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HÁDANKY 

 
 Víte, proč nosí smrt kosu? 

(Protože nemá řidičák na kombajn.) 

 

 Co mají společného parkovací místa  

a muži? 

(To dobré je vždycky zabrané.) 

 

 Víte, co řekne slepý, když mu dáte do 

ruky smirkový papír?  

(Tohle nepřečtu!) 

 

 Víte, jaká je největší potupa 

vegetariána?  

(Když ho pohřbíte v masovém hrobě.) 

 

 Co je to? Je to modré a leze to po 

stromech. 

(Veverka v montérkách.) 

 

 Co je nejnesmyslnější 

bitka? 

(Když se dva holohlaví 

perou o hřeben.) 

 

 

 Jaký je 

nejpopulárnější vodní 

sport? 

(Potápění jiných.) 

 
Polášková Michaela, 7. A 

Vavřiníková Denisa, 7. A 
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AHOJ! 

 
 Hurá, je prosinec! Čtvrtletní písemky jsou konečně za námi  

a Vánoce a vánoční prázdniny už začínají pomalu klepat na dveře. Než se 

však plně oddáte sváteční náladě, čeká Vás ještě pár dnů školy a učení. 

Tyto dny si můžete zpříjemnit buď návštěvou školního jarmarku, kde si 

mimo jiné budete moci zakoupit množství 

krásných drobnůstek, nebo četbou Všeználka, 

který pro vás opět nachystal řadu zajímavých 

rubrik. A protože další číslo vyjde až v novém 

roce, přejeme Vám již nyní krásné a veselé 

prožití svátků vánočních. Mějte se krásně!  

 

P. S. : A hlavně bohatého Ježíška.  

Redakce Všeználka 

 

Důležitá data v kalendáři: 

 
 1. 12.  Světový den boje proti AIDS 

 6. 12.   Mikuláš 

10. 12.   Den lidských práv 

  Den předání Nobelových cen 

24. 12.   Štědrý den 

25. 12.  1. svátek vánoční 

26. 12.   2. svátek vánoční 

31. 12.   Silvestr  

 

Vánoce 

Vánoce jsou považovány za jedny z nejdůležitějších 

křesťanských svátků. Jsou slaveny 24., 25. a 26. prosince. Předchází 

jim v křesťanském pojetí čtyřtýdenní období zvané advent. Všechny tři 

dny jsou oficiálním statním svátkem. S vánočním slavením je spojeno 

množství místních či národních zvyklostí, např. zdobení stromku, 

rozkrajování jablka, lití olova aj.            Kotlár Nikolas, 6. A 
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ANKETA O ŠKOLE  
 (Ptáme se 6. ročníků) 

 

1) Líbí se Vám na této škole? Proč? 

6. A – Ano, líbí. Je to tu hezké. 

6. B – Ano. 

6. C – Ano, mám tu spoustu kamarádů. 

6. D – Ano, líbí.    

    2) Jste spokojeni s našimi obědy?  

 6. A – Ne, některé mi nechutnají. 

 6. B – Ano, vaří tu dobře. 

 6. C – Ano.  

 6. D – Ano, chutnají mi. 

 

3) Chodíte často do bufetu? 

6. A – Ne. 

6. B – Ne, nechodím. 

6. C – Ano a často. 

6. D – Ne. 

 

4) Učíte se dobře? 

6. A – Ne, neučím. 

6. B – Ano, mám učení rád. 

6. C - Ne, učitelé si na nás stěžují, že často zapomínáme domácí úkoly. 

6. D – Ne. 

 

5) Jaký/á je Váš/e oblíbený/á učitel/ka? 

6. A – Mou oblíbenou učitelkou je paní učitelka Baná. 

6. B – Pan učitel Motyčka. 

6. C – Líbí se mi paní učitelka Němcová. 

6. D – Paní učitelka Baná. 

 

Děkujeme Vám za Vaše odpovědi.                      Bednářová Veronika, 7. C 
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HOROSKOPY 
 

Nedělejte ihned závěry, raději si počkejte na další vývoj situace. Vše pak 

dobře dopadne. 

 

Nepříliš klidný měsíc pro citové záležitosti. Konec měsíce může vše 

napravit. 

