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Leden se na naší škole 

nesl v duchu olympiád a soutěţí. 

O všech vás samozřejmě 

nemůţeme informovat, i kdyţ 

bychom rádi, pojďte si proto 

s námi přečíst alespoň o některé 

z nich. 

Jako obvykle se můţete 

také těšit na povídku na 

pokračování a nechybí zde ani 

něco pro zasmání. 

Ve čtvrtek nás čeká 

vysvědčení a pak hurá na 

prázdniny. Přejeme vám, abyste 

si uţili dny volna, ať uţ budete 

někde na horách nebo jen tak 

lenošit v teple svých domovů. 

 

Kovářová Denisa 
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Pranostiky na leden 

 
Leden patří ke studeným měsícům. Uţ naši předkové bedlivě 

sledovali počasí a snaţili se určit, jaké asi bude. Svá moudra pak ukládali 

do pranostik, které slouţily dalším generacím. Chcete vědět, jaké počasí 

nás v lednu čeká? Pojďte si s námi přečíst některé z pranostik, které se       

k tomuto měsíci váţí… 

 

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 

 

Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká. 

 

Na Jména Jeţíš − ke kamnům nejblíţ. 

 

Na Tři krále zima stále. 

 

Na svatého Hygina pravá zima začíná. 

 

Na svatého Priska pod saněmi píská. 

 

Na Saleského Františka meluzína si občas zapíská. 

 

Na svatého Marcela zima velká docela. 

 

Kdyţ 10. ledna slunce svítí, budeme ţita i vína hojnost míti. 

 

Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, udělá je. 

 

Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví. 

 

 

 

Doseděl Michal, VI. A 
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Co se děje ve škole

Zdravé pití 

Ţáci 8. C a 8. D navštívili 

SPHZŠ (Střední průmyslovou, 

hotelovou a zdravotnickou školu 

v Uherském Hradišti). Na úvod 

celé akce jsme dostali krátkou 

přednášku o tekutinách, které 

jsou pro naše tělo vhodné a kolik 

bychom jich za den měli vypít. 

Vyzkoušeli jsme si namixovat 

vlastní kokteily a smoothie,         

o kterém se říká, ţe má 

detoxikační účinky pro 

organismus. K dispozici nám 

byly francouzské sirupy               

s úţasnými barvami a mnoţství 

čerstvého ovoce a zeleniny. 

Nejlepší kombinací bylo pomelo, 

jablko, banán, malinový sirup      

a jahodový dţus.  

Moc jsme si to uţili          

a kdyby nás netlačil čas, vydrţeli 

bychom i déle. Byla to úţasná 

zkušenost, pomocí níţ jsme 

zjistili, ţe i zdravé nápoje mohou 

být dobré 

 

Stejskalová Amálie, VIII. D 
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Co se děje ve škole 
 

Recitační soutěž 

 
Dne 11. ledna se na naší 

škole konala recitační soutěţ. 

Účastnilo se jí celkem třicet pět 

ţáků druhého stupně. Ţáci byli 

rozděleni podle věku do dvou 

kategorií. Do první kategorie 

patřil šestý a sedmý ročník, do 

druhé kategorie ročník osmý       

a devátý. 

Vybrat ty nejlepší 

z nejlepších bylo opravdu těţké, 

protoţe všichni byli skvěle 

připraveni. Nicméně vítěz musí 

být vţdy jenom jeden. V první 

kategorii se na prvním místě 

umístila Barbora Broklová,      

VI. D, druhé místo získal 

Dominik Svoboda, VII. B, o třetí 

místo se dělili Anna Rašticová, 

VI. D a Marek Pavlica, VII. C. 

V rámci druhé kategorie se na 

prvním místě umístil Jakub 

Dvořáček, IX. D, na druhém 

místě byl David Mařák, IX. C a  

o třetí místo se podělili opět dva 

soutěţící − Alţběta Pleváková, 

VIII. D a Eva Miléřová IX. B.  

 

Všem výhercům srdečně 

gratulujeme a přejeme úspěch      

i v krajském kole!  Ostatním 

soutěţícím samozřejmě děkujeme 

za jejich účast! 

 

Kovářová Denisa 
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Co se děje ve škole 

 

Schůzka Ekohlídek 

 

Ve středu 20. 1. 2016 se ve 14:00 hodin pořádalo setkání 

Ekohlídek. Na tomto setkání se sešly Ekohlídky ze všech tříd. Byly zde 

informovány o svých povinnostech, pravidlech Ekokodexu a významu 

slova Ekoškola. Jejich úkolem je teď v rámci třídnických hodin seznámit 

třídu s Ekokodexem a pravidly Ekoškoly. Na konci krátké přednášky 

dostali všichni malé motivační lístečky k plnění svých povinností. 

