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Máme za sebou měsíc 

říjen, který přinesl řadu 
významných událostí, ale také  
podzimní prázdniny, při nichţ 

jsme si uţili nejen volna, nýbrţ    
i krásného slunečného počasí.  

Snad nám toto chvilkové 
„vypnutí“ dodalo dostatek sil pro 
další náročné měsíce a i v měsíci 

listopadu se budeme moct těšit na 
různorodé akce.  

V tomto čísle Všeználka 
se právě o takových akcích, jeţ 
proběhly v měsíci říjnu, dozvíte 

více. Mimo jiné se dočtete           
o Světovém dnu jazyků, při němţ 
proběhla řada různorodých 

aktivit, i pobytu Ekoteamu ve 
vzdělávacím středisku 

v Hostětíně.  
Snad mnohé luštitele 

nadchnou i stránky věnované 

rodokmenu a osmisměrce, a také 
další část povídky na 

pokračování.  
Společně s členy školního 
časopisu se na vás těšíme 

v dalším čísle. 
 

 
Huňková Barbora 
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Významné dny v říjnu 
 

Důležité dny v říjnu  

 

2. 10.  Světový den nenásilí – Valné shromáţdění OSN vyhlásilo 2. říjen 

Světovým dnem nenásilí. Datum symbolicky připomíná výročí narození 

Mahátmy Gándhího, vůdce indického lidu v boji za nezávislost.  

 

3. 10.  Světový den dětí – Světový den dětí, který můţeme znát také pod 

úředně vypadajícím názvem Výročí Úmluvy o právech dítěte, je den kdy  

si máme připomenout, ţe i děti mají svá práva.  

 

5. 10.  Světový den učitelů – Pedagogické povolání patří mezi jedno            

z nejdůleţitějších a je mu tak věnována patřičná pozornost, k čemuţ patří   

i symbolický Den učitelů. 

 

20. 10.  Den stromů – Ochrana stromů ve středověku souvisela úzce s péčí 

o lesy. Jedním z nejstarších dochovaných předpisů je „Právo českého 

kníţete Konráda Oty“ asi z roku 1189 o hospodaření v lese a trestech       

za jeho poškozování.  

 

Horníček Zdeněk, VI. C 
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Významné dny v říjnu 

 
Co všechno se stalo 28. října 

 

1918 – V Praze vyhlášen samostatný československý stát. 

1928 – Otevřen sociální ústav Masarykovy domovy, dnes Thomayerova  

            nemocnice v Praze. 

1935 – Otevřen Švehlův most přes Luţnici v Táboře. 

1939 – V řadě měst protektorátu Čechy a Morava proběhly demonstrace,  

            při nichţ byl v Praze smrtelně zraněn medik Jan Opletal a dělník    

            Václav Sedláček. 

1945 – Edvard Beneš potvrzen ve funkci prezidenta.  

1945 – Vyhlášeno znárodnění bank a většiny průmyslu. Na památku této  

            události byl 28. říjen 1952 aţ 1989 slaven jako Den znárodnění.  

1968 – Schválení ústavního zákona o československé federaci.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Horníček Zdeněk, VI. C 
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Co se děje ve škole 
 

Světový den jazyků 

V roce 2001 se začal 

slavit Světový den jazyků. O pár 

let později se dostal i k nám      

do školy.  

V dnešní době si děti plně 

neuvědomují, jak jsou jazyky 

důleţité, i proto se tento den 

dotknul hodin cizích jazyků.  

Vyučující anglického 

jazyka si pro ţáky připravili řadu 

činností. Ţáci šestého ročníku 

kreslili v atriu školy zvířata, která 

poté popisovali. Sedmý ročník    

si povídal o hudbě a poslouchal 

písničky. Osmý ročník měl 

hodinu zaměřenou na denní 

situace a devátý ročník               

se tematicky vrátil k olympiádě 

v Riu.  

I v ruském jazyce se ţáci 

sedmého ročníku hravě 

seznamovali s azbukou, osmý 

ročník si popovídal o historii 

Ruska a devátý ročník měl 

moţnost pracovat s tablety.  