Nemůžete si naříkat, že by se vám v poslední době nedařilo. Na co 

sáhnete, to se vám podaří. 

 

Nesmíte být nedůtkliví, když ostatní okamžitě nepochopí vaše úmysly. 

Dejte jim čas a uvidíte změnu. 

 

Naskytne se šance, která se ale neobejde bez určitého rizika. Rozmyslete 

si, co opravdu chcete. 

 

V současné době potřebujete především duševní pohodu. Vyhýbejte se 

proto konfliktům. 

 

Tentokrát zapomeňte na to, že lež může být prospěšná. Lež by vám nyní 

ublížila dvojnásobně.  

 

Těšte se na menší úspěch. Vypadá to, že vám začíná příznivé období. 

Využijte je. 

 

Musíte dobře zvážit, zda by stálo za to, aby se z toho stalo více než  

přátelství. 

 

Mělo by být relativně klidné období. Někdo z přátel vám navrhne jistou  

a dobrou věc. Využijte šance. 

 

Momentálně si nenechte do ničeho od nikoho mluvit, jednejte podle vlastních 

představ. 

 

Povinnosti, které jste vzali dobrovolně na sebe, také splňte. Musíte dokázat, že 

umíte držet slovo. 

Sikora Tomáš, 7. A 
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SPORT 

Těžká váha se vrací do ringu. 

Boxer Pála jede to Turecka obhajovat 

evropský titul. Po osmi měsících se postaví 

opět mezi provazy. Osmnáct výher v řadě, 

přidá devatenáctý triumf? Profesionální 

boxer Ondřej Pála bude v sobotu obhajovat 

evropský titul organizace WBO. Nejlepší 

česká těžká váha se pobije v tureckém 

Trabzonu s Darnellem Wilsonem. 

Sedmadvacetiletý Čech proti o deset let 

staršímu Američanovi. Pála naposledy 

boxoval 1. dubna 2011 v Berlíně, kde se stal 

profesionálním mistrem Evropy  

v těžké váze organizace WBO. 

Technickým K. O. (knock out)  

v osmém kole udolal Oleksije 

Mazjakina z Ukrajiny a získal 

zatím svůj nejprestižnější titul.  

Stal se po Lukáši Konečném 

druhým českým boxerem, který 

dokázal vybojovat pás evropského 

šampiona.  

  

  (Darell Wilson)                                                                                            

                                                                                             

 

 Březina Jan, 9. D 
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ZVĚŘINEC 

 

Křeček   

                                                        
 Křečci jsou mrštní a mají velmi vynalézavé způsoby útěku. 

Vlastní také dost rychlé nožky, ačkoliv jsou poměrně krátké. Křečci si 

schovávají potravu v lícních váčcích, které pojmou až polovinu jejich 

vlastní váhy. Jsou to velmi čilá noční zvířátka. Pokud si s nimi budete 

chtít hrát, nejlepší čas je v pozdním odpoledni.  

Křeček se v zajetí dožívá 2-4 let. Křeček by měl mít vždy čistý 

domov, aby byl zdravý. Nikdy nesmíte dopustit, aby klec zvlhla. Na to 

dejte hlavně pozor, jestli máte terárium, protože v teráriích špatně 

cirkuluje vzduch. Každý den byste měli prohlédnout všechny rohy klece, 

protože křečci přebytečnou potravu s oblibou ukrývají a mohly by tam 

být shnilé kousky ovoce nebo zvlhlá semena, která začnou rychle 

plesnivět. Misky na potravu a napáječku denně čistěte. Zhruba jednou 

za týden proveďte generální úklid 

klece - to znamená, že kompletně 

odstraníte podestýlku, materiál na 

hnízdo v případě potřeby znovu 

obnovíte, klec nebo terárium 

vymyjete teplou vodu s přísadou 

jemného desinfekčního prostře- 

dku.  

Základním jídlem křečků 

jsou různá semínka a oříšky. V obchodech si můžete koupit již 

připravenou a vyváženou směs, která obsahuje téměř všechny složky 

potravy, jež potřebuje. Ale měli byste dávat rozmanitou potravu. Ovoce 

a zelenina jsou další složky potravy, které křečky 

zásobují vodou a vitaminy. Když si budete chtít 

pořídit křečka, tak si to pořádně rozmyslete, není 

to lehká záležitost.  

