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S blížícím se koncem února 

se na nás po dlouhé a mrazivé zimě 

konečně usmálo slunce a rtuť na 

teploměru se vyšplhala alespoň     

o několik stupínků výš. Letošní 

zima byla skutečně mrazivá           

a dlouhá a věřím tomu, že nejeden 

z vás se těší, až za sebou 

definitivně zavře vrátka a přenechá 

prostor zelenému a životadárnému 

jaru.  

Naši redakci ale neohrozila 

ani nepřízeň počasí a připravila      

si pro vás další číslo Všeználka. 

Ačkoliv byl únor zkrácen o jarní 

prázdniny, událo se v jeho průběhu 

hned několik akcí, o kterých         

si můžete počíst v první polovině 

časopisu. Samozřejmě nesmí 

chybět povídka na pokračování, na 

kterou jistě dychtiví čtenáři čekají, 

rozhovor, zajímavosti a další 

ukázky prací našich šikovných 

žáků.  

Za celou redakci přeji příjemné 

čtení .  

 

Kusáková Veronika 
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Co se stalo v únoru 

 
Únor 1948 

 

Dnes je vnímán jako přechod od vnějškové demokracie k totalitě, 

připojení k sovětskému mocenskému bloku, počátek útlaku obyvatelstva, 

příčina ekonomického úpadku a obrovské emigrační vlny obyvatelstva.    

V době totality byl 25. únor slaven jako „Den vítězství československého 

pracujícího lidu buržoazií a reakcí". V únoru 1948, kdy nastala vládní 

krize kolem usnesení o Bezpečnosti z 13. února 1948, došlo k sérii 

událostí, které vedly k úplnému převzetí moci ve státě.  

Tyto události byly završeny 25. února, kdy prezident 

přijal demisi nekomunistických ministrů a doplnil vládu kandidáty 

navrženými komunisty. Následně byla 11. března 1948, jeden den po 

dosud nevysvětleném úmrtí ministra zahraničí Jana Masaryka, potvrzena 

nová komunistická vláda. V Národním shromáždění jí jednomyslně 

vyslovilo důvěru všech 230 přítomných poslanců. Někteří poslanci se už 

předtím na protest proti postupu KSČ vzdali poslaneckého mandátu, jiní 

rychle odešli do emigrace, někteří byli i zatčeni. 

Kočenda Jan, XI. C 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAqvTi3J7SAhUB5xoKHai8C7AQjRwIBw&url=http://archiv.ihned.cz/c1-59363970-a-pak-prisel-unor-1948&psig=AFQjCNGN2aCXwgJ7bKQEQgP-zjfxIT7PLA&ust=1487681808379486
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Co se děje ve škole 
 

Lyžování v Osvětimanech 

 

31. ledna se uskutečnilo lyžování se 46 žáky a dvěma učiteli, 

konkrétně s Mgr. Martinem Motyčkou a Mgr. Janem Zábranským. V 7:45 

jsme se setkali před školou s lyžemi, lyžáky a dobrou náladou. V 8:00 jsme 

vyjeli. Jeli jsme asi 30 minut. Po příjezdu jsme se přezuli do lyžáků, nazuli 

lyže a díky tomu, že vlek ještě nejel, přikázal nám p. učitel Motyčka 

vyškrábat se s lyžemi k nedaleké hroudě na sjezdovce. Jakmile jsme         

se dostali nahoru, sjeli jsme si dolů pro permanentku s 20 jízdami. 

Domluvili jsme se, že v 10:30 bude sraz ve srubu. Nakonec si každý zašel, 

jak se mu zachtělo, naneštěstí to pánům učitelům nevadilo. V 11:30          

se zavelelo a jeli jsme do školy pro vysvědčení.  

 

Doseděl Michal, VII. A 
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Co se děje ve škole 
 

Divadelní představení Bio Ráj 

 

Dne 1. února jsme jeli do 

divadla. Vyjeli jsme dřív kvůli 

dopravě, protože ten den napadlo 

hodně sněhu. Naštěstí nás pan 

řidič dovezl včas. Protože jsme 

měli ještě půl hodiny čas, 

navštívili jsme Zlaté jablko, kde 

jsme měli chvíli rozchod.  