Pozadu nezůstal ani 

německý jazyk, v němţ si ţáci  

 

 

 

sedmého ročníku hráli se svými 

jmény. V osmém ročníku            

si přibliţovali německý jazyk       

a ţáci devátého ročníku mezi 

sebou soutěţili. Moţností, jak 

Den jazyků oslavit ve vyučování, 

je spousta.  

 

Doufám, ţe nikdo na tento 

svátek nezanevře a budeme          

si i nadále uvědomovat, jak moc 

je v dnešní době znalost cizího 

jazyka důleţitá .  

 

Doseděl Michal, VII. A  
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Co se děje ve škole 

 
Stmelování EkoTeamu 

 

V pátek 30. září se na ţelezniční stanici ve Starém Městě sešlo      

15 ekotýmáků  z I. stupně a 15 ekotýmáků z II. stupně. Společně jsme 

vyrazili do ekologické vesnice Hostětín.  

Po příjezdu nás čekala krátká procházka do Centra Veronica, kde 

nás přivítala paní Karla, která se nám po celý den věnovala. V zahradě 

Centra jsme mohli realizovat naše představy o zahradě a po dokončení této  

aktivity jsme měli moţnost jít si něco malého koupit do místního 

obchůdku.  

Po nákupu jsme byli rozděleni do dvojic tak, aby v ní byl vţdy 

jeden mladší a jeden starší ekotýmák. V těchhle dvojicích jsme po zahradě 

Centra hledali stanoviště, u kterého jsme museli najít nálepku a doplnit 

informace do kříţovky, kterou jsme dostali. Kaţdé stanoviště bylo obydlím 

některého ţivočicha. Za odměnu jsme se šli podívat do místní moštárny,     

v níţ jsme měli moţnost ochutnat čerstvý mošt, nebo si nějaký mošt 

koupit. Tuhle moţnost většina ekotýmáků vyuţila.  

Na závěr naší návštěvy jsme se šli podívat na kořenovou čističku 

odpadních vod.  

Chtěli bychom poděkovat projektu „Škola pohledem čápů“, díky 

němuţ nám byla umoţněna tahle super exkurze.  

Kočenda Jan, IX. C 
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Co se děje ve škole 
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Co se děje ve škole 

 
72 hodin  

Akce 72 hodin se konala             

ve čtvrtek 13. října, jiţ popáté    

na naší škole. V rámci této akce 

se uklízí v pracovních činnostech, 

ve volném čase, a nebo jako náš 

Ekoteam po vyučování.  

Ekoteam ZŠ Staré Město se však 

rozhodl tuto akci ozvláštnit 

výrobou ţíţalária. Co to vlastně 

ţíţalárium je? Je to nádoba,        

ve které ţijí ţíţaly a my               

je můţeme pozorovat. Zároveň   

se jednalo o první Ekosoutěţ. 

Vítězem první disciplíny se stala 

VIII. B. 

 

Sběr papíru  

23. října se konal podzimní sběr 

papíru. Vybralo se více neţ   

6000 kg papíru. Vítězem se stala 

IX. D s více neţ 2000 kg. I za 

tohle se udělují body do 

Ekosoutěţe. 

 

Kočenda Jan, IX. C 
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Zajímavosti 

 
Světová nej 

 

 Nejvyšší budova, kterou můţeme navštívit ve Spojených arabských 

emirátech, měří 828 m a byla postavena v roce 2009. 

 Nejbohatším člověkem na světě je Bill Gates, své jmění získal      

po zaloţení společnosti Microsoft. 

 Nejtlustějším člověkem na světě byl Manuel Uribe z Mexika. 

 Nejdelší lanovka na světě se nachází v Arménii a je dlouhá 5,7 km. 

 Nejošklivější zvíře na světě je blobfish. 

 Nejnehostinnějším místem na světě je Údolí smrti, které se nachází 

v Kalifornii v USA. Je zde suché horké podnebí s ročními 

průměrnými sráţkami pod 70 mm, letní teploty rostou i nad 40 °C, 

maximální teplota  byla naměřena 57 °C. 

 Nejvyšší změřená vlna na otevřeném moři byla vysoká 34 m,           
a vytvořila se během hurikánu.  