 

 

Hradilová Denisa,  8. C 
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♫ HITPARÁDA – TOP 10♫ 

 

1. Jennifer Lopez – Papi 

2. Dj Paf ft Nico Collu – All About You 

3. Kristina – Při oltari 

4. Sander Van Doorn – Koko 

5. Beyoncé – Love On Top 

6. Lunetic – Na vlnách 

7. LMFAO – Sexy and I know It 

8. Afrojack ft.Steve Aoki and Miss Palmer – No Beef 

9. Get Far – Champion Of The World 

10. Bruno Mars – It Will Rain 

 

Jennifer Lopez 

Papi 
 

Let all the heat pour down 

I'm good as long as he's around 

 

He let's me wear the crown 

I do my best to make him proud 

 

 

Now all my super ladies 

I got my baby, if you got your 

baby, baby 

 

[Chorus] 

Move your body, Move your body 

Dance for your papi 

 

Rock your body, Rock your body, 

Dance for your papi 

 

Put your hands up in the air, dance 

for your man if you care Put your 

 

Tati 
 

Nech všechno to horko odtéct. 

Je mi dobře tak dlouho, co je mi 

nablízku. 

Nechal mě nosit korunu. 

Udělala jsem to nejlepší pro to, aby 

na mě mohl být pyšný. 

 

Teď všechny mé super holky. 

Mám svého miláčka, pokud také 

máte svého miláčka. 

 

Refrén 

Rozpohybujte svá těla, 

rozpohybujte svá těla. 

Tancujte pro svého tatínka. 

Trsejte, trsejte. 

Tancujte pro svého tatínka. 

 

Zvedněte své ruce do vzduchu, 

tancujte pro své muže, pokud vám  
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hands up in the air, air, 

air, ohohohohoh 

 

 
[Chorus] 

My rock is shinin' bright 

Even if he ain't by my side 

He makes sure that I glow 

I make sure everybody knows 

 

Now all my super ladies 

I got my baby, if you got your 

baby, baby 

 

[Chorus] 2x 

 

Step up, step up 

Let your hair down 

Pop, drop, and lock 

It go all out 

If he rocks 

Tear up the crowd 

Dance for your papi 

 

 

(Jennifer in spanish) 

 

Llegale, llegale 

Sueltate el pelo 

Levantate, cai, aseguralo 

Ve por todas 

Si el es lo maximo 

Asota baldosa 

Baila para tu papi  

 
Now all my super ladies 

I got my baby, if you got your 

baby, baby 

[Chorus]  

na nich záleží. 

Zvedněte ruce do vzduchu, 

vzduchu, ohohohohoh 

 

Refrén 

Můj tanec jasně září. 

I kdyby nestál vedle mě, 

určitě by zařídil, abych zářila. 

Najisto zařídím, aby všichni věděli, 

že: 

Teď všechny mé super holky 

mám svého miláčka, pokud také 

máte svého miláčka. 

 

Refrén 2x 

 

Vykročte, vykročte. 

Nechte své vlasy spadnout. 

Házejte sebou, klesejte na zem, 

házejte vlasy. 

Všechno to z vás vyjde. 

Pokud válí. 

Strhněte s sebou dav. 

Tancujte pro svého tatínka. 

 

(Jennifer zpívá ve španělštině) 

 

Protiprávní, protiprávní. 

Házejte vlasy. 

Povstaňte, tancujte, bezpečně. 

Podívejte se na všechny. 

Pokud je tohle maximum, co  

deska plná hitů. 

Tancujte pro svého tatínka. 

 

Teď všechny mé super holky. 

Mám svého miláčka, pokud také 

máte svého miláčka. 

Refrén 

          Prostředníková Lucie, 7. C 



MÓDA 

 
Móda pro holky:  

 
Chystá se zima a pro holky je tu novinka!  

