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10. ČÍSLO
Akce

ČERVEN

Vtipy

Výlety

Povídka

Obsah / Úvodník

2……. Obsah a úvodník

Ahooooooj,

3……. Znamení zvěrokruhu
4……. Znamení zvěrokruhu

taky

tomu

nevěříte?

5……. Znamení zvěrokruhu

jsme se dočkali! Je před námi léto

6……. Francie

a s ním prázdniny! Ale nejenom

7……. Francie

to… Všichni víme, že léto je plné

8……. Peer program

koupaček, grilovaček s přáteli,

9……. Ondráš

dovolených, výletů, atd. Už se

10…… Výlet 7. B

vidím, jak se sluním někde na

11…… Výlet 8. A

koupáku

12…… Povídka

Takžeeeeeee!!!!!!!!!!

13…… Povídka

Celá redakce Všeználka vám všem

14…… Kam vyrazit?

přeje krásné, nekonečně dlouhé,

15…… Komiks

fantastické

16…… Pro legraci

sluníčka

nebo

a

u

Konečně

moře

prázdniny,
nevšedních

.

plné
zážitků!

Pořádně si odpočiňte a v září opět
naviděnou!

Váš Všeználek
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Kalendárium
ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU

Blíženci:
Blíženci bývají lidé vnímaví, často
intelektuálně založení, kteří se chlubí širokým
okruhem zájmů a žijí aktivním životem. Patří
mezi větrná znamení, jejich živlem je vzduch a
jsou tradičně ovládáni planetou Merkur.
Blíženci si libují ve filosofii a baví je zkoumat

si

názory jiných lidí. Kombinace jejich stěžejních
barev jsou něžná jarní žluto-oranžová a
zelená. Kameny přidělené tomuto znamení jsou tygří oko, zlatý topas,
jantar, citrín a beryl, tedy všechny kameny s barvami zemitých odstínů.
Blíženci jsou znamením, které má ve znaku dvojčata, což rozhodně není
náhodou. Ukrývají v sobě hned několik osobností.
Jaké dobré vlastnosti vás na Blížencích okouzlí?
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smysl pro humor



snadné zaujetí



kreativita



energičnost



spontánnost



laskavost

Kalendárium
A s jakými zápornými vlastnosti naopak
budete u Blíženců bojovat?


smysl pro humor



snadné zaujetí



kreativita



energičnost



spontánnost

Rak:
Znamení
Měsícem,

který

Raka

je

ovládáno

dává

těmto

lidem

zvláštní citové založení. Jejich živlem je
voda. Jejich rozum, myšlení i chování je
velmi

závislé

na

náladách.

Když

zastihnete Raka ve špatné náladě, není
to často ze zlosti, ale protože je zklamán
životem. Achillovu patu představují jeho city. Říká se „slovo je mocnější
než meč“, a proto můžete Raka nevhodnou poznámkou snadno ranit.
Jsou to lidé nevýbojní a plaší, ale jsou i velmi inteligentní a dost chytří.
Raci jsou nejemotivnější, nejempatičtější a nejlaskavější stvoření, které
chodí mezi námi. Jejich štěstím je rodina, jejich poslední starostí je
kariéra. Barvami Raka jsou zelená, bílá nebo také fialová.
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Kalendárium
Vlastnosti, kterými vás Rak okouzlí:


bezelstnost



nevinnost



potřeba starat se



laskavost

Negativa, se kterými se budete
muset u Raků smířit:


labilita podle nálady



bezmezná oddanost



občasná snaha používat city jako zbraň

Vykresli
černobílého
raka dle vlastní
fantazie a dodej
mu barvy 

Kalisz Jan, VI. B
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Co se děje ve škole
FRANCIE 2019
V pondělí 20. května
odjel

autobus

od

budovy 2. stupně naší
školy

směrem

do

slunné Francie.
První
autobusu

zastávka
byla

po

náročné devítihodinové
cestě v Marinelandu. Po příjezdu následovalo představení lachtanů,
delfínů a kosatek. K večeru se autobus rozjel směrem k našemu prvnímu
ubytování do hotelu Premiere Classe Salon de Provance.
Další den jsme se po snídani vydali do papežského městečka
Avignonu. Po prozkoumání městečka a navštívení obchůdků jsme se
vypravili k nedalekému akvaduktu Pont du Gard, který se může pyšnit
tím, že je nejzachovalejší akvadukt postavený Římany. Po lehkém
osvěžení v řece Rhoně, která protéká pod akvaduktem, jsme se přemístili
zpět k autobusu a přejeli do Saint Maria de la Mer. Tu jsme se nalodili
na loď, která nás provezla vyhlídkovou trasou, a kde jsme mohli vidět
černé býky a bílé koně. Po příjezdu zpět na pevninu jsme se byli osvěžit
na nedalekou pláž. Dále jsme se byli podívat do středu městečka, kde
probíhala

romská

slavnost

černé

Madonny.

