
 



HÁDANKY 

 Co je to? Má to osm rukou a IQ 60? 

(Čtyři muži sledují fotbalový zápas.) 

 

 Co vznikne zkřížením žirafy a krtka? 

(Vrtná věž.) 

 

 Kdy je největší tma? 

(Když musíte zapálit druhou zápalku, abyste 

zjistili, zda ta první ještě hoří.) 

 

 Visí to na stěně a pláče to. Co je to? 

(Ztracený horolezec.) 

 

 Co dělat, když v ledničce vidíte opičí hlavu? 

(Vyndejte zrcadlo z ledničky.) 

 

 Proč je v ZOO lev v kleci? 

(Protože kdyby byl v akváriu, tak by se  

  utopil.) 

 

 Proč se má slepice nejlépe? 

(Protože je zazobaná a ještě si nahrabe.) 

 

 Jak poznáte majitele mobilního telefonu? 

(Odstává mu už jen jedno ucho.) 

 

 

Polášková Michaela, 7. A, 

Vavřiníková Denisa, 7. A 



AHOJ! 

 
 Předposlední číslo časopisu je zde. Ani tentokrát ve Všeználkovi 

nebude chybět spousta zábavy a zajímavých informací. Přejeme 

příjemnou zábavu.  

Důležitá data v kalendáři: 

1. 5.  Svátek práce 

3. 5.  Světový den svobody tisku 

4. 5.  Den hasičů v ČR 

8. 5.  Státní svátek 

 Den osvobození od fašismu 

 Mezinárodní den Červeného kříže 

9. 5.  Den Evropy 

13. 5.  Svátek matek 

20. 5.  Den památky obětí AIDS 

25. 5.  Mezinárodní den pohřešovaných dětí 

 (Pomněnkový den) 

27. 5.  Den koní v ČR 

 

Pomněnkový den je tradiční sbírková akce, kterou každoročně 

pořádá sdružení Linka bezpečí u příležitosti Mezinárodního dne 

pohřešovaných dětí. 25. května 1979 zmizel v New Yorku na cestě do 

školy šestiletý Etan Patz, který již nebyl nikdy spatřen. V následujících 

letech začaly nejrůznější organizace připomínat tento den v souvislosti 

se zmizelými dětmi a v roce 1983 označil prezident USA Ronald 

Reagan 25. květen za Den pohřešovaných dětí. Symbolem Pomněnkového 

dne se stala pomněnka. Anglický název tohoto modrého kvítku zní 

forget-me-not - pohřešované děti tím vzkazují „nezapomeň na mě". 

                 Kotlár Nikolas, 6. A 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sdru%C5%BEen%C3%AD_Linka_bezpe%C4%8D%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/New_York_(st%C3%A1t)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan


HOROSKOPY 

Akční vlivy Uranu vás budou nutit k rázným krokům bez ohledu na 

okolí. 

Nyní se dokážete vcítit do svých rodičů lépe, než jste mohli 

dříve.  

Konečně budete mít pocit, že chápete vnitřní pochody svého 

protějšku. 

Úspěchů jste se domohli výhradně vlastními silami, a proto jsou 

pro vás cennější.  

Dnes máte nejlepší předpoklady ke skvělé zábavě se svými 

blízkými.  

Pracovně se vám bude dařit, někteří jedinci ale přesto budou 

nespokojení. 

Současné konstelace budou přát vašim podnikatelským plánům.  

Pracovně bude nutné věnovat se rutinním činnostem, které vás 

příliš neinspirují, a tudíž ani nebaví. 

Zvolníte a budete pracovat o něco méně, což jednoznačně 

prospěje vaší rodině.  

Váš obvyklý soucit s druhými zesílí na maximum. Budete se snažit 

každému pomáhat na potkání.  

Většinu času strávíte pracovními aktivitami, které vás duševně 

doslova nabíjejí. 

 Pracovně přinese pátek zasněným Rybkám opravdový problém.   



ANKETA 

(Ptáme se učitelů) 

 

1) Učíte rád/a na naší škole? 

