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Ráno mě budík u ucha zvoní,
mamce se vymlouvám, že mě 

hlava bolí.
To všechno jen, abych do školy 

nemusel jít
a pětky z testů v žákovce mít.

Nakonec tam stejně jdu,
po ránu si ještě oči mnu.

Hned první hodinu poznámku 
v žákovce,

protože v hodině nic dělat se mi 
nechce.

Poslední hodinu za trest,
píšeme všichni těžký test.

Potom, až škola nám skončí,
všichni se s ní rádi rozloučí.
Až dojedu domů, sednu si 

k počítači
a nad úlohou se mi budou klížit 

oči.

 
A nastane ten den,

kdy do školy chodit už nebudem.
Nanuky budou,

nikdo neumře nudou.
Všichni se budou jen bavit,

někteří budou i slavit.

Babičkám vysvědčení ukážeme,
že jsme chytří dokážeme.
Potom nám odměnu dají,

někteří ale dvojky z chování 
tají.

Jiní se však na školu těší
a vůbec si z toho hlavu nevěší.
Na koupaliště všichni chodíme,

co jiného dělat, nevíme.
Ale až prázdniny skončí,

všichni si do vody naposled 
skočí.

Užijí si zbytek prázdninového 
dne,

než jim tu volnost škola vezme.

Veronika Bednářová, 6. C
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VÍTÁME VÁS!

Už jen měsíc a jsou prázdniny. Venku už máme 
krásné  počasí  a  nejeden  neodolá  pokušení  skočit  do 
ledového  bazénu.  Než  se  nadobro  oddáme  sluníčku  
a dvouměsíčním prázdninám, čeká nás ještě měsíc školy 
a s ním i poslední vydání časopisu Všeználek, ve kterém ani tentokrát 
nebudou chybět vtipy, móda, rozhovory, testy a mnoho dalšího! Než se 
však s Vámi rozloučíme, chceme Vám popřát hodně sil do konce školního 
roku a hlavně veselé prázdniny plné nových zážitků. Budeme se na Vás 
těšit opět v novém školním roce.  Mějte se krásně!

Martina Tománková, 8. B

Důležitá data v kalendáři:
1. 6. Mezinárodní den dětí

         5. 6. Světový den životního  
prostředí

         12. 6. Mezinárodní den boje za 
odstranění práce dětí

14. 6. Světový den dárců krve
19. 6. Den otců  
1. 7. Prázdniny

Červnový oslavenec:
Gabriela Gunčíková

Gabriela  se  narodila  27.  6.  1993  v Jankovicích. 
Tato  talentovaná  zpěvačka  se  do  povědomí  veřejnosti 
dostala hlavně díky soutěži Česko-Slovenská SuperStar, 
ve které  se  probojovala  až  do  úplného  finále.  Gábina 
studuje  na  gymnáziu  a  mezi  její  největší  zájmy  patří 
hudba. Ráda poslouchá tvrdší rockovou a metalovou muziku.   

Daniela Dvouletá, 6. C
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ANKETA
Výlety

1) Byli jste už na výletě. Jestli ano, kde?
 Teprve na výlet pojedeme, a to do Rožnova pod Radhoštěm.
 Pojedeme do Mikulova.
 Byli jsme v Rožnově pod Radhoštěm.

2) Na kolik dní jste tam byli/pojedete?
 Pojedeme na dva dny.
 Jedeme na tři dny.
 Byli jsme tam dva dny.

3) Byli jste/budete ubytováni v chatkách nebo v budově?
 Budeme v chatkách.
 Budeme ubytovaní v budově základní školy.
 Byli jsme v chatkách.

4) Kteří učitelé s vámi jeli/pojedou?
 Pojede s námi paní učitelka Věra Mlčúchová a Inka Kubíková.
 Pojedou s námi páni učitelé Jan Zábranský a Radim Křivák.
 Jely s námi paní učitelky Jarmila Balážová a Pavlína Malinová.

