


Na prvního máje
láska kolem nás je.

Postavíme májek jako věží,
které naše obce střeží.

Okolo voní krásné květy,
jež rozzáří naše světy.
Včelky je pilně opylují,

malíři je na plátna malují.

Májka stojí pyšně,
dívám se, jak kvetou višně.

Kolem kluci skotačí,
proutky v ruce protáčí.

Holky se na ně usmívají
a pak rychle utíkají.

Na prvního máje
doba nádherná je.

Veronika Bednářová, 6. C
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VÍTÁME VÁS!

Ahoj!  Měsíc květen, který je ve znamení lásky,  je 
tady! Stromy jsou plné květů a sluníčko svítí, jakoby se už 
nemohlo dočkat léta.  V novém díle  časopisu Všeználek ani 
tentokrát  nebudou  chybět  zajímavé  testy,  osmisměrky, 
módní typy, horoskopy a spousta dalšího.

Martina Tománková, 8. B

Důležitá data v kalendáři:

1. 5. Svátek práce 
4. 5. Den hasičů v ČR
8. 5. Den osvobození od 

fašismu (státní svátek)
9. 5. Svátek matek

Den Evropy
30. 5. Den koní v ČR
31. 5. Světový den bez tabáku

Květnový oslavenec:
Robert Thomas Pat  tison  

Robert  Thomas  Pattison  se  narodil  v  Londýně  
13. 5. 1986. Robert rád sportuje, má rád snowboarding, 
fotbal a lyžování. Kromě toho hraje na kytaru a klávesy. 
V roce 2005 byl vybrán do role mladého čaroděje Cedrika 
Diggoriho ve filmu  Harry Potter a Ohnivý pohár. V roce 
2008  podal  skvělý  herecký  výkon  ve  filmu  Twilight  
(Stmívání), kde si zahrál jednu z hlavních rolí - postavu upíra Edwarda 
Cullena, který se zamiluje do půvabné Isabelly Swan - Kristen Stewart.

Daniela Dvouletá, 6. C
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ANKETA
O přijímačkách na střední školy

1) Dělali jste přijímačky? Pokud ano, tak na kolik škol?
 Ano, dělal. Na tři školy.
 Ano. Také na tři školy.
 Ano. Na tři školy.

2) Na které školy jste se hlásili?
 Hlásil jsem se na Střední průmyslovou školu v UH, na ekonomii 

a podnikání ve Starém Městě a na stavebnictví na Mojmír.
 Na stavebnictví, hotelovku a obchodní školu. 
 Na zdravotnického asistenta v UH a Kyjově a na zdravotnické 

lyceum v UH.

3) Zdály se vám přijímací testy těžké?
 Jak který test.
 Ano.
 SCIA celkem ano. V Kyjově byly přijímací testy lehké.

4) Který test byl nejtěžší a který naopak nejlehčí?
 Nejtěžší byl první test a nejlehčí test druhý.
 Lehká byla čeština a těžké byly matematika a všeobecný test. 
 V Kyjově byl test nejlehčí. 

5) Dostali jste se na školu, na kterou jste chtěli?
 Ano, dostal.
 Ano.
 Ano, dostala.

6) Těšíte se na novou školu?
 Ano. Moc se těším, ale bude se mi trochu stýskat po staré škole.
 Ano i ne.
 Jak na co.
Odpovídali: Michael Cigoš, Šárka Strenzlová, Lucie Kopecká 
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HOROSKOP NA KVĚTEN

Beran: Na každém kroku vás bude obklopovat vzrušení a napětí. Ve vaší 
blízkosti se bude pohybovat zajímavý člověk.

Býk: Trápí-li  vás již delší dobu nějaký zdravotní problém, v květnu 
byste mohli najít jeho příčinu. Nejistota se objeví jak v práci, 
tak v lásce.

Blíženci: V květnu na sebe budou více upozorňovat vaše city. Do vztahů 
vstoupí  nová  energie,  kterou  budete  chtít  prosazovat,  a  to  
bohužel někdy za každou cenu. 

Rak: Nepřeceňujte  svoje  zdravotní  limity  a  raději  investujte  do  
všeho, co vám dodá sílu a vitalitu. Do vašeho života vstoupí noví 
lidé, kteří vás svými zkušenostmi budou obohacovat. 

Lev: Uspěchaný způsob života vám dlouhodobě neprospívá.  Jste-li  
nezadaní, v květnu potkáte někoho, kdo bude přesně naplňovat 
vaše představy. 

Panna: Květen pro vás bude velmi příjemný. Po celou dobu jeho trvání se 
budete cítit spokojeně. Vaše okolí k vám bude vnímavé.

Váhy: Do  života  vám  vstoupí  neklid.  Využijte  ho  ve  svůj  prospěch  
a vezměte si z tohoto období poučení.