 I – Ano, učím zde ráda. 

 M – Jistě, že ano. :-) 

 P – Ano, učím. 

 

2) Máte nějakou oblíbenou třídu? Pokud ano, tak kterou? 

 I – Ano, mám, ale neřeknu kterou. :-) 

 M – Ano, 9. ročníky – dívky. :-) 

 P- Nejraději mám svoji a potom všechny ostatní, které znám. 

 

3) Uvažoval/a jste někdy o odchodu z této školy? 

 I – Ne, neuvažovala. 

 M – Ne, i když jsem měl nějaké nabídky z gymnázia. 

 P – Každý den (po práci).  

 

4) Chtěl/a byste se přestěhovat do jiného kabinetu? Jestli ano, 

tak proč? 

 I – Ne, nechtěla. Mám kabinet se skvělými kolegyněmi.  

 M – Ano, zapáchá to tam (dresy, balony atd.). 

 P – Ne, už jsem zde 27 let, tak to nechci měnit. 

 

5) Měl/a jste někdy chuť dát někomu ze žáků pohlavek? 

 I – Ano, měla. :-) 

 M – Ano, bohužel ne jednou.  

 P – Ano, každý den. :-) 

 

Odpovídali: I – Iva Maxerová, M – Martin Motyčka, P – Josef Pavela. 

Bednářová Veronika, 7. C 



SPORT 

Liverpool v Anglickém poháru 

 

 Fotbalisté Liverpoolu nezvládli generálku na finále Anglického 

poháru proti Chelsea a v dohrávce 34. kola ligy prohráli na domácím 

hřišti 0:1 s Fulhamem. Výsledek stanovil už v páté minutě vlastní gól 

slovenského reprezentanta Martina Škrtela. 

 

 Liverpool před 

vlastními diváky opakovaně 

selhal. Gól nedal ani při 

předchozím domácím utkání 

proti West Bromwichi (0:1) 

a ze čtyř posledních duelů 

na Anfield Road získal 

jediný bod. 

 

Fulham se po výhře na osmý Liverpool bodově dotáhl. Pro domácí 

tým byl zápas přípravou na sobotní finále FA Cupu proti Chelsea na 

londýnském stadionu Wembley. 

 

Špičkový norský plavec Dale Oen (†26) náhle zemřel na 

zástavu srdce 

 

Ve věku 26 let náhle zemřel špičkový 

norský plavec Alexander Dale Oen. Stříbrný 

olympijský medailista z Pekingu a úřadující 

mistr světa a Evropy na trati 100 metrů prsa 

podlehl zástavě srdce. 

 

Březina Jan, 9. D 

http://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-vodni-sporty-plavani/122167/spickovy-norsky-plavec-dale-oen-26-nahle-zemrel-na-zastavu-srdce.html
http://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-vodni-sporty-plavani/122167/spickovy-norsky-plavec-dale-oen-26-nahle-zemrel-na-zastavu-srdce.html


ZVĚŘINEC 

Sloni 

 

Sloni jsou největší suchozemští 

obratlovci. Patří do zvláštního řádu 

chobotnatců. Jejich předchůdcem byl mamut.  

Z celé bohaté skupiny se do dnešních dob 

zachovaly pouze dva druhy, slon africký a slon 

indický.  

Slon africký je největším dnes žijícím 

suchozemským živočichem vůbec. Velcí samci jsou 4 m vysocí a mohou 

vážit 5000 - 7500 kg. Slon indický dosahuje menší váhy i výšky. Africký 

slon žije dodnes hojně v rovníkových oblastech Afriky na stepích  

a v pralesích. Pralesní forma afrického slona je poněkud menší  

a vyznačuje se menšími a zaokrouhlenějšími ušními boltci než stepní 

forma. Indický slon žije divoce v pralesích Indie, na Cejlonu a na 

Sumatře. Kromě toho se chová jako krotké zvíře, určené k těžké práci, 

pro slavnostní průvody nebo k lovu na tygry. Kdysi se používalo 

indických slonů též jako válečných zvířat. Afrického slona se k práci 

nepoužívá, přestože i jej 

jde ochočit. 