Potom

jsme

přejeli

do Nimes, kde jsme přespali v hotelu Ibis Budget.
Ve čtvrtek jsme po delší cestě dojeli do Saint Tropez, kde jsme si
prohlédli muzeum četníků. Následovala prohlídka přístavu a městečka.
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Co se děje ve škole

Návštěvu města zakončila návštěva pláže, která přišla v pravou chvíli.
Následně jsme přejeli do

Port Grimaud - města vystavěného

z umělých ostrovů připomínajících Benátky. Na náměstí se někteří
nechali povozit na loďce, ostatní zůstali na náměstí plném obchůdků a
restaurací, kde jsme mohli sledovat, jak se hraje Petanque.
Pátek začal cestou do Monaka, kde se nám podařil zhlédnout
trénink F1 v ulicích Monte Carla. Potom jsme přešli do gigantického
muzea oceánografie, kde jsme strávili čtyři hodiny.
Tímto zážitkem se uzavřela naše návštěva Francie i Monaka a
následovala noční cesta domů do Čech.

Doseděl Michal, IX. A
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Co se děje ve škole
PEER PROGRAM
Dne 4. 6. 2019 do našich tříd
zavítali

spoluorganizátoři

Peer

programu, aby si s námi promluvili o
sebepoškozování

a

o

poruše

příjmu

potravy. Chtěli nám ukázat, jak se žije
s anorexií a bulimií. Chtěli, abychom si
uvědomili,

jaký

je

to

těžký

a

komplikovaný život. Abychom se trochu zabavili, tak jsme si zahráli hru,
ve které jsme hádali, co je napsané na tabuli. Po hře jsme se dívali na
video, ve kterém jedna holka postižená touto poruchou povídala o svém
životě, životě s anorexií. Díky videu a spoluorganizátorům jsme se
dozvěděli, že to může dojít až do úplných extrémů a že takovým věcem
bychom se měli rozhodně vyvarovat.

Vondrák Filip, VII. B
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Co se děje ve škole
ONDRÁŠ

V pátek 31. 5. téměř
celý druhý stupeň naší školy
navštívil
Sokolovně

ve

staroměstské

zajímavé

pásmo

tanečního souboru Ondráš, díky
kterému se nám měly otevřít
oči v pohledu a postoji týkajícího se užívání látek způsobujících závislost.
V první části programu nám chtěli ukázat, jaké je to žít
s drogami, a v druhé části nám zase ukázali přesný opak - jaké to je
žít život bez cigaret, drog a
mnoho dalších věcí.
Vojenský
soubor

ONDRÁŠ

umělecký
je

jediným

profesionálním souborem svého
druhu v České republice a je
zřizován Ministerstvem obrany
ČR.

Sídlí v Brně, městě hudebního velikána Leoše Janáčka, které je

druhým největším městem České republiky.

Vondrák Filip, VII. B
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Co se děje ve škole
NEJLEPŠÍ VÝLET NEJLEPŠÍ TŘIDY S NEJLEPŠÍMI LIDMI V NEJLEPŠÍM
ZÁBAVNÍM PARKU
Dne 7. 6. 2019 se nejlepší třída vydala autobusem do Brna na
školní výlet. Asi v sedm hodin se třída začala scházet před budovou
1000. Jakmile dorazili i ti poslední, nastartoval se autobus a vyrazilo se
směr zábavní park BRuNO. Každý zabíjel čas jinak. Někteří si povídali,
jiní se zase dívali na film a někteří hráli hry na mobilech či se dívali na
youtube.
Po hodině a půl jsme konečně spatřili obrovskou budovu s nápisem
BRuNO. S velkým očekáváním jsme vběhli dovnitř, odložili si věci do
skříněk a šli si užít den. Uvnitř parku byly různé trampolíny, bludiště,
průlezky, podzemní nory, tobogány a další. Každý se rozprchl jinam. Jak
jsme se trochu vyřádili, tak jsme to šli omrknout ven. Tam byly rovněž
trampolíny a skluzavky, ale to, co všechny ohromilo, byl potůček vody
se spoustou přehrad a pomůcek na ovládání vody. Když nás potůček
omrzel, vrátili jsme se zpět dovnitř. Někteří hráli na schovávanou, jiní
prolézali různá patra a ostatní atrakce. Po příjemně stráveném dni jsme
se odebrali do autobusu a vydali se na cestu. Cesta zpět probíhala
podobně jako cesta tam, jen ta zpáteční cesta ubíhala mnohem rychleji.
Když jsme se vrátili do Starého Města, většina se vydala domů. Ale našli
se i tací, kteří se šli ještě podívat po městě, do obchodů či na jídlo. Všichni
jsme si to velmi užili a už se těšíme na výlet v 8. ročníku.

Foret Kryštof, VII. B
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Co se děje ve škole
VÝLET V BESKYDECH
30. května nastal den „D“, kdy se sešla 8. A na vlakovém nádraží
ve Starém Městě a odjela vlakem do Rožnova pod Radhoštěm. Po
příjezdu do Rožnova jsme se vydali do kempu, nechali si tam naše
zavazadla a vyrazili do Trojanovic do lanového centra Tarzánie. Bohužel
pršelo, takže jsme se nedostali na Pustevny, ale s radostí jsme se
přesunuli do kempu, kde jsme se mohli ubytovat a navštívit se navzájem
na chatkách. Po večeři následoval bowling v Rožnově pod Radhoštěm,
který nás všechny hodně bavil.
Druhý den po snídani jsme se vydali na návštěvu historického
skanzenu a pak do centra města, kde jsme mohli zakoupit různé
suvenýry a regionální dobroty. Poté jsme se vydali vlakem domů.

