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HÁDANKY 
 

 

 Jaký je rozdíl mezi mrazem a traktorem? 

(Když ti po zádech přejede mráz, dá se to 

vydržet.) 

 

 Blondýnka a brunetka vypadnou z letadla. 

Která dopadne první?  

(Brunetka, protože blondýnka se musí ptát na cestu.) 

 

 Ovlivnil automobilový průmysl nějak morálku lidí?  

(Jistě. Výrazně poklesl počet krádeží koní.) 

 

 Je to těžké, ale nic to neváží. Co je to? 

(Hádanka.) 
 

 Co zastaví padání vlasů?  

            (Podlaha.) 

 

 Víte, co znamená malá kostra ve skříni? 

(Vítěz loňské hry na schovávanou.) 

 

 Co jasně dokazuje, že Santa Claus je 

chlap? 

(No, myslíte si, že ženská by dokázala 

chodit celý život ve stejných šatech?) 

 

 Co vznikne zkřížením žížaly a ježka? 

(Ostnatý drát.) 

 

 Je to černobílé a běhá to po lese, co to je? 

(Jeptiška na čundru.) 
 

Polášková Michaela, 7. A, 

Vavřiníková Denisa, 7. A 
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Ahoj! 
 

Další číslo Všeználka je tady. Opět Vám nabízíme řadu 

zajímavých a zábavných článků. Ani tentokrát zde nebudou chybět 

horoskopy, vtipy, testy, móda, rozhovory aj. Tento měsíc je také 

významný tím, že nás čeká pololetní vysvědčení, po kterém následují 

jednodenní pololetní prázdniny. Určitě se v tomto měsíci máme na co 

těšit.   

 

Důležitá data v kalendáři: 

 
2. 2.   Hromnice 

4. 2.   Světový den boje proti rakovině 

14. 2.   Valentýn – Svátek zamilovaných 

20. 2.   Masopustní pondělí 

22. 2.   Den obětí zločinu  

Kotlár Nikolas, 6. A 

Sv.Valentýn 

 
V Česku se začal sv. Valentýn slavit až po roce 

1989. Tento svátek jsme převzali z USA. Američané jej 

však nevymysleli. Kořeny svátku pochází z Říma, kde je 

postava sv. Valentýna historicky doložena.  

Život svatého Valentýna je opředen mnoha mýty  

a legendami. Byl to italský kněz, který žil ve 3. století za vlády císaře 

Claudia II. S Valentýnem jsou spojeny dvě legendy, pohanská  

a křesťanská, ve kterých se vysvětluje možný vznik svátku všech 

zamilovaných, jenž připadá na 14. února. 

Podle známější křesťanské legendy byl císař Claudius krutý, rád 

se účastnil různých bojů a válek. Muži ovšem jeho nadšení nesdíleli  

a odmítali vstupovat do armády. Claudius si proto usmyslel, že na vině 

jsou jejich ženy, které nechtějí opouštět, a vydal zákaz svatebních 

obřadů. Na to se ale Valentýn nemohl dívat, a tak potají oddával 

zamilované dvojice. Císař to zjistil a dal Valentina popravit. Valentýn byl 

po své popravě blahořečen a stal se symbolem čisté a věrné lásky.  
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PLES SRPŠ 
 

V pátek 20. ledna se konal ve 

Starém Městě tradiční školní ples, na 

který se netěšili jen rodiče a učitelé, 

ale i žáci 9. tříd. Ti totiž téměř od 

začátku školního roku pečlivě 

nacvičovali polonézu a na plese pak všem 

předvedli, jak úkol zvládli a jak jsou 

šikovní. Tanečníci a tanečnice byli 

rozděleni do tří skupin, které vedli paní učitelka Lucie Němcová, Jana 

Vandová a pan učitel Jan Zábranský. I díky nim se z dívek staly dámy 

v krásných šatech a dokonalých účesech. Chlapci pak na chvilku odložili 

džíny a v oblecích z nich byli rázem gentlemani. Podívaná to byla 

překrásná.  

Na zábavě a příjemné 

atmosféře plesu se podíleli i hudební 

skupina VHS Nedakonice a DJ Jerry. 

Nesmíme zapomenout na bohatou 

tombolu, ve které se dalo vyhrát 

mnoho zajímavých a krásných cen, 

např. žehlicí prkno, trampolína aj. 