   

  V přírodě žijí sloni 

v početných stádech. 

Sloní samice rodí obvykle 

jednou za čtyři roky po 

jednom mláděti. Doba 

březosti trvá 22 měsíců. 

Narozené mládě bývá 1 m 

vysoké a váží skoro  

100 kg. Několik hodin po narození se staví na nohy a následuje matku. 

Asi půl roku pije mateřské mléko ze struků, které má slonice mezi 

předníma nohama, a teprve pak se začíná živit též zelenou potravou. 

Sloni dospívají v deseti až dvanácti letech a mohou se dožít až 70 let. 

Hradilová Denisa, 8. C 



MÓDA 

Baleríny 

Dámské baleríny jsou oblíbenou obuví, která je v posledních 

letech opět in. Stačí se podívat na nabídku obchodů a naleznete tam 

tyto krásné boty, které se hodí na jaro i na léto, na procházku, do práce 

i do školy. Pohodlné baleríny jsou rozhodně skvělou volbou i na rok 2012. 

Výhodou je skvělá cena a velký výběr ve všech obchodech.  

K čemu se hodí baleríny? 

Baleríny pasují jak k sukni, džínům, tak i k šatům či kraťasům. 

Jedná se o univerzální boty, které se hodí ke každému oblečení a do 

každé příležitosti. Většinou jsou balerínky bez podpatku, ale naleznete 

je i s menším podpatkem či klínkem. Dále jsou na nich různé ozdůbky, 

jako jsou mašličky, korálky, kamínky nebo stužka. Také jsou dostupné  

i bez plné špičky. K tomu navíc může být špička zakulacená nebo naopak 

být do špičky. 

Jsou baleríny zdravé? 

Možná se i vy ptáte, zda jsou baleríny zdravé, protože nemají 

žádný podpatek (většinou) a jsou úplně rovné. Ve skutečnosti se jedná  

o nepříliš zdravou obuv, protože se může začít bortit klenba. Jedinou 

radou je střídat často baleríny s botami s menším podpatkem. Také 

můžete provádět masáže nohou a cvičit. 

Ať už si vyberete klasické nebo skládací baleríny, tak můžete vybírat  

z mnoha barev, stylů a značek. Každé balerínky jsou něčím výjimečným. 

Podívejte se na skvělé kousky na rok 2012. 

 

Výstupová Pavlína, 7. A 

 

http://modniweb.cz/damske-dziny-2012/
http://modniweb.cz/
http://modniweb.cz/tagy/moda-2012/


KAM ZA KULTUROU V UHERSKÉM HRADIŠTI 

Co bude v divadle: 

 Kdyby tisíc klarinetů 

 Oskar a růžová paní 

 Konkurz podle Grönholma 

 Penzion pro svobodné pány 

 Kalibův zločin 

 Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert 

Šenkyříková Valerie, 6. D

Co bude v kině: 

 3D Titanik 

 3D Piráti 

 Líbáš jako ďábel 

 Okresní přebor 

 3D Hněv Titánů 

 Můj vysvlečenej deník

3D Titanic 

Letos to bude 100 let, co se potopil Titanic. Při této příležitosti se 

stejnojmenný oscarový film vrací na plátna kin v jedinečném, precizním 

3D. Byl obrovský a luxusní. Lidé o něm ve své pýše říkali, že je 

nepotopitelný. Když vyplouval Titanic na svou první plavbu, byli na jeho 

palubě také chudý Jack a bohatá Rose. On vyhrál lístek v pokeru, ona 

měla pronajato jedno z nejluxusnějších apartmá. Prožili spolu 

nejkrásnější chvíle života a slíbili si, že už se nikdy 

nerozejdou - až do oné osudné noci, kdy pýcha 

lidstva narazila v Severním moři do ledovce, který 

Titanic neúprosně poslal ke dnu. Krásná romance se 

změnila ve zběsilý a tragický boj o záchranu.  Film 

Titanic získal v roce 1997 dohromady 11 Oscarů, 

včetně toho za nejlepší film.                               Burešová Klára, 6. C 



OPTICKÉ KLAMY 

Pohár nebo obličeje? 

