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Moji milí čtenáři,  

 

samotnému se mi tomu nechce 

věřit, ale školní rok se nám 

bleskurychle chýlí ke konci. 

S teplým počasím se ve škole 

začala dít spousta věcí, a ještě 

spousta se jich konat v průběhu 

června bude! 

Pomalu se mi začíná hlavou 

honit, kam se v létě vydat na 

dovolenou, ale statečně se 

snažím držet svoje myšlenky      

a představy stále ve školním 

roce, tak se pojďme společně 

podívat na nějaké události, 

které ve škole proběhly                

a zpestřily nám stereotypy 

všedních dnů. 😊 

 

Váš Všeználek 
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Květnová znamení - charakteristika 
 
BÝK 

Osobnost: 

Býci jsou ovlivňováni živlem Země, a to jim 

dává smysl pro praktické a materiální záležitosti. 

Mají klidnou a vyrovnanou povahu a hlavním 

smyslem jejich života bývá práce. Když se nadchnou 

pro nějakou myšlenku, rádi budou tvrdě a neúnavně 

pracovat na jejím uskutečnění. K životu se staví velmi 

zodpovědně. Hodně důležité je pro ně hmotné 

zázemí, rádi se obklopují hezkými věcmi a dokážou ocenit luxus. 

Muž Býk 

Muž narozený v Býku je spolehlivý a pracovitý. Je to spíš domácký 

typ s klidnou a praktickou povahou a dobrým srdcem. Stojí nohama 

pevně na zemi a k životu přistupuje realisticky. 

Žena Býk 

Žena v Býku je opravdovou dámou! Působí velmi žensky  

a důstojně, má smysl pro řád, tradice a povinnost. Zakládá si na svém 

soukromí, oceňuje smyslové požitky, obdivuje krásu a umění. 

Dítě Býk 

Toto dítě může být trochu plaché a drží se raději v pozadí. Už     

v raném věku projevuje praktické myšlení a je přizpůsobivé. Bývá hodné 

a nezlobí, ale občas umí být pěkně tvrdohlavé. 

 

Jarotková Eliška, VII. D  
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Květnová znamení - charakteristika 

 

BLÍŽENCI 

Osobnost: 

Blíženci jsou lidé vnímavé    

a přizpůsobivé povahy a také jsou 

intelektuálního založení. Mohou 

se pochlubit širokým okruhem 

zájmů a žijí činorodým a aktivním 

životem. Jejich myšlenky a pocity se 

pohybují závratnou rychlostí a mají 

vynikající komunikační schopnosti. Jsou to lidé živlu vzduchu a ukrývají 

se v nich dvě různé osobnosti. 

Muž Blíženec 

Muž ve znamení Blížence je výrazná a nepřehlédnutelná osobnost. 

Ve společnosti stojí v centru pozornosti, je velmi výřečný a pronikavě 

inteligentní. Upoutá vás svojí proměnlivostí. 

Žena Blíženec 

Žena ve znamení Blížence v sobě ukrývá několik osobností, jednu 

zajímavější než druhou.  

Dítě Blíženec 

Malý Blíženec je aktivní a zvídavý. Neustále něco vymýšlí společně 

s kamarády, kterých má spoustu nejen ve škole, ale také v různých 

zájmových kroužcích, jež s nadšením navštěvuje. 

 

Jarotková Eliška, VII. D  
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O měsíci květnu
 
KVĚTEN 

Květen získal svůj název podle toho, že se jedná o označení měsíce, 

v němž se příroda probouzí a dává to najevo mnoha rozličnými květy. 

Květen je podle gregoriánského kalendáře pátý měsíc v roce. Má 31 dní. 

Měsíc lásky začíná jeho největší tradicí, a to prvomájovým líbáním 

pod rozkvetlou třešní či jabloní. Tento zvyk vznikl podle všeho na počátku 

minulého století, kdy představitel romantismu, slavný básník Karel 

Hynek Mácha, napsal svou lyrickoepickou skladbu Máj. Tímto polibkem 

by ženy měly být celý rok krásné a zdravé. Polibek zajišťoval také lásku 

a plodnost zamilovanému páru. 