5) Nejlepší bod programu?
 Těším se na lanové centrum.
 Nejlepší bude bowling a pizza.
 Nejvíc se mi líbil Gibon park.

6) Měli jste/budete mít stezku odvahy?
 Uvidíme, jestli budeme mít.
 Nevíme, jestli bude.
 Neměli, ale hráli jsme schovávanou.

Odpovídaly: Martina Tománková z 8. B, holky z 9. B 
 a Tereza Bartková z 9. C     Michaela Machová, 9. B 
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HOROSKOP NA ČERVEN

Beran: Úsilí, které jste vynaložili v předchozím období, bude konečně 
zúročeno. Měsíc červen bude příznivým obdobím ve vztazích.

Býk: Nesváry,  které  komplikovaly  váš  rodinný  a  partnerský  život  
během předchozích měsíců, začnou pomalu ale jistě ustupovat.

Blíženci: Měsíc červen vám přinese do života něco nového. Bude se  
jednat  o  zvrat  ve vašem osobním životě.  Nabízí  se  objevení  
toho pravého partnera.

Rak: Hvězdy  budou  přát  všem  podnikavcům,  ať  už  půjde  
o pracovní záležitosti nebo o koníčky.

Lev: Aniž byste si to uvědomili, poblouzníte jistou osobu. Vzplane 

k  vám takovou  vášní,  až  by  pro  vás  mohly  být  její  projevy  
nepříjemné. Nedejte se!

Panna: Ačkoliv jste jarní splašení hormonů nijak výrazně nezpozorovali, 
teď v létě vám to organismus vynahradí. Bezhlavě se zamilujete.

Váhy: Vaše noční  můry  o  tom,  kde  seženete  peníze  na  prázdniny  
a dovolenou, budou s příchodem června zažehnány. Stane se tak 
zásluhou náhody, která vám umožní přivydělat si něco navíc.

Štír: Únava, která vám poslední dobou komplikuje život, nepochází  
z  fyzické  vytíženosti,  ale  ze  stereotypu,  do  kterého  jste  
zabředli. Měli byste s ním proto zatočit. Vydejte se za zábavou.

Střelec: V měsíci červnu se střelcům bude dařit především po pracovní 
stránce. Radostné události vás čekají ale i v osobním životě.

Kozoroh: Budete čelit problémům. Tato situace vás přiměje, abyste se 
 zamysleli nad svými životními prioritami. Pomůžou vám přátelé.
Vodnář: Samota vás přiměje k tomu, abyste zvažovali  návrat k vaší  

dávné lásce. Šance na úspěch existuje.
Ryby: Neseďte po večerech doma u televize, vyrazte do společnosti. 

Nestraňte se cizím lidem, dejte šanci k seznámení každému, kdo 
s vámi naváže rozhovor.
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ZVĚŘINEC
Jaké zvíře se k tobě hodí?

1. Vadí ti špína? 2. Máš čas starat se o zvíře?
a) Ano. a) Ne.
b) Podle toho, kolik té špíny je. b) Jen někdy.
c) Ne. c) Ano.

3. Chtěl/a bys zvíře pro užitek, nebo pro zábavu?
a) Spíš pro mazlení.
b) Pro zábavu a mazlení, ale taky malinko k užitku.
c) Pro užitek a zábavu. (Trochu mazlení by ale nevadilo).

4. Jsi schopen/schopna udělat pro zvíře vše, aby mělo zábavu 
    i dostatek volnosti (možnost být v přírodě)?
a) Moc ne, jen trochu.
b) Skoro všechno.
c) Zvířeti chci vyhovět ve všem.

5. Dovolí ti rodiče mít velké zvíře?
a) Ne.
b) Dovolí mi, abych si pořídil/a zvíře střední velikosti.
c) Ano.

Vyhodnocení:
Pokud máš nejvíce odpovědí:
A) Nemáš moc času starat se o zvíře, a tak se k tobě hodí jen malá  
     zvířata. Doporučujeme křečka nebo morče.