V divadle se každý z nás 

usadil na své místo, světla zhasla 

a představení začalo. Hlavní 

postavou byl Miloš, který 

vyprávěl svůj příběh. Jako malý 

miloval kino, pořád tam chodil    

a promítačům Fredy už vadil. 

Udělal ale všechno proto, aby 

mohl kino navštívit i přes zákazy. 

Jednoho dne začaly v kině hořet 

filmy. Miloš rychle utíkal 

zachránit Fredyho.  

Potom se rozsvítila světla, 

byla přestávka a každý si mohl jít  

koupit, co chtěl. Po skončení 

přestávky se všichni vrátili na svá 

místa a divadelní představení 

pokračovalo dále. Dozvěděli jsme 

se, že Fredy přežil, ale oslepnul. 

 

Miloš po něm tedy převzal 

natáčení. Zamiloval se do Eleny, 

která musela odjet pryč s rodiči,  

a také Miloš musel na vojnu. 

Jediný den, kdy se mohli vidět,  

se minuli. Miloš na ni čekal,     

ale když jí odběhl zavolat, tak 

Elena na to místo přišla a čekala. 

Fredy jí však řekl, ať na něj 

zapomene. Když se Miloš vrátil, 

Elena už tam nebyla a Fredy mu 

řekl, že ani nepřišla. Smutný 

Miloš tak odešel na vojnu bez 

rozloučení. Po vojně se Miloš 

vrátil, ale po Eleně nebylo        

ani stopy. Fredy mu poradil,    

aby odjel pryč a věnoval se své 

kariéře natáčení. Miloš se za čas 

rozloučil a odjel. Po několika 

letech mu zavolala máma, aby   

se vrátil, protože Fredy umřel. 

V Bio Ráji se potkal s Elenou, 

která už byla vdaná a měla 

rodinu. Když zjistili, jak             

to tenkrát bylo, pochopili, že za 

to může Fredy. Potom 

představení skončilo a my          

se vydali na cestu domů.  

Jabůrková Karla, VII. A 
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Co se děje ve škole 

 
Mladý chemik 2017 

 

V úterý 7. února se tři nejlepší mladí chemici Jan Kočenda z IX. C, 

Michal Vávra z IX. A a Karel Špaček z IX. D vydali do Otrokovic.          

Do Otrokovic jsme se dopravili vlakem a autobusem. Cesta trvala            

asi 30 minut. Po příjezdu na SPCHŠ Otrokovice jsme se odebrali             

do 3D kina ve školním Experimentáriu. Dorazili jsme první, a proto jsme 

museli čekat na účastníky jiných škol. Čekání jsme využili buďto             

ke svačení, nebo posledním přípravám na praktickou část soutěže.            

Po příjezdu všech účastníků nás čekalo uvítání. Po uvítání jsme se vydali 

do školních laboratoří, kde nás čekal laboratorní úkol. Tématem bylo 

srážlivost roztoků solí. Po 75 minutách práce v laboratoři a řešení 

náročných rovnic, jsme se vydali zpět do Experimentária, kde jsme čekali 

na výsledky. Jan Kočenda se umístil na 24. místě, Michal Vávra               

na 10. místě, a Karel Špaček se umístil na 5. místě.  

S náručí plnou cen a dobrým pocitem, že patříme mezi třicet 

nejlepších mladých chemiků v regionu, jsme se vraceli domů.   

 

 
 

Kočenda Jan, IX. C 
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Co se děje ve škole 
 

Filipíny 

 

Dne 10. 2. 2017 proběhl 

přírodovědně zeměpisný pořad 

Filipíny, který byl dlouhý cca 75 

minut. 

 

O pořadu: 

Navštívili jsme několik ze 7 107 

filipínských ostrovů a poznali 

tradice a kulturu místních 

obyvatel. V tajemné džungli jsme 

pátrali po nártounovi filipínském, 

podívali jsme se do hlavního 

města Manily, provezli jsme se 

tradičním jeepney a ochutnali 

nejednu specialitu. Na Filipíny 

jsme se vypravili i v době 

Velikonoc a viděli jsme, jak 

svérázně zde tyto křesťanské 

svátky probíhají. Potopili jsme se 

také do hlubin oceánu, abychom 

spatřili i slibované filipínské obry 

- žraloky velrybí. Celým pořadem 

nás doprovázeli Kateřina Galbavá 

a Aleš Navrátil. Dokument vznikl 

na základě zkušeností cestovatele 

a fotografa Adama Lelka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horníček Zdeněk, VI. C 
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Rozhovor

 

Rozhovor s panem učitelem Hřibňákem  

 

 

 

 

Jak dlouho učíte?  