 

Kočenda Jan, VIII. C 
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Básnička 

 

Pochmurná realita dnešního světa 
 

V dnešní době je spousta zmařené naděje, 

spousta lidí stále věří, ţe pršet přestane. 

 

Smutek, strach a nerovnováha… 

Jak dlouho tohle uţ člověk zvládá? 

 

Doba je náročná, kaţdý z nás je dříč, 

ty ses moc nesnaţil, ty mazej pryč. 

 

Všude samé problémy, samá chytrá slova. 

Jako by se jazyky celé rodily znova.  

 

Stres je snad všude i tam, kde by neměl. 

Děti učí se číst snad od šesti neděl. 

 

Nechme chvíli všeho a buďme chvíli šťastní. 

Čas s rodinou či přáteli je přece krásný. 

 

Na stres spoustu času, na radosti málo. 

Opravdu to dnešní společnosti za to stálo? 

 

Aspoň trochu radosti naberme si do kapsy. 

I pro chvilku štěstí stojí ráno vstát, 

moţná nás to donutí, mít svůj ţivot rád. 

 

 

 

Manová Vendula, IX. A 
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Literární střípky – povídka na pokračování

 

Poslední kapka života (4. část  ̶  Hledání Elvinnky a Osseho) 

 
„Kam asi šli?“ zeptala se Mijuki. 

„Kam asi? Přemýšlej. Šli hledat mámu nebo tu Kapku! Kdyţ najdou 

mamku, budou s ní. A kdyţ najdou Kapku, zabrání tomu, aby válka 

vyţádala další oběti. Chápeš?!“ Lais se cítil hrozně. „Jestli se jim něco 

stane, tak zklamu mamku a taťku. Musím je najít!“  

„Ne. Je jistě i jiné řešení. Nemůţeš jít tam ven sám. Já něco vymyslím,“ 

zastavila ho teta.  

„Neţ něco vymyslíš, bude pozdě. Já je mám na starost, a proto to budu já, 

kdo za nimi půjde,“ řekl rázně Lais.  

„A nepůjde sám. Půjdu s ním já,“ řekla Eles.  

„A my jdeme taky,“ řekla Mijuki. A ostatní sourozenci přitakali.  

„Ne. Vy zůstanete tady s tetičkou. Jste ještě malí. Nechci, aby se vám něco 

stalo,“ usmál se na ně Lais. „A ty, Tamari, zůstaň tady s nimi. Budou tě tu 

potřebovat.“  

„Jasně. Vraťte se co nejdřív a v pořádku. Slibuješ?“ Tamari bratra 

obejmula a Lais s Eles se vydali na cestu.  

„Nikde po nich nejsou ani stopy. Nemohli být přece tak rychlí. Je uţ tma. 

Pokud mají alespoň trochu rozumu, tak se utáboří,“ prohodila Eles.  

„Ossemu je osm a Elvinn nedávno oslavila čtyři. Tím chci říct, ţe ten 

rozum postrádají, víš? Ti se neutáboří, ani kdyby kolem nich lítaly blesky,“ 

řekl otráveně Lais. „Navíc, na rozdíl od nás, s sebou nemají vůbec nic, 

alespoň myslím.“  

„My ale rozum máme. Přespíme tady a aţ se rozední, vyrazíme. Umím 

chytat asopy. Ráno nějakého odchytnu a pojedeme, uvidíš, dohoníme je,“ 

řekla Eles. Asop je zvíře podobné jelenovi, které umí létat. 

„Fajn.“ 

Kdyţ se utábořili, rozdělali oheň. Ráno Eles skutečně odchytla asopa. Oba 

na něj nasedli a asop neochotně vzlétl.  

Po čtyřech hodinách letu zahlédli dvě malé postavy. Zamířili k nim            

a přistáli u nich.  
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Literární střípky – povídka na pokračování 

 
„Elvinn! Osse! Zastavte se! Co vás to napadlo?! Kam vůbec míříte?!“ Lais 

byl velmi rád, ţe je našli, ale nemohl je přece pochválit za to, ţe utekli.  

„Promiň. Jdeme hledat Kapku, ale napřed se zastavíme za maminkou, 

abychom ji zkontrolovali. Pak najdeme Kapku, dopíšeme legendu a všude 

zavládne mír,“ prozradil mu Osse.  

„Ale to není tak snadné. Myslíte si, ţe ten starodávný poutník schoval tu 

Kapku někde u vchodu do dolu, aby ji našel hned a kaţdý? Ten důl má 

stovky kilometrů, to není místo pro děti,“ zaprotestovala Eles.  

„Nás nezastavíš,“ řekly obě děti.  

„Já vím. Proto půjdu s vámi. Eles, musíš zpět k naší tetě a musíš jí říct, ţe 

jdeme najít mamku a tu zatracenou Kapku. Zvládneš to?“ obrátil se Lais na 

Eles.  