Štír: Ve vztazích  si  během měsíce lásky budete připadat jako na  
houpačce. Romantický začátek měsíce vystřídají drásavé pocity 
osamění.

Střelec: Lehkost bytí a nezvratný optimismus vás budou doprovázet  
i v květnu. Sice necháte ze svého života někoho odejít, ale bude 
to  pro vás přínosem.

Kozoroh: I  když budete mít  v  květnu  pocit,  že  procházíte  těžkým  
obdobím a že některé problémy nabírají špatný směr, všechno je 
to jen mámení.

Vodnář: Všeobecně se dá říci, že vás čeká dobrý měsíc. Vnímejte více 
vlastní  pocity,  jako  jsou  upřímnost  a  schopnost  milovat  lidi  
kolem sebe. 

Ryby: Ryby čeká poněkud dvojznačný měsíc. Na jedné straně se vám 
bude vše dařit,  ale  na  druhé straně vás  bude pronásledovat  
minulost.          

Marek Brunclík, 9. C
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ZVĚŘINEC
Zajímavosti ze světa zvířat

Nejzajímavější  m  zvířetem   je  ptakopysk 
podivný. Je  to  pták  se  savčí  srstí  nebo 
savec s ptačí hlavou? Vědci si s ním dlouho 
nevěděli rady. Teď už víme, že je to savec, 
i když opravdu velmi zajímavý.

Nejchlupatější zvíře  .    Kalan (mořská vydra), 
má na jednom centimetru čtverečním svého 
kožíšku 38 - 40 tisíc chlupů (Pro srovnání - 
liška  má  pouhých  8 000  chlupů  na  cm2). 
Takže holky,  co vlastně řešíme? Hromadně 
zahoďte všechna holítka a vosky.

Největší zvíře. Plejtvák obrovský. Dosahuje 
délky 33 m a váží až 160 tun. Víš, že jeho 
oko  váží  celý  jeden  kilogram?  A  dokážeš 
odhadnout kolik  váží  jeho  srdce?  500 kg. 
Plejtvák  je  největší živočich,  jaký  kdy  na 
Zemi žil, ale je také nejvzácnějším druhem.

Nejzubatější savec. Mrož má až přes půl 
metru dlouhé kly.  Těmi ryje na mořském 
dně,  kde  hledá  potravu,  a  také  se  o  ně 
zapírá při vylézání na kry.

Anežka Fryštáková, 
Denisa Churá, 8. B
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MÓDA
NÁMOŘNICKÁ MÓDA JE OPĚT V KURZU

Anežka Fryštáková, 
Denisa Churá, 8. B

KAM ZA KULTUROU V UHERSKÉM HRADIŠTI

Kino Hvězda Slovácké divadlo
Rango Obchodník s deštěm
Čertova nevěsta Rychlé šípy
Zkus mě rozesmát Cikáni jdou do nebe
Králova řeč Bůh masakru
Zdrojový kód Dalskabáty hříšná ves 
Medvídek Pů aneb Zapomenutý čert

Jaromír Talák, 7. A
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   SPORT
Hokej – Mistrovství světa

Náš český tým vede trenér Alois Hadamczik. 
Minulý rok jsme skončili na mistrovství světa první.

Sestava našeho týmu:
Brankáři: Ondřej Pavelec (31), Jakub Štěpánek (33).
Obrana: Marek  Židlický  (3),  Karel  Rachůnek  (4),  Petr  Čáslava  (36), 
Lukáš Krajíček (25), Martin Škoula (41) a Radek Martínek, kterého ale 
srazil lotyšský hráč Artur Kuldy na plexisklo a trefil ho loktem do hlavy. 
Lékaři řekli, že Martínek na tomto mistrovství světa končí.
Útok: Martin Havlát (24), Petr Hubáček (11), Petr Průcha (73), Jaromír 
Jágr  (68),  Patrik  Eliáš  (26),  Jan  Marek  (15),  Roman  Červenka  (10), 
Michael  Frolík  (18),  Tomáš  Rolinek  (60,  kapitán),  Jiří  Novotný  (12), 
Milan Michálek (9) a Jakub Voráček (93). 

Naši hokejisté na Mistrovství světa dostali do skupiny Finsko, 
Lotyšsko  a  Dánsko.  V sobotu  jsme  se  střetli  s  Lotyšskem.  Byl  to 
vyrovnaný  zápas,  ale  naši  hokejisté  zvítězili  4:2.  S  Dánskem  jsme 
vyhráli 6:0 a dokázali jsme také porazit Finy 2:1. 
Snad se nám tak bude dařit i v dalších zápasech. 

