
  

 



HÁDANKY 
 

 

 Víte, jak se pozná pesimista? 

(Časové znamení komentuje slovy:  

„Hmm, jenom aby!") 

 

 Víte, co musíte udělat, když potkáte  

   hladového medvěda v Tatrách?  

  (Nemusíte dělat nic, medvěd udělá všechno  

  za vás.) 

 Co je to? Nepije to, nejí to, a přesto to  

  roste. 

  (Ceny!) 

 

 Víte, jaký je nejlepší čtyřnohý přítel člověka? 

(Postel.) 

 Co se stane ze Sněhurky, když se dotkne drátů 

elektrického napětí? 

(Popelka.) 

 Co odpoví blondýnka, když jí řeknete, že má v hlavě vakuum? 

(„Lepší něco než nic.") 

 Co je zákon schválnosti? 

(Když má včela alergii na pyl.)o 

 

 

Polášková Michaela, 7. A, 

Vavřiníková Denisa, 7. A 

 



AHOJ! 
 

Další číslo časopisu je tu a s ním i spousta zábavy. 

Ani tentokrát v časopise nebudou chybět zajímavé testy, 

módní typy, horoskopy a spousta dalšího. Každý si zde jistě najde to, co 

se mu líbí a baví jej. Krásné prázdniny a Velikonoce Vám přeje Všezná-

lek. 

 

Důležitá data v kalendáři: 

 
2. 4.  Modré pondělí 

3. 4.   Šedivé úterý 

4. 4.   Škaredá středa 

5. 4.   Zelený čtvrtek 

6. 4.   Velký pátek 

7. 4.   Bílá sobota 

Světový den zdraví 

8. 4.   Boží hod velikonoční 

9. 4.   Velikonoční pondělí 

12. 4.  Mezinárodní den proti   

   hluku 

22. 4.   Den Země 

28. 4.   Světový den smutku 

30. 4.   Pálení čarodějnic 

 

Velikonoce 
 

 Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek, který je 

oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry 

došlo třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem 

roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku pesach, který 

je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. 

V západní křesťanské tradici Velikonoce připadají na neděli po prvním 

jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben. Slovanský název svátku, 

Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v níž byl Kristus vzkříšen. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Křesťanství
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ukřižování
http://cs.wikipedia.org/wiki/30
http://cs.wikipedia.org/wiki/33
http://cs.wikipedia.org/wiki/Židé
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pesach
http://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Březen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Duben


   HOROSKOPY 

 
Vaše práce vás v poslední době sice hodně zmáhá, ale zároveň 

vás i velice těší. 

 

Máte sklony se odvážně prosazovat a bezhlavě jít za dosažením 

riskantních cílů. 

 

Stále vás ovládají mocné touhy po vaší drahé polovičce. 

  

Dlouho jste si užívali osvědčených jistot, nyní vás čeká změna. 

  

 Partner vás všestranně podporuje při dosahování pracovních 

záměrů a je na vás hrdý. 

  

Budete se cítit zamilovaní, jako by paprsky jarního sluníčka 

rozehřívaly i vaše srdce. 

 

Pokud jste měli v oblasti partnerství nějaké pochybnosti, nyní 

začnou tát jako sníh na jarním slunci. 

 

Dnes jako byste se přenesli zpátky do bezstarostných dětských 

let. 

 

V osobním životě jste spokojení a vyrovnaní a to vám dává sílu. 

 

Jako vodní znamení jste spíše opatrnější a vážíte si zavedených 

jistot. 

 

Zmocnil se vás subjektivní pocit, že dáváte do vztahu více než 

druhá strana. 

 

Konečně se můžete zlehka vyjadřovat, takže budete mistry 

komunikace. 

                                                         Sikora Tomáš, 7. A 



ANKETA 

(Ptáme se 8. ročníků) 

 
1) Příští rok vás čeká poslední 9. ročník. Těšíte se nebo máte 

strach?  

 

8. A – Ne, nebojíme se. 

8. B – Na 9. ročník se těšíme, ale máme trochu strach, co se bude dít. 

8. C – Bojíme se, ale jen malinko. 

 

2) Kdyby to šlo, zůstali byste i nadále v 8. ročníku?  

 

8. A – Klidně bychom zůstali. 

8. B – Ne, už se těšíme, že budeme deváťáci. 

8. C – Ano, zůstali. 

 

3) Jste spokojeni se svým třídním učitelem? 

 

8. A – Ano, jsme. 

8. B – My jsme také spokojeni. 

8. C – Ano, neměnili bychom. 

 

4) Učíte se často? 

 

8. A – No, moc ne. 

8. B – Jistě.  

8. C – Občas.  

 

5) Máte rádi vaše učitele?  

