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Teplota vzduchu příjemně stoupá, 

do těla se nám vlévá pocit blížícího 

se léta a konce školního roku. 

Nicméně, než se vrhneme do letního 

nicnedělání, ještě musíme stihnout 

spoustu věcí. Opravit známky, dopsat 

všechny písemky, zadovádět 

na školních výletech, pouklízet po sobě 

třídu i školu a hlavně si ještě užít náš 

školní časopis Všeználek!  

V tomto čísle si pro vás žákovští 

redaktoři připravili čtení 

o zahraničních výjezdech do Anglie 

a Osvětimi. Přináší exkluzivní 

rozhovor s panem ředitelem, který 

tento školní rok bohužel již odchází 

do důchodu, ale také zajímavé čtení 

z oblasti kultury a módy.  

Nezapomeňte, že držíte v rukách 

předposlední číslo tohoto školního 

roku, tak nezbývá, než se pořádně 

začíst a jdeme na to! 

 

Váš Všeználek 
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Významné dny 
 

VÝZNAMNÉ DNY V KVĚTNU 

 

1. květen 

 

Je mezinárodní 

dělnický svátek, který 

se od roku 1890 slaví  

1. května. Připomíná 

vypuknutí stávky amerických 

dělníků v Chicagu, která 

vyústila v Haymarketský 

masakr a následné soudní 

řízení. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém 

ostrově v Praze.   1. května je pro většinu Čechů jedením ze dnů volna 

a odpočinku od práce. A my proto také nemusíme do školy ! 

 

8. květen 

Konec 2. světové války 

v Evropě se ve většině evropských 

zemí slaví 8. května, kdy vstoupila 

v platnost kapitulace německých 

vojsk.  

V České republice je 

v posledních letech připomínán 

jako Den vítězství. 

 

Kočendová Markéta, VI. D 
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Významné osobnosti 

WALT WHITMAN  

Americký básník, prozaik a novinář, se narodil 

31. května 1819 na Long Islandu v New 

Yorku. Byl jedním ze zakladatelů moderní 

americké poezie. V roce 1855 vyšla poprvé 

jeho hlavní básnická sbírka Stébla trávy. 

Nejvýznamnějším přírůstkem byla původně 

samostatná sbírka Rány na buben, vycházející   

z otřesných zážitků války Severu proti Jihu, 

kdy Whitman sloužil jako ošetřovatel a která 

obsahuje básně na smrt prezidenta Abrahama Lincolna. Walt Whitman 

zemřel 26. března 1892 v Camdenu, New Jersey.  

 

JOHN FITZGERALD KENNEDY 

 

Americký politik a 35. prezident Spojených 

států amerických v letech 1961 – 63 

se narodil     29. května 1917 v Brookline, 

Massachusetts. Pocházel z bohaté americké 

rodiny. Od roku 1946 působil 

ve Sněmovně reprezentantů, od roku 

1953   v Senátu. V roce 1957 se stal 

laureátem Pullitzerovy ceny za studii Profil 

odvahy. 

 Foret Kryštof, VI. B 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brookline,_Massachusetts
http://en.wikipedia.org/wiki/Brookline,_Massachusetts
http://birthday.wz.cz/index04.htm#1004
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Co se stalo v okolí? 
 

SLOVÁCKÝ OKRUH XVI. 

 

Patnáctému ročníku 

motocyklových závodů Slovácký 

okruh o Cenu Bohumila Kováře 

patřil první květnový víkend 

ve Starém Městě.  

Klání na 4200 metrů dlouhé 

trati v ulicích města se zúčastnilo 

více než 200 závodníků z České 

republiky, Německa, Rakouska   

a Slovenska. „Velmi atraktivní 

je závod sidecarů, který vylákal 

velké množství diváků.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vondrák Filip, VI. B 
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Co se stalo ve škole? 
 

E-BEZPEČÍ 

 

Do naší školy 

s podporou MŠMT zavítal 

dvouhodinový preventivní 

program, tentokrát 

s tématikou bezpečí 

na internetu tentokrát pro     

6. až 8. ročník. Poreferovat 

k nám přijela vyslankyně 

z Olomouce, která si s sebou 

přivezla i velká množství, 

většinou špatně dopadajících, příkladů setkání s kyberšikanou, 

sextingem apod. Také to, jak se v takových případech zachovat. Žáci 

si většinou byli vědomi, jak se v takových případech zachovat, 

ale opakování je matkou moudrosti. 

