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Ani jsme se nenadáli a 

přiblížil se konec školního roku 

2014/2015. Už jen jeden měsíc a 

nastanou velké prázdniny! 

Červen je vždy měsícem plným 

povinností, ale i zábavy. Čekají 

nás závěrečné písemné práce, ale 

také školní výlety. 

Meteorologové říkali, že 

v květnu bude neobyčejné teplo. 

Nestalo se. Snad nám červen 

nadělí krásné počasí, abychom si 

poslední měsíc školy mohli 

pořádně užít. 

Úspěšné zakončení 

školního roku 2014/2015 Vám 

přeje 

                         Všeználek 

 

 

                          Věra Ondrušková 
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Kalendárium 

 

8. květen – Den vítězství 

8. května se v České republice slaví především Den vítězství/Den 

osvobození. Každý ví, že toto datum bylo prohlášeno za státní svátek a je 

tedy dnem pracovního klidu. 

Méně už je známý fakt, že několikrát v historii se vedly bouřlivé diskuze  

o tom, kdy by se měl tento svátek slavit a jak by měl být formulován. 

8. května 1945 byla podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace 

Německa, a proto se tento den považuje za konec druhé světové války. 

Kapitulace vstoupila v platnost 8. 5. ve 23:01 hodin středoevropského 

času, což odpovídá první minutě 9. května času moskevského. Z toho 

jednoduchého důvodu na Západě probíhaly oslavy 8. května a v Sovětském 

svazu 9. května. 

V Československu se několik let nemohli politici rozhodnout, jaké datum 

státního svátku zvolit. V úvahu připadal také 5. květen – den, kdy začalo 

Pražské povstání. Teprve v roce 1951 se poslanci dohodli, že se bude slavit 

9. květen – Den osvobození Československa Sovětskou armádou. 

Po sametové revoluci, ještě dříve než proběhly první demokratické volby, 

vznikla potřeba vyřešit státní svátky. V této době získal svátek jiný název – 

Den osvobození od fašismu, aby v něm byli obsaženi všichni osvoboditelé. 

http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/-4/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/-4/
http://aktualne.centrum.cz/domaci/clanek.phtml?id=698911
http://aktualne.centrum.cz/domaci/clanek.phtml?id=698911
http://aktualne.centrum.cz/tema/sametova-revoluce_1965/
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Kalendárium
 

Již v roce 1990 vystoupil tehdy poslanec Miloš Zeman s návrhem, aby 

bylo datum svátku přesunuto na 8. května. Oficiální historici obhajovali 

názor, že obě data jsou legitimní, neboť jde o záležitost časového posunu, 

nicméně napodruhé a po bouřlivé diskuzi tento návrh prošel. 8. květen se 

stal státním svátkem s názvem Den osvobození od fašismu. V průběhu 

dalších let došlo ještě k dalším změnám tohoto svátku. V roce 2000 byl 

jeho název zkrácen na Den osvobození a v roce 2004 změněn na Den 

vítězství, což měl být psychologický tah na základě názoru, že je lepší se 

cítit vítězem než osvobozeným. 

 

 

 

 

 

http://aktualne.centrum.cz/tema/milos-zeman_5076/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/fasismus/
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Školní akce 

Kytičkový den 

25 let své existence, 19 let pořádání veřejných sbírek, 250 milionů korun. 

To jsou čísla, která symbolizují činnost Ligy proti rakovině. Tento výbor 

rozvíjí program boje proti rakovině. Přesněji řečeno šíří nádorovou 

prevenci, zlepšuje kvalitu života onkologických pacientů, podporuje 

výzkum a přispívá k vybavenosti onkologických pracovišť. 

Tématem celonárodní sbírky letošního roku byly nádory reprodukčních 

orgánů, tedy děložního čípku, vaječníků a varlat. Podle údajů zemře na 

tento typ rakoviny asi 400 žen ročně, čímž se podle počtů nádorů řadíme 

na přední místa v Evropě. Do akce se zapojila i naše škola. Žáci 6. a 8. 

ročníku vyráběli v hodinách výchovy ke zdraví informační plakáty, které 

poté visely na tabulích v době třídních schůzek a informovaly rodiče. Tím 

žáci nejen velmi pomohli průběhu akce, ale zároveň se s problémem 

seznámili. 

