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HÁDANKY 

 
 Co je největší blbost?  

(Koupit si za poslední prachy peněženku.)  

 

 Jak se pomocí vody získá světlo? 

(Tak, že si doma umyjete okna.) 

 

 

 Leží pán na louce, je teplo, 

pán je oblečený, na 

zádech má ruksak  

 a kolem poletují mouchy.  

 Co má pán v ruksaku?  

      (Padák.) 

 

 

 

 V čem mají výhodu sklerotici? 

(Můžou poslouchat stále jeden a ten samý vtip.) 

 

 Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, 

černé, bílé, černé, bílé.... Co je to? 

(Tučňák válí sudy.) 

 

 Víte, kdy to začíná být s vaší hmotností 

povážlivé? 

(Když vás začnou členové Greenpeace 

tahat z pláže do moře.) 

 

 

 

Polášková Michaela, 7. A 

Vavřiníková Denisa, 7. A 

 



 3 

AHOJ! 
 

 Je tady další školní rok a s ním i nový ročník školního časopisu 

Všeználek. Letos jsme pro Vás opět připravili řadu zajímavých  

a zábavných rubrik.  

V časopise najdete již osvědčené články, jako jsou např. 

horoskopy, vtipy, bulvár, rozhovory atd., ale také několik úplně nových, 

např. módu pro holky a kluky, hitparádu, texty písniček aj. Každý si zde 

jistě najde to své. Doufáme, že se Vám bude Všeználek líbit.  

Pokud byste měli nějaký nápad či námět na článek, rádi ho 

zveřejníme. Všechny příspěvky jsou vítány u paní šéfredaktorky. 

Příjemné počtení přeje celá redakce Všeználka.  

 

Důležitá data v kalendáři: 

 
1. 11.   Svátek Všech svatých 

2. 11.   Památka zesnulých (Dušičky) 

16. 11.   Mezinárodní den tolerance 

17. 11.   Státní svátek – Den boje studentů 

za svobodu a demokracii 1989 

20. 11.   Světový den dětí 

21. 11.   Světový den televize 

 

 

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii 

   
V roce 1939 se v tento den uskutečnila studentská demonstrace 

proti nacistické okupaci, při které byl zastřelen Jan Opletal. Poté byly 

okamžitě zavřeny všechny vysoké školy v zemi a byli popraveni další 

studenti.  

V roce 1989 byla komunistickými úřady povolena studentská 

připomínka této události, která se na Národní třídě v Praze změnila 

v otevřenou protikomunistickou demonstraci. Ta byla tvrdě potlačena 

policií, avšak odstartovala přechod ČR k demokracii.  

Kotlár Nikolas, 6. A 
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Test – Máte rádi zvířata? 
 

1) Hrajete si každý den se svým domácím mazlíčkem? 

a) Ano! Mám ho/ji moc ráda!   5b. 

b) Ne. Jen když mám čas.    2b. 

c) Nemám žádného domácího mazlíčka.   1b. 

2) Máte nějaké konkrétní oblíbené zvířátko? 

a) Ano, a ne jedno!   5b. 

b) Ano, jedno jediné, které opravdu miluji.   2b. 

c) Ani ne.   1b. 

3) Jste proti týrání zvířat? 

a) Ano, je to jako týrat lidi!   5b. 

b) Je mi to celkem jedno.     2b. 

c) Týrání zvířat mi nevadí.    1b. 

4) Když jste v obchodě a je tam něco pro zvířátka, koupíte to   

   vašemu domácímu mazlíčkovi? 

a) Ano, určitě!    5b. 

b) Ne, na co utrácet!   2b. 

c) Jen někdy.    1b. 

5) Věnujete se často svým domácím mazlíčkům víc než sobě? 

a) Ano.   5b. 

b) Ani ne.   2b. 

c) Vůbec, v tomto ohledu mám přednost více já!   1b. 

