


Ženy, my ženy to máme těžší,
například když máme hezký účes a prší.

Nebo když s mužem musíme jít nakupovat,
v obchodě jsou naštvaní a musí pořád otravovat.

Nakupovat make-upy, řasenky a laky,
to zmate chlapům zraky.

Ale nakupovat pivo, rum i víno,
to zvládnou, i kdyby lilo.
Ženy potřebují muže,

který ji miluje a nosí jí růže.
Až najdeš toho hodného, šikovného a milého,
tak budeš vědět, že jsi našla toho pravého.

         Veronika Bednářová, 6. C
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VÍTÁME VÁS!

Máme pro Vás již čtvrté číslo časopisu Všeználek, ve kterém 
opět najdete mnoho zábavy i užitečných informací. Ani tentokrát zde 
nebudou chybět horoskopy,  vtipy,  testy,  básničky,  móda,  rozhovory  
a mnoho dalších užitečných věcí! Tento měsíc je také významný tím, že 
nás čeká pololetní vysvědčení, po kterém následují jednodenní pololetní 
prázdniny. Určitě se v tomhle měsíci máme na co těšit.  

  Martina Tománková, 8. B

Důležitá data v kalendáři:

31. 1. – Vysvědčení
4. 2. – Pololetní prázdniny

- Světový den boje proti rakovině
11. 2. - Světový den nemocných
14. 2. - Valentýn – Svátek zamilovaných

- Jarní prázdniny (do 20. 2.)
22. 2. - Den obětí zločinu

Únorový oslavenec:

Ashton Kutcher
Kutcher  se  narodil  7.  2.  1978  a  vyrostl  

ve městě Ilomestead ve státě Iowa, kde žil na farmě 
společně s rodiči, starší sestrou a bratrem, který je 
jeho dvojčetem. Aby získal finance na své vzdělání  
v  oblasti  biochemie,  musel  Ashton  pracovat  jako 
metař  prachu z cereálií.  Poté,  co ho objevil  místní 
hledač talentů, se Ashton přestěhoval do New Yorku, aby se prosadil 
v herectví.  Zahrál  si  např.  ve  filmech  Hele  vole,  kde  mám  káru?, 
Lovecká sezóna, Líbánky aj. 

       Daniela Dvouletá, 6. C
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ANKETA
O Plese SRPŠ

1) Byly jste na plese?
- Jasně!
- Ano.

2) Tančily jste polonézu?
- Ano.
- Ne.

3) Které vystoupení se vám na plese nejvíce líbilo? 
- Všechna vystoupení byla pěkná.
- Nevšímala jsem si vystoupení.

4) Líbila se vám diskotéka?
- Moc. Ty lasery, dým a dobré 

písničky….
- Ano a moc.

5) Byly jste více na diskotéce nebo na dechovce?
- To je snad jasné, ne? Na diskotéce.
- Přece nebudu na dechovce mezi rodiči.

6) Jaký jste měly celkový dojem z     celého dne?  
- Krásný,  skvělý  zážitek!  Chtěla  bych ho 

vrátit zpět.
- Úžasný,  ale  je  škoda,  že  to  byl  náš  

poslední  ples,  kde  jsme  byli  všichni 
společně. 

Odpovídaly: Klára Nováková
       Markéta Bílková         Nikola Honelová, 9. C
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HOROSKOP NA ÚNOR
Beran: Karty vypovídají,  že tento měsíc se neustále budete potýkat  

s financemi. Karta poustevníka vám dává šanci.
Býk: Karta zamilovanosti napovídá, že ve světě neexistuje dokonalé  

řešení.  Tento  měsíc  se  budete  potýkat  s  partnerem  a  také  
s výběrem. 

Blíženci: Tento  měsíc  se  nepohnete  z  místa.  Což  je  pro  vás  velmi
zničující.  Máte  před  sebou  těžký  úkol,  někomu  pomoci  
a přeci neudělat zmatek.

Rak: Karta Ďábla vám dává ponaučení,  že nesmíte podceňovat zlo.  
Budou vás strhávat emoce a vášně, je čas vylézt z ulity, ale  
jednejte opatrně. Jste miláčkové společnosti, dopřejte si ji.