Samotný prodej jsme započali 6. a 7. května na třídních schůzkách  

II. stupně, následně 12. května na třídních schůzkách I. stupně. Ve středu  

13. května proběhl prodej mezi žáky a učiteli. Poslední den prodeje, ve 

čtvrtek 14. května, jsme ještě doprodávali ve škole a v odpoledních 

hodinách jsme zamířili na Městský úřad ve Starém Městě a do centra 

města, kde jsme také uspěli. 

Mým úkolem bylo zhodnotit celou tuto dvoutýdenní akci. Nebudu ani 

trochu lhát, když řeknu, že jsem z výsledku naprosto nadšená. Prodali jsme 

436 kytiček, posbírali dohromady 9522 korun a pomohli tak k ještě 

lepšímu rozvoji léčby rakoviny. Potkávali jsme spoustu lidí, které rakovina 

samotné postihla nebo kterým onemocněl člen rodiny. Poslouchali jsme 

jejich nelehké životní situace spojené s touto nemocí. Společně jsme 

zdobili město žlutou barvou a nechávali rozkvést naději. 

Jsem neskutečně ráda, že naše škola měla možnost přispět do sbírky a 

zúčastnit se této akce. Děkujeme všem, kteří přispěli. Děkujeme za to, že 

jsme společně tvořili tým a dosáhli tak cíle, kterým bylo pomoci boji proti 

rakovině. 

Michaela Grebeňová, 8. D 
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Školní akce
 



7 

 

 

Výročí
 

70. výročí ukončení 2. světové války 

70. výročí osvobození a ukončení 2. světové války jsme si připomněli 

prostřednictvím více než stovky vzpomínkových a pietních akcí. 

Ministerstvo obrany ČR se podílelo na většině z nich. Ať už účastí 

nejvyšších představitelů resortu obrany nebo podílem na organizaci. 

Jednou ze dvou nejvýznamnějších akcí, jejichž pořadatelem 

je Ministerstvo obrany, byl Slavnostní koncert Ústřední hudby Armády 

České republiky, který se uskutečnil 5. května ve 20.30 hodin  

v Kongresovém centru v Praze. Spolu s tímto špičkovým hudebním 

tělesem vystoupili jako hosté například Jiří Suchý, Bára Basiková, Pavel 

Šporcl, Radka Fišarová, Martin Chodúr. Večerem provázeli Daniela 

Písařovicová a Václav Žmolík. Během večera symbolicky zazněly melodie 

připomínající válečné období i první chvíle svobody po válce, které byly 

doplněny tematickými videosekvencemi, fotografiemi a dobovými záběry 

z fondů Vojenského historického ústavu. 

Jako již tradičně se v Den vítězství, 8. května, v 10.30 hodin uskutečnil  

v areálu Národního památníku na Vítkově slavnostní pietní akt 

připomínající ukončení bojů 2. světové války v Evropě. Jeho součástí 

bylo defilé historických praporů, pietní položení věnců, slavnostní pochod 

jednotek a v letošním roce také přelet vojenských letounů. 

. 

 

Vendula Manová, 8. A 
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Báseň

 

Druhá světová válka 

 

V září 1939 to všechno začalo, 

Německo na ostatní státy nedbalo. 

Chtělo svět jenom pro sebe. 

Hitlerovi nelíbili se Židé, 

i když to taky byli lidé. 

Slovany taky neměl moc rád, 

se Sověty byl ale chvíli kamarád. 

Mnoho států začalo bojovat, 

nadvládě Němců chtěly vzdorovat. 

Trvalo to dlouhých šest let, 

nikomu nepovedlo se ovládnout svět. 

Nakonec byl Hitler poražen, 

prohrou jeho armády byl zasažen. 

Nechtěl, aby ho lidi věznili, 

i když by ho asi zabili. 

Zasadil si ránu do hlavy sám, 

na historii nechal děsivý šrám. 

A tak skončila válka světová, 

ze světa zbyl jen velký kus hřbitova. 

 

 

 

 

Vendula Manová, 8. A 
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Rozhovor
 

Rozhovor s panem učitelem Stanislavem Arsenievicem 

  

1. Where are you from? 

Croatia. 

 

2. What is your favourite food? 

Lamb. 

 

3. What is your favourite animal? 

Dogs. 

 

4. What is your favorite season? 

Spring. 