Tabulka:
Skupina A:
Německo – Rusko 2:0, Slovensko – Slovinsko 3:1, 
Rusko - Slovinsko 6:4, Německo - Slovensko 4:3.
Skupina B: 
Kanada – Bělorusko 4:1, Švýcarsko – Francie 1:0p, 
Kanada - Francie 9:1, Švýcarsko - Bělorusko 4:1.
Skupina C:
USA - Rakousko 5:1, Norsko - Švédsko 5:4sn.
Skupina D:
Finsko - Dánsko 5:1, Česko - Lotyšsko 4:2, 
Česko – Dánsko 6:0, Finsko – Lotyšsko 3:2sn.

Lukáš Belant, 9. C
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Václav IV. a jeho manželky

Václav  IV.  byl  (jak  jistě  víte)  syn  
Karla  IV.  a  jeho  třetí  manželky  Anny 
Svidnické. Už několik měsíců po jeho narození 
uzavřel  jeho otec s norimberským purkrabím 
Fridrichem  V.  dohodu  o  budoucím  sňatku 
Václava  IV.  s Fridrichovou  dcerou  Alžbětou. 
Tento sňatek měl být uzavřen do deseti let.  
V případě úmrtí některého z dětí byli na řadě 
další  sourozenci,  buď  Václavovi  nebo 
Alžbětini.  Sňatek  se  ale  nakonec  neuskutečnil,  neboť  na  scéně  se 
objevila další, politicky výhodnější, nevěsta. 

Po  smrti  zetě  a  zároveň  soupeře  Karla  IV.,  Rudolfa  IV. 
Habsburského,  přišla příležitost  naklonit  si  uherského krále  Ludvíka, 
bývalého Rudolfova spojence. Novou nevěstou se stala Ludvíkova neteř 
Alžběta,  která  byla  o  sedm  let  starší  než  Václav.  A  hlavně  byla 
předpokládanou dědičkou uherského trůnu. Tento sňatek se ale nakonec 
neuskutečnil.  Důvod? Papež Urban V. zrušil zásnubní sliby obou stran. 
Jako příčinu uvedl nechuť uherského dvora k tomuto sňatku. Alžbětě 
se  totiž  naskytla  možnost  ještě slibnějšího sňatku,  a  to  s titulárním 
konstantinopolským císařem Filipem III. 

Karel  IV.  se  tak  mohl  soustředit  na 
zpřetrhání  spojenectví  mezi  bavorskými 
Wittelsbachy  a  uherským a  polským králem. 
Otevřel  tak  svému  synovi  cestu  ke  sňatku 
s Johannou  Bavorskou.  Tento  sňatek  se 
dokonce  uskutečnil!  Johanna  Bavorská  ale 
zemřela  (31.  12.  1386).  Podle  kronikáře 
zemřela  takto:  V noci  hledala  pod  postelí 
nočník,  šlápla na psa,  ten se lekl  a prokousl jí  hrdlo.  Zajímavá smrt! 
Někdy  se  uvádí,  že  ji  pokousal  pes  se  vzteklinou  a  zemřela  na  její 
následky. Po jejím úmrtí pojal Václav IV. za manželku Žofii Bavorskou. 

Michaela Machová, 9. B
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UHODNEŠ?

Víte, jak zaměstnáte blondýnku na celý den?
(Napíšete z obou stran otoč.)

Proč šnek nemůže utíkat?
(Protože by mu vlály oči.)

Jaká je největší slušnost?
(Když řidič autobusu uvolní babičce místo.)

Co je vrcholem obezity?
(Když spadnete ze všech čtyř stran postele najednou.)

Víte, proč muž nemůže být hezký a chytrý zároveň?
(Protože by to byla žena.)        

 Kamila Fraňková, 8. C

ZAJÍMAVOSTI
Nejrychlejší auto na světě

Bugatti Veron je nejvýkonnější sériově vyráběný automobil  na 
světě. Je pojmenován podle automobilového závodníka Sierra Verona. 
V roce  2005  vytvořil  světový  rychlostní  rekord  v  kategorii  sériově 
vyráběných vozidel o hodnotě 407,16 km/h. Akceleruje z 0 na 100 za 
2,5 sekundy a z 0 na 300 za 17 sekund. Přesto, že cena vozu je více než 
jeden milion eur (výroba ale stojí 5x tolik), je o automobil velký zájem. 
Těchto  vozů  se  vyrábí  pouze  75  ročně,  proto  je  čekací  doba  velmi 
dlouhá. Jeden z vozů už si koupil i Čech. Z důvodů exkluzivity vozu bude 
vyrobeno  pouze  300  ks.  V  pořadu Top  Gear byl  Veyron  nejprve 
prohlášen za Auto roku 2005 a Auto snů roku 2005 a na konci roku 
2009 byl vyhlášen Automobilem desetiletí (2000-2009). Od roku 2010 
se vyrábí i verze SuperSport, s maximální rychlostí 431 km/h, která 
bude vyrobena v 30 kusech. 

