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Zima za sebou zametla 

poslední stopy, na některých 

zahrádkách už kvetou první 

rostliny a stromy se zelenají. 

Příchod jara dokonale popisuje 

báseň od Jiřího Žáčka, proto nám 

uvede další číslo prvního jarního 

Všeználka . 

 

Víte co je dneska za den? 

21. březen, 

jaro tady máme, 

tak ho hezky přivítáme. 

 

Sluníčko se schovalo, 

sníh nám dolu seslalo, 

mile a potichu, 

přivítáme jaro v kožichu. 

 

Ptáčkové už zpívají, 

zpěvem jaro vítají, 

kvetou už i kytičky, 

krátké sukně natahují holčičky. 

 

Jiří Žáček 

 

 

Kusáková Veronika 
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Tip 

 
Co se dělá v březnu na zahradě? 

 

Jahodníky 

Až pominou silnější mrazy a roztaje i poslední sníh, jahodník bude 

potřebovat kontrolu. Především odstranění všech suchých a poškozených 

listů a velmi opatrné nakypření půdy, pokud je slehlá. Rostlinky povytažené 

mrazem přitlačte a přihrňte je zeminou. 

 

Hnojení a prořezávka ovocných stromů 

 

Ve druhé polovině měsíce března lze prořezat příliš bujně 

rostoucí jabloně a hrušně. Naopak švestky, slívy a především  

meruňky a broskvoně je vhodné ošetřit až později, v době rašení. 

 

Výsadba nových stromků 

 

V březnu můžete vysazovat ovocné stromy a keře. Na jaře lze vysazovat 

všechny ovocné stromy, zvláště prostokořenným sazenicím prospěje časný 

termín. Koncem měsíce se vysazují také okrasné opadavé listnáče                 

i sazenice vinné révy.  

 

Horníček Zdeněk, VI. C 

 

 

 

 

http://www.ireceptar.cz/zahrada/zasejte-si-jahody-na-zahon-ci-na-balkon/
http://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/rez-ovocnych-stromu/
http://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/vse-o-jablku-pestovani-sklizen-uskladneni-mostovani-suseni/
http://www.ireceptar.cz/zahrada/co-se-deje-s-hrusnemi/
http://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/sarka-a-nove-odrudy-slivoni/
http://www.ireceptar.cz/zahrada/osetrete-merunkam-rany-budou-dele-zit/
http://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/trpaslici-broskvon-muzete-pestovat-i-na-balkone/
http://www.ireceptar.cz/zahrada/zahradni-inspiromat-x-jak-sazet-dreviny/
http://www.ireceptar.cz/zahrada/zahradni-inspiromat-viii-stromy-a-kere-zeleny-zaklad/
http://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/zakladame-malou-vinici/
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Významné dny v březnu 

 
Den učitelů 

 

Den učitelů je den vyhlášený k poctě učitelů. Světový den učitelů             

se z popudu OSN od roku 1994 slaví 5. října. V České republice je určen      

na 28. března, kdy je výročí narození Jana Amose Komenského. 

Ministerstvo školství tento den uděluje plakety Jana Amose Komenského 

pro nejlepší učitele.  

 

Jan Amos Komenský 

 

Narodil se: 28. března 1592, Nivnice          

u Uherského Brodu 

Zemřel: 15. listopadu 1670, Amsterdam 

 

 Poslední biskup Jednoty bratrské     

a jeden z největších českých 

myslitelů, filosofů a spisovatelů. 

 Vytvořil speciální metodiku výuky 

jazyků a sám sepisoval originální 

učebnice. 

 Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky           

a vysloužil si přízvisko Učitel národů. 

 Literární odkaz Jana Amose Komenského, který byl coby nekatolík 

nucen od roku 1628 působit v exilu, je velmi obsáhlý a různorodý. 

 

 

Kočenda Jan, IX. C 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/28._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1592
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1670
https://cs.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
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Významné dny v březnu 
 

Mezinárodní den zdravého 

spánku  

 

Kdy? 21. března 

Proč? Celosvětový globální 

projekt o spánku vznikl na 

podporu léčení poruch spánku     

a zdůraznění jejich závažnosti. 