 

5. What was your favourite subject, when you were younger? 

Geography+english. 

 

6. Why did you come to Czech Republic? 

To teach. 

 

7. What do you like on living in Czech Republic? 

Nice nature. 

 

8. Why did you decide to teach at this school? 

The school chose me. 

 

9. What do you think about this school? 

Very good school and students too. 

 

10. You come to czech alone ? 

No I am with my family. 
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Rozhovor
 

Verze rozhovoru pro líné: 

 

Odkud jste? 

Z Chorvatska. 

 

Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 

Jehněčí. 

 

Oblíbené zvíře? 

Psi. 

 

Oblíbené roční období? 

Jaro. 

 

Který byl Váš oblíbený předmět ve škole? 

Zeměpis a angličtina. 

 

Proč jste přijel do České republiky? 

Učit. 

 

Co se Vám líbí na životě v ČR? 

Je tu pěkná příroda. 

 

Proč jste se rozhodl učit na této škole? 

Škola si vybrala mě. 

 

Co si myslíte o této škole? 

Je to velmi dobrá škola a žáci jsou také dobří. 

 

Přijel jste do Česka sám? 

Ne, jsem tu se svou rodinou. 

                              

Vendula Manová, 8. A 
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Myšlenka 

 

Sen o budoucnosti 

 

Před několika lety se mě jeden starší pán zeptal, jaký je můj sen, jak bych 

si představovala svou šťastnou budoucnost. Nestává se mi často, že by mě 

nějaká otázka zarazila. Tahle mě však donutila přemýšlet. Nevěděla jsem, 

co očekávám od zítřka, natož tak od celého mého života. Jak jsem tehdy 

vůbec mohla vědět, že má budoucnost bude šťastná? Myslela jsem, že to 

všechno je ve hvězdách, že na jeho otázku nelze jen tak odpovědět. Že  

i když se snažíš žít, jak chceš, osud stejně nakonec udělá konečné 

rozhodnutí, ať už se nám to líbí, nebo ne. Shakespeare kdysi řekl, že náš 

osud není ve hvězdách, že je v nás. A víte co? Měl pravdu. I když se nám  

v životě do cesty postaví desítky lidí, kteří s námi nebudou souhlasit…  

I když budeme muset překonat stovky překážek… I když budeme muset 

čelit tisícům výzev… Jen my jsme tvůrci svého života a štěstí. 

Nerozhodujeme o tom, co nám život postaví do cesty, ale rozhodujeme  

o tom, jakou cestou se přes překážku dostaneme. Jestli se budeme plazit 

blátem, nebo si postavíme mosty ze zlata. Není to o tom, co se nám stane. 

Záleží, jak si poradíme s tím, co se nám přihodilo… 

Kdybych se mohla vrátit do minulosti, bylo by to především proto, že bych 

chtěla tomu staršímu pánovi dát odpověď na jeho otázku, protože jsem 

jistá, že ji nyní znám. 

Mým snem je, abych mohla dělat to, co mě baví a naplňuje, zkrátka mít 

takovou práci, která bude mít smysl nejen pro mě, ale především pro lidi 

kolem mě. Vím, že ať už má práce bude jakákoliv, bude mě bavit, když při 

ní budu mít možnost dělat lidi šťastnější nebo jim pomáhat. Chtěla bych  

v práci myslet na svou rodinu, která mě čeká doma, na lidi, pro které se 

vyplatí žít. Chtěla bych po těch několika hodinách strávených pomocí pro 

jiné a dělání je šťastnějšími přijít domů a hned po otevření vstupních dveří 

uslyšet volat své děti: „Máma se vrátila! Mami!“  
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Myšlenka
 

Chtěla bych cítit jejich bijící srdce naplněné láskou a vděkem, když mě 

vítají a objímají. Chtěla bych celé odpoledne poslouchat jejich dětské 

hlásky a křik, když si hrají na honěnou. Chtěla bych večer usednout na 

pohovku ke krbu a sledovat ty hořící plamínky, zatímco mám kolem sebe 

celou rodinu.  
Chtěla bych poslouchat jejich zážitky z celého dne, jejich úspěchy, ale  

i neúspěchy, za jejichž změnu bychom mohli společně bojovat. Chtěla 

bych dny trávit s lidmi, na kterých mi záleží a kterým záleží na mně. 

