, Rakouska a České republiky. Šli 

jsme se podívat na prameny Rudolfův, Karolínin, Křižácký, Lesní. 

Vystupovali jsme u Lesního pramene s pásmy Bednář, Muzikanti a 

Tkadlec, všem se to líbilo. Večer nám Katka Vránová, naše vedoucí, 

vymyslela zábavu. Poslední den jsme se sbalili a odjeli jsme domů. 

  

                                                                                    Stanislav Psotka, 7. C 

 

 
 

Lesní pramen v Mariánských Lázních 
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Z předmětu do předmětu 
 

Pranostiky – 28. září  

 
Na svatého Václava nové léto nastává. 

Svatý Václav Čechům přeje, neprší-li na něj, dobře se za rok seje a ještě 

více ve stodole děje. 

 

Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek. 

Je-li bouřka na Václava, dlouho teplo zvěstovává. 

 

Na svatého Václava bývá bláta záplava. 

Přijde Václav - kamna připrav. 

 

Na svatého Václava mráz nastává. 

Po svatém Václavu beranici na hlavu. 

 

Jaké mrazy před svatým Václavem, takové před svatodušními svátky. 

Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní. 

 

Na svatého Václava každá pláňka dozrává. 

Svatý Václav zavírá zem. 

 

Na svatého Václava českého bývá vína nového. 
Svatý Václav v slunci září, sklizeň řepy se vydaří. 
 
Svatý Václav tady - uklízí hady. 

 

                                                                                       Věra Ondrušková
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Z předmětu do předmětu

 

Kresby: sv. Václav 

 

 
                                                                                      Milan Janeček, 7. C 
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Z předmětu do předmětu

 

 

 

 
 

                                                                                 Amálie Stejskalová, 6. D 
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Z předmětu do předmětu 
 

VLCI (přírodopis) 
Každý, kdo tohle čte, určitě zná psa. A víte, z jakého 

zvířete pochází? V roce 2005 se na 100 % potvrdilo, 

že předchůdcem psa byl vlk.  

 
Vlk žije převážně na severu (na mapě zeleně), ale na 

mnoha místech byl vyhuben (na mapě červeně). 

 

ZAJÍMAVOSTI: Vlk stráví získáváním potravy téměř jednu třetinu svého 

života a kořist dokáže ucítit na vzdálenost až tří kilometrů. Díky 

kolektivnímu způsobu lovu dokáže vlčí smečka ulovit zvíře vážící i přes 

500 kg. Vlci nosí vlčatům maso v žaludku a jsou schopni je přenést až 25 

km bez jakékoliv kvalitativní změny. 

 Vlci se údajně bojí hudby. Při napadení vlkem spousta lidí zkoušela něco 

zahrát na flétnu nebo zazpívat v domnění, že vlk uteče. Člověka to obvykle 

stálo život. 
 

Syn pekel: Vlčí krev (literatura)  
Pokud máte rádi vlkodlaky nebo elfy, prostě horory nebo fantasy, tak by se 

vám mohla líbit kniha od Michaely Burdové Syn pekel. Velwetie je země 

obývaná smečkou Temnovlků, kteří loví lidi a nedají se zabít. Kniha je o 

werewolfovi jménem Neran, který se spojí se svým nepřítelem, s Liadel 

(elfkou a démonem v jednom těle), aby zachránil svého bratra, a vydá se 

s ní na výpravu pro Étarlininy slzy, které vyléčí jakoukoli nemoc. Má to 

ale háček. Slzy se nacházejí v neviditelném lese, který pochopitelně není 

vidět a o kterém nikdo neví, kde se nalézá.  

 

                                                                                  Denisa Kneslová, 7. D

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gray_Wolf_Range.png
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Kalendárium
 

 

Borský Lev, český politik, filosof, 

novinář a publicista, účastník 

protirakouského odboje 

(* 2. 9. 1883 Kolín, † říjen 1944 

Osvětim)  

Lev Borský se původně jmenoval 

Leo Bondy a před 1. světovou 

válkou byl ideologem České strany 

státoprávně pokrokové a redaktorem 

jejího tisku (Samostatnost, 

Pokroková revue). Toužil po 

samostatném státě, avšak proti 

Masarykovým hodnotám „dobra" 

stavěl Borský hodnoty „síly a moci".  

Byl skeptický k mezinárodním 

smlouvám.  

Za 1. světové války byl Borský 

aktivním účastníkem domácího a 

zahraničního odboje. Svým 

výkladem české politiky, který 

uveřejnil v práci Znovunabytí české 

samostatnosti (1928), se dostal do 

opozice vůči hradní a vládní politice. 

Krátkou dobu po válce působil jako 

diplomatický zástupce 

Československé republiky v Římě, 

od počátku 20. let pracoval jako 

zahraniční dopisovatel Národních 

listů a od roku 1927 působil jako 

profesor na Svobodné škole 

politických nauk v Praze. Byl 

krajním českým nacionalistou, který 

nevěřil v úspěch mírových iniciativ 

Společnosti národů. Za nacistické 

okupace byl pro svůj židovský 

původ deportován do Terezína a 

odtud v říjnu 1944 do Osvětimi, kde 

zemřel. 

 

 

 

              Markéta Sedlářová, 7. A 



 11 

 

Rozhovor
 

Rozhovor s paní učitelkou Mikulíkovou 

 
 Jakou vysokou školu máte vystudovanou? 

Masarykovu univerzitu v Brně. 

 

 Kde jste učila před naší školou? 

Nikde . 

 

 Kdy jste se rozhodla být učitelkou? 

Na střední škole. 

 

 Která třída je Vaše oblíbená? 

Líbí se mi ve všech. 

