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I když na jarní počasí to 

momentálně nevypadá, můžeme 

říci, že jsme si březen díky jarním 

prázdninám užili. Na duben se 

díky Velikonocům také všichni 

těšíme. 

Žáci devátých tříd jistě 

s obavami očekávají, jaké budou 

přijímací zkoušky a na jakou 

střední školu se dostanou. 

Přejeme jim, aby to byla ta,  

o které nejvíce snili. 

A protože dnes vychází 

sedmé číslo Všeználka v tomto 

školním roce, přejeme žákům i 

učitelům mnoho úspěchů 

v posledním čtvrtletí školního 

roku 2014/2015. 

 

                          Věra Ondrušková 
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Kalendárium 

 
 

Jan Amos Komenský 

(*1592, †1670) 

Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1592. Je jisté, 

že se narodil na moravském Slovácku, ale o místo se 

vedou spory. Jedni říkají, že to bylo v Komni – vždyť ve 

svém jménu má jméno obce; jiní říkají, že se narodil  

v Uherském Brodě, a další, že v Nivnici, což je nejpravděpodobnější, a 

většina vědců se k tomu přiklání. 

Rodina Komenských patřila k jednotě bratrské. Jan se narodil jako páté 

dítě a měl čtyři starší sestry. Ve 12 letech mu zemřeli oba rodiče a zakrátko 

umřely i dvě sestry na epidemii. Ujala se ho jeho teta Zuzana Nohálová, se 

kterou odešel do Strážnice. 

V roce 1608 začal studovat na latinské bratrské škole v Přerově a po 

tříletém studiu byl vyslán na studia bohosloví v Herbornu a v Heidelberku 

v Německu – před odchodem si ke svému jménu připojil další jméno: 

Amos (podle biblického proroka stejného jména), jak tomu bylo zvykem  

v evangelické jednotě bratrské. 

V roce 1614 se vrátil na Moravu a začal učit na přerovské škole – bylo mu 

22 let a byl nejmladším učitelem na škole. Po třech letech studií našel 

školu téměř ve stejném stavu, jako když z ní odcházel. Titíž učitelé, tytéž 

metody, totéž učení zpaměti. Jan Amos trpěl, když viděl, že děti se mořily 

třeba deset let tím, co je dáno dětskému duchu pochopit za jediný rok. Už 

tady začínal mladý učitel hledat nové cesty. Především odstranil ze třídy 

metlu – jeho žáci nebudou biti, když něco neumějí nebo něčemu 

nerozumějí. Škola má být zajímavá a příjemná, aby to do ní děti táhlo 

stejně jako na hřiště. 
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Kalendárium
 

Po dvou letech, v roce 1616, byl v Žeravicích vysvěcen na kněze jednoty 

bratrské a v roce 1618 byl vyslán jako kazatel a učitel do Fulneku, kde se 

oženil s Magdalenou Vizovskou. 

Po bitvě na Bílé hoře (8. 11. 1620) nastala pro evangelíky v českých 

zemích doba bolesti, utrpení a vyhnanství – doba protireformace. 

Koncem roku 1621 musel Komenský opustit Fulnek, nastal pro něj čas 

ukrývání. Jeho knihy, uložené na fulnecké radnici, byly při katolické misii 

v květnu 1623 spáleny. Komenský se nejprve skrýval u svých přátel ve 

východních Čechách a v roce 1628 odešel natrvalo z vlasti do polského 

střediska jednoty bratrské v Lešně. V této době byla jeho činnost zaměřena 

třemi směry. Především chtěl ovlivnit panovníky v rozbouřené Evropě, aby 

se zasadili o ukončení pronásledování evangelíků v českých zemích a  

o umožnění návratu těm, kteří pro víru museli opustit svoji vlast. Druhým 

směrem byla jeho kazatelská činnost, jako kazatel a poslední biskup 

jednoty bratrské napsal mnoho spisů. Třetím směrem byla jeho 

pedagogická práce, jako vynikající pedagog byl zván do jiných zemí, aby 

tam pomohl reformovat a modernizovat školství. V letech 1641–42 byl  

v Anglii, v letech 1642–48 ve Švédsku a v letech 1650–54 v Blatném 

Potoce v Uhrách. 