Doseděl Michal, VIII. A 
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Co se stalo ve škole?
 

HOLEŠOV 

 

Náš kroužek školního 

časopisu jel do Holešova 

na Soutěž školních časopisů 

dne  26. 4. 2018. Všeználek 

se umístil na 2. místě. Jeli 

jsme místo školy. Vyjížděli 

jsme v 7:45. Akce se konala 

v TYMY centru. Každá škola 

představovala svůj časopis. 

Byl tam šéfredaktor Kroměřížského deníku a redaktorka z Holešovska, 

mohli jsme se ptát na otázky, které nás zajímaly. Proběhlo vyhlášení 

dvou kategorií (tištěných a elektronických časopisů). Ty elektronické 

nám promítli      a zrovna k nim řekli svůj názor. Byla i krátká pauza 

a po občerstvení jsme 

si mohli popovídat 

s redaktory, motivovali nás 

a říkali, že se jim líbí náš 

časopis a jeho design. Mrzí 

nás ale, že jsme nebyli první, 

abychom postoupili 

do celostátního kola, 

ale myslíme si, že se do další 

soutěže polepšíme a možná 

bychom mohli být i na 1. místě. 

Jansková Eleanor, VI. D 
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Co se stalo ve škole? 
 

OSVĚTIM 

 

Dne 26. 4. se 48 deváťáků 

naší školy zúčastnilo 

poznávací exkurze 

do Osvětimi. Během téměř 

čtyřhodinové cesty 

autobusem jsme se od pana 

průvodce Kočího dozvěděli 

spoustu zajímavostí 

o našem severním 

sousedovi. O půl jedné jsme 

dorazili do Osvětimi a vydali se na prohlídku tábora Auschwitz I. 

S česky hovořícími průvodci jsme procházeli kolem cihlových domků, 

viděli jsme tzv. zeď smrti, navštívili jsme expozici věnovanou českému 

národu a nakonec jsme šli i do plynové komory, která na všechny silně 

zapůsobila. Měli jsme možnost vidět i osobní věci vězňů jako třeba 

vlasy, boty, kufry a brýle. Po prohlídce jsme se autobusem přesunuli 

do druhé části tábora Auschwitz Birkenau. Došli jsme na nástupiště, 

kde dodnes stojí vagon, který přivážel vězně a kde se rozhodovalo 

o jejich dalším osudu. Také jsme byli v dřevěných domcích, kde vězni 

spali na několikapatrových palandách postavených hustě vedle sebe. 

Prohlídka obou částí koncentračního tábora trvala celkem tři hodiny 

a domů jsme se vraceli plni silných dojmů a nových vědomostí. 

 

Petrů Alexandra, IX. C 



 9 

 

Co se stalo ve škole? 
 

EXKURZE DO LONDÝNA 

Tento výlet začal 7. května hned 

při nasedání do autobusu, kde jsme 

strávili zhruba 24 hodin. Kromě 

pravidelných přestávek jsme jeli 

i trajektem a dalšími zeměmi. Naše 

první zastávka byla ve městě Brighton. 

Tam jsme objevovali zajímavosti 

v obrovském akváriu SEA LIFE, později 

jsme přešli do centra města, kde 

následoval krátký rozchod na oběd. Pak 

jsme se přesunuli na nedalekou pláž, kde 

jsme čekali na uplynutí 9 hodin 

od zastavení autobusu. Následně jsme 

nasedli zpět do busu a vydali se na cestu 

do Londýna. Ve večerních hodinách jsme 

se dostali do svého hotelu na pohodlný spánek. V ranních hodinách 

jsme vyjeli do centra Londýna, kde jsme prošli Buckinghamský palác, 

National Gallery,  Big Ben, projížďku po Temži, London Eye. Další den 

jsme měli možnost nového neuvěřitelného poznání, například 

přírodovědné a technické muzeum. Cestou na Oxford Street jsme 

si prošli Hyde park.  Odjezd do Francie zahlásil konec výletu a cesta 

zpět ubíhala rychle  jako lusknutím prstu. Za toto vše můžeme být 

vděční paní učitelce Weinbergerové, která nám zájezd zařídila, paní 

učitelce Mikulíkové a společnosti Veligradtour. Děkujeme! 

