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Ahoj čtenáři, 

 

popularita našeho časopisu stoupá 

kosmickou rychlostí! Nejen naše 

tištěná podoba, ale také Všeználek na 

internetu se těší velké oblibě. 

Děkujeme Vám za přízeň! 

Druhé pololetí jsme rozjeli stejně 

rychle jako celý nový rok 2018. Naši 

redaktoři pro vás intenzivně chystali 

další číslo, které je plné zábavy, čtení 

i vtipů. A co si o tomto čísle myslí 

naši redaktoři? 

ELEN: „Podle mě je to nejlepší díl 

časopisu, který může být!“ 

MATESÁK: „Je to sranda a dobře se 

mi psal.“ 

FILDA: „Tento díl se mi moc líbí.“ 

ONDRA: „Jo, je v pohodě...“ 

KIKIN: „Já bych řekl, že tenhle díl 

časopisu bude ještě lepší než všechny 

ostatní, protože tam bude rozhovor 

s panem učitelem.“ 

MAKYNA: „No, jsme super 

retardovaná parta na zasmání!“ 

ZDENDA: „Bude zajímavý, bude 

inspirativní a čtěte až do konce!“ 

 

Všeználek 
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Ohlédnutí se zpět 
 

ZHODNOCENÍ PRVNÍCH MĚSÍCŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLE A VZPOMÍNKY 

NA ZÁKLADKU 

Já chodím na OAUH, obor informační technologie a jsem 

spokojen. Výhodou je, že máme dost odborných předmětů, ve kterých 

dané učivo probereme do hloubky, a učitelé tomu perfektně rozumí. 

Mezi mé oblíbené předměty patří KSW, WEB – děláme tam v 

programu jménem NetBeans – HTML 5 a CCS (kaskádové styly). Dále 

máme programování. Komponenty a příslušenstvím počítače se 

zabýváme      v předmětu jménem počítačový hardware (PHW). V UPS 

- úvod do počítačových systémů – jsme řešili hodnotu informací, 

číselné soustavy a teď probíráme Booleovu algebru a DeMorganovy 

zákony. 

Rozdíl se základkou je hlavně ten, že učitelé mají jiný přístup. 

Výhodou je, že když nějaký učitel není ve škole, tak nám ta hodina 

často odpadne nebo máme suplování – většinou volná hodina. Na 

chodbách máme lavičky, takže si čekání, než učitel přijde a pustí nás 

do učebny, můžeme zpříjemnit, i když máme nepsané pravidlo, že do 

odborných učeben můžeme, když jsou odemknuté. 

Jinak mé vzpomínky na ZŠ jsou hezké, nejraději jsem měl ty 

dny, kdy jsem místo učení dělal něco jiného (např. školní cimbálka, 

žákovský parlament anebo jak jsem loni dělal s Markem a Vaškem 

video o škole, díky němu jsem se dostal na střechu školy, což byl 

úžasný zážitek). 

Chtěl bych poděkovat všem učitelům, že se mě snažili něco 

naučit, a dokonce jsem si i něco zapamatoval. 

A všem, kteří budete dělat přijímací zkoušky, přeji hodně štěstí. 

Hlavně buďte v klidu a v pohodě  .   Kolařík Čestmír 
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Co se děje ve škole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLONÉZA – ŠKOLNÍ PLES 

2018 

 

Dne 26. ledna 2018 

Základní škola Staré Město 

pořádala Ples rodičů s polonézou 

žáků devátých tříd. Akce se konala 

v místní sokolovně od 19.30 

hodin. Kolem sedmé hodiny večer 

se už ale začalo scházet několik 

lidí, hlavně rodiče a babičky, také 

tety a strýcové žáků, kteří se přišli 

podívat na generálku předtančení. 

Polonézu tančily tři skupiny žáků 

9. tříd. Po odtančení byla v sále 

sokolovny taneční zábava, na 

které hrála dechová muzika pro 

dospělé. No a pro nás hrál ve 

vedlejší místnosti DJ, takže 

diskotéka byla super a moc jsme si 

ji užili. Ukončení plesu bylo ve dvě 

hodiny ráno. Myslím, že polonéza 

se povedla, a těšíme se na další 

rok! 

