


HÁDANKY

• Co je největší přání majitele 
trabantu?
(Dostat pokutu za 
překročenou rychlost.) 

• Víš, kdo je největší frajer na 
světě?
(Chleba, protože má dvě 
patky.)

• Víte, kteří lidé jsou nejšťastnější?
(Sklerotici. Mají vše, na co si vzpomenou.)

• Kdo je to účetní?
(Osoba, která vyřeší problém, 
 o kterém jste nevěděli, způsobem, 
kterému nerozumíte.)

• Kdy chlap pomýšlí na večeři při 
svíčkách?
(Jen tehdy, když vypne proud.)

• Jaký je rozdíl mezi klokanem 
a člověkem?
(Klokan si může vyskakovat 
i s prázdnou kapsou.)

Polášková Michaela, 7. A
Vavřiníková Denisa, 7. A
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Ahoj!

Ještě  před  tím,  než  se  všichni  rozejdeme 
domů  k voňavému  cukroví,  zářícím  stromečkům, 
krásným dárkům a příjemné slavnostní atmosféře vánočních svátků, je 
zde  poslední  číslo  časopisu  tohoto  roku.  Chceme  Vám  zpříjemnit 
poslední chvilky před vytouženými prázdninami.  Věříme, že si  vánoční 
svátky  v pohodě  a  spokojenosti  užijete,  a  budeme  se  na  Vás  těšit 
v novém roce, do kterého Vám přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.

                     Redakce Všeználka

Důležitá data v kalendáři:

1. 1. Nový rok
Den obnovy samostatného českého státu
Mezinárodní den míru

6. 1. Tři králové
28. 1. Mezinárodní den mobilizace proti jaderné 

válce

Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar
V západní liturgické tradici je  svátek  Tří  králů  ztotožněn  se 

slavností Zjevení Páně a církev jej slaví 6. ledna. Tři králové je lidové 
označení  pro  mudrce,  kteří  navštívili  krátce  po 
narození Ježíše v Betlémě a  přinesli  mu  zlato, kadidlo a myrhu.  
V katolických zemích se v den tohoto svátku píše posvěcenou křídou na 
dveře domů a  chlévů  zkratka K †  M † B  †  jako  formule  požehnání. 
Zkratka  se  vykládá  jako  iniciály  tří  králů.  Původní  text  zní Christus  
mansionem  benedicat –  Kristus  ať  obydlí  žehná.  Tři  křížky 
symbolizují Nejsvětější Trojici.  Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi 
iniciálami.
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HOROSKOPY
Vaše odvážná  a  výbojná  povaha  by  se  tento  měsíc  mohla  trochu 
zklidnit.

Leden  bude  měsíc  podle  vašeho  gusta  a  zodpovíte  si  už  dlouho 
pokládanou otázku.

Možná se nebudete cítit tak docela ve své kůži, věřte ale, že je pro 
vás leden více méně příznivý měsíc.

Největší překážkou by se vám tento měsíc mohla stát vaše vlastní 
naivita.

Vysoké  ideály  u  vás  tento  měsíc  půjdou  ruku  v  ruce  s  vašimi 
hodnotami.

Doma se budete snáz prosazovat a nenecháte si poroučet.

V měsíci  lednu  se  pravděpodobně  nevyhnete  komplikacím  ve 
vztazích.

Jupiter  a  Luna  budou  přát  Štírům,  kteří  žijí  v  dlouhodobém 
partnerském svazku.
Vše, co je na vašem znamení pozitivní, by mělo být tento měsíc ještě 
výraznější.
V milostném a intimním životě vám bude pomáhat planeta Venuše.

Čím víc vás osud nutí k zodpovědnosti a vážným úvahám, tím víc se 
mu bráníte.

Vaše vládnoucí planeta Neptun se nachází ve znamení Vodnáře, což 
zvyšuje vaši zvídavost a zájem o intelektuální témata. 

Sikora Tomáš, 7. A
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SPORT
Villa věří, že si zahraje finále

Fotbalista Barcelony David Villa věří, že se po zlomenině nohy 
stihne zotavit ještě před finále Ligy mistrů, do něhož podle jeho názoru 
dokážou obhájci trofeje jistě postoupit. Frakturu holeně třicetiletého 
španělského kanonýra ze čtvrtečního semifinále mistrovství světa klubů 
vyřeší lékaři chirurgickým zákrokem ještě do konce týdne. 
„Chtěl bych všem mnohokrát poděkovat za podporu. Toto zranění je pro 
mě  velkou  ranou,  ale  jsem  přesvědčený,  že  se  z  něj  dostanu,  jak 
nejrychleji to půjde. Chtěl bych si zahrát finále Ligy mistrů v Mnichově, 
kam nás určitě spoluhráči dotáhnou," napsala bývalá hvězda Valencie na 
svých facebookových stránkách. 