Řešení najdete na straně 16.                Bednářová Veronika, 7. C     
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HOROSKOP NA LISTOPAD 

 Pozor na vaše úspory, tento týden se totiž povážlivě ztenčí. 

 Spadne vám velký kámen ze srdce. Všechny vaše problémy se  

  totiž vyřeší. 

 Hlavou se vám honí všelicos. Měli byste si však odpovědět na  

  otázku, co je pro vás opravdu důležité. 

 S novým protějškem si vyrazíte za zábavou. 

 Někdo vám dobře poradí, jak zvládnou problém, který řešíte. 

 Váš milostný život se zlepší. Konečně získáte to, co chcete. 

 Dobrému příteli nabídněte pomocnou ruku, potřebuje to. 

 V novém vztahu konečně uvidíte budoucnost a získáte tak  

  jistotu, že je vše správně.  

 Protějšek vás překvapí úspěchem v práci (ve škole). 

 Budete mít pocit, že vaši snahu není nikdo schopen ocenit. Ale  

  opak je pravdou. 

 Nejraději byste se vznášeli na obláčku fantazie a na zem koukali  

  jen z veliké dálky. 

 Protějšek konečně přesvědčíte o tom, že ve finančních  

  záležitostech je nutná prozíravost a především racionalita. 

Sikora Tomáš, 7. A  



 6 

SPORT 

Zakopalová a Šafářová prošly v Moskvě do druhého kola 

Moskevský turnaj Kremlin Cup ze začátku svědčil českým 

tenistkám. Prvním kolem zdárně prošly Klára Zakopalová i Lucie 

Šafářová, kterou v dalším utkání čekala světová osmička Agnieszka 

Radwaňská, bojující o poslední volné místo na Turnaji mistryň. Šafářová 

se Španělkou prohrála úvodní set v tie-breaku, ale pak zápas otočila  

ve výhru 6:4 a 6:3.  

Zakopalová jasně přehrála Ukrajinku Olgu Savčukovou, ale 

v dalších hrách se jí nedařilo a dál nepostoupila. Šafářová se dostala až 

do semifinále, kde ji vyřadila Slovenka Dominika Cibulková, která 

nakonec celý turnaj vyhrála.  

 

 

 

 

 

Na obrázku: Klára Zakopalová 

 

   

Kremlin Cup (Kremelský pohár)  je ženský turnaj kategorie 

WTA Premier Tournaments a zároveň mužský turnaj ze série ATP 250 

Series, který se hraje v říjnu jako jeden z posledních turnajů sezóny. 

Odehrává se na koberci v moskevské hale Olympic Stadium už od roku 

1990. 

          Březina Jan, 9. D 

http://cs.wikipedia.org/wiki/WTA_Premier_Tournaments
http://cs.wikipedia.org/wiki/ATP_250_Series
http://cs.wikipedia.org/wiki/ATP_250_Series
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moskva
http://cs.wikipedia.org/wiki/1990
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ZVĚŘINEC 

JAK CHOVAT RYBIČKY? 

Pár rad pro začátek. 

 Akvárium vždy volte jednoduché  

a prostorné, nahoře i dole by mělo být stejně široké. Má co nejvíce 

evokovat reálnou vodní přírodu i prostředí. Proto zavrhněte různé 

hrady, potápěče atd. 

Vhodné rostliny. 

  Pro začátek se doporučují některé z Echinodorusů. Z dalších 

pak Hygrophila siamensis nebo Vallisneria asiatova. Zajímavý je i Tiger 

lotus green. Rostliny zakoupíte v obchodech pro akvaristiku nebo ve 

zverimexu. 

Kolik rybiček do akvária? 

  Na to, kolik může být rybiček ve sladkovodním tropickém 

akváriu, dobře poslouží následující propočet. Objem vody v akváriu = 

součet délek všech rybiček v cm. 

Krmení s rozvahou. 