Učím 3 roky.  

 

Chtěl byste být třídním učitelem?  

Raději bych se zaměřil na učení anglického jazyka.  

 

Proč učíte zrovna anglický jazyk?  

Když jsem byl malý, našel jsem si v něm zálibu, která mi zůstala až do teď. 

  

Chtěl byste učit i něco jiného?   

Ano, rád bych si odučil i pár hodin tělesné výchovy.  

 

Líbí se vám u nás na škole?  

Ano, hlavně v kabinetě AJ (kolektiv). 

  

Vycházíte s učiteli?  

Snažím se. 

 

Baví vás učit?  

Ano baví, ale pouze když se jedná o učení a ne o vychovávání.  

 

Doseděl Michal, VII. A 
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Sudoku 
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Kubík Matyáš, VI. A 
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Zajímavosti 

 
TOP 20 zajímavostí o zvířatech 

 

1. Kráva produkuje za den až 200 krát více plynu, než člověk. 

2. Kočičí moč svítí v ultrafialovém světle. 

3. Zajímavým faktem je, že šváb může žít několik týdnů poté, co 

mu uříznou hlavu. 

4. Kočky mohou vydávat kolem stovky různých zvuků. Psi pouze 

devět. 

5. Delfíni spí s jedním okem otevřeným. 

6. Kolibřík váží méně než jednokorunová mince. 

7. Medúza je z 95% složena z vody. 

8. Život vážky trvá 24 hodin. 

9. V otevřené čelisti hrocha se postaví dítě o výšce 1,20 m. 

10. Rytmus srdce ježka je v průměru 300 úderů za minutu. 

11. Mnozí křečci mrkají pouze jedním okem. 

12. Pokud by vás chytil krokodýl, musíte mu prsty zatlačit na jeho 

oči. Měl by vás okamžitě pustit. 

13. Žralok může ve vodě ucítit rozpuštěnou krev i při ředění              

1 : 1 000 000 

14. Sovy jsou jedinými ptáky, kteří jsou schopni rozlišit 

modrou barvu. 

15. Kočky mají 32 svalů na  každém uchu. 

16. Krtek může vykopat tunel o délce asi 100 metrů za jedinou noc. 

17. Tygři nemají pruhovanou jen srst, ale i kůži. 

18. Velbloudi mají tři víčka k ochraně proti písku. 

19. Obří oliheň má největší oko na světě. 

20. Iguana může zůstat pod vodou po dobu asi 28 minut. 

 

Kubík Matyáš, VI. A 
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Literární střípky – povídka na pokračování 

 
Poslední kapka života (14. část – Nedůvěra) 

 

„Můžeš nám zaručit, že ti můžeme věřit?“ zeptala se Eles tajemné dívky, 

která jim před chvílí vypověděla svůj smutný příběh.  

„Ne,“ zavrtěla hlavou dívka. „Prostě mi musíte věřit.“  

Lais i Eles na ni chvíli hleděli, zatímco se Osse s Elvinnkou stále ládovali 

čerstvým chlebem. Pak ustoupili stranou a o něčem se šeptem dohadovali. 

„…copak to nechápeš? Nemáme na vybranou!“ zvýšila svůj hlas Eles. 

„Fajn!“ zavrčel Lais.  

„Tak jste se dohodli?“ pohlédla na ně dívka. Přitom si hadříkem otírala 

ranku od Laisova meče. Přestože od jejich souboje uběhlo již spoustu 

minut, stále jí z ranky vytékala krev.  

„Ukaž,“ stáhla jí Eles z krku hadřík. „Tohle bude lepší,“ vytáhla z váčku 

ještě pár rychle hojících bylinek a přiložila je na ránu, pak krvavý hadřík 

omyla v kádi s vodou v rohu místnosti a krk Akrii ovázala.  

„Díky!“ poděkovala černovláska a jemně se usmála.  

Teď si za stůl sedli už i Akria, Lais a Eles a také se trochu zasytili.  