 

8. A – Ano, máme. 

8. B – Jak koho. Ale většina učitelů je fajn. 

8. C – Ano. 

 

Bednářová Veronika, 7. C 



SPORT 
Berdych absenci Djokoviče v srbské nominaci uvítal 

  

 

 Absenci světové tenisové jedničky Novaka 

Djokoviče v nominaci srbského týmu pro 

čtvrtfinále Davisova poháru v Praze uvítal nejlepší 

český hráč Tomáš Berdych i kapitán Jaroslav 

Navrátil. Oba připouštějí, že by se Djokovič ještě 

mohl v týmu na poslední chvíli objevit, i když 

pravděpodobnost je minimální. 

 

  „Nemyslím si, že by měli Srbové zapotřebí hrát nějakou 

taktickou hru. Djokovič je podle mého názoru dnes v takové pozici, že 

ani o Davisově poháru slyšet nechce. Už jej za Srbsko vyhrál a tento 

úspěch už má za sebou. Nyní se chce soustředit na svoji kariéru a na 

svůj tenis," uvedl na tiskové konferenci v Prostějově Berdych. 

 

 Českým tenistům se naskýtá dobrá 

šance oplatit Srbům vyřazení v semifinále 

v roce 2010. „Při exhibici by byla absence 

Djokoviče na škodu divákům i pořadatelům, 

ale v Davisově poháru bude každý náš 

fanoušek mnohem spokojenější, když 

postoupíme do semifinále. Porazit 

Djokoviče by bylo hodně těžké," řekl 

Berdych. 

 

 Ani Navrátil dodatečnému zařazení Djokoviče do týmu nevěří, 

ale definitivně jasno bude podle něj až příští čtvrtek. Oba týmy mohou 

změnit nominaci do losování. S Djokovičem by měli srbští tenisté dva 

jisté body ve dvouhře. Nyní musí najít cestu, kde získají potřebné tři 

body k vítězství. A je jim jasné, že v bouřlivém českém prostředí  

ve vyprodané hale bude hodně těžké se prosadit. 

Březina Jan, 9. D 



ZVĚŘINEC 

    Panda 

 

 Jménem panda se označují dva 

savci, z nichž každý patří do jiného 

příbuzenstva, avšak oba jsou si 

pozoruhodně podobní. Oba žijí v horských 

oblastech Tibetu a Číny, oba jsou 

výraznými potravními specialisty. Živí se 

totiž takřka výlučně mladými výhonky bambusů a hynou, jestliže jim 

bambus v jídelníčku chybí. 

 Právě tato jednostranná specializace vedla u obou druhů ke 

stejné úpravě chrupu a k podobnému utváření hlavy a končetin. Přitom 

panda velká patří k pravým medvědům, kdežto panda červená tvoří 

samostatnou vývojovou větev, blízkou medvídkovitým šelmám, k nimž 

patří např. mýval. 

 Panda velká váží až 100 kg a je skoro 

150 cm dlouhá. Je to zvíře velmi vzácné.  

O jeho životě ve volné přírodě není skoro nic 

známo. V zajetí patří k největším vzácnostem. 

Mnohem menší 

panda červená 

dosahuje přibližně 

velikosti statné kočky. Má dlouhý huňatý 

ocas s výrazným temným proužkováním. 

Dovedně šplhá po stromech. Poměrně 

častěji se s ní můžeme setkat  

v zoologických zahradách. 

Hradilová Denisa, 8. C 



HITPARÁDA 
Co se poslouchá v jiných zemích? 

 
Brazílie  Michel Teló (Ai Se Eu Te Pego) 

Dánsko  Gotye & Kimbra (Somebody That I Used to Know) 

Estonsko  Lenna (Mina jään) 

Finsko   Robin (Frontsite Ollie) 

Itálie   Gianna Nannini & Giorgia (Salvami) 

  

 Kanada  Carly Rae Jepsen (Call Me Maybe) 

 Lotyšsko Uguns Ledus (Otra Puse) 

 Malta   Flo Rida feat. Sia (Wild Ones) 

 Norsko  Vinni (Sommerfuggel i vinterland) 

 Nový Zéland Reece Mastin (Good Night) 

 

 

Michel Teló - Ai Se Eu Te Pego 
 

Nossa, Nossa.    Páni, zatraceně .  

Assim você me mata.     Takhle mě zabiješ. 

Ai se eu te pego.    Ach, jestli tě dostanu. 

Ai ai se eu te pego.    Ach, ach, jestli tě dostanu. 

 

Delícia, delícia.    Nádherná, nádherná. 

Assim você me mata.   Takhle mě zabiješ. 

Ai se eu te pego.   Ach, jestli tě dostanu. 

Ai ai se eu te pego.   Ach, ach, jestli tě dostanu. 