Důležité je pravidelné krmení. Krmte několikrát denně, ale v menších 

dávkách. Zbytky potravy nesmí plavat ve vodě. Potravu koupíte rovněž 

ve zverimexu. 

Krásné rybičky jsou Neonky, Paví 

Očka, Mečovky, Čichavci  

a nezapomeňte na Ancitrusy. 

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

 
Reproduktory na volume 100 a posloucháme novinky!  

 

1. Adele - Someone Like you    

2.  LMFAO - Sexy and I know It 

3. Pitbull - Rain Over Me 

4. Nicki Minaj - Super bass 

5. Don Omar –  Danza Kuduro feat 

6. Bruno Mars - It Will Rain 

7. Adele - Rolling In The Deep 

8. Bruno Mars - The Lazy Song 

9. Jenifer Lopez - On the floor feat 

10. Pitbull - Give me Everything   

       (Adele) 

 

Text písničky : Adele - Someone Like You 
 

Anglicky: 

 

I heard that you're settled down 

That you found a girl and you're 

married now 

I heard that your dreams came 

true 

Guess she gave you things I didn't 

give to you 

Old friend, why are you so shy? 

Ain't like you to hold back or hide 

from the light 

 

Ref: I hate to turn up out of the 

blue uninvited 

But I couldn't stay away, I couldn't 

fight it 

 

 

 

Česky: 

 

Slyšela jsem, že jsi se usadil. 

Že jsi našel dívku a jsi teď ženatý. 

 

Slyšela jsem, že se tvé sny staly 

skutečností. 

Hádám, že ti dala to, co já ti 

nedala. 

Starý příteli, proč se tak stydíš? 

To nejsi ty, držet se zpět nebo se 

schovávat před světlem. 

 

Ref: Nesnáším objevit se z čista 

jasna, nezvaná 

Ale nemohla jsem zůstat mimo, 

nemohla jsem s tím bojovat. 
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had hoped you'd see my face 

And that you'd be reminded that 

for me it isn't over 

 

Never mind, I'll find someone like 

you 

I wish nothing but the best for 

you, too 

Don't forget me, I beg 

I remember you said: 

"Sometimes it lasts in love, 

But sometimes it hurts instead" 

Sometimes it lasts in love 

But sometimes it hurts instead, 

yeah 

 

You'd know how the time flies 

Only yesterday was the time of our 

lives 

We were born and raised in  

a summer haze 

Bound by the surprise of our glory 

days 

 

Ref: … 

 

Nothing compares 

No worries or cares 

Regrets and mistakes, they're 

memories made 

Who would have known how 

bittersweet this would taste? 

 

Ref: 2x 

 

Doufala jsem, že uvidíš mou tvář. 

A že ti připomene, že pro mě to  

neskončilo. 

 

Nevadí, najdu si někoho, jako jsi ty. 

 

Nepřeji si nic jiného,  

než to nejlepší pro tebe,  

tak nezapomeň na mě, prosím. 

Vzpomínám, jak jsi řekl: 

„Někdy láska trvá, 

někdy namísto toho bolí" 

Někdy láska trvá, 

někdy namísto toho bolí,  

 

 

Měl bys vědět, jak ten čas letí. 

Ještě včera to byly nejlepší časy 

našich životů. 

Narodili jsme se a vyrůstali v letní 

mlze. 

Vázáni překvapením našich 

krásných dní. 

 

Ref: …  

 

Nic se tomu nevyrovná. 

Žádné obavy ani starosti. 

Lítost a chyby vznikly  

ze vzpomínek. 

Kdo může vědět, jak hořkosladce 

by chutnaly? 

 

Ref: 2x 

                                            
 

Prostředníková Lucie, 

Weintrittová Sabina, 7. C 
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MÓDA 

Móda pro holky 

 
Letos pokračuje módní trend 80tých let. 

Na scénu se vrací legíny, všichni je milují a dá se 

snadno pochopit proč.   

Legíny jsou super-pohodlné a všestranné. 