Po požáru Lešna v roce 1656, kde mu shořelo znovu mnoho knih a 

rukopisů, se uchýlil do Amsterodamu, kde pokračoval neúnavně ve své 

činnosti až do své smrti 15. listopadu 1670. Je pochován ve valonském 

kostelíku v Naardenu v Holandsku. 

 

 

Markéta Sedlářová, 8. A 
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Významné dny 
 

 

Mezinárodní den žen (8. březen) 

Mezinárodní den žen, který většina z nás zná pod zkratkou MDŽ, vznikl 

díky stávce švadlen roku 1908. Právě švadleny z New Yorku stávkovaly za 

zlepšení životních podmínek. Cílem tohoto boje bylo získání volebního 

práva pro ženy, následoval boj za rovnoprávnost a spravedlnost a 

samozřejmě mír. V průběhu dějin se oslavy měnily, v živé paměti máme 

například socialistickou propagandu a nezapomenutelné karafiáty, ručníky, 

chlebíčky apod. Tento den protestují např. feministky dodnes. V mnoha 

rodinách v České republice se MDŽ slaví do dnešní doby, přestože od roku 

1990 není oficiálním svátkem. 

Světový den ledvin (8. březen) 

  

Světový den ledvin se řadí mezi jeden z mnoha dnů věnovaných lidským 

orgánům, které máme. Vyhlášen byl Mezinárodní federací pro nemoci 

ledvin společně s Mezinárodní nefrologickou společností. Cílem tohoto 

dne je zvýšit povědomí o nemocech ledvin, transplantaci a s tím 

souvisejícím dárcovstvím orgánů. Typické akce pořádané zdravotními 

ústavy v tento den jsou zaměřeny na vyšetření ledvin, které si může nechat 

udělat každý z nás a je zdarma. Zjistíte, zda netrpíte nějakým 

onemocněním. Popřípadě se můžete poradit s odborníky, jak těmto 

nemocem předcházet či jak dále postupovat v prevenci i léčbě. A trocha 

statistiky: na transplantaci ledviny se v ČR čeká v průměru jeden a půl 

roku. 

 

Mezinárodní den nenávisti  (18. březen) 

 

K Mezinárodnímu dni nenávisti mnoho informací zřejmě nikde nezískáme. 

Tento den si připomínají hodně školy, které se prostřednictvím svých 

učitelů snaží žákům vštěpovat, že na nenávisti není nic hezkého ani 

chvályhodného a že to vůbec není věc, na kterou by člověk měl být hrdý. 
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Významné dny 
 

 

Světový den vody (22. březen) 

 

Voda (hlavně pitná a nezávadná) je jedním z největších bohatství, které 

nám naše planeta dává. I z těchto důvodů byl 22. březen prohlášen 

Světovým dnem vody. V tento den si připomínáme, že na světě žije přes 

miliardu lidí, kteří mají nedostatek pitné vody, a proto jsou přímo ohroženi 

na svém zdraví. 

Den učitelů v ČR (28. březen) 

 

Celosvětově se slaví den učitelů až 5. října, ale v České republice připadá 

tento den na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose 

Komenského. Součástí oslav je i každoroční předávání cen a vyhlašování 

výsledků ankety Zlatý Ámos pro nejlepší učitele. 

 

Natálie Körberová, Marie Macháčková, 6. C 
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Můj koníček
 

Skauting 

 

Co to vlastně je?  Skauting je celosvětové 

hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova 

dětí a mladých lidí. Jeho členové se nazývají 

skauti. Junák, český skaut, je největší českou 

skautskou organizací. Počet jeho členů 

překračuje 50 tisíc. 