Na nožky hoď  pruhované punčošky, dlouhou sukni, 

kozačky (nejlépe černé). Hlavně ale nezapomeň na 

barvičky! V zimě nemusíš chodit navlečená do 

tmavého. Šatník obohať o žlutou, oranžovou, 

červenou a budeš 

IN. Hlavně nechoď 

oblečená stejně jako kamarádka a najdi si 

něco podle tvého stylu. ;-)                                                   

 

 

 

 

Móda pro kluky: 
 

Stejně jako na začátku minulého 

století bylo nepředstavitelné, aby žena 

oblékla kalhoty, začátek nového tisíciletí 

bourá další tabu. Muž v sukni. Jak ale móda 

stále překračuje vlastní hranice a nastavuje 

nové limity, páni se přestávají bát vystavit 

svá lýtka světu. Na zimu to ale asi nebude 

nejlepší 

volba.                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 
Machálková Adéla, 7. A 
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BULVÁR 
 

Kristen Jaymes Stewart (* 9. dubna 1990 ) 

 

Kristen se narodila a vyrůstala v Los Angeles 

v Kalifornii. Poprvé se představila širšímu publiku ve 

filmu Úkryt, v němž si zahrála s Jodie Foster.  

V roce 2006 natočila horor bratří Pangových The 
Messengers.  

V roce 2008 dostala roli ve filmu Twilight 
(Stmívání), kde hraje sedmnáctiletou Bellu 

Swanovou, která se zamiluje do upíra Edwarda 

Cullena (Robert Pattinson). O rok později si zahrála 

tutéž roli v druhém pokračování ságy The Twilight Saga: New Moon 

(Nový měsíc) a The Twilight Saga: Eclipse (Zatmění). Nedávno dokončila 

natáčení Twilight Saga: Rozbřesk. 

 

Nejtlustší žena světa 
 

Když Američanka Pauline Potter 

(47) před třemi lety odešla od manžela, 

myslela si, že už nikdy v životě nenajde 

lásku. Nezřízeně jedla a přibrala skoro 130 

kilogramů. S celkovými 330 kily si tak 

vydobyla smutné světové prvenství nejtěžší 

ženy světa a zápis do Guinessovy knihy 

rekordů. Pauline ztloustla natolik, že se nemůže hýbat a musel se o ni 

starat 19letý syn Dillon, který má oproti ní se 118 kily jen mírnou 

nadváhu. Pro matku vařil, musel ji dokonce i koupat. Vše se změnilo poté, 

co se Pauline stala rekordmankou. Exmanžel Alex, který váží pouhých 

63 kilo, se k ní totiž rozhodl vrátit. „Nemůže chodit, nedokáže se 

obléct nebo jít sama na záchod. Já ale bezmezně toužím po tom, být 

znovu její milenec a ošetřovatel,“ řekl Alex deníku The Sun.     

Polášková Michaela, 7. A 

Vavřiníková Denisa, 7. A 
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KAM ZA KULTUROU V UHERSKÉM 

HRADIŠTI 

 
Co bude v divadle: 
 

  Konkurz podle 

Gronholma  
  Denní dům, noční dům 
  Penzion pro svobodné 

pány 
  Harold a Maude 

  Dům Bernardy Alby 
  Expres na západ 
  Hráči 
  Pinnochio 
  Modré květy 
  Cikáni jdou do nebe 

 

Hráči 
Nikolaj Vasiljevič Gogol 

Překlad: Leoš Suchřípa 

Sarkastická komedie 

Hráči z roku 1842 proslulého 

ruského spisovatele a dramatika 

Nikolaje Vasiljeviče Gogola se 

odehrává v uzavřené společnosti 

karetních hráčů, mezi nimiž vítězí ten, který dokáže rozkrýt falešnou 

hru dřív, než je sám podveden. Hlavního představitele – Ichareva – 

umění této hry nelegálně, ale úspěšně živí. Ve svém „oboru“ nemá 

konkurenci, neboť vládne nejen schopností bystrého úsudku a zručnosti 

při uskutečňování triků, ale také mimořádnou obezřetností, díky níž je 

nepolapitelným. K dokonalému štěstí mu chybí pouze ohodnocení jeho 

umu a nabytí pověsti vynikajícího hráče, což je kvůli utajení jeho 

totožnosti nemožné. Jedině, kdyby se ocitl ve společnosti sobě rovných, 

což se mu náhodně stane. Téma „hráčství“ je u Gogola spojeno  

s překvapivým dějovým zvratem, v němž se sebestředná karetní vášeň 

dostává do pasti vyšší hry, a zakončeným mistrovskou ironickou pointou.   