 

 

FOND SIDUS A ŽIVOT DĚTEM 
 

Naše škola se v letošním roce zapojila do dvou 

charitativních projektů. Fond Sidus i Občanské sdružení 

Život dětem jsou zaměřeny na pomoc nemocným dětem  

a dětem v nemocnicích. Za vybrané peníze jsou kupovány důležité 

přístroje a jiné vybavení zachraňující životy. 

Fond Sidus můžete podpořit koupí krásného 

dřevěného joja a Život dětem nabízí různé přívěsky  

a magnetky. Předměty si můžete koupit u paní 

učitelky Ivy Maxerové (kabinet ČJ2). 
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HOROSKOP 
 
Lepší je dát si na pusu zámek, než vypustit něco, co by vás mrzelo.  

 

Mlčenlivost protějšku vám bude dělat těžkou hlavu. Dejte tomu 

čas. 

Každý vztah prochází obdobími vývoje. Nebojte se změn  

a udělejte další krok. 

Nezadaní Raci mají velikou šanci se opět zamilovat, jedná-li se 

ovšem o výhru, těžko říci. 

Všechno zvládnete, zařídíte a uděláte. Protějšek nabývá dojmu, že 

je zbytečný. 

 

V partnerském vztahu se vám poněkud nebude dařit. Vše si v klidu 

vyříkejte. 

S podivem zjistíte, jak mnoho je pravdy na rčení o jablku, které 

nepadá daleko od stromu. 

 

Od rána k vám budou přicházet samé milé a dobré zprávy, které navodí 

celkově uvolněnou atmosféru. 

 

 

Opačné pohlaví po vás půjde jak vosy po bonbónu.  

 

 

Čeká vás hloubavý den plný zpytování minulosti a prožitých situací.  

 

Pokud se seberealizujete v oblastech humanitárních aktivit, shledáte 

dnešní den úspěšným.  

 

Zažijete jedno z nejhezčích a nejromantičtějších období za poslední 

rok. Postará se o to celé vaše okolí. 

Sikora Tomáš, 7. A 
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SPORT 

Jak loví hráče Manchester City? 
 

 Má nehorázné milióny i dokonalý systém. Kupují nejlepší  

z nejlepších, nejdražší z nejdražších. Od konce roku 2008, kdy šejk 

Mansúr převzal Manchester City, investoval se svou skupinou z Abú 

Zabí do fotbalového klubu již kolem 800 miliónů liber (25 miliard 

korun). Středem zájmu skautů 

Citizens se v této sezóně stal  

i olomoucký Tomáš Přikryl. 

Senzační přestup se ovšem 

nekoná, 19letý talent zvolil 

rozumnější postupnou cestu přes 

Spartu. 

 Vedou Premier League, 

trenér Roberto Mancini ovšem 

vzhledem k řadě absencí 

požaduje zase další nákladné 

hvězdy. Očekává se tedy, že Manchester City bude díky bohatým 

šejkům znovu hlavním lovcem na zimní přestupové burze. 

 

 Ačkoliv zájem o české fotbalisty 

v poslední době rapidně upadá, jeden 

tuzemský talent se v hledáčku Manciniho  

a spol. objevil. Olomoucký universál Tomáš 

Přikryl, který se v létě třemi góly 

prostřílel do All Stars evropského 

šampionátu devatenáctek. 

 „O Tomáše mělo zájem několik 

velkých západoevropských klubů. 

Bundesligové nebo tři anglické. Kromě Manchesteru City mohu jmenovat 

Kolín nad Rýnem či Hoffenheim,“ ujišťuje Viktor Kolář, hráčův agent  

a šéf agentury Sport Invest, že nejde o žádnou vymyšlenou kachnu. 

 
Březina Jan, 9. D 
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ZVĚŘINEC 

Kočky 
  

Kočka - záhadná, půvabná a elegantní, po staletí oslavovaná  

i hanobená. Nikdy nezkrocená, bránící si svoji hrdost, důstojnost  

a šarm. Byla domestikována, ale nikdy se nestala majetkem člověka. Žije 

vedle něho podle svého, svérázně a nezkrotně. 

 Historie vztahu kočky a člověka se píše již několik tisíciletí. 