 

Skládalová Sára  

a Slováková Viktorie, VIII. A 
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Co se děje ve škole 
 

BRAZÍLIE – VÁŠNIVÉ SRDCE JIŽNÍ AMERIKY 

 

Dne 25. 1. se naše škola sešla 

brzy ráno před kinem 

Hvězda na dokument o 

Brazílii. Tímto dokumentem 

nás prováděli dva 

moderátoři.    V dokumentu 

se objevily krásy, ale i temné 

stránky Brazílie. 

V dokumentu se objevily i zajímavosti o zvířatech, jako třeba o 

anakondě, jaguárovi, papouškovi ara, kapybaře, arassari hnědouchém, 

harpyji pralesní nebo o kotulovi veverovitém. Také se zde objevil život 

indiánů. Jejich kmen se jmenoval Waurá.  

 

Kočendová Markéta, VI. D 
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Co se děje ve škole 
 

TURNAJ VE STOLNÍM 

FOTBÁLKU 

 

Ve středu 31. ledna 

uspořádal Ekotým turnaj ve 

stolním fotbálku. Účastnily se ho 

všechny třídy, z každé třídy 

hráli dva žáci. 

Ze všech šestých tříd 

postoupila do semifinále 6. C, 

která se utkala se 7. A. Kluci 

Filip Horák a Lukáš Verbík ze  

6. C si vedli velmi dobře, ale na 

postup do finále jim chyběl 

jeden jediný gól. Dvojice Jirka 

Kamenický a Adam Pohl ze    

7. A skórovala v napínavém 

souboji s konečným výsledkem 

10:9 v jejich prospěch. 

Další semifinálové kolo 

sehráli proti sobě zástupci třídy 

8. C (Štěpán Machalík, Tomáš 

Tománek) a 9. C (Vojta 

Zábranský, Honza Janík). I tady 

byl souboj velmi  zajímavý,   ale  

 

 

s velkým náskokem 10:4 

vyhráli kluci Štěpán s Tomem. 

A jak jinak – vítězům 

gratulujeme a těšíme se na další 

skvělé akce naší školy, pořádané 

nejen Ekotýmem! 

 

Vondrák Filip, VI. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsstmesto.cz/wp-content/uploads/2018/02/IMG_0068.jpg
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Povídka na pokračování
 

POSLEDNÍ KAPKA ŽIVOTA (23. ČÁST- ZABÍT) 

 

Ze všech stran je obklopovalo 

vojsko zlých elfů. Oba zajatci se 

jízlivě usmívali: Už žádné další 

nepříjemné otázky na jejich 

osoby ohledně únosu těch 

nepřátelských škvrňat! 

Gháta a její společnice zůstaly 

stát s vyjevenými výrazy. Děti 

zamračeně kroutily hlavami. 

To nemůže být pravda, mihlo 

se Laisovi v hlavě. Nechybělo 

jim už mnoho k vítězství. 

S obličejem zkrouceným 

znechucením sevřel Elvinnčinu 

drobnou ručku, která ji 

k němu natáhla. Z jeho druhé strany k němu přistoupily obě starší 

dívky a mezi nimi, o pár hlav níž, se strachem třásl Osse. Jeho světle 

hnědé vlasy samá kudrlinka se mu kroutily okolo dětského obličejíku, 

Elvinnce se od breku třásl spodní ret. Byly jí teprve čtyři a už zažila 

tolik strachu, co nezažil žádný voják za celý svůj život. Byla už unavená 

z toho, jak ji neustále sužoval strach, bezmoc a zmatek.  

Ochromenou skupinu nepozorovaně zezadu obklíčila skupina 

Alcesarových vojáků, a když to nejmíň čekali, přiskočili k nim a popadli 

je tak, aby jim znemožnili pohyb.  
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Povídka na pokračování 
 

„Pusť ty děti!“ vystrčila bojovně hlavu jedna z Ghátiných kamarádek 

Tyna poté, co se rozezněly krajinou dětské hlásky Elvinn a Osseho, jak 

se lekli, a zároveň je ochromila bolest pevného stisku velkých rukou.   