 

 Máte sourozence? 

Ano, bratra. 

 

 Které jídlo máte ráda? 

Těstoviny a další jídla italské kuchyně. 

 

 Která barva je Vaše oblíbená? 

Zelená. 

 

 Který předmět jste měla na základní škole nejraději? 

Matematiku. 

 

 Který předmět Vás naopak nebavil? 

Měla jsem ráda všechny předměty. 

 

                                                                                  Vendula Manová, 7. A 
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Literární střípky

 

Vesmír 

 

Tolik otázek mám na vesmír. 

Ale zeptat se na ně nesmím? 

Odpovíš mi jistě rád. 

Anebo nejsem tvůj kamarád? 

 

Tak tedy: kolik je ve vesmíru hvězd? 

Na otázku mi rychle odpověz. 

Jak dlouho se do vesmíru letí? 

A kam vlastně dávají smetí?  

 

Na ani jednu otázku odpověď neznám, 

ale brzy vesmír poznám. 

Protože do vesmíru poletím 

a zpět brzo doletím. 

 

Potom mé odpovědi ti dám 

a knihu založím nám. 

Bude pro malé i velké děti, 

aby vše věděly zpaměti. 

 

A co bude potom? 

A záleží vlastně na tom? 

Budoucnost nech náhodě, 

bydlíš přece v Náchodě. 

 

Já jenom vím, že kosmonautem se stanu 

a titul za to dostanu. 

Tak ale teď už rychle spát 

a nech si o vesmíru jen zdát. 

 
                                                                            Michaela Grebeňová, 7. D 
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Literární střípky

 
MYŠÁKOV 

Pane myšák, pojďte sem, 

nevím si rady s noťasem. 

Paní myško, už letím, jenom vnučku vypravím. 

Copak jste s tím dělala? Normál, psala a psala. 

Co jste vlastně mačkala? Šipku, abych mazala. 

Ach myško, myško, vy jste tomu dala, vy jste všechno vymazala. 

Nebojte se, paní myško, já vám to zas nahodím. 

A já zase, pane myšák, mezitím vám uklidím. 

 

OBČERSTVENÍ 

Oldřich chodí se zmrzlinou,  

každý den si vezme jinou. 

Chodí, běhá a skáče  

pro borůvkové koláče. 

Dovádí s ním kamarádka,  

která se jmenuje Katka. 

Ta si bere každý den 

koláč velký jako sen. 

 
                                                                            Štěpánka Preclíková, 7. A 
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Literární střípky
 

Kouzelný deštník 
 

Byl krásný jarní den. Babička na zahrádce trhala jahody. Dědeček 

poklízel slepice a pes štěkal na kočku. A toho dne se narodila švadlena 

Anna. Když vyrostla, šila deštníky.  

Jednou dostal její deštník kouzelnou moc. Deštník byl jeden 

z nejkrásnějších. Byly na něm vyšité jahůdky. Anna ale nevěděla, že je 

kouzelný. Vzala si ho do města a viděla kočku, jak se paří na sluníčku. 

Dala na ni ten kouzelný deštník a odešla.  

Pes zpozoroval deštník a vyběhl za kočkou. Jak se pod deštníkem 

začali prát, tak zmáčkli kouzelný knoflík a deštník se začal zvedat. Pes se 

chytil toho deštníku. Letěli s kočkou čím dál výš, až do oblak. Najednou se 

objevili ve vesmíru. Pes se omylem opřel o kočku a zase se začali prát. Jak 

se tak prali, opět zmáčkli knoflík. Padali velkou rychlostí zpátky k zemi. 

Naštěstí přímo doprostřed velkého bazénu, ve kterém skončili celí 

promáčení. 

Kočka ovšem neuměla plavat, tak si vylezla na psa a oba se dostali 

šťastně ke kraji bazénu. Pak se vrátili domů a už se nikdy neprali. Anně 

odevzdali zpět její deštník a všechno jí povyprávěli. 

 

                                                                               Štěpánka Preclíková, 7. A 
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Pro legraci

 

Vtipy o mobilním telefonu 
 

Zvoní mobil v posilovně, zvedne jej funící muž: „Prosím.'' 

„Ahoj miláčku, jsi v posilovně?'' ptá se žena. 

„Ano, jsem. Co potřebuješ?'' odpoví muž otráveným hlasem. 

„Tak to je fajn. Já jsem ti jen chtěla říct, že ten kožich, jak stál 150 tisíc, 

zlevnili na 80. Že si ho můžu koupit?'' škemrá žena. 

„Ale jo.'' 

„Ty jsi hodný. A víš, jak jsme chtěli jet na ty Seychely a zdálo se 

nám to za půl milionu drahé? Tak oni to zlevnili jen na 400 tisíc. Co říkáš, 

nemám to vzít?'' 

„Dobře, ale jen s plnou penzí,'' zamumlá muž. 

„Jo, to já zařídím. A když máš takovou dobrou náladu, tak stojím zrovna 

před autosalonem Mercedesu a víš, jak jsme se dívali na ten S-Class za 3 

miliony, tak si představ, že oni ho zlevnili na dva miliony. Nemám ho 

zrovna zaplatit?'' 

„Ale jo, ale jen stříbrnou metalízu,'' řekne muž docela otráveně. 

„Jo, jo, oni ho zrovna ve stříbrné mají. Tak to je super, ty jsi dnes tak zlatý! 

Tak čau,'' zaševelí sladkým hláskem žena a položí mobil. 

Muž v posilovně se zvednutým telefonem nad hlavou zakřičí: 

„Chlapi, nevíte, čí je to mobil?'' 

                                                                             Michaela Grebeňová, 7. D 
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