 

 

 

 

 

 

 

Lední medvěd vycházející z vody nebo lachtan? 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

Sikora Tomáš, 7. A 



TEST 

MADAGASKAR 

 

1) Kde si schoval Alex 

dárek pro Mártyho? 

a) Mezi prsty. 

b) Za zuby. 

c) Za ucho. 

d) Za ocas. 

 

2) Kam chtěl utéct 

Márty? 

a) Na Madagaskar. 

b) Do zoo. 

c) Na nádraží. 

d) Do divočiny. 

 

3) Jak se jmenovala 

žirafa, která v tomto 

filmu vystupovala? 

a) Glorie. 

b) Alex. 

c) Melman. 

d) Márty. 

 

4) Jak se jmenoval král 

všech lemurů na 

Madagaskaru? 

a) Král Jelimán. 

b) Král Lemur. 

 

c) Král Fidži. 

d) Král Veverák. 

 

5) Kdo útočil na lemury  

a trhal je na kusy? 

a) Lvi.  

b) Tygři. 

c) Fosi. 

d) Mimoni. 

 

6) Jakou vodu prskali na 

Madagaskaru? 

a) Sladkou. 

b) Slanou. 

c) Kyselou. 

d) Hořkou. 

 

7) Co dal král Jelimán 

Alexovi při odjezdu? 

a) Po kokosu. 

b) Pusu. 

c) List. 

d) Svou korunu. 

 

8) Co vzkázal král 

Jelimán všem holkám 

na celém světě? 

a) Že jsou moc hezké. 



b) Že miluje všechny 

holky, které se umí 

hýbat. 

c) Že jsou ošklivé. 

d) Že jsou nudné. 

 

9) Koho šli hledat na 

hlavní nádraží? 

a) Alexe. 

b) Melmana. 

c) Glorii. 

d) Mártyho. 

 

10) Na čem byl Melman 

skoro závislý? 

a) Na lécích. 

b) Na mase. 

c) Na drogách. 

d) Na trávě. 

11) Co udělali tučňáci 

s posádkou lodi? 

a) Snědli ji. 

b) Poslali ji pryč na 

voru. 

c) Zmlátili ji. 

d) Utopili ji. 

 

12) Jak nazval Alex 

Melmana? 

a) „Ty piromane.“ 

b) „Ty pepane.“ 

c) „Ty mrtvolo.“ 

d) „Ty podivíne.“ 

 

13) Kam poslal Marty 

Melmana? 

a) Do vody. 

b) Do lesa. 

c) Do hrobu. 

d) Do písku. 

 

Dvouletá Daniela, 7. C 

 

 



CO MĚ VE ŠKOLE NEJVÍCE ROZESMÁLO 

 Nejvíce mě rozesmálo to, že jsem v 8. třídě místo na kabinet 

pana učitele zaklapala na toaletu. 

 

 Nejlepší, ale i nejbolestivější zážitek se mi stal 

v 7. třídě, kdy jsem s holkami vycházela z toalety 

a silou jsem otevřela dveře. Naneštěstí tudy 

zrovna procházel náš bývalý pan učitel na zeměpis 

a já jsem jej těmi dveřmi pořádně praštila. 

 

 Nejvíce mě pobavilo, když na prvním stupni 

spolužák spadl ze židle a paní učitelka se ho zeptala, jestli má 

všechny zuby. 

(Zážitky žáků 8. a 9. tříd.) 

 

Schránky důvěry 

Každého z nás někdy něco trápí. S některými 

problémy si umíme poradit sami, ale jsou zde  

i trápení, se kterými si nevíme rady. V takových případech se nejčastěji 

obracíme na své blízké, např. na rodiče, příbuzné, kamarády aj. Může se 

však stát, že nikdo takový, komu bychom se mohli svěřit, nablízku není. 