 Nejdelší zeď – Velká čínská zeď, je starý systém opevnění táhnoucí 

se napříč severní Čínou. Jejím účelem bylo chránit Čínu před 

mongolskými nájezdy. Zeď se táhne v ohromující délce 6 700 km. 

 

Horníček Zdeněk, VI. C 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C4%82%CB%87_%C3%84%C5%A4%C4%82%C2%ADnsk%C4%82%CB%87_ze%C3%84%C5%B9
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Povídka na pokračování

 
Poslední kapka života (10. část - Město zlých elfů)  

 

„Hněte sebou! Vy chátro líná!“ hulákal vůdce jejich únosců.          

„Chceme k našemu pánu dorazit ještě před setměním!“  

Cesta probíhala pomalu a děti začaly pociťovat únavu. Nedovolily si však 

nic namítat. Po několika hodinách cesty vyhlásil vůdce krátkou pauzu pro 

své lidi a asopy. Děti únavou padly na zem. Velmi je bolely nohy z chůze  

a také ruce od okovů a řetězů. Za chvíli se opět vydali na cestu. Po dalších 

úmorných hodinách chůze se všichni zastavili před velkým opevněním.  

Byly to hradby okolo města zlých elfů. Děti ještě nikdy neviděly něco 

takového. Kdyţ prošly ohromnou branou z černého zlata prorostlou ještě 

černějšími kořeny podivně vyhlíţejícího stromu. Město vypadalo dost 

podobně. Všude bylo mnoho těchto umírajících stromů. Domy vypadaly 

velmi zanedbaně, a přesto si v nich hrály děti zlých elfů, ţeny vařily a muţi 

chystali zbraně na další napadení hodných elfů.   

Únosci sourozenců a Eles je vedli městem a po dětech se všichni ohlíţeli 

podmračenými obličeji, někdo na ně občas zavolal nějakou ošklivou 

nadávkou a malá holka s ještě menším klukem po dětech hodných elfů 

plivli, a poté si odběhli ke své matce pro pochvalu.  

Elvinnka neměla daleko k pláči, ale to nikdo ze sourozenců. Eles se 

skloněnou hlavou pochodovala za svými kamarády, aţ se všichni zastavili 

před mohutnými vraty. Ta vedla do paláce vládce zlých elfů. Vrata se před 

nimi začala pomalu otevírat. Teď mohli jen hádat, co je čeká…  

Dva vojáci odvázali řetěz od asopa a další mladíci zase zvířata odváděli    

do stájí. Sourozenci i s Eles byli i nadále přivázáni k řetězu. Pak řetězem 

někdo prudce škubl a Osse upadl na zem.  

„Vstávej, usmrkanče!“ okřikl ho vůdce bandy a ostře ho postavil na nohy.  
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Povídka na pokračování
 
Procházeli temnými chodbami rozlehlého paláce. Kdyţ došli do velké síně, 

kde seděl na obrovském kamenném trůnu ohavný vládce. Měl krví podlité 

malé oči, z ohromné tlamy mu trčely dva zkaţené špičáky. Na hlavně měl 

helmici s velkými rohy buvola. Z ramen mu vlál potrhaný plášť z hadí 

kůţe a místo normálního oděvu, na sobě měl obrovskou ušpiněnou zbroj 

z černého zlata zlých elfů. Boty byly objemné, vyrobené z kůţí různých 

zvířat. Přes celý obličej se mu klikatila ošklivá dlouhá jizva.  

„Pokloňte se přede mnou, Alcesarem Největším, králem zlých elfů.“  

Vůdce jejich únosců trhl řetězem a všechny čtyři děti padly na kolena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nebudu zdrţovat okolními bláboly o tom, zda jste měli při cestě pohodlí, 

protoţe mí muţi jsou něţní jako mámy ke svejm děťátkům,“ rozesmál      

se vládce a s ním i jeho vojáci.  