 

Desatero zdravého spánku:  

 

1) Nepijte kávu, černý či 

zelený čaj, kolu nebo 

různé energetické nápoje 

od pozdního odpoledne.  

2) Vynechejte večer těžká 

jídla, poslední jídlo 

zařaďte 3 – 4 hodiny před 

ulehnutím. 

3) Po večeři neřešte důležité 

věci, které vás rozruší. 

4) Lehká procházka po 

večeři může zlepšit váš 

spánek. 

5) Nepijte večer alkohol, 

abyste lépe usnuli. 

6) Nekuřte, zvláště ne před 

usnutím a v době nočních 

probuzení. 

 

 

Ještě před padesáti lety se zdravý 

spánek příliš neřešil, ale                

s nástupem rychlejšího životního 

tempa a zvětšujícím se stresem      

je nutné, abychom se více 

zaměřili na problematiku poruchy 

spánku a především její možné 

prevence. 

 

Kočenda Jan, IX. C 

 

 



 6 

 

Co se děje ve škole 

 
EKOturnaj v EKOfotbálku 

 

Ve středu 8. února se po vyučování sešly dvojice ze tříd VI. A,     

VI. B, VI. C, VII. A, VII. C, VIII. B, IX. C a IX. D, aby vyhrály titul 

nejlepší EKOhráči EKOfotbálku. Zápasy byly velmi zajímavé a napínavé, 

ale mohly vyhrát pouze tři dvojice.  

 

1. místo: VII. C – poukaz na pizzu 

2. místo: VI. A – velká čokoláda 

3. místo: IX. C – bonbony  

 

Věříme, že se všichni hráči dobře zabavili, a ti co nepřišli, litují toho, že se 

EKOakce nezúčastnili, a tím přišli o super EKOodpoledne. 

 

Kočenda Jan, IX. C 
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Co se děje ve škole 

 
EKOvaření 

 

V pátek 24. února se EKOteam sešel po vyučování ve školních 

kuchyňkách, aby si udělal pěkné EKoodpoledne. EKOodpoledne jsme si 

zpříjemnili tím, že jsme si uvařili nezdravá jídla zdravě, jako třeba pizzu, 

hranolky a čokoládový dort. Po uvaření jsme si to samozřejmě také snědli. 

Pokud byste také chtěli ochutnat nějaké z těchto EKOdobrot, recepty 

můžete najít na stránkách školy, nebo na EKO nástěnce.  

 

Dobrou chuť . 

Kočenda Jan, IX. C 
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Co se děje ve škole

 
Hasík 

 

Program pro děti jménem Hasík 

nás naučil jak se zachovat 

v případě požáru nebo jiné 

krizové situaci. 

 

Tento rok nás Hasík naučil: 

 

 Jak se zachovat v případě 

uvíznutí na kolejích. 

 Co vše je třeba pro 

zapálení ohně. 

 Co dělat v případě, když 

se ztratíme. 

 

Horníček Zdeněk, VI. C 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.hasik.cz/
http://www.hasicisuchdol.cz/news/ohnovy-trojuhelnik/
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Co se děje ve škole 

 
Fašanková obchůzka po škole 

 

V pondělí 27. února jsme 

se v kostýmech vydali na 

fašankovou obchůzku po naší 

škole. Jako první jsme šli             

do VII. A.  

Kluci z cimbálové muziky 

hráli na housle, klarinety, basu    

a holky zpívaly. Potom se rozdaly 

valentýnky a pokračovali jsme  

do dalších tříd, kde se vše 

opakovalo. Také jsme měli 

zastávku v ředitelně, kde jsme 

dostali výslužku. Nejvíce jsme   

si pochutnali v jídelně na 

bavoráčku, kde jsme také 

zazpívali a dostali další bohatou 

výslužku   

 

Jabůrková Karla, VII. A 
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Co se děje ve škole 

 
Lyžařský výcvikový kurz 

 

           
 

Každý sedmák, který ráno 5. 3. 2017 vstal, se těšil, až vyrazí ke 

škole a odtud, spolu se svými kamarády, odjede do Beskyd do Velkých 

Karlovic.  

Cesta utíkala rychle a za hodinu jsme byli na horském hotelu Kyčerka. 