Villa  se  zranil  ve 
čtvrtek  v  36.  minutě 
zápasu proti celku Al-Sádd 
v  japonské  Jokohamě.  Po 
Iniestově  dlouhém  nákopu 
se řítil k brance Katařanů, 
mezi  dvěma  obránci  však 
nezpracoval  míč  a  bez 
zjevného  kontaktu  s pro-
tivníky  si  při  došlápnutí 
nešťastně  zlomil  levou 
nohu. 

Ztráta  Villy  by 
mohla být ještě citelnější pro španělské mistry světa a Evropy než pro 
Barcelonu.  Podle  statistik  deníku Marca mají  střelecké výkony všech 
zbývajících  útočníků  národního  týmu  sestupnou  tendenci  a  Fernando 
Torres, Álvaro Negredo a Roberto Soldado nemohou nejlepšího střelce 
historie španělské reprezentace plnohodnotně nahradit. 

Březina Jan, 9. D
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ZVĚŘINEC
Morčata

Naše domácí morče pochází z divokého morčete žijícího volně  
v  Jižní  Americe.  Morčata  chovali  již  Inkové  dávno  před  objevením 
Ameriky  Španěly.  Skupiny  krotkých  zvířátek  žily  přímo  v  domech  
s  lidmi,  kteří  je  pravděpodobně již  tenkrát chovali  nejen pro maso  
a  jako  obětní  zvíře,  ale  i  jako 
kamarády pro děti. 

Kromě  původní  barvy 
morčete, kterou je zlatá aguti, se  
v  indiánských  domech  vyskytovala 
morčata  různých  jiných  barev  
a  dokonce  i  morčata  rozetová. 
Výzkumy  ale  naznačují,  že  černá 
morčata  byla  –  nejspíš  
z  pověrčivosti  -  hned  po  narození 
usmrcována.                                 

Není jasné, zda se morčata dostala do Evropy již na počátku 16. 
století,  nebo  zda  je  až  mnohem později  přivezli  angličtí  mořeplavci. 
Jisté ale je, že se v Evropě chovala už na počátku 18. století. Protože 
morčata pocházela z daleké zámořské země, byla již tím velmi zvláštní, 
a proto také velmi drahá - pořídit si je mohli jen bohatí lidé. Z ceny 
morčete také pochází  jeho anglický  název "guinea pig"  - tedy nikoliv 
guinejské prasátko, ale prasátko za jednu guineu.  

Morčata  se  stala  oblíbenými  domácími  mazlíčky,  byla 
vystavována  jako  kuriozita  na  trzích  
a poutích a dostala se i do laboratoří. Na 
chov  morčat  se  soustředili  především  
v Anglii, kde byly už v 19. století pořádány 
výstavy,  na  kterých  se  hodnotil  vzhled 
morčat.  Dnes  jsou  morčata  nejoblí-
benějšími a nejčastěji chovanými hlodavci. 
              Denisa Hradilová,  8. C
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HITPARÁDA
TOP 10 nejlepších vánočních písní

1. John Lennon - Happy Xmas (War Is Over)

2. The Pogues - Fairytale Of New York

3. Queen - Thank God It's Christmas

4. Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

5. Bruce Springsteen - Santa Claus Is Coming to Town
6. David Bowie & Bing Crossby - Peace On Earth/Little Drummer Boy

7.  Elvis Presley - Blue Christmas

8.  The Kinks - Father Christmas

9.   Paul McCartney - Wonderful Christmastime
10. Run-DMC - Christmas In Hollis

John Lennon - Happy Xmas (War Is Over)

Happy Xmas 

So this is Xmas
And what have you done
Another year over
And a new one just begun
And so this is Xmas
I hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young

Veselé Vánoce 

Tak to jsou Vánoce 
a co jste udělali? 
Další rok skončil 
a nový právě začíná. 
A to jsou Vánoce, 
doufám, že se bavíte. 
Blízcí i drazí, 
staří i mladí. 
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{Refrain}
A very merry Xmas
And a happy New Year
Let's hope it's a good one
Without any fear

And so this is Xmas 
For weak and for strong 
For rich and the poor ones 
The world is so wrong 
And so happy Xmas 
For black and for white 
For yellow and red ones 
Let's stop all the fight 

{Refrain}
And so this is Xmas 
And what have we done 
Another year over
And a new one just begun 
And so happy Xmas 
I hope you have fun 
The near and the dear one
The old and the young

 (Refrén)
Velmi veselé Vánoce 
a šťastný nový rok. 
Doufejme, že bude dobrý 
bez jakéhokoliv strachu. 