Doseděl Michal, VIII A 
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2. MÍSTO  

MALÁ TEREZA, 6. C 

Nejlepší návrhy na školní vlajku
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kusáková Veronika 

1. MÍSTO   

ČÍHALOVÁ EMMA, 6. C 

3. MÍSTO  

JAGOŠ MARTIN, 6. C 
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Povídka na pokračování
 

POSLEDNÍ KAPKA ŽIVOTA - 25. ČÁST (ERESMILKY) 

 

Od bitvy u jezera v Šalamounových dolech uplynuly téměř tři týdny. 

Za tu dobu vesnici dobrých elfů několikrát přepadly skupiny 

rozpadlého lidu zlých elfů. Většina pozůstalých Alcesarových vojáků 

se vrátila do jejich vesnice a o další boje se nezajímali. Stále ale 

zůstávali ti, kteří byli slepě oddáni Alcesaru. Přežívali v lesích a v ne 

příliš početných skupinách přepadávali dobré elfy.  

Lamunn se konečně zcela zotavila. Ještě malinko na poraněnou nohu 

dopadala, ale nic ji už nebolelo. Nastal čas konečně najít Kapku života, 

přinést celému údolí klid a mír a udobřit oba kmeny elfů. Bylo sobotní 

ráno. Gháta stála na zápraží jejich domečku, Lais se právě vyhoupl 

na svého Asopa, Yuriho. Gháta pomohla své nejmladší dceři do sedla 

za Laise.  

„Budeš se bratra pořádně držet, ano Elvinn?“ zeptala se starostlivě.  

„Jo, budu,“ usmála se maličká na svou maminku.  

Ze zákrutu uličky už pomalu cválal jiný asop s Eles ve svém sedle. 

Ta za sebe pro změnu posadila malého Osseho. Z jiné uličky se také 

ozýval lehký dusot asopa. Měl na hřbetě sedlo s erbem vesnice, asop 

ze starostovských stájí. Seděla na něm Lamunn. Měla na sobě světle 

modré šaty, v takových vyrážely místní ženy na lov nebo do boje. 

Ty Lamunniny byly doplněny o výšivku erbu a hesla vesnice dobrých 

elfů. Tyto mohly nosit jen členky starostovy rodiny.  

Lamunn nasadila široký úsměv, po přivítání se rozloučili s matkou dětí 

a vydali se na cestu. Ubíhala jim rychle, po několika hodinách spatřili 

blyštivé jezero, které jim bylo už tolik známé. Šalamounovy doly. 
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Povídka na pokračování 
 

Rozdělili se. Lamunn šla s Eles a Ossem, Elvinnka byla v patách Laisovi. 

Tentokrát prohledávali místa, na nichž posledně nebyli.  

Hledali skoro celý den. Pak u jezera rozložili stan a zapálili si oheň. 

Brzo ráno je probudilo sluníčko a celý proces se opakoval. A to ještě 

třetí den. 

Už to chtěli pro ten den zabalit. Když v tom Elvinn zamžourala mezi 

skály, jež stály uprostřed jezera.  

„A tam?“ ukázala drobným ukazovákem na masivní, špičaté balvany.  

„Podíváme se tam zítra, jo?“ navrhl Lais. Hledání se Elvinnkou bylo 

namáhavé. Jako každé čtyřleté dítě se neustále na něco vyptávala  

a on jí musel na všechno trpělivě odpovídat. Potřeboval si už 

odpočinout.  

„Teď. Cítím, že tam něco bude. Můžeme, prosím, teď?“ zakňourala 

Elvinn, najednou veškerá její únava zmizela, byla neoblomná.  

„Tak jo, dobře,“ zamumlal poraženě Lais a všichni se šouravým 

krokem vydali k vodě. Nebyla tu žádná loď ani vor. Museli plavat a to 

bylo nebezpečné.  
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Povídka na pokračování 
 

 

„V těch hloubkách můžou žít eresmilky. Není to bezpečné. Zítra 

můžeme stlouct vor a přeplout,“ navrhla Lamunn. Eresmilky byly malé 

mořské víly, místo rybího ocasu jim však narostla malá, 

ale neporazitelná chapadla. Místo úst měly přísavky, kterými vmžiku 

vycucaly všechnu krev člověka. A aby toho nebylo málo, na čele měly 

roh ostřejší než nejnabroušenější dláta, dýky nebo meče. Bylo to příliš 

riskantní.  

„Je to tam, cítím to, chápeš? Jsme přece tak blízko,“ nevzdávala 

se Elvinn.  