B) Máš čas jen někdy, tak právě proto by se k tobě hodila nenáročná 
    kočka.

C) Máš  pravděpodobně hodně času. Zvíře by ti  až tak nemělo dělat  
     problém. Hodí se k tobě snad všechna zvířata. Zkus třeba psa.

Anežka Fryštáková, Denisa Churá, 8. B
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MÓDA
Punk styl proniká do moderního světa

Punk  spojuje  mnoho  tvůrčích  činností.  Punk  je  hudba,  móda, 
osobitá kultura.  Dává možnost odlišit se a nejít slepě s davem – být 
originální a hlavně nekomerční. V době, kdy jsou v oblibě cvočky, jiné 
kované  ozdoby,  zipy  a  do  popředí  se  dostává  svoboda  oblékání,  je 
punkové  oblečení  velmi  populární.  Nepřehlédnutelné  jsou  hlavně  číra 

nebo  „kohouty“.  Tento  styl  je  označován  za 
provokativní.  Není  těžké  poznat  punkový  styl  – 
pokované a ocvočkované tašky, placky, bundy, těžké 
punkové boty.  Typické jsou také výrazné náramky 
se špičatými cvočky a pokované pásky.

Anežka Fryštáková,
Denisa Churá, 8. B

KAM ZA KULTUROU V UHERSKÉM HRADIŠTI

Kino Hvězda Slovácké divadlo
Medvídek Pů Cikáni jdou do nebe 
Králova řeč Bůh masakru
Zdrojový kód Dalskabáty hříšná ves 
  aneb Zapomenutý čert
  Rychlé šípy
  Harold a Maude 

Jaromír Talák, 7. A
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SPORT
Mistrovství světa

Naši hokejisté skončili na krásném 3. místě. Poslední zápas jsme 
hráli opět s Ruskem. Vyhráli jsme 7:4. Byl to napínavý zápas. Rozhodlo 
se  až  ve  3.  třetině.  Jaromír  Jágr  byl  oceněn  nejlepším  hráčem.  
 Celý turnaj vyhráli Fini, kteří zvítězili nad Švédy 6:1. Příští MS 
bude ve  Finsku v Helsinkách.  Ve  skupině  budeme mít  nejspíš  Rusko  
a Švédsko. 

Lukáš Belant, 9. C
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Vladislav Jagellonský 

Vladislav  Jagellonský  nastoupil  na  český 
trůn po králi Jiříkovi z Poděbrad.  Ve dvaceti letech 
uzavřel  v zastoupení  sňatek  s ovdovělou 
dvanáctiletou  hlohovskou  kněžnou  Barborou 
Braniborskou.  Nikdy  si  ji  však  nepřevzal,  aby  ji 
uvedl  do  Prahy.   Vladislav  se   prý  cítil  vázán 
manželským  slibem,  přesto  už  po  roce  promýšleli 
jeho rádcové novou, výhodnější svatbu. Dlouhou dobu usiloval Vladislav 
Jagellonský  o  rozvod,  ale  až  téměř  po  třiceti  letech  byl  vyslyšen.  
Se svou první ženou tedy vlastně vůbec nežil. 

Deset  let  před  uznáním  rozvodu  se,  po  své 
korunovaci,  oženil  s Beatricií  Neapolskou.  Toto 
manželsví bylo bezdětné, a protože byl Vladislav stále 
ženatý s Barborou Braniborskou, tak i neplatné. Jeho 

třetí  ženou  byla  Anna  z Foix  
a  Candale.  S tou  se  mu  konečně 
podařilo  zplodit  potomky,  dceru 
Annu  a  syna  Ludvíka.  Když  byly 
malé  Anně  tři  roky,  podepsal 
Vladislav  smlouvu  s římským 
králem Maxmiliánem I. Stálo v ní, 
že  si  jednou  Anna  vezme 

některého  z Maxmiliánových  vnuků  nebo,  když  se 
Vladislavovi  narodí  syn  (což  se 
stalo),  vezme  si  Maxmiliánovu 
vnučku  Marii.  Smlouva  byla 
dodržena  v obou  směrech,  tím 
bylo  také  rozhodnuto  o  osudu 
Českých zemí na dalších 400 let.