                              Šenkyříková Valerie, 6. D  
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TEST 

Jsi závislý/á na facebooku? 
 

1) Jsi denně na facebooku? 

A) Ano.  5b.  

B) Ne.  2b. 

C) Téměř vůbec na něj nechodím. Jen někdy se tam mrknu.  0b.  

2) Měníš si alespoň 2x do týdne profilovou fotku? 

A) Ano.  5b.  

B) Ne.  2b. 

C) Nemám profilovou fotku.  0b. 

3) Když jsi na FB, napíšeš za den nejméně 3 statusy? 

A) Ano.  5b. 

B) Ne.  2b. 

C) Nepíšu si statusy.  0b. 

4) Chodíš na facebook, i když jsi třeba  

   u kamaráda/ky nebo na telefonu. 

A) Ano.  5b. 

B) Ne.  2b. 

C) Nemám kamarády ani telefon. 0b. 

5) Myslíš si o sobě, že jsi závislý na facebooku? 

A) Ano.  5b. 

B) Ne.  2b. 

C) Nevím. 0b.     

Řešení najdete na straně 16.      Bednářová Veronika, 7. C    
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KOMIKS 
 

 
Březina Jan, 9. D 
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU VANDOVOU 

 
1. Kolik let učíte na naší škole? 

 Na ZŠ Staré Město učím 2. rokem. 

 

2. Jakou máte vystudovanou vysokou školu? 

 Mám vystudovanou Univerzitu Palackého v Olomouci. 

 

3. Jaké předměty u nás učíte? 

 Učím dějepis a zeměpis. 

 

4. Věděla jste už od malička, že budete učitelka? 

 Ne, nevěděla. 

 

5. Hrajete na nějaký hudební nástroj? 

 Dříve jsem chodila na ZUŠ na housle a cimbál, 

ale nyní hraji už jen pro vlastní potěšení. 

 

6. Jakou máte oblíbenou barvu? 

 Mám ráda růžovou a fialovou. 

 

7. Máte domácího mazlíčka? Pokud ano, jak se jmenuje? 

 Ano, mám doma papouška Ferdu. 

 

8. Jaký jste měla v dětství oblíbený předmět? 

 No, spíše než oblíbený bych řekla ten neoblíbený, a to 

angličtinu.  

 

9. Byla jste někdy v cizině? Pokud ano, kde? 

 Ano, byla jsem na několika místech v Evropě a dokonce jsem 

měla možnost stát na asijské půdě. 

 

10. Těšíte se na Vánoce? 

 Samozřejmě.   
Děkujeme paní učitelce za rozhovor.             Výstupová Pavlína, 7. A                                             
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VTIPY NA POSLEDNÍ STRANU 
 

 Chlapeček vběhl s křikem do venkovského obchodu:  

„Pomozte mi, prosím vás! Na nedaleké louce rozzuřený býk 

nahání mého otce.“ „Jak ti mám pomoct, chlapče?“ ptá se 

prodavač. „Potřebuji ihned nový film do kamery.“ 
 

 Pepíček dostane úkol, aby stokrát napsal: „Nebudu tykat paní 

učitelce.“ Na druhý den přišel do školy a paní učitelka se ho ptá: 

„Pepíčku, proč jsi to napsal dvěstěkrát a ne stokrát?” „Abych ti 

udělal radost.” 
 

 „Proč mi nedovolíš sednout za volant, tati? Jsem přece už dost 

starý, ne?" Otec: „Ty ano, ale auto ještě ne!"  

 

 

Řešení testu o facebooku: 
25-20b. = Ano, jste závislí na facebooku! Měli byste si dát sem tam   

                pauzu. 

19-16b. = Chodíte na FB jen někdy, ale nedokázali byste si ho odstranit.  

15-10b. = Závislost vám nehrozí. Jen tak dál. 

9-0b. = U vás závislost vůbec nepřipadá v úvahu. Facebook téměř  

             nepotřebujete! 
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