Populární jsou černé, z kůže nebo džínové.  

K legínám se nosí  kárované košile z měkoučkého 

flanelu nebo z bavlny, které mají prodlouženou 

délku tak, že zakrývají zadek. Také různé mikiny  

s kapucí, velké tuniky, dlouhé volné svetry a saka. 

 Džínové sukně asi z módy nikdy nevyjdou, 

je to jen délka, která udává trend. Rozdíl mezi 

mini a mikro-mini je v délce. Minisukně končí na 

půli cesty mezi pasem a koleny, mikro-mini sukně 

sotva zakryje pozadí. Protože délka těchto sukní 

je tak krátká, je ideální, pokud se nosí v páru  

s některými z výše uvedených legín. Populární 

sukně jsou v barvě indigo. 

Móda pro kluky 

Klíč k chytře oblečenému chlapci je 

rovnováha. Robustní typy by měly nosit jemné 

barvy i vzory a uvolněný střih. Menší štíhlí chlapci 

naopak výrazné barvy a vyhýbat se vzorům, kromě 

kouzelného svislého proužku. A vysocí štíhlí? Těm 

není co radit, ti to vyhráli. Snad jen pozor, aby vám 

z rukávů nekoukaly příliš dlouhé manžety od košile  

a nikdy nezkoušejte bokové džíny. Vypadali byste 

ještě o kus vyšší, případně jako rychle narostlý 

pubescent v obleku svého menšího otce.  

 

Výstupová Pavlína, 7. A 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/denas-radiator/525595?rtype=V&rmain=7822368&ritem=525595&rclanek=8493657&rslovo=420391&showdirect=1
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BULVÁR 

 

Je to venku! Martin Harich je nepolíbený panic! 
 

A možná je to i dobře, protože mládežníkovi je 

teprve patnáct. Ale stejně nechápeme, proč se za to 

tak stydí. Dokonce i zčervenal, koukejte! 

 

Lucie Vondráčková 

 
Česká zpěvačka, herečka a dabérka. 

Pochází z muzikantské rodiny. Její otec 

Jiří Vondráček je známý herec, zpěvák, 

baskytarista a klavírista; matka Hana 

Sorrosová je textařka a překladatelka. 

Teta Helena Vondráčková patří již mnoho 

desítek let do nejužší špičky české pop 

music. Lucie vystudovala hudebně-dramatický obor na pražské  

konzervatoři. Lucka si nedávno vzala hokejistu Tomáše Plekance  

a momentálně čeká miminko. 

 

Polášková Michaela, 7.A 

 

KAM ZA KULTUROU V UHERSKÉM HRADIŠTI 

Co bude v divadle: 
 

 Harold a Maude 

 Hráči 

 1 + 2 = 6 

 Pinocchio 

 Rychlé šípy 

 39 stupňů 

 

 

 Dohana! 

 Modré květy 

 Cikáni jdou do nebe 

 Bůh masakru 

 Dalskábáty hříšná ves 

aneb Zapomenutý čert 
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Co bude v kině: 

 
  3D Tintinova dobrodružství 

  Moje krásná učitelka 

  3D Šmoulové 

 3D Spy Kids: Stroj času 

 Medvídek Pú 

 Vyměřený čas 

 3D Válka Bohů 

 Perfekt days – I ženy mají své 

dny 

 Artur a souboj dvou světů 

 Twilight sága: Rozbřesk 1. část 

 Žraloci na s(o)uši 

 

 

Recenze: Twilight sága: Rozbřesk 1. část  
 

V první části závěrečného dílu 

upíří romance s názvem Twilight sága: 

Rozbřesk se Bella Swan (Kristen Stewart) 

a Edward Cullen (Robert Pattinson) po 

svatbě vydávají na líbánky, kde se jim 

oběma poněkud zkomplikuje život. Jejich 

štěstí tak netrvá dlouho.   