Lev: Slunce je vaše karta a také Slunce vás po celý měsíc bude hřát. 
Je to energie pro vás, nabíjí vás, uzdravuje.

Panna: Většina zrozenců Panny dostane tento měsíc novou naději od  
Hvězdy.  Jsou  tu  nové  lásky,  přátelství,  ale  i  obchodní  
transakce.

Váhy: Hlídejte si dobře své finance, dostanete novou inspiraci, jak je
rozmnožit. Vaše myšlenkové pochody Mág zrychlí a využije.

Štír: Chovejte se k druhým tak, jak chcete, aby se chovali oni k vám. 
Tento měsíc vám Císař dává ponaučení.

Střelec: Blázen si s vámi hraje. Probudí ve vás divokost. Neriskujte,  
dny  k  tomu  budou  nabádat  a  Blázen  se  vám  jen  vysměje. 

Kozoroh: Tento  měsíc  vám  esa  disků  dávají  možnost  si  finančně  
polepšit.  Nebudete  na  tom  špatně.  Začnete  i  něco  mnohem  
výnosnějšího.

Vodnář: Princ  holí  vám dodá sebedůvěru.  Budete mít  pochopení  pro  
lidi  okolo  sebe.  Mnozí  mohou  tento  měsíc  díky  své  ohnivé  
energii od Prince získat povýšení, či přidáno.

Ryby: Karta Smrti vám dává do vínku vědění, že smrt je jen přechod
ze tmy do světla. Je to karta změn, něco nového vám může  
začít. Ať jde o vztah, práci, či životní styl.

         Marek Brunclík, 9. C
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ZVĚŘINEC
NEJOBLÍBENĚJŠÍ MAZLÍČCI

Jací domácí mazlíčci jsou ti nej a proč? To se dozvíte v našem 
dnešním článku o nejoblíbenějších domácích mazlíčcích. Pes, kočka...? 
Co  myslíte,  jaká  zvířata  se  umístila  na  dalších  místech  v  žebříčku 
oblíbenosti?

Oblíbený domácí mazlíček číslo 1 – PES
Domácím  mazlíčkem  číslo  jedna  není  nikdo  jiný  než  pes.  Mezi 
nejoblíbenější  plemena  psů  patří:  zlatý  retrívr,  yorkšírský  teriér, 
labradorský retrívr aj. 

Oblíbený domácí mazlíček číslo 2 - KOČKA
Oblíbeným mazlíčkem číslo dva je bezesporu kočka.  V poslední  době 
roste počet lidí, kteří při výběru domácího mazlíčka volí kočku místo 
psa, protože je méně náročná. Mezi nejoblíbenější kočičí plemena patří: 
perská kočka, evropská krátkosrstá kočka, siamská kočka aj.

Oblíbený domácí mazlíček číslo 3 – MORČE
Morče  je  v  dnešní  době  nejoblíbenějším  a  nejčastěji  chovaným 
hlodavcem. Je to roztomilé a společenské zvíře, takže bude rádo, když 
mu  pořídíte  kamaráda.  K  ubytování  morčete  můžete  použít  klec, 
plastovou přepravku nebo speciální terárium.

Oblíbený domácí mazlíček číslo 4 – ANDULKA
Andulka  vlnkovaná je malý  papoušek původem z Austrálie.  Díky  svojí 
hravé roztomilé povaze a krásnému zbarvení patří mezi nejoblíbenější 
chované papoušky po celém světě.

Oblíbený domácí mazlíček číslo 5 - HADI
Dalšími  oblíbenými  mazlíčky  jsou  hadi.  Někomu  nahání  strach,  pro 
někoho jsou koníčkem.  Mezi  nejčastěji  chované  hady  u  nás  můžeme 
zařadit užovky, korálovky a zmiji růžkatou. 

     Anežka Fryštáková, Denisa Churá, 8. B
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ZE SPORTU
HOKEJ

Velice podobný hokeji je také florbal,  který se hraje v hale  
s  plastovými  hokejkami  a  lehkým  děravým  míčkem  na  obdélníkovém 
hřišti.  Hokej  je  kolektivní  sport,  ve  kterém  soupeří  dva  týmy  mezi 
sebou a  snaží  se dostat  puk nebo tvrdý míček do soupeřovy branky 
pomocí hokejek.

