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PROSLOV 

Co mi škola dala a vzala 

 

 Bylo 1. září 2003. Měla jsem červené šatičky, dva culíky, 

aktovku větší než já a spoustu vypadaných zubů. Byl to můj velký den, 

den, kdy jsem se měla stát školačkou. Je to již 9 let, ale ten okamžik je 

nezapomenutelný. Bohužel postupem času se z nadšení stala spíše nuda, 

brzké vstávání a málo času na zábavu, kamarády a koníčky. Když nad tím 

tak přemýšlím, byla mi škola vůbec k něčemu dobrá? 

 Z pohledu optimisty určitě ano! Škola mě naučila samostatnosti 

a spolupráci. Dala mi kamarády, o které bych nechtěla nikdy přijít. 

Krásné a nezapomenutelné vzpomínky, spoustu smíchu, radosti a zábavy, 

které jsme neprožívali jen o přestávkách, školních výletech, ale  

i v hodinách. Také mi dala první lásky. Takové to, když konečně zjistíte, 

jaké je držet se s někým za ruce nebo dát první pusu. Vše, co jsem 

zmínila, je důležité, ale zapomněla jsem, že mi škola dala vzdělání, ale ne 

jen mně, i nám všem. Měli bychom být rádi za to, že jsme mohli mít tak 

úžasné učitele, kteří s námi měli spoustu trpělivosti, dokázali nás 

podržet v každé chvíli a taky nás tak trochu vychovávali. 

 Když ale otočíme list, zjistíme, že ne vždy to bylo tak super. 

Škola mi vzala spánek, spoustu spánku, ty hodiny, kdy jsem mohla 

spokojeně chrupkat ve své posteli a místo toho jsem musela přemlouvat 

své tělo i hlavu, aby se konečně zvedly. Ten každodenní stres z toho, že 

to nezvládám, z toho, co na mé známky řeknou mí rodiče. A někdy byly 

chvíle, kdy jsem měla chuť se na vše vykašlat. 

 Škola mi dala smích i pláč, radost i smutek, ranní vstávání  

i nadšení z odpadlých hodin, učení i zábavu. Zažila jsem dobré i špatné 

chvíle, ale nikdy, nikdy těch devíti let nebudu litovat.  

 

Anežka Fryštáková, 9. B 

 



Ahoj! 

 Právě držíte v ruce speciální číslo Všeználka. Tentokrát jsme 

pojali číslo jinak než obvykle, tak doufáme, že se Vám bude líbit a že 

Vám jím zpříjemníme poslední okamžiky školního roku. Za pár dnů nás 

čeká vysvědčení, tak všem přejeme, aby dopadlo co nejlíp. Pokud se 

někomu náhodou nevydaří, tak nezoufejte, příští rok to můžete 

napravit. :-) Všem přejeme krásné, pohodové prázdniny a deváťákům 

ještě k tomu, aby se jim na středních školách dařilo! Ahoj. 

Redakce Všeználka 

 

Důležitá data v kalendáři: 

29. 6.  Vysvědčení 

2. 7.  Světový den UFO 

5. 7.  Státní svátek 

 Den slovanských věrozvěstů  

  Cyrila a Metoděje 

6. 7.  Státní svátek 

 Den upálení mistra Jana Husa 

9. 7.  Mezinárodní den vězňů 

22. 7.  Den rodičů 

  

 

Světový den UFO 

 

Dne 2. července se slaví den UFO (World UFO Day) neboli Den 

neidentifikovatelných objektů, které v roce 2001 vyhlásily ufologické 

organizace k výročí havárie UFO v Roswellu v roce 1947. Navrhla ji 

organizace Sirius UFO Space Sciences Research Center. 



ANKETA  

O výhrách žáků 8. C v soutěžích 

 

1) Jakou soutěž jsi vyhrál/a? 

 G – Vyhrála jsem 1. místo Bobříka 

informatiky. 

 Š – Získala jsem 1. místo ve škole a 3. místo v okrese Biologické 

olympiády. 

 S - 1. místo ve výtvarné soutěži Zvíře není věc. 

 P – 3. - 5. místo okresního kola Matematické olympiády. 