První, kdo si uvědomili užitečnost těchto 

tvorů, byli asi staří Egypťané. Kočky 

ochraňovaly sýpky, na kterých závisela 

lidská výživa. To bylo důvodem k úctě  

a potom k uctívání. Z Egypta převezli 

féničtí obchodníci krátkosrstou kočku 

do Evropy a s prvními anglickými 

kolonizátory se potom dostala i do 

Ameriky. Dlouhosrsté kočky přišli do 

Evropy mnohem později z Íránu, Turecka a Afghánistánu. V té době 

nemohla být o šlechtění řeč. Až v polovině 19. století byla dovezena  

z Turecka dlouhosrstá kočka do Anglie a na konci století se dostaly do 

Evropy z Etiopie habešské kočky a z Thajska 

siamské kočky. Tím byl dán základ šlechtění. 

 Stavba kočičího těla je stejná jako  

u ostatních kočkovitých šelem. Tělesné části 

jsou navzájem vyváženy, což kočkám umožňuje 

značnou pohyblivost, aniž by přitom ztrácely 

na eleganci. A prakticky stejné je i chování, 

jaké mají příbuzní - tygři, lvi nebo levharti. 

Všechny kočkovité šelmy tráví mnoho času 

tím, že zdánlivě nic nedělají - lenoší, až do 

okamžiku, kdy zapůsobí lovecký instinkt. Tělo kočky je pokryto - kromě 

čenichu, pysků, polštářků na tlapkách a větší či menší části vnitřku 

ušního boltce - srstí. Ta se skládá z chlupů, v nichž se ukládají zrnka 

pigmentu, která působí na její zbarvení. 

Hradilová Denisa, 8. C 
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HITPARÁDA 

TOP 10 nejhranějších slovenských písní  
 

1. Zuzana Smatanová – Dvere 

2. Kristína – Tajná Láska 

3. IMT SMILE – Viac 

4. Rock Reunion – Spoveď 

5. Dara Rolins – Santa Baby 

6. Desmod – Zvukoprázdno 

7. Martin Harich – Ja ťa nájdem 

8. Rytmus prod. SuperStar O – Nehľadám 

9. Robo Grigorov – Láska, pivo, anjel, smútok 

10. Para – Koniec leta 

             Zuzana Smatanová 

Zuzana Smatanová – Dvere  

Pootvorím, nech mám 

na duši prievan 

nechám sa niekam viesť. 

Len pootvorím a strach 

s odvahou striedam. 

Stačí sa kúsok prejsť. 

Je to tak blízko 

a dá sa to cítiť. 

Aspoň na chvíľu chcieť. 

Ref.: Nechám dvere otvorené 

nech srdce mi píska. 

Neviem čo príde 

a čo s toho získam. 

Dvere otvorené 

a srdce sa zrýchli. 

Ten najlepší náznak 

sa nikdy nemýli. 

Pootvorím, keď mám 

chuť cítiť nádych. 

A zistím či dýchať viem. 

Tak pootvorím a stým 

poruším návyk, keď 

zvedavo nezavriem. 

Je to tak blízko 

a dá sa to cítiť. 

Aspoň na chvíľu chcieť. 

Ref.: Nechám dvere otvorené 

nech srdce mi píska. 

Neviem čo príde 

a čo s toho získam. 

http://www.slovenskehity.sk/zuzana-smatanova-dvere/
http://www.slovenskehity.sk/kristina-tajna-laska/
http://www.slovenskehity.sk/imt-smile-viac/
http://www.slovenskehity.sk/rock-reunion-spoved/
http://www.slovenskehity.sk/dara-rolins-santa-baby/
http://www.slovenskehity.sk/desmod-zvukoprazdno/
http://www.slovenskehity.sk/martin-harich-ja-ta-najdem/
http://www.slovenskehity.sk/rytmus-prod-superstar-o-nehladam/
http://www.slovenskehity.sk/robo-grigorov-laska-pivo-anjel-smutok-2/
http://www.slovenskehity.sk/para-koniec-leta/
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Dvere otvorené 

a srdce sa zrýchli. 

Ten najlepší náznak 

sa nikdy nemýli. 

Je to tak blízko 

a dá sa to cítiť. 

Aspoň na chvíľu chcieť. 

Radšej byť nízko 

tam nedá sa zmýliť 

a o niečo viac vedieť. 

Ref.: Nechám dvere 

otvorené 

nech srdce mi píska. 

Neviem čo príde 

a čo s toho získam. 

Dvere otvorené 

a srdce sa zrýchli. 