 

Primeira parte:    Sobotní párty: 

Sábado na balada.   V sobotu na diskotéce 

A galera começou a dançar.  všichni začali tančit. 

E passou a menina mais linda.  Nejžhavější dívka tady 

     prošla kolem mě. 

Tomei coragem e comecei a falar  Šel jsem k ní blíž a začal jí říkat: 

 

Nossa, nossa.    Páni, zatraceně. 



Assim você me mata.   Takhle mě zabiješ. 

Ai se eu te pego.   Ach, jestli tě dostanu. 

Ai ai se eu te pego.   Ach, ach, jestli tě dostanu. 

 

Delícia, delícia.    Nádherná, nádherná. 

Assim você me mata.   Takhle mě zabiješ. 

Ai se eu te pego.   Ach, jestli tě dostanu. 

Ai ai se eu te pego.   Ach, ach, jestli tě dostanu. 

 

Primeira parte:    Sobotní párty: 

Sábado na balada.   V sobotu na diskotéce 

A galera começou a dançar.  všichni začali tančit. 

E passou a menina mais linda.   Nejžhavější dívka tady prošla 

     kolem mě.   

Tomei coragem e comecei a falar. Šel jsem k ní blíž a začal jí říkat: 

 

 

Nossa, nossa.    Páni, zatraceně. 

Assim você me mata.   Takhle mě zabiješ. 

Ai se eu te pego.   Ach, jestli tě dostanu. 

Ai ai se eu te pego.   Ach, ach, jestli tě dostanu. 

 

Delícia, delícia.    Nádherná, nádherná. 

Assim você me mata.   Takhle mě zabiješ. 

Ai se eu te pego.   Ach, jestli tě dostanu. 

Ai ai se eu te pego.   Ach, ach, jestli tě dostanu. 

       Prostředníková Lucie, 7. C 



MÓDA 

Jaro 2012 

 
 Móda na jaro 2012 bude barevná. Zazáříš  

s barvami, jako jsou oranžová, růžová až malinová, bílá, 

ale taky hnědá - písková aj. 

 

Zkrátka a jasně v roce 2012 letí: 

 z barev především modrá, žlutá, oranžová, růžová  

  a červená 

 jasné a hravé barvy vyjadřující optimismus a jarní náladu 

 elegance 

 sportovní styl 

Košile 

 I když je nový rok, košile pořád nevyšly z módy. Kostkované, 

dvoubarevné či vícebarevné jsou ideální. Upřednostňuješ-li spíše 

halenky či blůzy, zvol proužkovanou, jednobarevnou košili. Můžeš si také 

pořídit halenku s květy a kvítky. 

 
Šaty 

 Na jaře budou oblíbené také šaty, ať už barevné či mix látek. 

Šaty si můžeš vybrat z různých střihů. Jednoduché a útlé, volně vlající, 

stáhnuté opaskem nebo šaty s volány. 

 

Kšiltovky 

 Neboj se použít takový „obyčejný“ doplněk jako je kšiltovka. 

Nejenže se ti na jaře bude hodit, ale když ji zkombinuješ, např. 

s kostkovanou košilí a šortkami, vytvoříš tak pohodlný a ležérní look. 

 

Vlasy  

Pryč se žehličkou! Místo žehličky vytáhni kulmu a vytvoř si na 

hlavě jemné vlnky. Nebo si načeš pěšinku místo uprostřed na 

bok.        Výstupová Pavlína, 7. A 



KAM ZA KULTUROU V UHERSKÉM HRADIŠTI 

 

Co bude v divadle: 

 
 Harold a Maude 

 Oskar a růžová paní 

 Hráči 

 Kdyby tisíc klarinetů 

 Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert 

 
Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert 
Jan Drda 

 

 Vesnické soužití v obci Dalskabáty by mohlo být takřka 

harmonickým, nebýt intrikánského kostelníka podporujícího obyvatele 

ve vzájemné nevraživosti. K páchání hříchů tak dochází mnohdy 

z nedorozumění, což ale pro ambiciózního pekelného úředníka  

Dr. Ichthuriela, působícího v téže vsi v přestrojení za faráře, není 

důvodem k ústupkům. Stejně jako fakt, že na místě určeném 

nevykonává svou práci služební čert Trepifajksl. 

  Peklem pověřený farář 

hodlá v těchto věcech zjednat nápravu  

a zdá se, že mu v získávání nových duší  

a pátrání po zapomenutém čertovi stojí  

v cestě pouze rázná vdova Mariána 

Plajznerová. Hubatou, ale poctivou  

a čestnou „Plajznerku“ se mu záhy podaří 

z fary vykázat, aniž by tušil, že tak 

napomůže jejímu seznámení s pohřešovaným čertem, což mu začne 

komplikovat plán. Přestože populární komedie Jana Drdy vychází  

z motivů klasických českých pohádek, příběhy vesničanů, odolávajících 

či podléhajících pokušení a různým neřestem, jsou nahlíženy pohledem 

satirika. Inscenaci uvidíte v režii Igora Stránského.     