 

2) Myslel sis/myslela sis, že ji vyhraješ? 

 G - Měla jsem tušení. 

 Š – Ne, neměla jsem vůbec tušení o tom, na kterém místě jsem 

se umístila. 

 S - Jo, myslela.  

 P - Ne, nemyslel. 

 

3) Měl/měla jsi z výhry 

radost? 

 G - Měla, ale až když mně 

řekli, že jsem měla plný 

počet bodů. 

 Š - Ale jo, měla.   

 S - Měla, velkou. 

 P - Jo. 

 

Odpovídali: G - Gabriela Šoustková, Š - Štěpánka Andrýsová, S – Sabina 

Phamová, P - Patrik Bundzel. Děkujeme žákům z 8. C za rozhovor. 

                  Denisa Hradilová, Denisa Kluková, 8. C 



JAK JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ 

Výsledky soutěží ve školním roce 2011/2012 

 

Olympiáda v anglickém jazyce 

3. místo  – okresní kolo   Karolína Bartošíková (7. D)   

5. místo  – okresní kolo   Václav Malina  (9. D)  

 

Recitační soutěž 

1. - 2. místo  – okrskové kolo  Anežka Fryštáková (9. B)  

1. – 2. místo  – okrskové kolo  Adéla Kuntová (6. D)   

čestné uznání - okrskové kolo  Sabina Phamová (8. C) 

 

Píšu povídky, píšu básně... 

2. místo – okresní kolo  Lucie Korvasová (7. D) 

1. místo – okresní kolo   Tereza Mořická (9. D) 

 

 

 

 

 

Ex-libris 

2. místo - okresní kolo  Iveta Opluštilová (9. B) 

čestné uznání  - okresní kolo  Tereza Belantová (9. B) 

    

Zazpívej, slavíčku 

Lukáš Balajka (6. B)  - postup do celorepublikového kola 

Renata Šťastná (7. D) - okrskové kolo 

 

Zvíře není věc – výtvarná soutěž 

1. místo  Sabina Phamová (8. C) 



Zeměpisná olympiáda 

3. místo  - okresní kolo  Marek Koželuha (9. D) 

4. místo - okresní kolo  Marek Moštěk (6. D) 

 

Matematický klokan 

1. místo  - okresní kolo  Jakub Balga (7. D) 

 

Matematická olympiáda 

3. – 5. místo – okresní kolo   Patrik Bundzel (8. C) 

 

Finanční gramotnost 

1. místo - krajské kolo   Marek Náplava (9. D)  

2. místo - celostátní kolo  Ondřej Zálešák (9. B)  

      Tomáš Šácha (9. B) 

Sudoku 

1. místo  - krajské kolo   Karolína Gebrtová (9. D)    

4. – 7. místo  - krajské kolo  Andrea Šatavová (7. D)  

4. – 7. místo - krajské kolo  Kristýna Schönbaumová (7. C) 

 

Regionální přehlídka dětských verbářů  

2. místo Tomáš Horníček (7. C)  - nejstarší kategorie 

1. místo  Lukáš Balajka (6. D)  - střední kategorie 

 

Žákovská liga florbalu – Žaliflo 

2. místo  - okresní kolo 

 

Softbal 

1. místo - okresní kolo Slovácké ligy 

5. místo - celorepublikové kolo  

         základních škol 

 



Volejbal 

5. místo  - krajské kolo 

 

Halová kopaná 

2. místo - okresní kolo 

 

Coca-cola školský pohár v kopané 

2. místo  okresní kolo 

 

Pohár rozhlasu 

1. místo  - okresní kolo  družstvo mladších žáků 

3. místo - krajské kolo  družstvo mladších žáků 

3. místo - okresní kolo  družstvo starších žáků  

 

Atletický čtyřboj 

1. místo - krajské kolo   Vojta Kovařík (7. A) 

Jakub Jurásek (7. B) 

     Tadeáš Sobek (7. D)   

     Martin Novák (6. D) 

     Tomáš Otradovec (7. D) 

Orion florbal cup 

3. místo - okresní kolo  družstvo starších žáků 

 