Tak to jsou Vánoce 
pro slabé i silné, 
pro bohaté i chudé. 
Svět je tak zlý. 
A tak krásné Vánoce 
pro černé i bílé, 
pro žluté i červené. 
Skončeme se všemi zbraněmi. 

(Refrén)
Tak to jsou Vánoce 
a co jste udělali?  
Další rok skončil 
a nový právě začíná. 
A tak šťastné Vánoce,
doufám, že se bavíš. 
Pro blízké i drahé, 
pro staré i mladé. 
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MÓDA
Letošní barvy pro zimu

Tuto  zimu  budou 
převládat  barvy  oranžových 
odstínů doprovázené hnědými  
a  velbloudími  tóny.  V  paletě 
barev nebude chybět ani ostře 
růžová,  lila,  barva  hořčice 
kombinovaná  se  smaragdovou, 
modré  odstíny  petroleje, 
temně  fialová,  sytě 
smaragdová,  červená či  barva 
červeného vína - bordó. 

Nebojte  se  tyto  výrazné  barvy 
kombinovat  dohromady,  alespoň 
pošmournou  zimu  na  ulicích  rozsvítíte.  
A pokud výrazné barvy nejsou nic pro vás, 
v  kurzu budou  i  neutrální  barvy  černé, 
šedé  a  pudrové.  Kromě  těchto  barev 
přicházejí  do  módy  i  opravdu  odvážné 
barevné  kombinace,  které  najdeme 
například  v  kolekcích  značek  Haider 
Ackermann,  Alberta  Ferretti,  Victoria 
Beckham,  Tommy  Hilfiger,  Burberry 
Prorsum  a  i  u  mnoha  dalších  návrhářů  
a značek. 

Výstupová Pavlína, 7. A
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KAM ZA KULTUROU V UHERSKÉM HRADIŠTI

Co bude v     divadle:  
• Hráči
• Konkurz podle 

Grönholma
• Oskar a růžová paní

• Donaha!
• Denní dům, noční dům
• Dům Bernardy Alby
• 39 stupňů

Oskar a růžová paní

Přeložila Denisa Kerschová-Brosseau.

Oskar je desetiletý chlapec. Má 
svůj dětský svět a s ním i osobité vidění 
„dospěláckého“ života. Svůj čas však už 
řadu  měsíců  tráví  v  nemocnici,  kde  se 
léčí z leukémie. Zdejší život svérázným 
způsobem komentuje v  dopisech,  které 
adresuje samotnému Bohu. Proč zrovna 
jemu? Oskar umírá.  Ví to velmi dobře  
a  ví  to  také všichni  dospělí  kolem něj, 
jen  se  s takovým  vědomím  žije  strašně těžko.  Bezmocným  lékařům  
a sestrám, nejvíce však Oskarovým nešťastným rodičům. Oskar se zlobí 
na jejich neschopnost jednat s ním „normálně“, nad všemi nejistotami 
jeho života vládne jediná jistota – už nebude žít dlouho. Snad deset dní, 
možná dvanáct… Lze za takových podmínek prožít život, který má smysl, 
je naplněn a můžeme o něm říci: byl to přes to všechno krásný život!? 
Lze, jistě, že lze. A právě o tom pojednává kouzelná novela současného, 
dnes již celosvětově proslulého belgického spisovatele E. E. Schmitta. 
Slovácké  divadlo  se  rozhodlo  pro  vlastní  dramatizaci  tohoto  křehce 
jímavého a nadějeplného textu.  V hlavních rolích se představí  Josef 
Kubáník a Květa Fialová.                (Zdroj: www.slovackedivadlo.cz)
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OPTICKÉ KLAMY

Jsou kolečka ve středu stejná?

Trojrozměrný trojúhelník

Sikora Tomáš, 7. A
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TEST
Test lásky – Hodíte se k     sobě?  

1) Jak často se spolu vídáte?

a) Každý den. ♥
b) Pár dnů v týdnu. ♪
c) Párkrát do měsíce. ►

2) Jak často jste v kontaktu?

a) Téměř pořád jsme spolu.  ♥
b) Několikrát za týden.  ♪ 
c) Jednou za několik dní.  ►

3) Jak dlouho se znáte? 

a) Jen pár dní.  ♥
b) Pár týdnů. ♪
c) Několik měsíců. ►

4) Říká ti sám/sama od sebe, že tě miluje?

a) Ano. ♥
b) Ne. ♪
c) Nevím. ► 

5) Dokáže tě rozesmát?

a) Ano. ♥
b) Ne. ♪
c) Nevím.   ►

6) Snaží se dodržet sliby, které ti dal/dala?
a) Ano.  ♥
b) Ne. ♪
c) Někdy. ►
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7) Chce pro tebe vypadat dobře?