Hlavní formy hokeje jsou  :   

• Pozemní  hokej -  hrával  se  na  travnatém  povrchu,  ale  dnes  
se spíše hraje na umělé trávě (olympijský sport). 

• Lední  hokej -  hraje  se  na  ledě  s  malým  černým  gumovým 
diskem, tzv. pukem  (olympijský sport). 

• Sledge hokej - je zvláštní varianta ledního hokeje určená pro 
osoby s těžkým postižením dolních končetin. 

• Hokejbal - hraný s míčkem na betonovém či asfaltovém hřišti. 
• Bandy - je hokej hraný na ledě, ovšem s míčkem. Jedná se také 

o ruskou národní hru.  
• In-line hokej - hraje se na kolečkových in-line bruslích.

 Lukáš Belant, 9. C
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Způsoby mučení za vlády Josefa I.

Španělská bota:
Nebo-li hnátní kloub - nástroj na drcení nohou. Skládal se ze dvou želez 
zaoblených  do  tvaru  lýtek  s vnitřními  hřeby.  Bota  se  při  mučení 
utahovala.

Suché trápení:
Nebo-li natahování na žebřík - u tohoto mučení docházelo k vykloubení 
rukou  a  potrhání  svalů.  S dotyčným,  položeným zády  na  žebřík  a  se 
svázanýma  rukama  připoutanýma  k horní  příčce,  kat  různě  otáčel  
a hýbal, zatímco jeho pomocník napínal.

Světlé trápení:
Stejné  mučení  jako  v předešlém  případě.  Navíc  jako  speciální  bonus 
pálil kat opakovaně dotyčného svazkem svíček.

Kozel:
Svázání  do  kozelce  a  vytažení  za  pomoci  kladky  ke  stropu  mučírny 
s pověšeným závažím na nohách.

Tak  a  tyto  způsoby  mučení  se  pokuste  rozdělit  na  lehčí  a  těžší. 
Popravdě, nechtěla bych žít v té době a být odsouzena.

Španělská  bota  (Tak  co  holky,  nechcete  být 
originální?)

Zdroj: Děsné české dějiny - Pyskatí Habsburkové.

    Michaela Machová, 9. B
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MÓDA
CO SE NOSÍ V LONDÝNĚ

Elegantní Crazy

         Anežka Fryštáková,
          Denisa Churá, 8. B

KAM ZA KULTUROU V UHERSKÉM HRADIŠTI

Kino Hvězda Slovácké divadlo

Shrek: Zvonec a konec Harold a Maude
Harry Potter a Relikvie smrti Bůh masakru
Nevinnost Cikáni jdou do nebe 
Cizinec Modré květy
Tři dny ke svobodě Pinocchio
Fimfárum - Do třetice všeho dobrého

          Jaromír Talák, 7. A
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UHODNEŠ?

Co dělá osel, když na něj svítí slunce?
(Stín.)

Co je maximální blbost? 
(Koupit si za poslední peníze peněženku.)

Je to stříbrné a létá to. Co je to?
(Kuře v alobalu.)

Je to zelené a otáčí se to o 360 stupňů. Co je to?
(Žába v mixéru.)

        Kamila Fraňková, 8. C

ZAJÍMAVOSTI

• Nejpomalejší zvíře  : Nejpomalejším zvířetem není hlemýžď, jež 
se svými třemi metry za hodinu obsadil  2.  místo,  ale  mořský 
koník,  který se pohybuje rychlostí 2,5 centimetru za minutu  
(1,5 metru za hodinu).

• Nejkratší řeka:   Za nejkratší řeku je považována D River, která 
se nachází ve městě Lincoln City v americkém státě Oregon  
a spojuje Tichý oceán s jezerem Devils Lake. Je dlouhá pouhých 
36 metrů (délka závisí na přílivu). Konkurenty jsou Roe River ve 
státě Montana (61 m) a dle nepotvrzených informací hlavně řeka 
Reprua  v  Abcházii,  která  údajně  měří  pouhých  
18 metrů!