V oddílech se potkávají děti a mladí lidé  

s rozdílnými schopnostmi, lidé různých 

národností nebo odlišného náboženského 

vyznání. Skauting je otevřen všem a každému 

nabízí příležitost navázat nová přátelství 

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno, být 

aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen 

sebe, ale i své okolí. 

 

Rozděluje se dle věku: 

8–10 let: vlčata/světlušky 

11–14 let: skauti/skautky 

15+: roveři/rangers 

25+: oldskaut 

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty: 

 hrát fér 

 spolupracovat s ostatními 

 být ohleduplný k okolnímu prostředí 

 mít vztah k přírodě 

Denisa Kneslová, 8. D 
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Recenze

 

Recenze knihy:  Selekce 

Autor:  Kierra Cassová 

Nakladatelství:  CooBoo 

Rok vydání:  2014 

Počet stran: 288 

 

Pro třicet pět dívek je Selekce 

životní šancí. Příležitostí k útěku 

od života, který jim byl stanoven 

od narození. Být obklopena 

světem třpytivých šatů a 

drahocenných šperků. Žít v paláci 

a soutěžit o srdce krásného prince 

Maxona. Ale pro Americu 

Singerovou je Selekce noční 

můrou. Znamená to pro ni otočit 

se zády ke své tajné lásce 

Aspenovi, který je o kastu níž než 

ona. Nechce se jí odejít z domova 

a vstoupit do nelítostné soutěže  

o korunu. Pak America potká prince Maxona. Postupně začne 

zpochybňovat všechny plány, které si předsevzala. Uvědomí si, že život,  

o kterém vždycky snila, si už neumí v porovnání s budoucností 

představit… 

Mně osobně se tahle kniha hodně líbila. Je spíše pro holky a přečetla jsem 

si ji sice spíš kvůli nádhernému obalu, ale příjemně mě překvapila a 

zařadila se mezi mé oblíbené. Není zdlouhavá jako některé knížky, takže ji 

rychle dočtete.  Za mě ji můžu doporučit. 

 

 

 

Denisa Kneslová, 8. D 
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Rozhovor
 

Rozhovor s paní učitelkou Gottwaldovou 

 

 
1) Kde jste vyrůstala? 

V malebném lázeňském městě 

Luhačovice. 

 

2) Proč jste si vybrala zrovna tuto 

školu? 

Můj výběr souvisel především s místem 

mého bydliště, což je Modrá.  

 

3) Jaký byl Váš nejoblíbenější 

předmět? 

Rozhodně přírodopis a chemie . 

 

4) Máte nějaké sourozence? 

Ano, dvě sestry. 

 

5) Máte nějakého domácího mazlíčka? Pokud ano, jak se jmenuje? 

Mými mazlíčky jsou mé dvě děti – Jeník a Štěpánka. 

 

6) Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? 

Malý princ. 
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Rozhovor 
 

 

7) Jaké předměty zde učíte?  

 

Přírodopis, chemii, výchovu ke zdraví a pracovní činnosti. 

 

8) Jaký je Váš nejoblíbenější film? 

Nesnesitelná lehkost bytí, film na motivy knihy M. Kundery. 

 

9) Jaká je Vaše nejoblíbenější písnička? 

Dear Mr. President od Pink, ale je spousta písniček, které patří mezi mé 

nejoblíbenější… 

 

10) Jakou třídu máte nejraději? 

Vzhledem k tomu, že učím na této škole teprve měsíc, nemohu na tuto 

otázku odpovědět upřímně.  

 

11) Jaké je Vaše nejoblíbenější číslo? 

2. 

 

12) Jaká je Vaše nejoblíbenější barva?  

Bílá. 

 

 

                          

  Jan Kočenda, 7. C 
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Pranostiky 

 

V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest. 

 

Březnové slunce má krátké ruce. 

 

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl. 
 

V březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi roste zlato. 

 

V březnu prach – jistý hrách. 

 

Březen bez vody – duben bez trávy. 

 

Suchý březen, studený duben, mokrý máj – bude v stodole ráj. 