Měsíc lásky a veselí, namlouvání i znovuzrození všeho na zemi. 

Samozřejmě na začátku května budeme hovořit o lásce a typické 

tradici prvního května - postavení májky, a ne jedné. S tím souvisejí 

příjemné tradice veselí i lidových představení s humorem  

a popichováním. Květen je také měsícem trávy a včelího rojení.  

 

Štanglová Adriana, VI. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
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Co se děje ve škole? 
 

MATEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ  

V úterý 26. 4.-27. 4. jely 

třídy 6. D a 8. D na 

matematické soustředění na 

hotel Háj v Nové Lhotě. Byli jsme 

ubytovaní na pokojích po dvou, 

třech nebo čtyřech (hezké 

pokoje). 

Jako první úkol jsme 

počítali čtyři listy ve dvojicích a pak jsme měli oběd. Poté jsme měli 

hodinu odpolední klid. Odpoledne jsme hráli hry na čtyři stanoviště, kde 

se dvě třídy rozdělily na polovinu a takhle vznikly čtyři skupiny.               

U stanovišť jsme se střídali. Pak jsme měli večeři a následovalo vyhlášení 

vítězů soutěží prvního dne.  

Druhý den jsme vstali, posnídali a dělali matematické kupky          

a košíky, potom jsme si sbalili věci. Následoval oběd a pak zase hry na 

čtyři skupinky. Abychom jen nepočítali, udělali jsme si taky vycházku na 

kopeček. Po procházce jsme se dozvěděli, kdo byl vítězem druhého dne. 

Pak jsme šli na hřiště a čekali jsme na autobus, který během pár minut 

přijel a my jsme jeli konečně domů.  

A moje hodnocení? Pokoje se mi líbily, jídlo bylo výborné, hlavně 

řízky, hry mě bavily a o zábavu bylo postaráno.  

 

Macháček Jan, VI. D 
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Co se děje ve škole?
 
ZÁJEZD DO VÍDNĚ 

Dne 21. 4. jeli 

němčináři a ruštináři do 

Vídně. Brzy ráno byl sraz 

před budovou prvního 

stupně. Odevzdali jsme 

potřebné dokumenty         

a čekali na autobus. Přijel 

autobus 1. FC Slovácko. 

Nasedli jsme a jeli přes 

Mikulov do Vídně.           

Po příjezdu do Vídně jsme měli tři zastávky: Schönbrunn, Hofburg           

a okolí, nakonec zábavní park Prátr.   

• Schönbrunn - prohlédli jsme si zámek zvenčí společně s krásnými 

zahradami a nakonec jsme šli na kolonádu, která je na kopci nad 

hradem. 

• Hofburg a okolí- je to hlavní hrad habsburského rodu. Tady jsme 

měli rozchod a potom jsme se šli podívat na památník 

nejkrásnější ženy té doby - Sisi. 

• Zábavní park Prátr – každý jsme mohli jít na jakoukoliv atrakci.   

Po programu jsme nastoupili do autobusu a vyrazili k domovu, kam jsme 

dorazili až večer.  

 

Novák Ondřej, VIII. D 
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Co se děje ve škole? 
 

POHÁR ROZHLASU 

6. 5. 2022 se zúčastnila naše 

škola závodů v Uherském Hradišti. 

Závodů se zúčastnilo sedm škol. Naše 

škola do závodů vyslala čtyři 

družstva – mladší žáky, mladší 

žákyně, starší žáky, starší žákyně. 

Mladší žákyně se umístily na            

2. místě, mladší žáci skončili také na 

2. místě a na starší žákyně čekalo 1. místo. Starší žáci skončili na             

4. místě. Naši skvělou účast na atletických závodech potvrdila starší 

žákyně Adéla Fusková z IX. C a na druhém místě se mezi staršími žáky 

umístil Adam Dostalík z IX. D.  

Disciplíny: 

Starší žáci: 60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, 

štafeta 4 x 60 m. 

Starší žákyně: 60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, 

štafeta 4 x 60 m. 

Mladší žáci: 60 m, 1000 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 

150 g, štafeta 4 x 60 m. 

Mladší žákyně: 60 m, 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 

150 g, štafeta 4 x 60 m.                     