Z autobusu jsme si vyndali lyže a odnesli jsme je do lyžárny. Potom jsme 

si vzali kufry a hurá odpočinout si na pokoje. Po lenošení přišlo také trochu 

pohybu. Šli jsme ke sjezdovkám, kde nám kladli učitelé otázky, podle 

našich znalostí si nás rozdělili a s radostí, do kterého družstva nás zařadili, 

jsme se vraceli zpět.  

Po menším odpočinku neuškodila trocha jídla. Po večeři jsme        

se dozvěděli, které družstvo bude mít denní službu, kdo nám rozšíří naše 

znalosti a jak bude další den probíhat. Potom jsme si zazpívali, zahráli pár 

her a šlo se spát, protože se ráno brzo vstávalo.  

Ráno přišel budíček!!! Posnídali jsme a šlo se na svah! První den  

na svahu bylo pár pádů, ale ne nijak nebezpečných. Lyžování bylo únavné, 

ale měli jsme motivaci – oběd, zasloužený klid a zdravotní procházku. 

Opakovalo se to den co den, ale pak nás učitelé potěšili, šli jsme hrát 

bowling. A ti nejlepší vyhráli – VII. C!!  
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Co se děje ve škole 
 

 

V pátek se konal závod ve slalomu, po něm jsme mohli jezdit         

se svými instruktory. Nicméně tato jízda se nelíbila Michalu Dosedělovi, 

který se zranil. Večer se promítaly výsledky slalomu a Michal, který ve 

zdraví slalom projel, sklidil velký potlesk. Na prvních místech se umístili: 

Tomáš Obdržálek ze VII. C a Kristýnka Ventrčová ze VII. D.  

Na karnevale se ukázaly všechny možné masky a tento den se 

zakončil skvělou diskotékou. V sobotu jsme se už těšili domů. I přes 

drobné problémy jsme si lyžák užili a budeme na něj vzpomínat celý život.  

 

Vránová Anna, VII. C 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

Šifra 
 

Šifra – KŘÍŽ 

Kříž je velmi podobný hebrejštině, ale všechno je v jedné tabulce. Poloha 

tečky určuje, které písmeno ze tří platí.  

 

 
 

Huňková Barbora 
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Povídka na pokračování 
 

Poslední kapka života (15. část – Objevení) 

 

„Pst!“ přiložil si prst na rty, když se ukryli do zákoutí komory. Elvinnka 

měla slzy na krajíčku, Osse na tom nebyl o nic lépe. 

„Prohledat!“ zařval Kaledox. Do místnůstky vtrhli asi čtyři vojáci a začali 

prohledávat místnost. Prudce otvírali proutěné koše, bouchali dveřmi 

almary a třískali vším, co našli.  

„Co si to dovolujete!“ mezi Alcesarovými vojáky se objevila Akria.  

„Slečinko, pán řekl prohledat vše!“ usadil ji Kaledox a prudce ji odstrčil, 

až si musela sednout na lavici u stolu.  

„A vůbec, jak jste se dozvěděli o této místnosti? Je to moje komůrka a vy 

nemáte právo do ní chodit!“ nevzdávala to Akria.  

„Ale, ale… Že by náš pán nevěděl, že obýváte vlhkou komoru ve sklepení 

blízko vězení…?“ v Kaledoxově hlase byla znát ironie, ústa zkřivil          

do škodolibého úšklebku a on sám se vydal k zákoutí, kde se děti ukrývaly. 

Akria ale neztrácela čas, Kaledoxe předběhla a zastoupila mu cestu.  

„A kdepak jste přišla k tomu šátku, slečinko?“ podivil se s ironickým 

úšklebkem a pohlédl na Akriin ovázaný krk. Pak ho rychlým pohybem 

meče z černého zlata rozsekl a šátek padl k zemi. Kaledoxovi se naskytl 

pohled na ranku hojící se po rychlohojících bylinkách.  

„No?“ Kaledoxův pronikavý pohled se do Akrii nepříjemně zabodával.  

„Do toho ti nic není!“ zavrčela a založila si ruce v bok. „Odejděte! Hned!“  

„Ještě jsme neskončili! Ustupte, slečno!“ Akria a Kaledox si upřeně hleděli 

do očí, ani jeden z nich rozhodně neplánoval ustoupit. „Hned!“ zvýšil 

Kaledox hlas a surově ji odstrčil. Akria však neztrácela čas. Z pochvy 

tasila meč, přiskočila před Kaledoxe a hrotem namířila na jeho hrdlo.  