Přespolní běh v Uherském Ostrohu 

3. místo - okresní kolo  družstvo mladších žáků 

3. místo  - okresní kolo  družstvo starších žáků 

 

Sběr papíru 

1. místo  7. C – 101kg/žák 

2. místo 6. D – 68kg/žák 

3. místo  6. A – 56kg/žák 



KAM ZA KULTUROU V UHERSKÉM HRADIŠTI 

Co bude v letním kině: 

 Šmoulové 

 Sherlok Holmes: Hra stínů 

 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 

 Drive 

 Probudím se včera 

 Hugo a jeho veliký objev 

 Obecná škola 

 Největší sportovec století 

 Tady hlídám já 

 Okresní přebor 

Šenkyříková Valerie, 6. D; Burešová Klára, 6. C 

Letní filmová škola – 21. – 28. 7. 

Letní filmová škola Uherské Hradiště je již řadu 

let největším nesoutěžním filmovým festivalem v České 

republice. Již od roku 1964 je cílem akce rozšiřovat 

filmový obzor členů filmových klubů a filmových 

nadšenců (z nich velkou část tvoří středoškolští  

a vysokoškolští studenti) a seznamovat je s filmovým 

uměním v nových a netradičních souvislostech. Po roce 2000 

zaznamenala LFŠ výrazný rozvoj – ze semináře primárně zaměřeného na 

členy filmových klubů se stala druhou největší filmovou akcí na území 

České republiky, kterou každoročně navštíví tisíce diváků (v posledních 

letech vždy kolem 5000 návštěvníků). Filmy jsou promítány v 11 sálech  

a 2 letních kinech rozmístěných po celém Uherském Hradišti. Letní 

filmovou školu pořádá Asociace českých filmových klubů. 



KNIHA NA PRÁZDNINY 

Jsou před námi dva měsíce prázdnin a s nimi i mnoho volného 

času, který můžete strávit např. s pěknou knížkou. Zde je pár typů od 

našich spolužáků. 

 Borůvkové léto s Terezou (Petra Braunová) – 

dívčí román 

 Deník malého poseroutky (Jeff Kinney) – 

humoristické příběhy 

 Metro 2033 (Dmitry Glukhovsky) – sci-fi, horor 

 Básník v báglu (Ivona Březinová) – dívčí román 

 Ztracený svět v podzemí (Roderick   

  Gordon a Brian Williams) - fantasy 

 Eragon, Eldest, Brisingr,  

  Inheritance (Christopher  

  Paolini) - fantasy 

 Upíří deníky (L. J. Smithová) - fantasy 

 Twilight sága (Stephenie Meyer) - fantasy 

 Bajky Barda Beedleho (J. K. Rowlingová) – 

kouzelnické pohádky 

 Opice, Had, Tygr, Orel, Jeřáb a Drak (Jeff  

  Stone) – legendy bojových umění 

 Mikulášovy patálie (René Goscinny) - humorné 

 Záhady tajemného zámečku (Enid Blyton) -  

  dobrodružné 

 Moje kamarádka je koza nebeská  

     (Patricia Schröder) – dívčí román 

 Hraničářův učeň (John Flanagan) - fantasy 

 8000 zajímavostí (kolektiv autorů) – různé zajímavosti 

 Co v učebnicích nebývá aneb Čeští panovníci jak je (možná) 

neznáte (Stanislava Jarolímková) – zajímavosti z historie  



MÓDA 

Letní doplňky 

Zdá se vám, že na 

příchod léta jste vybavená? 

Letní hadříky je třeba doplnit 

bonbonkem v podobě výrazných 

doplňků, na které se často 

zapomíná. Vybrali jsme pro vás 

kousky, které perfektně doladí 

váš letní outfit. 

K jaru a létu neodmyslitelně patří barvy, kterými skvěle 

osvěžíte váš outfit. Vedou všechny druhy odstínů, je tedy jen na vás, 

jaký zvolíte. Nejoblíbenějším 

doplňkem i v létě zůstávají 

maxi a dvojité prsteny. Ale 

pamatujte! Maxi prsten 

jedině k maximálně 

upraveným nehtům. Trefou 

do černého jsou i peříčkové 

náušnice, prim hrají opět 

výrazné barvy. Pokud si netroufáte na peří, zkuste přívěsky s mořskými 

živočichy, které jsou na léto ideální. 