„Jasně. Přeju vám hodně štěstí,“ Eles objala Laise, Osseho i Elvinnkua pak 

na asopovi odletěla.  

„Tak jdeme,“ zavelel Lais a všichni tři vyšli.  

 

Pokračování příště…  

 

                                                                               Barbora Broklová, VI.D 
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Komiks 

 

 
 

Janečková Karolína, IX. A 
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Školní galerie 
 

Celý leden se v 6. ročníku nesl v duchu antického Řecka. Ţáci 

nejenom ilustrovali Staré řecké báje a pověsti, ale mohli i ztvárnit vlastní 

představy a jeho hrdinech a bozích, kteří k Řecku neodmyslitelně patří. 

 

Pojďme si alespoň část jejich prací ukázat! 

 

 
 

 

 

 
 

 

Prométheus - Friak Jakub, VI. A 

Trojská válka - Přikrylová Andrea, VI. C 
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Školní galerie 
 

                        
 

 

 

 

 

 
 

Zeus – Foret Tadeáš, 

Motyčka Lukáš, 

Tománek Tomáš, VI. C 

Afrodita – Vaňková Barbora, 

Večeřová Lenka, 

Kedrová Radka, VI. C 

Achilles – Marovič Mario, Petrucha Pavel, 

Obdržálek Tomáš, VI. C 
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Školní galerie 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Kusáková Veronika 

Pandořina skříňka – Ventrčová Kristýna, VI. D 

Daidalos a Ikaros – Zahradník Ondřej, VI. D 
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Zajímavosti ze světa 

 

Belgie 

 

 
 
Hlavni město: Brusel 

Jazyk: nizozemština, francouzština a němčina 

Měna: euro 

Oficiálně se nazývá Belgické království. Je federativní konstituční 

monarchie, která leţí v západní Evropě. Belgie hraničí s Francií na jihu, 

s Lucemburskem a Německem na východě a s Nizozemskem na severu. Ze 

severozápadu omývá Belgii Severní moře. Belgie je členskou 

zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO). 

V zemi jsou tři oficiální jazyky: nizozemština, francouzština a němčina.  

Kaţdý region a kaţdé společenství má svůj vlastní legislativní 

orgán – parlament a orgán exekutivní – vládu (čiradu), výjimkou je 

Vlámsko a Vlámské společenství, které mají vládu i parlament dohromady. 

Včetně orgánů federálních tak v Belgii působí 6 vlád a 6 parlamentů 

zároveň. 

Patronem Belgie je svatý Josef, národní heslo zní: „Jednota posiluje.“ 

 

Sedlářová Markéta, IX. A 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Federace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstitu�n�_monarchie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monarchie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z�padn�_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucembursko
https://cs.wikipedia.org/wiki/N�mecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn�_mo�e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk�_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severoatlantick�_aliance
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozem�tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouz�tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/N�m�ina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlament
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat�_Josef
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jednota_posiluje&action=edit&redlink=1
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Zajímavosti ze světa hmyzu
 

 
 

 

Ventrčová Kristýna, VI. D 
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Pro legraci

 
Zajímavost: 

 

Víte, ţe pizza je jediné jídlo prodávané ve čtvercové krabici, vypadá jako 

kruh, ale jí se jako trojúhelníky? 

 

Synek říká tatínkovi: ,,Tatí, přeložili mě do zvláštní školy.“ 

„Výborně, synku, když na to máš, tak studuj!“ 

 

Aţ jednou ovládnu zemi, nechám matematiku vybombardovat! 

 

Kopal do dveří sborovny a křičel: „Sezame, otevři se!“ 

 

Na začátku hodiny Váš syn vstal a zeptal se mne: „Může žák dostat 

poznámku za něco, co neudělal?“ Já mu odpověděla, ţe ne, a on drze 

řekl: „Tak vám říkám, že jsem neudělal domácí úkol.“ 

 

Učitelka se otočí a začne křičet: „Kdo se to pořád otáčí?“ 

Pepíček odpoví: „Země!“ 

Učitelka se naštve a řekne: „Kdo to řekl?“ 

Pepíček: „Galileo Galilei!“ 

 

Chybíková Gabriela, VI. A 

 

  

     

 

Redakce
Broklová Barbora, Doseděl Michal, Chybíková Gabriela, Janečková 

Karolína, Kočenda Jan, Manová Vendula, Sedlářová Markéta, Stejskalová 

Amálie,Ventrčová Kristýna, Kovářová Denisa, Kusáková Veronika 

___________________________________________________ 

Všeználek / 5. číslo / roč. 2015–2016 / vyšlo 26. ledna 2016 

Na další číslo se můţete těšit na konci února 2016. 