„Víš, kde je Modrbel?“ přerušil ticho u stolu Lais.  

„Modrbel? On je tady?“ nechápala Akria.  

„Ano, Alcesar ho tu dlouhou dobu věznil. Pak ho ale odvedl a už se 

nevrátil. Akria se na něj dívala s doširoka roztáhlýma očima údivem. Pak 

všichni zaslechli chvátavé kroky za těžkým balvanem a také naléhavé 

rozkazy stráží.  

„Pst!“ přiložila si prsty na rty Akria. Když kroky trochu ustaly, 

pokračovala: „Počkejte tu! V naprosté tichosti! Vrátím se co nejdříve! 

Máte tady vše, co potřebujete.“  

Pak si však všimla nedůvěřivých pohledů sourozenců a jejich kamarádky.  

„Prosím vás, zůstaňte tu!“ řekla ještě a pak se vydala k těžkému balvanu,
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Literární střípky – povídka na pokračování 
 

 
 

který jí s neustupující nedůvěrou v očích pomohli Lais a Eles odtáhnout. 

„Nezbývá nám nic jiného, než jí věřit!“ zopakovala Eles už nejmíň           

po desáté. Lais se nemohl uklidnit a stále přecházel po místnosti.  

„Ty to nechápeš! Matka mi věří, že děti ochráním! A co dělám? Dovolil 

jsem, aby nás chytli, zavřeli, mořili hlady a teď jsme možná v pasti!“ 

vyštěkl Lais. Eles k němu přišla blíž, položila mu ruku na rameno               

a zahleděla se do jeho smaragdově zelených očí.  

„Ty za nic nemůžeš, neměli jsme nejmenší šanci,“ zašeptala a odvrátila 

zrak na děti. „Nemám pravdu?“ pousmála se na děti.  

„Ano!“ vykřikly obě děti. Pak ale uslyšely odklápění těžkého kamene před 

vchodem do této komory. Ale Akria to nebyla…  

 

Pokračování příště…  

Broklová Barbora, VII. D 
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Křížovka 
 

      

    

      

      

     

      

      

     

 

 

1. znak vzdělanosti (ZVÍŘECÍ) 

2. má svátek 24. prosince … 

3. LEO Express je … 

4. první měsíc v roce je …  

5. svátek svatého Valentýna slavíme v měsíci … 

6. jeden z nejdéle běžících projektů ČR je … Blanka 

7. … předchází pád 

8. anglicky „sever“ 

 

Doseděl Michal, VII. A 
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Školní galerie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanšperková Karolína, VI. A Šenkyřík Lukáš, VI. A 

Jančová Tereza, VI. C Uhříčková Kateřina, VI. A 
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Školní galerie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrýsek Marian, IX. B 

Hrančíková Monika, IX. B 

Lakosilová Adriana, IX. D 

Fianta Petr, VI. C 
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Pro legraci 

 
„Tati, proč mi podepisuješ žákovskou knížku třemi křížky, jsi jako nějaký 

analfabet?“  

„Nechci, aby si učitel myslel, že vzdělaný člověk může mít takového syna, 

jako jsi ty!“  

 

Život studentů na vysoké škole:                                                              

První: „Kolik je hodin?“  Druhý: „Středa.“  První: „A zimní nebo letní 

semestr?“  

 

Dva tatínci se sejdou před školou. „Hele, Pepo, vyřešil jsi za kluka ten 

včerejší úkol z matematiky?“ „Tak dalo mi to zabrat, ale nakonec jo, 

proč?“ „No, nemohl bych si to od tebe opsat?“  

 

Jak vypadají žáci ve třídě:  Během výkladu: (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-)   

Když učitelka oznámí, že zítra si na to napíšeme prověrku: (O_O) (O_O) 

Během testu: (→_→) (←_←) (→_→) (←_←) (→_→) (←_←)   

Když učitelka prochází mezi lavicemi: (↓_↓) (↓_↓) (↓_↓) (↓_↓) (↓_↓)        

Po zveřejnění výsledků: (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏)  

 

Doseděl Michal, VII. A 
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Všeználek / 6. číslo / roč. 2016–2017 / vyšlo 28. února 2017 

Na další číslo se můžete těšit na konci března 2017. 