(Křivoklát – sídlo Vladislava Jagellonského)     Michaela Machová, 9. B
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LITERÁRNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY

V letošním  roce  se  do  tradiční  literární  soutěže  pořádané 
knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti a  dalšími 
knihovnami Zlínského kraje přihlásilo opět i  několik našich žáků. Tito 
mladí spisovatelé šli se svou kůží na trh a odvaha se vyplatila  hlavně 
Lucii  Korvasové a Jaromíru Talákovi,  kteří oba dva obsadili  v soutěži 
nazvané „Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně…“ pěkná 
druhá místa v kategorii 6. a 7. třída. Lucie v poezii a Jaromír v próze. 
A protože jsou jejich texty opravdu krásné a zdařilé, o čemž svědčí  
i  to,  že  jejich  práce  byly  vybrány  z celkových  730ti  příspěvků,  se 
časopis  Všeználek  rozhodl,  že  by  byla  škoda,  kdyby  se  s vámi o  ně 
nepodělili. Lucii i Jaromírovi gratulujeme a přejeme jim, aby je jejich 
múza neopustila a napsali ještě řadu krásných básní a povídek.

Konec lásky překrásné
Lucie Korvasová, 6. D

Spisovatel: Slova, co mi ruka píše,
slova, jež mají být její poslední.
Přečtěte si jinou báseň spíše.
Zde naleznete jen utrpení.

Isabella: Utrpení mého srdce,
co údery vynechává.
Toužím usnout tak sladce
a snít o snu, co se věčně zdává. 
Psaní mé se v ruce třese,
mokrý od slz papír mám.
Snad vítr ti odnese
slova, co prázdnotě vykládám.
Konec mého psaní,
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jež namířeno má k tobě.
Poslední řádek než nadejde snění:  
Miluji tě, Edwarde, v jakékoli době!

Anděl: Dohořela tvoje svíčka
v pozdní hodinu dnes.
Jen zavři víčka, 
teď musíš do nebes. 
Moje milá, proč jsi tak pospíchala
od života pozemského? 
Kdybys chvíli počkala,
osud by ti vrátil milého. 
Podívej se, on tam sedí,
v náruči jen tvé tělo.
Kolem něho lidé bledí,
těm budeš chybět,
milá Bello. 

Spisovatel: Našel chlapec její psaní,
v něm řádky tak bolestné.
Rozhodl se tedy jít za ní,
tak byl konec lásky překrásné.  
Skončila dívka v nebesích,
však chlapce temnota vzala.
Že tahle báseň postrádala smích?
Já vás varovala… 
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O deštníku, který se bál vody

Jaromír Talák, 7. A

Tak v prvé řadě si musíme povědět, proč se tenhle deštník tolik 
bál vody. Jeho otec i matka byli deštníky. Protože byli ale pokusnými 
deštníky, vědci na nich zkoušeli nejrůznější pokusy. Tak například vzali 
velký a silný ventilátor a testovali je ve větru. Při 100 m/s ještě zůstaly 
rozevřené.  Ale  při  110  m/s  se  úplně  otočily  a  než  jako  deštníky, 
vypadaly spíše jako radary. To ovšem nebylo všechno utrpení.

Musely ještě podléhat krupobití, bouřce a kyselým dešťům. Ty 
se jim nakonec staly osudnými. Jednoho dne strčili vědátoři pod sprchu 
několik deštníků (a mezi nimi i rodiče našeho strašpytle) a pustli na ně 
kyselý déšť. „Doufám, že naše pokusy nebudou marné,“ řekl nejstarší 
z vědců, známý svými pokusy na nejrůznějších věcech – od tužek přes 
počítače až po auta. Kyselý déšť se valil na deštníky plnými proudy. Ty 
ovšem nevydržely a dokonale nepromokavá látka se na nich rozpadla. Či 
spíše úplně zmizela a zůstala jen holá kovová kostra.  A ta již nebyla 
k ničemu. Proto byly ostatky vyhozeny o železných nedělích na sběrný 
dvůr. To byl důvod, proč měl jejich syn panickou hrůzu z vody. 