Nejen Bellu čeká bouřlivý rok plný 

lásky, pokušení i ztrát. Musí se s konečnou 

platností rozhodnout, zda vstoupí do 

temného, ale lákavého světa nesmrtelných, nebo zda bude žít 

plnohodnotným lidským životem. Jakmile se Bella rozhodne, dojde  

k celému řetězu nečekaných událostí, jež mohou mít nedozírné 

následky. Twilight sága se jak v knižní, tak filmové podobě stala 

skutečným fenoménem. První tři díly filmového zpracování vidělo  

v českých a slovenských kinech přes 900 tisíc diváků. 

Burešová Klára, 6. C;  Šenkyříková Valerie, 6. A  
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OPTICKÉ KLAMY 

 
Kolik vidíte barev? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulice nebo obličej? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikora Tomáš, 7. A 
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU LUCIÍ NĚMCOVOU 

 
1) Líbí se Vám na naší škole? 

 Ano, je to tu fantastické. 

 

2) Co na této škole učíte za předmět? 

 Učím anglický jazyk. 

 

3) Učila jste i na jiné škole? Pokud ano, kde? 

 Učila jsem na 1. stupni ZŠ v Jarošově. 

 

4) Máte nějaké zvíře? Pokud ano, tak jaké a jak se jmenuje? 

 Mám kocoura Oskara. 

 

5) Byla jste někdy v zahraničí? Pokud ano, kde? 

 Procestovala jsem téměř celou Evropu. Nejčastěji jsem byla 

v Anglii, kde se mi líbilo nejvíce. 

 

6) Jakou máte vystudovanou školu? 

 Vystudovala jsem Masarykovu univerzitu v Brně. 

 

7) Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 

 Chtěla jsem být profesionální tenistkou. 

 

8) Jaké jsou Vaše koníčky? 

 Ráda spurtuji, fotografuji a poslouchám hudbu. 

 

9) Jakému sportu se věnujete? 

 Věnuji se závodně volejbalu. 

 

10) Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo? 

 Mám ráda italskou a čínskou kuchyni. 

 

Děkujeme paní učitelce za rozhovor. 

      Machálková Adéla, 7. A 
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KOMIKS 

 

 
Březina Jan, 9. D 
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VTIPY NA POSLEDNÍ STRANU 

 
Povídají si takhle prase, býk a kuřátko na dvoře, kdo umí nejlépe vystrašit. 

Nejdřív povídá prase: „Já, když se vyválím v bahně a pak zachrochtám, slepice 

začnou kdákat, až strachy snesou vejce!" Na to býk: „Já když zadupu, všichni 

utečou!" A kuřátko: „To já, když si lehnu na zem a dělám mrtvého, tak celý svět 

začne řvát - PTAČÍ CHŘIPKA!" 

 

V obrovském mrazu jdou po ledové pláni lední medvědi - táta a jeho malý synek, 

který se ptá: „Hele tati, nejsem náhodou medvídek grizzly?" „Ne, nejsi, jsi můj 

syn, a tak jsi lední medvídek." Po chvíli se zase malý medvídek ptá: „A nejsem 

náhodou medvěd koala?" „Ne, nejsi, jsi můj syn, a tak jsi lední medvídek." 

Po delší chvíli se medvídek opět ptá: „Anebo třeba medvídek panda?" „Ne, nejsi, 

jsi můj syn, a tak jsi lední medvídek. A proč se na to pořád ptáš?" „No, protože 

je mi pořád hrozná zima." 

 

Jít příkladem: „Vypij, prosím tě, tento lék," naléhá manželka na manžela. „Ale 

vždyť to nám dal zvěrolékař pro psa?!" „No, vždyť právě! Když tě Azor uvidí, 

možná to vypije i on." 
 

Řešení testu: 

19 -15 b. – Zvíře máš rád/a víc než sebe. 

8 – 19 b. – Zvíře je tvé druhé já! 

1 - 8 b. – Zvířata se k tobě očividně nehodí. Promiň. 
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