„Obávám se, že to jen tak nepůjde. Teheral vyvolila je, všechny čtyři,“ 

rozesmál se a pak upřel pohled na svou nevlastní dceru, které říkával 

Akria. „Akrio, máš poslední šanci se k nám opět vrátit. Vrátit se ke 

mně. Možná bych pak mohl osvobodit tvého děda, Modrbela,“ hlas 

zeslabil, přesto ho bylo stále velmi dobře slyšet. Pokynul hlavou na  své 

vojáky. Několik z nich se rozestoupilo a ostatním se naskytl pohled na 

malou klec z černého zlata, v jejímž rohu se krčil vyhublý ztrhaný 

stařec s dlouhým zanedbaným plnovousem, byl zahalený do kusu 

roztrhaného hadru, který býval dřív patrně nějakým rouchem nebo 

pláštěm.  

Akria pootevřela ústa překvapením. „Kde jsi ho držel?“ 

bezmyšlenkovitě vyhrkla. „Podívej se, jak vypadá!“ v jejím hlase bylo 

slyšet rozhořčení a hysterie. „Pusť ho, pusť ho!“ Umlčela ji až rána do 

zad, kterou jí uštědřil jeden z vojáků, podlomila se jí z toho kolena, na 

která o moment později bolestivě dopadla do štěrkovitého písku.  

Ostatní dobří elfové nemohli uvěřit vlastním očím, konečně opět vidí 

svého starostu. Sice jen o vlásek, ale žije. Modrbel žije! Probleskla Ghátě 

obrovská úlevná radost hlavou.  

Lamunn se zalily oči slzami. „Alcesare, prosím, nech nás všechny jít, 

nech jít Modrbela,“ bezmocně vzlykala mezi každým slovem. Pláč jí 

jakoby sebral hlas, proto musela šeptat.  

„To ale nejde, chci vládnout, Akrio!“ zvolal vládce zlých elfů.  
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Povídka na pokračování 
 

„Já nejsem Akria! Jmenuji se 

Lamunn Pergrejewová!“ 

vyštěkla, hlas se jí najednou 

vrátil. Rostla v ní nenávist. 

Nenávist k nelidské stvůře, která 

ji unesla, zabila jí rodiče, 

zmrzačila dědečka, vychovala ke 

krvelačnosti - jak ironické, že se 

to teď obrací proti jemu 

samotnému. Prudce se vzepřela, 

několikrát vojáka, který ji svíral 

v železném sevření, silně kopla. 

Voják na malý moment lehce 

povolil stisk, ale i to jí stačilo, 

aby se mu vytrhla, prudkým 

pohybem mu vytáhla meč 

z pochvy ze železného zlata a 

nemilosrdně ho bodla do břicha 

na místo, 

kde nebyla kůže chráněna zčernalým brněním. Rozběhla se proti 

Alcesarovi s jedinou myšlenkou zabít…  

 

Pokračovaní příště…                                                        

Broklová Barbora, VIII. D 
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Rozhovor
 

ROZHOVOR S PANEM UČITELEM NAVRÁTILEM 

 

Jak dlouho učíte?                                            

Někdy mám pocit, že už od založení této 

školy. 

 

Chtěl jste být vždy učitelem?                      

Od 1. třídy jsem chtěl být lékařem a od 4. 

učitelem. 

 

Jaký máte názor na volby?                          

K politice bych se neměl vyjadřovat, ale moc nadšený nejsem. 

 

Jaké je vaše oblíbená barva?                      

Šedá a černá. 

 

Kterou třídu nejraději učíte?                      

Všechny stejně, nejraději ale svou, tedy 9. C. 

 

Do které třídy se nejméně těšíte?             

Do ředitelny. 

 

Dělal jste nějaký sport, když jste byl malý?               

Chytal jsem ve fotbale a hrál jsem ping-pong. 