Ten najlepší náznak 

sa nikdy nemýli. (2x) 

 

 

Prostředníková Lucie, 7. C

 

KAM ZA KULTUROU V UHERSKÉM HRADIŠTI 

 

Co bude v kině: 

 
 3D Království hmyzu 

 3D Happy Feet 

 3D Hugo a jeho velký objev 

 3D Star Wars: Epizoda 1 - 

Skrytá hrozba 

 Den zrady 

 Signál 

 Modrý tygr 

 Válečný kůň 

 Můj týden s Marilyn 

 

 

Burešová Klára, 6. C 
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Co bude v divadle: 

 
 Oscar a růžová paní 

 Hráči 

 Kalibův zločin 

 Modré květy 

 Konkurz podle Grönholma 

 Cikáni jdou do nebe 

 Penzion pro svobodné pány 

 Bůh masakru 

 39 stupňů 

 Herold a Maude 

 

 

Kalibův zločin  
Karel Václav Rais 

Román Kalibův zločin (1892) K. V. Raise je látkou, kterou lze srovnat 

s velikostí Mrštíkových Maryši nebo Preissové slavných her. Silný příběh 

muže, jehož nerovný – a ze strany o mnoho let mladší nevěsty  

i vypočítavý – sňatek a následné intriky tchýně postupně dovedou až  

k tragickému konci, je napínavým rodinným dramatem. Rais, který ve své 

době o popularitu soupeřil s Aloisem Jiráskem, byl mistrem 

povahokresby a zejména mnohostranného využití přímé řeči. Jestliže 

jeho dialogický jazyk překvapuje břitkostí a neomšelostí, pak ruku  

v ruce s tím možná leckoho překvapí aktuálnost tématu, jež bychom 

dnes nejspíše označili termínem „domácí násilí“ (zde navíc uplatňované 

ne zcela obvykle na muži). Dramatizace vesnického románu  bude 

provedena v české premiéře.       (Zdroj:www.slovackedivadlo.cz) 

 

Šenkyříková Valerie, 6. D 
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BULVÁR 

 

Robert Pattinson 
 

Robert Thomas Pattinson se narodil  

v Londýně 13. 5. 1986. 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. V současnu dokonce opravdu s Kristen 

Stewart chodí a požádal ji i o ruku. 
 

 

Ukrajinka Světlana zmizí z Ulice 

Představitelka druhé nejoblíbenější 

postavy seriálu Ulice, Ukrajinky Světlany 

Niklové, končí! Herečka Tereza Bebarová (36) 

je totiž v požehnaném stavu, a tak se chce 

věnovat rodině. „Tereza dotočí sezónu a pak se 

odmlčí,“ říká zdroj z Novy. Herečka, jejíž 

imitace ukrajinského přízvuku  

a příjemný herecký projev si 

získaly sympatie mnoha fanoušků 

seriálu, se rozhodla dát přednost 

soukromí před kariérou. 

 

Vavřiníková Denisa, 7. A, 

Polášková Michaela, 7. A 

 

 

http://www.super.cz/7167-.html
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      TEST 

Jste dobrá parta? 

 
1) Jak dlouho se všichni  

   znáte? 

o Pár dní.   ♥ 

o Pár měsíců.  ♫ 

o Několik let.  ↕ 

 

2) Jak často se se svou  

   partou vídáte? 

o Jednou měsíčně.  ♥ 

o Několikrát do týdne. ♫ 

o Každý den.  ↕ 

 

3) Kolik členů je ve vaší   

   partě? 

o Jen pár. Asi 3-4. ♥ 

o Kolem 4-8 členů. ♫ 

o Jsme opravdu velká 

parta. (více než 8  

členů)    ↕ 

 

4) Důvěřujete si navzájem? 

o Moc ne.  ♥ 

o Jen někdy. Podle toho 

v čem.   ♫ 

o Ano, vždycky!   ↕ 

 

5) Pomlouváte se mezi sebou  

   někdy? 

o Ano, pořád. ♥ 

o Jen někdy.  ♫ 

o Téměř vůbec.  ↕ 

 

6) Respektujete se? 

o Ne.   ♥ 

o Jen někdy.  ♫ 

o Ano, to je 

samozřejmost.  ↕ 

 

7) Děláte si ze sebe občas  

   legraci? 

o Ne, není to hezké. ♥ 

o Ano, občas.      ♫ 

o Ano, vždyť je to jen 

z legrace.       ↕                                    

 

Řešení: 

 

♥ -  Nejste moc dobrá parta. Docela se spolu nudíte.    

      Myslím, že je to tím, že spolu často nejste.  