a) Ano. ♥
b) Ne.  ♪
c) Někdy. ►

Řešení:      
Spočítejte si, kolik máte ♥, ♪ a ►. Pokud budete mít více např.: ♥, 
přečtěte si řešení k ♥ atd. :)  

Více   ♥     
Patříte k sobě. Jste jako magnet, nemůžete bez sebe být! :) Hodně 
štěstí do další společné budoucnosti.
Více   ♪  
Jste velice krásný pár. Jistě vám to každý říká! Není nutné ale být  
pořád spolu, potřebujete i své soukromí.
Více   ►     
Jste normální pár. Ještě se musíte více poznat, ale jistě vám to dlouho  
vydrží.

Bednářová Veronika, 7. C

NAROZENINY SLAVNÝCH

Christina Aguilera

             Christina Maria Aguilera se narodila 18. prosince 
1980 v State Island v New Yorku. Aguilera je španělské příjmení, které 
dostala po svém ekvádorském otci Faustovi, který pracoval v armádě. 
Aguilerovi se několikrát kvůli otcovu přeřazení stěhovali. Fausto nebyl 
zrovna ideální tatínek. Jak Christininu maminku, tak i Christinu často 
týral. Christinina matka Shelly hrála profesionálně na violu a na klavír. 
Christina se žíví jako zpěvačka a herečka.
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KOMIKS

Březina Jan, 9. D
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU BANOU

1. Jak se Vám líbí na naší škole?
 Jsem tady již 5 let, tak se mi tu nejspíš líbí.

2. Jaké předměty na naší škole učíte?
 Učím anglický jazyk.

3. Učila jste i někde jinde než na naší škole?
 Ano, v jazykové agentuře. 

4. Věnujete se nějakému sportu?
 Ano, tenisu, snowboardu a kolečkovým bruslím.

5. Máte domácího mazlíčka? Pokud ano, jakého?
 Ano, mám kočku.

6. Jaká je Vaše nejoblíbenější třída?
 To je tajemství.  Ale jsem ráda za ty skupinky, které učím

 a oni to ví.

7. Byla jste už někdy v zahraničí? Pokud ano, kde?
 Ano. Kvůli angličtině v Anglii. Jinak jsem procestovala velké 

množství států v Evropě a Africe.

8. Máte raději zahraniční jídlo nebo české?
 Mám ráda italskou, mexickou, čínskou a francouzskou kuchyni. 

Z české kuchyně jsem si oblíbila francouzské brambory 
a špenát s bramborovým knedlíkem. 

9. Hrajete na nějaký hudební nástroj?
 Hraji na klavír, flétnu a kytaru. 

Děkujeme paní učitelce za rozhovor.
Machálková Adéla, 7. A

15



VTIPY NA POSLEDNÍ STRANU

• „Mami,  víš  kolik  zubní  pasty  je  
v  jedné  tubě?"  „Nevím."  „Já  už  to 
vím: od gauče až k televizi."

• Ptá se Pepíček paní učitelky: „Mohu 
být  potrestán  za  něco,  co  jsem 
neudělal?"  Učitelka:  „To  v  žádném 
případě!" Pepíček: „Tak to je dobře. 
Já jsem totiž neudělal domácí úkol!"

• Zazvoní  telefon.  Zvedne  ho  tříletý 
klouček. Z telefonu se ozve: „Můžu 
mluvit  s  maminkou?"  Chlapeček  do 
telefonu  zašeptá:  „Ona  má  moc 
práce." „Tak s tatínkem." „Taky má moc práce." „A je u vás doma 
ještě někdo?" „Jo, policajt." „A mohl bych mluvit s ním?" Další 
zašeptání: „Ten má taky práci." „A není tam ještě někdo?" Opět 
se ozve šepot: „Ještě hasiči."  „A můžu teda mluvit s někým  
z  hasičů?"  „Oni  mají  taky  práci."  „A  co  tam  všichni  dělají?" 
„Hledají mě."

NA PROSINCOVÉM ČÍSLE SE PODÍLELI:

Šéfredaktor: Iva Maxerová
Korektura: Petra Blažková
Redakce: Veronika  Bednářová,  Jan  Březina,  Klára 
Burešová,  Denisa  Hradilová,  Denisa  Kluková,  Nikolas 
Kotlár,  Adéla  Machálková,  Michaela  Polášková,  Lucie 
Prostředníková,  Tomáš  Sikora,  Valerie,  Šenkyříková, 
Denisa  Vavřiníková,  Pavlína  Výstupová,  Sabina 
Weintrittová. 
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