Michael Cigoš, 9. C
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TESTÍK
O Garfieldovi

1) Který den v týdnu Garfield 
    nenávidí?

a) Pátek
b) Sobotu
c) Čtvrtek
d) Pondělí

2) Kdy se tato komiksová 
     postavička zrodila?

a) 1999
b) 1960
c) 1978
d) 1996

3) Jak se jmenoval pes, kterého 
    si Garfieldův páníček pořídil?

a) Jimmy
b) Odie
c) Klaus 
d) Chlupáč

4) Kolik je zatím 
    natočených dílů 
Garfielda?

a) 1
b) 2
c) 4
d) 5

5) Jak se jmenuje Garfieldův 
     páníček?

a) John
b) Mark
c) Jon
d) Alex

6) Jak se jmenuje žena, která 
    Garfieldovu páníčkovi svěří 
    svého psa?

a) Liz
b) Jenna
c) Jane
d) Katie

 

Martina Tománková, 8. B
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BULVÁR

Victoria a David Beckhamovi čekají vytouženou holčičku!

Victorii  Beckham se splnil  sen.  Konečně se dočká dcery.  Po 
třech synech porodí letos v létě holčičku. Potvrdil jí to gynekolog, 
který  pro  test  pohlaví  vykonal  speciální  vyšetření.  Victoria prý 
šťastnou  zprávu  oplakala.  David se  již  v  minulosti  přiznal,  že 
bytostně  touží  po  „tátově  holčičce“,  takže  je  ze  zprávy  také  
v sedmém nebi. „David a Victoria jsou štěstím bez sebe. Je to jejich 
poslední dítě. Když jim řekli, že budou mít holčičku, bylo to pro ně 
jako nejsladší třešinka na dortu,“ potvrdil britskému listu The Sun 
přítel Beckhamových. David a Victoria už spolu mají jedenáctiletého 
Brooklyna, osmiletého Romea a pětiletého Cruze. 

Veronika Čechmánková, 8. B 
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LUŠTĚNÍČKO

OPTICKÉ KLAMY

Lukáš Belant, 9. C
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KOMIX

Simona Generová, 6. C
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU V. HETMEROVOU

1. Líbí se Vám na naší škole?
• Ano, velice.

2. Jakou školu máte vystudovanou?
• Filozofickou fakultu v Ostravě, obor Anglický jazyk a literatura.

3. Chtěla jste být od malička učitelkou?
• Ano, chtěla.

4. Které předměty jste měla na ZŠ nejraději a které jste naopak 
    ráda neměla?

• Měla  jsem  ráda  fyziku  a  výtvarnou  výchovu.  Protivila  se  mi 
kupodivu angličtina. 

5. Vedete ve škole nějaké kroužky? Pokud ano, které?
• Ano, vedu kroužek Angličtina hrou.

6. Kolik Vám je let?
• Je mi 25 let.

7. Máte přítele/manžela?
• Přítele a za pár měsíců manžela.

8. Jakou barvu máte nejraději?
• Mám ráda všechny barvy. 

9. Jak jste oslavila Velikonoce?
• No, na Velikonoce vždy podnikáme nějaký výlet. Lepší než dostat 

na zadek.

10. Těšíte se na léto a prázdniny?
• Určitě, mám spoustu plánů.

Děkujeme paní učitelce za rozhovor.
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VTIPY NA POSLEDNÍ STRANU

• Přijde medvěd za zajíčkem: „Pojď na diskotéku!" – „Nejdu, ještě 
mě tam někdo zmlátí." Medvěd ho přemluví, a tak jdou. U vchodu 
zajíček uvidí velblouda a s křikem uteče: „Nikam nejdu! Podívej, 
jaké boule udělali koňovi!"

• Na telegrafním drátě visí několik netopýrů hlavou dolů, a tu z 
ničeho  nic  se  jeden  prudce  otočí  a  zůstane  hlavou  nahoru.
„Hele, co je s ním?" ptá se jeden. „Nevím, asi omdlel."

• „Haló, volám ohledně toho hlídacího psa, co jsme od vás koupili. 
Můžete nám poradit, jak to máme zařídit, aby nás pustil domů?"

• Přijde  pan  Novák  k  veterináři  a  říká:  „Co  mám  dělat,  pane 
doktore, náš pes honí lidi na kole!" Doktor chvíli přemýšlí a pak 
odvětí: „Seberte mu kolo!"

Správné odpovědi k testu o Garfieldovi: 1D, 2C, 3B, 4B, 5C, 6A.
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