      Šenkyříková Valerie, 6. D 

http://www.slovackedivadlo.cz/soubor/igor-stransky
http://www.slovackedivadlo.cz/soubor/igor-stransky


Co bude v kině: 

 
 Probudím se včera 

 Hunger Games 

 Okresní přebor - Poslední zápas 

 3D Titanic 

 Sněhurka 

 Vrásky z lásky 

 Královská aféra 

 Můj vysvlečenej deník 

 3D Piráti 

 
Burešová Klára, 6. C 

     

 

OPTICKÉ KLAMY 

 

Vidíš bílé nebo černé tečky? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladá dívka nebo stará babka? 
 

 

 Sikora Tomáš, 7. A 



BULVÁR 

 

To je změna! Victoria Beckham vyrazila do ulic  

s ostříhanými vlasy 

 

 Bývalá Posh Spice, módní 

návrhářka a manželka fotbalisty Davida 

Beckhama  (36)  Victoria Beckham (37), 

se rozhodla pro změnu. Aby trochu 

omládla, nechala si zkrátit své dlouhé 

vlasy. Novou image předvedla  

v Hollywoodu během cesty na oblíbené 

nákupy oblečení. 

 

 

Partyšce vynadal po Miss i režisér 
 O moderátorském výkonu Gábiny Partyšové  

a Jara Slávika se od sobotního přenosu České Miss 

nepřestalo mluvit. Podle dnešního bulváru dostala Gábina 

po přenosu vynadáno i od režiséra. 

 Všichni, kdo sledovali sobotní přímý přenos volby 

České Miss, viděli nemastný neslaný výkon Gábiny 

Partyšové po boku rádoby suverénního Jara Slávika. Ten 

ji svými nacvičenými ironickými proslovy, kterým nikdo nerozuměl, 

párkrát vyvedl z konceptu a Gábina působila zmateně. Připomeňme, že 

za večer inkasovala Partyšová honorář 100 tisíc korun, který by ale zlé 

jazyky zřejmě raději věnovaly na charitu nebo hypotéku Ivety 

Bartošové.     

      Polášková Michaela, 7. A,

      Vavřiníková Denisa, 7. A 

http://www.super.cz/celebrity/david-beckham/
http://www.super.cz/celebrity/david-beckham/
http://www.super.cz/celebrity/victoria-beckham/


TEST 

O přátelství 

 
1) Máš někoho, komu se můžeš svěřit? 

 Ano. 

 Ne. 

2) Máš někoho, ke komu bys šel/šla, kdyby ti bylo nejhůř? 

 Ano. 

 Ne. 

 

3) Důvěřuješ některému člověku na tolik, že by ses svěřil i s těmi  

    nejtajnějšími tajemstvími? 

 Ano  

 Ne. 

 

4) Když někdo někomu řekne tvoje tajemství, pohádáš se s ním? 

 Ano   

 Ne. 

 

5) Máš dobré kamarády? 

 Ano. 

 Ne. 

 

6) Máš hodně kamarádů? 

 Ano. 

 Ne. 

 

Řešení: 

Spočítej si, kolikrát si odpověděl/a „ano“ a kolikrát „ne“.  

Vícekrát „ano“:  Můžeš se svým kamarádům svěřit se vším. 

Vícekrát „ne“: Moc svým kamarádům nevěříš, nejsou moc dobří, aby ses 

s nimi bavil/a.       

Dvouletá Daniela, 7. C 



LUŠTĚNÍ 

BLUDIŠTĚ                                                  

 

 

SUDOKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VTIPY NA POSLEDNÍ STRANU 

 

 Proč Bůh stvořil Evu? Aby měl s kým Vašek zpívat.  

 

 Letadlo na sluneční pohon se včera v noci z nejasných 

příčin zřítilo.  

 

 Potkají se dvě babičky a ta 

jedna povídá: „Představte si, ve 

vedlejš í ulici přejeli kominíka." A ta 

druhá na to: „No vidíte, už ani na těch 

střechách není bezpečno." 

 

 Turecký host v Tatrách práš í  

z okna koberec. Jde okolo bača, 

zastaví, chvíli kouká a pak povídá:  „Ale 

copak, Aladine, nestartuje?"  

 

 Pepíček píše rodičům dopis z tábora: „Je tu hezky. 

Hodně jím a odpočívám. Buďte klidní a nebojte se o mě. 

P. S.: Co je to epidemie??"  
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