Pokud se někdy vy nebo vaši kamarádi dostanete do takové situace, 

nezoufejte, jsou zde totiž lidé, kteří vám rádi a anonymně pomohou. 

Můžete např. využít schránek důvěry, které fungují i na naší škole. Ve 

škole jsou dvě schránky. Obě dvě jsou umístěny v přízemí, jedna se 

nachází vedle třídy 7. C (chodba u přírodopisu) a druhá kousek od 

kabinetu angličtiny (chodba u keramiky). Do těchto schránek můžete 

vhazovat nejen vaše vlastní trápení, ale prostřednictvím 

schránky důvěry můžete pomoci i kamarádům. 



BULVÁR 

Victoria Beckham 

 Bývalá zpěvačka, módní návrhářka a manželka fotbalisty 

Davida Beckhama, Victoria Beckham se právě nachází v Hong Kongu, 

kam se vydala se svou dcerou Harper a se svým týmem spolupracovníků 

kvůli propagaci luxusních vozů, pro které navrhla interiér. A jak se dalo 

čekat, bývalá členka skupiny Spice Girls nabídla prostřednictvím 

fotografií pohled do svého soukromí. 

 Victoria se kromě jiného 

pochlubila snímkem, na němž je v županu  

a se skleničkou opojného moku v ruce. „Je 

tu spousta zábavy,“ okomentovala obrázek 

hvězda, která si trochu odpočinku jistě 

zaslouží. 

Vypadá to, že vytížená diva si svůj 

pobyt v Hong Kongu náramně užívá. A ještě 

aby ne. Na pár dní jí „odpadla“ starost o své ratolesti, kromě malé 

Harper, kterou má s sebou. Přes den ale nezapomíná na nákupy, během 

kterých jí dělá doprovod její tým. 

 

Lindsay Lohan 

 

  Místo toho, aby se předvedla v tom nejlepším 

světle, světová média reagují na středeční účast 

problematické herečky Lindsay Lohan (25) na galavečeru amfAR v New 

Yorku velmi rozpačitě. Ačkoli byla Lindsay precizně upravená a na sobě 

měla slušivé bílé šaty zdůrazňující její perfektní křivky, přesto vypadala 

o dost starší, než je její skutečný věk. Podepsalo se snad na jejím 

vzhledu kouření a zhýralý životní styl plný bujarých party? 

Polášková Michaela, 7. A 



LUŠTĚNÍČKO 

Najdi rozdíly 

 

VTIPY 

Víte, co mají společného muži a mraky? 

(Všechno! Když odtáhnou, nastane hezký den.) 

Jak zdvojnásobíte cenu Trabantu? 

(Naplníte mu nádrž benzínem.) 

 

A jak ztrojnásobíte cenu Trabantu? 

(Koupíte víčko na nádrž.) 

Co je největším přáním majitele Trabantu? 

(Dostat pokutu za překročenou rychlost.) 

Učitel k žákovi: „Kde leží Afrika?" 

Žák: „Na mapě..." 

Machálková Adéla, 7. A 



VTIPY NA POSLEDNÍ STRANU 

 Opilec zavolal na policii, že mu vykradli auto: „Člověče, ukradli 

mi přístrojovou desku, volant, brzdu, plyn, dokonce i řadicí 

páku!" Než stihli policisté začít něco dělat, zazvonil telefon 

znovu: „Ech, kašlete na to, omylem jsem vlezl na zadní sedadlo." 

 

 „Co je to tam za šum v posledních lavicích?" zlobí se učitelka. 

Zezadu se ozve: „To si Kamil otevřel atlas na stránce  

s Niagarskými vodopády!" 

 

 Pepíček je koktavý. Jeho kamarád Honza onemocněl a volá 

Pepíčkovi kvůli domácím úlohám. Pepíček zvedne telefon a koktá: 

„Tu tu tu...“. Honza na to: „Ach jo, zase je obsazeno!“ 

 

Řešení testu: 1B, 2D, 3C, 4A, 5C, 6B, 7D, 8B, 

9D, 10A, 11B, 12A, 13C. 
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