Vždycky, když chtěl někdo vyjít do lijáku a snažil se ho otevřít, 
nikdy se mu to nepodařilo. A když už se to 
podařilo, tak se hned zavřel. Proto ho nikdo 
nechtěl,  a  tak  šel,  jak  se  říká,  z ruky  do 
ruky.  Často  byl  dáván  lidem,  které  neměl 
dárce  moc  v lásce.  Zajímavé  je,  že  tenhle 
deštník byl o dost odolnější než jeho rodiče. 
Proto by se teoreticky neměl bát ani větrů, 
ani krupobití, tím méně deště. Ale v praxi se 
zkrátka  bál,  což  byla  pro  mnohé  lidi 
nevysvětlitelná  záhada.  Každý  déšť 
považoval  za  kyselý.  I  při  sebemenším 
mrholení  se  domníval,  že   z oblohy  padá 
přinejlepším  síra.  Poslední  majitel  ho  odnesl  ke  svému  známému, 
opraváři  deštníků.  Při  předávání  majitel  prohlásil:  „Ten  deštník  není 
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normální!  Snad  je  to  vynález  Járy  Cimrmana,  protože  ten  vynalézal 
takové  věci,  které  měly  skrytý  význam!  Tady  ale  něco  podobného 
nevidím!“ a odešel si koupit nový, neboť nevěřil, že by s tím mohl někdo 
něco udělat. Opravář to však dokázal. Jako jediný na světě rozuměl řeči 
deštníků. Vyslechl si jeho problém a odvedl si ho k psychiatrovi. Ten si 
původně  chtěl  do  ordinace  pozvat  jeho,  poněvadž  nepovažoval  za 
normální,  když  někdo tvrdí,  že  vyšetření  potřebuje  deštník a  ne  on. 
Nakonec  uvěřil  a s pomocí deštníkářova tlumočení   si   vyslechl jeho 
nářek. Na závěr prohlásil, že na strach se musí strachem. Ať prý polévá 
deštník vodou. Jiné rady není.  Opravář poděkoval,  a protože ho jeho 
původní majitel nechtěl, ponechal si ho. A skutečně se mu podařilo ho 
z fobie  vyléčit  a  on se stal  normálním deštníkem, nejlepším přítelem 
člověka v přeháňce.

UHODNEŠ?

Víte, jaký je rozdíl mezi velbloudem a člověkem?
(Velbloud může pracovat celý týden bez pití, člověk může pít celý týden 
bez práce.)

Jde 10 opičáků po lávce a jeden spadne. Kolik jich přejde lávku?
(Ani jeden. Opičáci se opičí.)

Jaký je rozdíl mezi mrazem a traktorem? 
(Když vám přejede po zádech mráz, dá se to 
vydržet.)

Co mají společného muži a mraky?
(Hodně. Jakmile odtáhnou, nastane hezký den.)

Jaký je rozdíl mezi mužem a mléčným zubem?
(Mléčný zub ví, kdy má vypadnout.)

Kamila Fraňková, 8. C
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VÝLET DO VÍDNĚ
Škola  19.  května  pořádala  výlet  do  Rakouska,  hlavního  města 

Vídně. Jako dozor jela paní učitelka  Jitka Baná a  Eva Ertlová. Byli 
jsme v sídle OSN, v Prátru na kolotočích a v hlavním městě na památky: 
Hofburgu, Stephansdomu aj.