 

Jak prší v březnu, tak také v červnu. 

 

Hřmí-li v březnu, tak také v červnu. 
 

Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po Velikonocích. 

 

Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku. 
 

Březnové mlhy – za 100 dní déšť. 

 

Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce. 

 

Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj. 

 

 

 

Natálie Körberová, Marie Macháčková, 6. C 
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Křížovka
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Co dávají holky klukům na Velikonoce? 

2) Předmět, který má zkratku D. 

3) Anglicky jedenáct. 

4)  Zkráceně informace. 

5) Opak začátku. 

6) Mobilní telefon jedním slovem. 

7) Zkratka předmětu německý jazyk. 

8) Chodíme do základní…  

9) Žluté kyselé ovoce. 

10) Jiným slovem obec. 

 

Jarním svátkem jsou… 

                                                                     

 

  Jan Kočenda, 7. C 

 

 

 

 

         

2)        

3)       

4)     

5)      

6)      

7)   

8)      

9)       

10)        
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Kvíz
 

Jan Amos Komenský 

 

1. Jan Amos Komenský byl poslední biskup… 

 

a) buddhistů 

b) učitelů 

c) jednoty bratrské 

2. Zabýval se… 

 

a) chovem ryb 

b) metodikou výuky 

c) architekturou 

 

3. Napsal knihu… 

 

a) Dvéře jazyků otevřené 

b) Tiché děti, klidná třída 

c) Jak zkrotit děti ve třídě 

 

4. V roce 1628 odešel… 

a) na Moravu 

b) do Ameriky 

c) do Polska 
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Kvíz
 

 

5. Jak přišel J. A. Komenský v Lešně o své spisy? 

 

a) zničili mu je žáci 

b)  požárem 

c)  většinu z nich ztratil při stěhování 

 

6. Zemřel v Amsterdamu. Jak se tam dostal? 

 

a) jel na výlet 

b) uprchl z Polska 

c) uprchl ze Švédska 

7. Jak zemřel? 

 

a) utopil se 

b) na dlouhodobé zdravotní problémy 

c) na nudu 
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Básnička
 

Jarní básnička 

 

Jaro už je tady zase, 

zimu nechceme v tomto čase. 

Květiny začnou kvést, 

od růží až po chřest. 

Ptáci začnou se zas vracet, 

hned jak sníh se začne vytrácet. 

Louky budou zase milé,  

konečně nejenom bílé. 

Zvířátka taky přestanou otálet, 

v trávě touží se zase poválet. 

Po mrazech jsou pěkně odpočata, 

narodí se jim roztomilá mláďata.  

Sníh a led z řek bude tát 

a sluníčko nádherně hřát. 

Všude bude zase spousta života, 

a ne bílo a modrá prázdnota. 

Hlavně bude zase volno, 

zajdeme na kolo. 

Bude prostě barevně 

a všem bude nádherně. 

 

Vendula Manová, 8. A  
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Pro legraci
 

 

Třídní učitel zrudl: „Když jsem říkal, Horáčku, abys okamžitě vyplivl tu 

žvýkačku, nemyslel jsem tím, že mi ji máš plivnout přímo do obličeje!” 

 

 

Malý Kaok – Kioka jančí o přestávce jako střelený. 

„Nemáš náhodou nějaké divoké předky?” povídá učitelka. 

„Ty už jsem dávno snědl!” 

 

 

Učitelka pohlédla na rozpustilého Káju, který máchal kolem písemky 

pravítkem, a zvolala: „Říkám opravit testy, ne je popravit!” 

 

 

Učitel dějepisu potká bývalou žačku s kočárkem, nahlédne do něho a ptá 

se: „Je to po meči, nebo po přeslici?” 

„Kdepak, po mejdanu!” 

 

Markéta Sedlářová, 7. A 
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Všeználek / 7. číslo / roč. 2014-2015 / vyšlo 31. března 2015 

Na další číslo se můžete těšit na konci dubna 2015.    