 

Koubek Ondřej, VI. D, Foret Kryštof, VI. B 
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Volba prezidenta republiky
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.info.cz/prezidentske-volby-2018/kandidati/milos-zeman?kandidat=7&kolo=2
http://www.info.cz/prezidentske-volby-2018/kandidati/milos-zeman?kandidat=7&kolo=2
http://www.info.cz/prezidentske-volby-2018/kandidati/milos-zeman?kandidat=7&kolo=2
http://www.info.cz/prezidentske-volby-2018/kandidati/milos-zeman?kandidat=7&kolo=2
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Fašank 
 

FAŠANK 

 

Masopust (lidově fašank) 

je třídenní svátek, jakož i 

slavnostní období mezi Vánocemi 

a postní dobou. Masopustní 

zvyky mají zřejmě původ 

v předkřesťanských slovanských 

oslavách konce zimy. Podobně se 

slaví i v jiných slovanských zemích, třeba v Rusku se tento svátek 

nazývá maslenica a figurují v něm i některé podobné postavy jako 

v českém masopustu, jako jsou například kobyla nebo medvěd. 

V původním slova smyslu jde o opuštění masa a ukončení veselého 

hodování. Lidé se měli v tento den naposled pořádně najíst a napít, 

poveselit se v maskách, být rozpustilí a rozesmátí. Po masopustu 

nastalo období půstu, které začíná Popeleční středou. Ta připadá letos 

na 14. února. Půst by měl trvat přes 40 dní až do Velikonoc.  

 

Jiné názvy: 

šibřinky, fašank, ostatky, karneval  

Masky: 

medvěd, žid, Bára, nevěsta 

 

             Kočendová Markéta, VI. D 
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Obrázek 
 

McDrive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubík Matyáš, VII. A 
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Kam v březnu? 
 

KAM VYRAZIT S PŘICHÁZEJÍCÍM JAREM?  

  

1.) 8. 3. – 11. 3. Veletrh Motosalon 2018 v Brně 

 

2.) 8. 3. – 10. 3. EkoAuto v Ostravě 

 

3.) 2. 3. – 25. 3. V zajetí Mercedes-Benz v brněnské Galerii Vaňkovka 

 

4.) 7. 2. – 14. 3. Večerní prohlídky Stezky korunami stromů 

v Janských Lázních 

 

5.) 26. 1. – 28. 3. Otevření sáňkařské dráhy na Dolní Moravě 

 

6.) 23. 12. – 31. 3. Špindlerovské ledárium 2017/2018 – ledový 

chrám ve Špindlerově Mlýně 

 

7.) 21. 9. – 1. 4. Game 

On Praha – největší 

výstava o historii her a 

herních zařízení 

 

8.) 3. 3. – 31. 12. 

Farmářské trhy na 

Kulaťáku 

Vondrák Filip, VI. B               
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Pro legraci 
 

Jakého přísloví se nejvíce bojí hrobaři? 

„Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.“ 

 

„Jak dopadl ten zápas?“ ptá se manželka fotbalisty, který se právě 

vrátil z utkání. 

„Nic moc, tři nula jsme prohráli, ale dal jsem tři góly!!!“ 

 

Potkaly se dvě žížaly. 

„Kde máš starýho?“ ptá se jedna. 

„Ále, včera ho vytáhli na ryby….“ 

 

Když tě rodiče přistihnou při lži, tak se jim podívej hluboko do očí a 

chladnokrevně řekni: „Mikuláš, Ježíšek, čápi…“ 

 

„Tati, vyzkoušel jsem tvoji novou motorku….“ 

„A co?“ 

„Mám ti to popsat, nebo si to zítra přečteš v novinách?“ 

   Kočendová Markéta, VI. D 

 

Redakce
Vondrák Filip, Foret Kryštof, Kočendová Markéta, Jansková Eleanor, 

Kubík Matyáš, Horníček Zdeněk, Doseděl Michal, Broklová Barbora, 

Bazalová Kateřina, Kusáková Veronika 

 

Všeználek / 6. číslo / roč. 2017–2018 / vyšlo 28. února 2018. 

Na další číslo se můžete těšit na konci března 2018. 