Chtěla bych dát večer spát své děti, přečíst jim pohádku na dobrou noc a jít 

si lehnout do postele za někým, na kom mi záleží a komu záleží na mně. 

Za někým, kdo bude vždycky rád, že mě má, a bude mi říkat, že jsem to 

nejlepší, co ho v životě potkalo. Chtěla bych usínat vedle člověka, který 

mě miluje a který by se bál, že mě ztratí. Vedle někoho, s kým bude lehké 

zapomenout na všechna trápení a všechnu bolest a bude možné prožívat 

jen to pěkné… Chci mít svou rodinu, která mě bude dělat šťastnou. Budu 

za ni a její štěstí bojovat, i kdyby to mělo trvat desítky nocí a stovky dnů… 

Tohle je něco, pro co se vyplatí žít a pro co má vždy cenu bojovat. Vím, že 

to mnohdy nebude lehké, že budu na dně svých sil, ale pokud jde o šťastný 

konec, vím taky, že to všechno má cenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michaela Grebeňová, 8. D 
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Významné dny

 

 

1.5. Svátek práce 

 

3. 5. Den Slunce 

 

5. 5. Den boje za rovná práva handicapovaných 

 

8. 5. Den vítězství (státní svátek) 

 

12. 5. Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým 

syndromem 

 

15. 5. Mezinárodní den rodiny 

 

15. 5. Světový den proti mozkové mrtvici 

 

24. 5. Evropský den národních parků 

 

25. 5. Mezinárodní den ztracených dětí 

 

29. 5. Mezinárodní den ochránců míru 

 

30. 5. Evropský den sousedů 

 

31. 5. Světový den bez tabáku 

 

 

Natálie Körberová 6. C, Marie Macháčková, 6. C 
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Pranostiky
 

 

Sníh v máji - hodně trávy. 

 

Na mokrý květen přichází suchý červen. 

 

Svatá Žofie políčka často zalije. 

 

Bujný květ - plný úl. 

 

Mokrý máj - chleba hoj. 

 

Když se v máji blýská, sedlák si výská. 

 

Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček. 

 

 

Jan Kočenda, 7. C 
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Osmisměrka
 

 

 

 

NEW YORK, PRAHA, OSLO, BRUSEL, RIGA, KÁHIRA, BERLÍN, 

ABUJA, LIMA, LISABON, APIA, BERN 

 

 

K čemu byl vyšlechtěn jezevčík? 

……………………………………………………. 

     

 

Marie Macháčková, 6. C  

 

  N     E W Y O R K P 

K B R U S E L R 

- B E R L Í N A 

A B N O O L G H 

B E K Á H I R A 

U R R O R M V Á 

J N A I P A N Í 

A L I S A B O N 
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Pro legraci
 

Víte, proč kostra nemůže skákat bungee jumping? 

Protože na to nemá žaludek. 

 

Co se děje, když padají ze stromu třísky? 

Hurvínek si holí nohy. 

 

Palubní rozhlas vysílá: „Vážení cestující, mluví k vám kapitán letadla. 

Podíváte-li se na levé křídlo, zjistíte, že hoří. Pohledem na pravé křídlo 

zjistíte totéž. Podíváte-li se dolů, uvidíte širý modrý oceán. Kdo z vás lépe 

vidí, uvidí malou žlutou tečku. Tou tečkou je záchranný člun. V tom člunu 

sedím.“  

 

Auto Kvíz XXI 

Co je největším přáním majitele trabantu? 

Dostat pokutu za překročenou rychlost. 

 

 „A to si představte, že já teďka taky nemám žádný peníze. Já jsem 

například minulý týden musel prodat kamna, abych mohl zaplatit uhlí!“ 

 

Z televize 

„Tak jsem se konečně dostal do televize.“ 

„A jak ses tam dostal?“ 

„Odšrouboval jsem zadní stěnu.“ 

 

Redakce 

 
Věra Ondrušková, Ivana Směšná, Natálie Körberová, Marie Macháčková, 

Michaela Grebeňová, Denisa Kneslová, Jan Kočenda, Vendula Manová, 

Markéta Sedlářová 

____________________________________________________________ 

Všeználek / 9. číslo / roč. 2014–2015 / vyšlo 1. června 2015 

Na další číslo se můžete těšit na konci června 2015.    