„Vůbec nebyli něţní,“ oponovala Elvinn, která očividně tento „humor“ 

nepochopila.  
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Povídka na pokračování
 
 „Mlč!“ zjednal okamţitě pořádek vůdce únosců. „Nech našeho pána 

mluvit.“  

„Díky, Kaledoxi. Jdeme tedy k věci. Nechal jsem si vás přivést, protoţe 

vím, ţe hledáte Kapku. Poslední kapku ţivota. Je váţně pozoruhodné, jak 

jedna malá kostka ledu dokáţe ochraňovat obrovské vesnice jako              

je ta vaše. A je také velmi pozoruhodné, ţe ta vaše směšná bohyně Tereal 

vyvolí zrovna takové malé usmrkance, aby tu poslední kapičku našli           

a přivedli tak zpět mír bez válek se zlými elfy, a sice s námi. Teď mi řekni, 

proč našemu lupiči Kapka roztála a hned!“ zařval a ukázal na Laise.  

„Protoţe se jí dotkl hlupák,“ řekl drze Lais, kterého rozčílila uráţka jejich 

bohyně i veškeré jeho řeči.  

Dostal obrovskou ránu do zátylku a raději uţ se zdrţel dalších odporů.  

„Tak tedy ty, proč Kapka roztála?!“ zahromoval vládce zlých elfů směrem 

k Eles. „Protoţe taje v rukou lidí se špatnými úmysly,“ pronesla pomalu 

Eles a doufala, ţe jim tato informace snad k ničemu nebude.  

 „Hmm, zajímavé. Teď nám k ničemu nejsou. Zavři je do kobky! A svolej 

poradu, Kaledoxi!“  

„Ano, můj pane!“  

 

Pokračování příště… 

                                              

                                  Broklová Barbora, VII. D 
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Doplňovačka 
 

Strom má v sobě ukryto několik symbolik. Také naše rodiny 

připomínají rozvětvěný strom. Například kaţdé dítě připomíná vyzrálý 
plod a pak odchází, aby zakořenil vlastní kořeny.  
Doplň do jednotlivých polí na stromě nejen nejbliţší členy rodiny, ale také 

dobré přátele  . 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Kusáková Veronika 
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Rozhovor

 
Rozhovor s panem učitelem Karlem Hanzou 

 

Proč jste se rozhodl učit?  

Ke kariéře učitele mě dovedla má záliba - tedy dějepis a anglický jazyk. 

 

Proč jste se rozhodl učit zrovna anglický jazyk a dějepis? 

Protože mě to baví učit jak žáky, tak sebe. 

 

Jak dlouho jiţ učíte? 

Učím už 15 let. 

 

Líbí se vám u nás na škole? 

Ano líbí (jsou tu pěkné paní učitelky). 

 

Co si myslíte o projektu monitorování čápů? 

Moc toho o něm nevím, ale myslím si, že je to dobrý nápad. 

 

Chtěl byste být třídní učitel?  

Ne, to není pro mě, na mě je to příliš starostí…  

 

Co jste se třídami podnikal na Den jazyků? 

Malovali jsme a rozšiřovali jsme slovní zásobu.  

 

 

 

Doseděl Michal, VII. A  
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Osmisměrka
 
Najdi uvedená slova mezi písmeny v tabulce  

 

 
 
 

CHEMIE 

MATEMATIKA 

DĚJEPIS 

OBČANKA 

TĚLOCVIK  

ZEMĚPIS  

FYZIKA 

HUDEBKA 

VÝTVARKA 

 
Kočenda Jan, IX. C 
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Pro legraci

 
Přijde Pepíček ze školy a maminka se ho ptá.  

 „Co jste dělali ve škole?“  

 Pepíček odpověděl: „Výbuch se semtexem!“  

 „A co budete dělat zítra ve škole?“ ptá se maminka.  

 Pepíček odpověděl: „V jaké škole?“ 

 

Před písemkou: „Doufám, že nikoho neuvidím opisovat.“ 

Z prostřední řady se ozve: „Taky doufáme.“ 

 

HÁDAJÍ SE: 

Wikipedia: „Já VÍM všechno!“ 

Google: „Já NAJDU všechno!“ 

Facebook: „Já ZNÁM všechny!“ 

Internet: „Beze mě jste všichni namydlení!“ 

Elektřina: „A tak se uklidníme, jo?!“ 

 

Který savec nemá zuby? - Náš dědeček!  

 

Doseděl Michal, VII. A  
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Na další číslo se můţete těšit na konci listopadu 2016. 