„Dost! Pokud zde ty elfy neschováváš, nemáš důvod se takto bránit!“ 

nechal se slyšet jeden z vojáků, kterého toto divadlo začínalo unavovat.  
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Povídka na pokračování

 
„Torelle, je naprosto jasné, že tu něco schovává,“ ozval se jiný.  

„Nebo snad někoho?“ zasmál se třetí voják. Mezitím jí už další dva vojáci 

vykroutili meč a odvlekli stranou.  

„Kohopak to tu jen máme?“ místností se rozlehl Kaledoxův hlas. Zamířil 

do zákoutí místnosti. Teď už Akria nemohla nic udělat. Ruce měla sevřené 

v neuvěřitelně silném stisku Alcesarových vojáků.  

„Chyťte je!“ ozval se Kaledox. Lais i Eles za sebe schovali děti a oba 

popadli meč, zavěšený na zdi. Vrhli se na ně tři vojáci a Kaledox k tomu. 

Dva dobří elfové proti čtyřem s černou duší. Nevyrovnaný souboj. Lais      

i Eles byli zdatní bojovníci, avšak proti Alcesarovým vojákům bezmocní.  

Torell sevřel drobné ručky obou vyděšených dítek, v jejichž očích            

se blýskal strach, hrůza a bezmoc.  

Další jménem Oller odzbrojil Eles a její ruce obratně zamkl do okovů,      

to samé udělal Kaledox, svíral řetěz s Laisovými okovy.  

Všechny děti rychle vystrkali ven z komnaty a kvapným krokem stoupali 

do schodů do síně, kde už seděl obrovský a hrozivý Alcesar Největší.  

„Jsem rád, že jste zpět i s mými zajatci, ale že budete i mou dceru vláčet 

jako vězně, to bych tedy nečekal!“ vrčel a vstal, jakoby chtěl jít on sám 

dceru Akriu vysvobodit.  

„Dovolte mi to vše objasnit, můj pane! Vaše dcera, Akria, schovávala vaše 

uprchlé zajatce ve své tajné komoře. Jako důkaz vám můžeme všichni 

dosvědčit, že proti mně namířila svůj meč, jen abychom je neobjevili,“ 

přispěchal s vysvětlením Kaledox.  

V Alcesarových očích se blýskal vztek…  

 

Pokračování příště… 

                                                                              Broklová Barbora, VII. D 
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Malování na PC
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubík Matyáš, VI. A 
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Pro legraci

 
„Paní, zavolejte si toho dotěrného psa, vždyť už jsem plná blech.“ 

„Amorku, pojď sem, ta paní má blechy!“ 

 

Vejde paní do obchodu s ptactvem a chce si koupit papouška. „Tady mám, 

paní, poslední pár, ale musela byste koupit oba papoušky. Jeden z nich 

totiž mluví čínsky a ten druhý to překládá." 

 

„Přijď k nám na návštěvu, mám nového psa.“ „A nepokouše mne?“ 

„No... proto tě zvu. Na někom to musím vyzkoušet.“ 

 

Muž prodal dogu. Po několika dnech mu volá nový majitel: „Zapomněl 

jsem se vás zeptat, má ten pes rád děti?“ „Velmi,“ praví bývalý majitel, 

„ale doporučuji vám raději psí konzervy, vyjde to podstatně laciněji.“ 

 

„Maminko, chci k narozeninám slona.“ 

Maminka chce rychle říct nějaký důvod, proč to nejde a odpoví: „Ale 

Tomášku, čím bychom ho krmili?“ 

„Maminko, kup mi toho ze ZOO, tomu se přece žádné jídlo nesmí dávat.“ 

 

Doseděl Michal, VII. A 

 

 

       

 

Redakce
Kubík Matyáš, Horníček Zdeněk, Doseděl Michal, Rašticová Anna, 

Broklová Barbora, Kočenda Jan, Huňková Barbora, Kusáková Veronika 

___________________________________________________ 

Všeználek / 7. číslo / roč. 2016–2017 / vyšlo 31. března 2017 

Na další číslo se můžete těšit na konci dubna 2017. 