Duda Marek, VIII. A
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Povídka
SMOLAŘ
Smolař

je

člověk,

který se ráno probudí pádem
z postele. Má jediné dvě čisté
ponožky, ale každá je jiná.
Navíc mu jednu ukradne pes
a udělá si z ní hračku.
Chce si udělat kávu,
ale kávovar nefunguje. Uvaří
vodu v konvici, ale většinu
vody na sebe vylije, protože mu praskne v ruce hrníček, do kterého
horkou vodu nalil. Potom zjistí, že káva došla a hrníček, který praskl,
byl poslední, co měl.
Chce se obléct, ale trička se mu seprala a světlé kalhoty se
v pračce díky červeným ponožkám přebarvily na růžovo.
Když vyjde z bytu v sepraném tričku, růžových kalhotách a
s jednou ponožkou na noze, začne pršet. Chce se vrátit pro deštník, ale
zjistí, že si zabouchl dveře. Naneštěstí je takový smolař, že nezavřel dveře
od balkónu, takže mu tam mezitím napršelo. Ale díky tomu se alespoň
dostal do bytu.

V bytě vezme klíče od bytu, klíče od auta a deštník.

Jakmile vyjde ven, deštník mu uletí. Nasedne do auta a odjede do práce.
Jelikož přijede opět pozdě, šéf ho vyhodí.
Cestou domů dostane hlad, tak jde nakoupit. U pokladny zjistí,
že nemá peníze, tak ho z obchodu vyhodí. Smutný a hladový se vrací
domů, ale na parkovišti přejede psa. Když vyleze z auta, zalomí klíč v
zámku, takže auto nejde zamknout.
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Povídka
Podívá se pod auto a zjistí, že pes,
kterého

přejel,

byl

protože

zapomněl

jeho,
zavřít

dveře.
Když jde promočený
nahoru do svého bytu, uklouzne na
schodech a zlomí si čelist. Když vejde
do bytu a chce si konečně sníst jídlo,
zjistí,

že

psychického

nemůže

kousat.

zhroucení

Na

se

pokraji
rozhodne

skoncovat se svým životem a skáče z okna
svého bytu. Ale jakmile dopadne dolů na
zem, uvědomí si, že bydlí v 1. patře.
Probudí se v nemocnici se zavázanou hlavou, sdrátovanou čelistí
a zlomenou nohou. Je úplně na dně a vůbec nic si nepamatuje.
Po týdnu ho propustí a on se vrátí konečně domů. Když vejde do
bytu, zjistí, že okna a balkónové dveře jsou otevřené a že jeho byt
vykradli. Uslyší divné zvuky z kuchyně a mu dojde, že zloději jsou stále
v jeho bytě. Zavolá policii, ale zloději mezitím stihnou utéct.
Protože smolař nemá potvrzení, že je vlastníkem bytu, je zatčen
za vykrádání vlastního bytu.

Jančová Tereza, Pospíšilová Anna Marie, VIII. C
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Kam za kulturou?
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2019
Od 28. 6. až do 6. 7. 2019 bude probíhat v Karlových Varech
Mezinárodní filmový festival kategorie A. Kategorie A zařazuje MFF
Karlovy Vary do skupiny prestižních festivalů se statutem stejně jako
MFF v Cannes, Berlíně, Benátkách či Tokiu.
Kurz pečení frgálů
Do 31. 10. 2019 si můžete ve Velkých Karlovicích zkusit upéct
vlastní frgál. Jestli to neumíte, tak se to ve tříhodinovém kurzu naučíte.
A jestli pečení frgálů ovládáte, tak můžete pomoci ostatním a užít si
zábavu při pečení.
Parkour workshop
Jsi fanda parkouru a freerunningu? Jestli ano, tak se přihlas do
jednodenního kurzu v Ostravě. Kurzy probíhají do 25. 8. 2019. Tak
neváhej a běž si jeden den pořádně zaskákat!!

Duda Marek, VIII. A
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Komisař Keks vyšetřuje…
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Pro legraci
Víte, co je zelené a má velká zelená kola?
Ne?
Tráva, o těch kolech jsem lhal.
Víte, jaký je rozdíl mezi čápem a obzvláštěm?
Čáp si staví hnízda ve výškách, obzvláště na komínech.
„Proč je ti tak nevolno?“
„Bo loňské špagety.“
V lékárně:
„Dobrý den, robitusin?“
„Bohužel, váš syn tu nerobí..“
Včera jsem spálil 1200 kalorií. Zapomněl jsem pizzu v troubě.

Foret Kryštof, VII. B
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Na další číslo se můžete těšit na konci září 2019.
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