♫ - Jste průměrná parta, ale mohlo by to být i lepší! :) 

↕ -  Jste výborná parta! Nejde už nic zlepšit, jste    

      prostě nerozluční.  

                                                                          

Bednářová Veronika, 7. C 
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HLAVOLAMY 
 

Koza, vlk a zelí 
 

  Jednoho dne se starý vesničan vracel z trhu domů. Měl s sebou 

kozu, vlka (to by mě zajímalo, kde toho schrastil) a v podpaží svíral 

hlávku zelí. Vesele si pískal, jak se mu handlování povedlo, když přišel  

k řece. Na břehu měl přivázanou malou pramici a už chtěl nasednout, 

když tu ho náhle dobrá nálada opustila. „Safra," říkal si, „vždyť já se do 

té lodičky se vším tím nevejdu. A když tu nechám vlka samotného, sní mi 

kozu. Když tu nechám kozu, sní mi zelí. Jak já to jenom provedu?" 

Pomožte staříkovi dostat vlka, kozu a zelí na druhý břeh. Do loďky se 

mu přitom vejde jen jedna věc. A na žádném z břehů přitom nesmí 

nechat samotného vlka s kozou nebo kozu a zelí. 

 

 

 

 

 

 

Úhelník 

Úhelník na obrázku rozdělte 

na čtyři stejné části.  

 

 
 

Záhadné symboly 
 

Víte, jak bude pokračovat  

tato řada symbolů? 

 

  

 

Řešení na straně 16. 
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KOMIKS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březina Jan, 9. D 
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU RENATOU HÁJKOVOU 
 

1. Co na naší škole učíte?  

 Učím přírodopis a zeměpis. 

2. Líbí se Vám na naší škole?  

 Ano, ve škole se mi líbí. Nastoupila jsem tento školní rok po 

mateřské dovolené. 

3. Máte nějakou oblíbenou třídu?  

 Nemám, ve všech třídách se mi učí velmi dobře.  

4. Jakou máte vystudovanou vysokou škole?  

 Vystudovala jsem Přírodovědnou fakultu Masarykovy 

univerzity v Brně - pedagogický obor: geologie. 

5. Odkud pocházíte?  

 Pocházím z Uherského Hradiště, ale bydlím už 12 let se svou 

rodinou na samotě na stříbrnických pasekách. 

6. Jaké jsou Vaše koníčky?  

 Dvakrát týdně chodím cvičit aerobik, to mě velmi baví  

a naplňuje. Když jsem byla doma na mateřské dovolené, jezdila 

jsem se učit „jezdit“ na koních. Teď už na to nemám bohužel 

čas. 

7. Věnujete se nějakému zimnímu sportu?  

 Ano, lyžuji. 

8. Procestovala jste nějaká zajímavá města?  

 Když byl první syn malý, byla jsem s přítelem 

v Jižní Africe (Jihoafrická republika). Strávili 

jsme tam 3 měsíce. Ráda na to vzpomínám. 

Velmi se mi také líbilo na Kypru  

a v Kalábrii (Itálie). 

9. Máte nějakou oblíbenou zemi, kam byste se chtěla vrátit?  

 Ráda bych se někdy vrátila do Jihoafrické republiky. 

10. Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět v dětství?  

 Na základní škole jsem měla ráda jako každé jiné dítě tělesnou 

výchovu a výtvarnou výchovu. Na střední zeměpis a biologii.                  

 

Děkujeme paní učitelce za rozhovor. 

Výstupová Pavlína, 7. A 
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VTIPY NA POSLEDNÍ STRANU 
 

 „Pepíčku, kde leží Trója?" 

„Mezi dvójou a čtýrou," odpoví Pepíček.  

 

 Paní učitelka se ptá při matematice Pepíčka: „Když ti dá 

maminka jednu žvýkačku a tatínek dvě, co budeš mít?" 

„Prosím, svěží dech."  

 

 „Proč se ten toaletní papír tváří tak důležitě?" – „To víte, velká 

role." 

Řešení hlavolamů: 

Koza, vlk a zelí 

Postup převážení je tento: nejprve naloží a převeze kozu, pak se vrátí 

pro vlka a při vysazování na druhém břehu si vezme kozu zase do člunu  

a vrátí ji na původní břeh. Tam jí vysadí, naloží zelí, aby ho koza 

nesnědla a odveze ho k vlkovi na druhý břeh. Pak už se jen vrátí pro 

kozu. A hurá za babkou domů. 

Úhleník   Záhadné symboly 
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