Láká vás vůně dálek? 

S dřevěnými náušnicemi  

a náhrdelníkem z korálků 

budete vypadat, jako byste 

se právě vrátila z horké 

savany. Svou sbírku letních 

doplňků nezapomeňte 

rozšířit o slaměné klobouky, 

hippies čelenky a řetízky na kotník.        Výstupová Pavlína, 7. A 

http://www.topzine.cz/prsteny-nove-generace-jsou-dvojite-neprakticke-ale-stylove


Plavky 

Módní vlna roku 2012 nezná žádné 

tabu a staví na zářivých barvách. Hrajte 

si, kombinujte, užívejte si to! Vyjádřete 

svými plavkami své já. Dáma? Děvčátko? 

Romantička? Tajemná? Svůdník? Sportovec? Beach boy? V každém  

z nás je více osobností a letošní úžasný výběr plavek vás absolutně 

nadchne a umožní každé z vašich podob, aby se projevila.  

Dívky 

Absolutním hitem jsou květinové motivy, 

častokrát v netypických kombinacích s proužky anebo 

kostičkami. Po loňském úspěchu se drží na špici  

i výrazné grafické potisky, malby a etno. K tomu 

přimíchejte svěží zdobení – volánky, korálky, střapce. 

Vše je in. Buďte originální! 

Chlapci 

Bez plavek se 

pravděpodobně při dovádění 

v bazénu či na koupališti 

neobejdete, a tak si na jejich 

výběru dejte záležet. Správně zvolený střih a barva plavek vám 

pomůžou pěkně vytvarovat postavu. Pokud milujete pláže a rádi 

plavete, boxerky jsou pro vás to pravé. V boxerkách se budete cítit 

sebejistě a nemůže se vám stát, že při prudším pohybu je budete hledat 

někde u kotníků.  I když letošní rok fandí zelenkavé, ne všichni muži 

si ji mohou dovolit, a proto my doporučujeme tradiční černou, šedou 

či případně námořnickou modř.     Máchálková Adéla, 7. A 

javascript:void(0)


Komu bych udělil Řád dětského 

úsměvu 

 

 Tento řád bych dal svému dědečkovi, 

protože vždy, když se usměje, tak z jeho tváře 

srší radost a chuť do života. 

 

 Tento řád bych udělil svému otci, protože je to největší dítě, 

jaké jsem kdy viděl. Má hodně hloupých nápadů a málokdy ho 

najdu bez smíchu na tváři.  

 

 Dal bych ho paní učitelce Mlčúchové, protože má pořád smysl 

pro humor, i když ji strašně zlobíme.  

 

 Řád dětského úsměvu bych dala 

všem pracovníkům v dětském 

domově, kteří se s láskou starají  

o všechny opuštěné děti a dávají 

jim někdy více lásky, než by jim 

dávali jejich skuteční rodiče. 

 

 Rád bych dal Řád dětského úsměvu 

někomu, kdo dělá něco pro děti. Někomu, kdo se 

stará o děti, a díky němuž se mohou děti opět 

smát. 

 

 Ráda bych jej dala své babičce, protože 

její úsměv je krásný, nevinný a dokáže povzbudit 

a uklidnit. 

(Příspěvky žáků 9. B)  



CO BUDETE DĚLAT O PRÁZDNINÁCH? 

Nemáte plán na prázdniny? Nevíte, co podniknout během dvou 

měsíců volna? Zeptali jsme se několika našich spolužáků, kteří už vědí, 

tak se jimi můžete nechat inspirovat. 

 Pojedu na dovolenou na Slovensko. 

(Lukáš) 

 Budu hrát na PC a dívat se  

  na televizi. (Tomáš) 

 Chystáme se s rodinou na  

  řeku Otavu, kterou budeme sjíždět na raftech.  

  (Václav) 

 

 Spát a jíst. :-) (Bětka) 

 Budeme s kamarádkami chodit do aquaparku. 