„V tom případě, tam jdu sám.“  

„To teda nejdeš. Já jdu taky,“ odsekla nesmlouvavě Lamunn. Eles 

horlivě přitakala: „I já. Osse a Elvinn zůstávají tady. K té vodě se vy 

dva nebudete přibližovat, rozumíme si?“ Osse s Elvinnkou neochotně 

přikývli. Sedli si na bobek k ohni, který jim Lamunn rozdělala a oba 

se podívali do kotlíku s polévkou, kterou nachystala Eles.  

Tři elfové se pomalu vydali k jezeru a svlékli si horní těžké pláště, které 

by je táhly ke dnu. Zůstaly na nich viset jen lehké bojové oděvy. 

Pak se svižnými tempy vydali ke skalám. Všechno se zdálo být 

v pořádku, když v tom uslyšeli Elvinnčin naléhavý křik.  

„Za vámi! Pozor!“ vřískaly obě děti na břehu. Lais se koutkem oka 

podíval. Mířil k nim obrovský houf eresmilek… 

 

Pokračování příště…      

Broklová Barbora, VIII. D 
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Rozhovor 
 

ROZHOVOR S NAŠÍM PANEM ŘEDITELEM 

1. 

Jak dlouho jste ředitelem téhle 

školy? 

Ředitelem jsem od roku 1990, 

letos dokončím 28. rok. 

 

2. 

Chtěl jste být vždy ředitelem? 

Určitě ne. Na konci ZŠ jsem 

chtěl být veterinářem, na konci 

gymnázia právníkem. A protože jsem se na studia nedostal, nastoupil 

jsem v 18 letech krátce jako učitel amatér na ZŠ Polešovice. Pak jsem 

vystudoval pedagogickou fakultu. 

 

3. 

Kdo si myslíte, že by Vás nejlépe nahradil? 

Někdo, kdo Vás bude mít rád a bude mít s Vámi boží trpělivost. 

Ale současně na Vás bude přísný a důsledný a bude z Vás chtít spolu         

s ostatními vyučujícími vychovat cílevědomé a pracovité lidi.   

 

4. 

Jak se Vám líbí akce ŽP? 

Akce ŽP se mi moc líbí, určitě není jednoduché je vymyslet. Byl bych 

rád, kdyby se do nich zapojovalo co nejvíce Vašich spolužáků. 
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Rozhovor 
 

5. 

Máte nějaké koníčky? 

Koníčkem mi byla v posledních 28 letech především moje práce. Jako 

kluk jsem skládal modely letadel a automobilů, později jsem skládal 

poezii, abych sbalil nějakou slečnu, a teď se těším, že v důchodu stihnu 

vše, na co mi nezbýval čas. Rád bych se vrátil k tenisu nebo se konečně 

naučil jezdit na skejtu. 

 

6. 

Bude Vám po téhle škole smutno? 

To teď ještě nevím, bude to pro mě nová zkušenost. Všichni říkají, 

že to bez školy nevydržím, musíte se zeptat za rok. 

 

7. 

Kam jste chtěl vždy na dovolenou? 

Kamkoliv, kde je teplo, moře a klid. Asi někam do Karibiku. Těch 

vysněných destinací mám víc, potíž bude s mojí angličtinou. Teď lituji, 

že jsem se jí v posledních letech moc nevěnoval. 

 

8. 

Kam se letos chystáte? 

Zatím nic neplánuji, v červenci začneme přestavovat žlutou školu 

na   I. stupni. A v srpnu snad stihnu alespoň týden na některém 

z řeckých ostrovů. 

Foret Kryštof, VI. B 
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Pro legraci 
 

Malý Pepíček nebyl dva dny ve škole. Třetí den přichází rovnou k panu 

učiteli a nese mu omluvenku:  

„Omluvte mého syna z vyučování, byl velice nemocný,“ s pozdravem 

moje matka… 

 

„A copak bude z vašeho syna po dokončení vysoké školy?" 

„Obáváme se, že pětapadesátiletý chlap." 

 

Kočka říká praseti: „Prase, já znám tvůj osud.“ 

Prase: „Ty jsi četla můj horoskop?“ 

Kočka: „Ne, kuchařku.“ 

 

Nikdo tomu nerozumí, ale všichni do toho mluví, co je to? 

(politika a fotbal) 

 

 

 

Koubek Ondřej, VI. D 
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Na další číslo se můžete těšit na konci června 2018. 