Prátr

Lukáš Belant, 9. C
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TESTÍK 
Harry Potter a relikvie smrti – 1. část filmu

1) S kým letěl pravý Harry, 
    když na začátku filmu navždy 

    odcházel z domu?
a) Alastor Moody
b) Rubeus Hagrid
c) R. J. Lupin
d) Kingsley Pastorek

2) Na čem letěl?
a) Na testrálovi
b) Na koštěti
c) Na motorce
d) Na hipogryfovi

3) Komu byl Harry na svatbě?
a) Lupinovi a Tonksové 
b) Billovi a Fleur
c) Longbottomovi a 

Láskorádové
d) Ronovi a Hermioně

4) Co se stalo Ronovi, když se 
    na začátku filmu 
    přemísťovali z ministerstva?

a) Zlomil si nohu
b) Rozštěp ruky
c) Otřes mozku
d) Zlomil si ruku

5) Kdo na konci získal 
    Brumbálovu mocnou hůlku?

a) Harry
b) Lupin
c) Voldemort
d) Nikdo

6) Co se ukrývalo v jezeře, do 
    kterého Harry skočil, aby TO
    vylovil?

a) Brumbálovo tělo
b) Brumbálova hůlka
c) Ron
d) Nebelvírův meč

Martina Tománková, 8. B
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BULVÁR
Tyhle dvě slečny jsou dcery šéfa FORMULE 1.

Berniemu  Ecclestoneovi  se  zřejmě  daří  vše,  na  co  sáhne. 
Úspěšný  je  nejen  jako  podnikatel  a  šéf  F1,  ale  také  umí  „dělat“ 
překrásné dcery. Tamara (26) a Petra (24) jsou každá úplně jiná, ale 
obě  jako  obrázek.  Brunetka  Tamara  se  nyní  stala  dokonce  tváří 
společnosti  vyrábějící  luxusní  spodní  prádlo  Ultimo  lingerie.  Na 
šestadvacetileté dceři britského automobilového funkcionáře je navíc 
patrná podoba s jednou z nejkrásnějších žen světa.

Veronika Čechmánková, 8. B
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LUŠTĚNÍČKO

OPTICKÉ KLAMY
Co vidíte? Moře nebo dítě?

Lukáš 
Belant,

 9. C
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KOMIX

Simona Genrtová, 6. C
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ROZHOVOR S PANEM UČITELEM J. ZÁBRANSKÝM

1) Jaké předměty učíte na naší škole?  

No, učím tělocvik a přírodopis.

2) Kolik Vám je let?  

Je mi 37.

3) Učil jste už někdy na nějaké jiné škole?   

Ano, nějaký čas jsem učil na UNESCU. 

4) Který sport máte nejraději?  

To je jasné. Volejbal! 

5) Kolik máte dětí?  

Mám dvě krásné holky.

6) Chodíte se svojí rodinou na výlety? Jestli ano, kam?  

Nejčastěji chodíme do Kunovského lesa.

7) Jaký typ žen Vás přitahuje?  

Moje manželka. (Tak to máme holky smůlu. )

8) Jakou činnost máte nejraději?  

Miluji spánek!

Děkujeme panu učiteli za rozhovor.

 Tereza Schűtzová, 9. C
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VTIPY NA POSLEDNÍ STRANU

• Přijde Krakonoš do pekárny a říká: „Já si vezmu půlku Šumavy!"

• Přijde zebra k fotografovi. Fotograf se ptá: „A fotečky budete 
chtít černobílé nebo barevné?"

• V televizi při vědomostní soutěži se ptá moderátor soutěžící: 
„Otázka  z  náboženství:  Jak  se  jmenuje  křesťanský spasitel  
a jak se jmenují  jeho rodiče?" Soutěžící  se hluboce zamyslí  
a odpoví: „JežišMarjáJózefe... tak to si teď nevzpomenu."

• Vystoupí  dvě  blondýnky  z  auta  a  zabouchnou  si  vevnitř  klíč. 
Jedna se zkouší dostat dovnitř pilníkem a druhá rukama. V tom 
začne hřmít a jedna říká: „Ježíši Jano, začíná pršet a my jsme 
nezatáhly střechu.“

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