 Štanglová Adriana, VI. C 
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Co se děje ve škole? 
 
PRVNÍ JARNÍ VÝLET TURISTICKÉHO KROUŽKU NA VELKÝ LOPENÍK 

V neděli 8. května jsme 

vyrazili na výšlap na Velký Lopeník           

a Mikulčin vrch. Po nedlouhé cestě 

vlakem a autobusem jsme se pěšky 

vydali na cestu nádhernou               

a voňavou jarní přírodou. 

Cesta rychle ubíhala a za chviličku 

jsme vyšli z lesa a viděli rozhlednu. 

Vystoupali jsme nahoru a kochali se 

krásným výhledem po okolí. Pod 

rozhlednou jsme si dali krátkou 

pauzu na svačinu a následně jsme 

zamířili na cestu k Chatě Jana. 

Cestou jsme se velmi bavili. Když 

jsme dorazili a objednali si jídlo, rozhlíželi jsme se po okolní přírodě, 

protože z terasy byl úžasný výhled na kopce, které nás obklopovaly.  

Po delší době, posilněni obědem, jsme se opět vydali na cestu. Šli 

jsme finální úsek naší cesty a užívali si každý okamžik. Závěrem naší 

dlouhé výpravy jsme přišli na zastávku a odtud jsme jeli autobusem do 

Uherského Brodu, kde jsme pak nasedli na vlak, který nás odvezl domů. 

Všichni jsme si výlet užili a těšíme se na další. 

Pavlicová Ester, VIII. D 

http://www.zsstmesto.cz/wp-content/uploads/2022/05/IMG_20220508_124448-scaled.jpg
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Co se děje ve škole?
 

PLES RODIČŮ 

Ples se uskutečnil dne 13.5. 2022 od 19:30 hodin. Polonézy měly 

být dvě. První v 20:00 a druhá ve 21:30.  

Na úvod celého večera proběhlo přivítání a slavnostní projev, při 

kterém promluvili například pan ředitel, pan starosta a pan farář.  Poté 

začala s první polonézou skupinka 9. B, kterou měla na starost paní 

učitelka Tereza Provodovská. Další na řadě byla 9. D, kterou pro změnu 

vedla paní učitelka Bohdana Krystková. A následně dvě spojené třídy     

9. A a 9. C, které vedl pan ředitel Jan Zábranský. Zakončení první 

polonézy bylo společným tancem všech tříd. Chvíli po skončení následoval 

tanec s rodiči. Následně začala hrát živá hudba a každý se mohl bavit    

a tančit, jak chtěl. O půl desáté začala druhá polonéza, kde se všechny 

sestavy zopakovaly. Překvapením pro všechny bylo, že byli pozvaní hosté, 

kteří nám představili profesionální taneční vystoupení. 

Samozřejmě nechyběla tombola, jejíž vydávání proběhlo až 

později večer. Letos bylo ve hře přes 200 cen!  

V horním patře hrál také DJ, kam si mohla jít zařádit především 

mladší generace. Kapela, která hrála v hlavním sále, přestala hrát ve 

dvě hodiny ráno a kolem třetí hodiny ranní odešli domů poslední hosté.  

Jsem ráda, že se po delší době mohla polonéza uskutečnit. Všem 

skupinkám se polonéza povedla. Holky se na jeden večer proměnily 

v princezny, kluci v mladé gentlemany a my se budeme těšit, až za dva 

roky zaujmeme jejich místo. 😊 

 

Jarotková Eliška, VII. D 
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Recept
 

RECEPT NA LÍVANCE 

Suroviny: 

200 g hladké mouky  ½ kávové lžičky jedlé sody 

1,5 dcl mléka    3 lžíce moučkového cukru 

1 vajíčko    špetka soli, rostlinný olej  

150 g bílého jogurtu   ovoce a zakysaná smetana na ozdobu 

 

Postup: 

Do větší misky dáme mouku, 

špetku soli, jedlou sodu a cukr. Dobře 

promícháme. Přidáme jogurt, mléko       

a rozšlehané vajíčko. Všechno důkladně 

promícháme až dostaneme hladké těsto. 