(Pavlína) 

 Asi budu jezdit  

  na kole, chodit ven s kamarády  

  a opalovat se. (Míša) 

 Hrát fotbal. (Matěj) 

 Budu se nudit u babičky. (Lukáš) 

 Pojedu k moři do Chorvatska,  

  nebo do Itálie. (Lucka)  

 Pojedu na letní tábor. (Jana) 

 

 

 

 

 



TEST 

Víte, jak se zachránit před medvědem, lvem  

a žralokem? 

 

1) Jak by se měl člověk 

pohybovat v terénu, 

kde s velkou pravdě-

podobností potká 

medvěda? 

a) Co nejtišeji. 

b) Hlučně. 

c) Směrem po větru. 

 

2) Co byste měli udělat, 

když se medvědovi 

ocitnete tváří v tvář? 

a) Zdvihnout ruce nad 

hlavu. 

b) Začít na něj mluvit. 

c) Pomalu couvat tváří 

obráceni ke zvířeti. 

3) Pokud předchozí 

opatření nepomohou  

a medvěd vás napadne, 

tak: 

a) Vylezete na co 

nejvyšší strom. 

b) Stočíte se do 

klubíčka.  

c) Budete co 

nejhlasitěji křičet. 

4) Napadení lvem je 

stejně nebezpečné. 

Jestliže budete na 

africkém safari, co 

byste měli udělat, aby 

k útoku vůbec nedošlo? 

a) Jezdit hlavně na 

noční safari. 

b) Vzít s sebou psa. 

c) Pohybovat se ve 

větších skupinách. 



5) V jakých situacích je 

pravděpodobnější, že 

na vás lev zaútočí? 

a) V období páření. 

b) Když má lvice 

mláďata. 

c) Jestliže přijíždíte 

z návětrné strany. 

 

6) Co uděláte, když na 

vás lev zaútočí? 

a) Zůstanete stát, 

budete dělat hluk  

a mávat. 

b) Potichu budete 

couvat. 

c) Budete utíkat. 

 

7) Narazit na útočícího 

žraloka je hororová 

situace. Můžete se 

z ní ale dostat, když: 

a) Co nejrychleji 

zmizíte. 

b) Neztratíte hlavu  

a budete žraloka 

stále sledovat. 

c) Budete dělat 

mrtvého. 

 

8) Co by mohlo pomoci 

osamocenému neozbro-

jenému potápěči, který 

ve větší hloubce narazí 

na žraloka? 

a) Vzduchové bubliny. 

b) Zrcátko. 

c) Pestrobarevný 

šátek. 

 

9) V případě, že vás 

žralok napadne, musíte 

mu útok co nejdůraz-

něji vrátit. Která jsou 

jeho citlivá místa? 

a) Žábry. 

b) Oči. 

c) Rypec. 

 

10) Pokud jste daleko od 

břehu a blíží se 

žralok, jaký plavecký 

styl je nejvhodnější? 

a) Prsa. 

b) Kraul. 

c) Motýlek. 



VTIPY NA POSLEDNÍ STRANU 

 Dva rybáři našli na jezeře místo, kde jim ryby braly jako divé  

a aby nezapomněli cestu, označili si ho křížkem na dno loďky. 

„Ty jsi ale blbec,” zlobí se po chvíli jeden na druhého, „to jsi 

tam ten křížek nemohl vyřezat? Vždyť nám ho voda smyje!” 

 

 Na větvi visí dva lenochodi. První den 

nic, druhý den nic, třetí to samé. 

Čtvrtý den jeden pootočí hlavou  

a druhý to komentuje: „Ty jsi nějaký 

nervózní!” 

 

 Bavili se dva myslivci: „Můj Azor je, 

kamaráde, velice inteligentní tvor.” 

„Taky jsem si všiml. Kdykoliv zamíříš, 

lehne si za nejbližší strom!” 

Kluková Denisa, 8.C 

Řešení testu: 1) B; 2) A, B, C; 3) A, B, C; 4) C; 5) A, B; 6) A; 7) B;  

   8) C; 9) A, B, C; 10) A.  (Zdroj: časopis Příroda) 
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