• Nejsložitější  jazyk  :  Nejsložitějším  jazykem  na  světě  je 
nejspíše vzácná řeč amazonských indiánů známá pod označením 
tuyuca. Největším problémem jsou jednoznačně rody, kterých 
je mezi 50 až 140. Pro srovnání čeština má pouze tři – ženský, 
mužský a střední.
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TESTÍK
O Vesmíru 

1) Jak se jmenoval první 
    člověk ve Vesmíru?

a) Gagarin
b) Lajka
c) Sputnik
d) Armstrong

2) Jak se jmenoval první
    člověk na Měsíci?

a) Armstrong
b) Gagarin
c) Newton
d) Lajka

3) Kolik je planet?
a) 8
b) 6 
c) 4
d) 10

4) Roku 2006 jsme jednu 
    (teď už bývalou) planetu 
    přestali  řadit mezi naše 
    ostatní  planety. Jak se 
    tahle planeta jmenovala?

a) Neptun
b) Uran
c) Pluto

d) Země

5) Jak se jmenoval první pes ve 
    Vesmíru?

a) Lajka
b) Pluto
c) Newton
d) Sputnik

6) Jak se jmenuje dráha, která 
    je ve Vesmíru?

a) Karamelová

b) Čokoládová
c) Mléčná
d) Oříšková

  Martina Tománková, 8. B
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BULVÁR

Verešová ve Špindlerově Mlýně: 
„Andreo, super oblečení, ale umíš lyžovat?“

Andrea se letos předvedla v bílé barvě a kožešině.  Každý rok 
všichni netrpělivě čekají, jaký obleček a model lyží si na zimní sezonu 
pořídí modelka Andrea Verešová (30). Ženám její kombinézy lemované 
kožešinou nedají hodně dlouho spát a lyže se zlatým vázáním už dávno 
tvoří  dějiny  Špindlerova  Mlýna.  Ale  viděl  někdy  někdo  Verešovou 
lyžovat?

Podívejte se na zimní oblečení Verešové! 

cc

         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 MAXEROVOU

1) Líbí se Vám ve škole?
     Ano, líbí, i když jsem zde zpočátku trošku bloudila.

2) Jaké předměty učíte zde na naší škole?
     Učím český jazyk, výchovu k občanství a dramatickou výchovu.

3) Máte přítele (manžela)?
     Ano, mám přítele.

4) Bydlíte tady ve Starém Městě?
     Ne, dojíždím z Uherského Hradiště.

5) Jste spokojena se svými žáky?
    No, jak s kým, někteří mě malinko zlobí:-). Ale většinou jsem
    spokojená.

6) Co jste dostala od Ježíška?
     Spoustu krásných věcí. 

7) Plánujete do budoucna mít děti? Kolik?
    Určitě bych chtěla mít děti. Tak jedno nebo dvě.

8) Jakou školu máte vystudovanou?
     Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity.

9) Jakou třídu jste si oblíbila? 
     Každá třída je jiná, je těžké říct, která je horší a která lepší. Mám
     ráda všechny.

10) Na jaké filmy/seriály se díváte?
      Sledovat televizi moc nestíhám, ale pokud mám čas, tak si vybírám 
      podle nálady. 

    Tereza Schützová, 9. C 
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VTIPY NA POSLEDNÍ STRANU

• „Pepíčku, proč nekreslíš tatínkovi vlasy?“ 
„Protože nemám plešatou pastelku.“

• Pepíček se ptá maminky: „Táta mi říkal, že pocházíme z opice, je 
to pravda?“ 
„Nevím Pepíčku, já všechny příbuzné z tátovy strany neznám!“

• Malý Pepíček přiběhne domů a ptá se: „Tati, co je to mozek?“
„Dej mi pokoj, já mám v hlavě úplně jiné věci!“

• „Pepíčku, řekni nám, kdy se píše čárka?“ 
„Prosím, čárka se píše, když vrchní donese nové pivo.“

• „Mami, dáš mi dvě koruny na lízátko?“ 
„Ale Pepíčku, vždyť už jsi velký kluk!“ 
„Tak mi dej dvacku na pivo!“

      Iveta Opluštilová, 8. B

Řešení testu O Vesmíru: 1)a, 2)a, 3)a, 4)c, 5)a, 6)c.
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