Necháme ho cca deset minut odpočinout 

a připravíme si ovoce… Na rozehřátou 

pánev dáme lžičku oleje a pomocí 

naběračky tvoříme menší lívanečky, 

které z obou stran dozlatova osmažíme. Naservírujeme na talířek, 

přidáme ovoce a zakysanou smetanu. Lehce posypeme moučkovým 

cukrem.  

 

Dobrou chuť…. 

Nováková Simona, VII. A, Ježová Denisa, VII. C 
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Sudoku
 

 

      7 5         
  3     4 8   2   
1               6 

  4             8 
7 9           3 1 
2             7   

5               7 
  8   3 2     4   
        6 9       

 

Ježová Denisa, VII. C 
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Tipy 
 

TIPY NA HRY 

Polda 7 

Tradičně, ale v novém! 

Pankrác a jeho osvědčený dabér Luděk 

Sobota cílí zejména na hráče, kteří pamatují 

specifickou herní sérii s kořeny v devadesátých 

letech. Ve hře nás opět vítá ručně kreslená 

grafika, prostě klasika. Čas se v novém 

dobrodružství ale úplně nezastavil a to je taky 

dobrá zpráva. 

 

Road 96 

 Tato hra vás vyšle na relativně uklidňující a z pohledu hráče 

nenáročnou cestu, ale rozhodně vás nenechá svými napjatými momenty 

vydechnout. Už od prvních chvil je Road 96 poměrně unikátním titulem. 

Například i tím, že ve hře vlastně ani hlavní postava není. V každé 

z epizod budete totiž hrát za jednoho z různě vygenerovaných 

puberťáků. Ty nikdy neuvidíte ani neuslyšíte a jejich osud závisí pouze 

na vás. 

 
Havlásek Viktor, VI. D 



 14 

Květnový obrázek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spáčilová Kristýna, VI. C 
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Kam vyrazit v červnu? 
 

STEZKA KORUNAMI STROMŮ V KRKONOŠÍCH 

Stezka korunami stromů se nachází v srdci majestátních lesů 

Krkonošského národního parku. Je vysoká 45 metrů. Po trase mezi 

korunami stromů ujdete 1 511 metrů, dolů se lze dostat tobogánem, 

který má přes 50 metrů. Na Stezce čekají zvídavé návštěvníky všeho 

věku tři didaktická zastavení a tři zábavně pojaté stanice, kde otestují 

svoji odvahu a užijí si trochu adrenalinu při pohledu pod nohy.  

 

SKY BRIDGE 721 

Visutý most Sky bridge 721 na 

Dolní Moravě je nejdelším visutým 

mostem pro pěší na světě. Jeho délka 

je 721m - jak už vidíte v názvu. Je 95 

metrů nad zemí. Most je jednosměrný. 

Výstavba mostu trvala 2 roky. Pro veřejnost se otevřel 13. 5. 2022. 

 

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO 

Hvězdárna a planetárium Brno po celý rok nabízí řadu poutavých 

pořadů pro veřejnost a romantikou dýchá i večerní pozorování skutečné 

hvězdné oblohy dalekohledy. Zdejší digitárium je jedno                               

z nejmodernějších v Evropě. Hvězdárna má také k dispozici funkční malé 

planetárium a slouží těm zájemcům, kteří navštíví Hvězdárnu večer            

a nemají štěstí na pěkné počasí. 

 

Machová Tereza, VI. C 
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Pro legraci 
 

Blondýnka řídila auto tak špatně, že její GPS navigace řekla: „Po pěti 

stech metrech odbočte doprava a zastavte. Já vystoupím.“ 

 

„Tak co, poslechl jste mne a spal jste o dovolené při otevřeném okně?“ 

říká pan doktor. 

„Ano, pane doktore.“ 

„A obtíže zmizely?“ 

„Ne, jen hodinky, peněženka a oblek.“ 

 

„Chomenková!“ vyvolá učitel o hodině gramatiky. „Utvoř budoucí čas 

od slova miluji.“ „Provdám se!“ 

 

„A copak bude z vašeho syna po dokončení vysoké školy?“ „Obávám se, 

že pětapadesátiletý chlap.“ 

 

     Nováková Simona, VII. A 
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Na další číslo se můžete těšit na konci června 2022. 


