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Měsíc březen byl opět 

nabitý nejrůznějšími akcemi. 

Většina z nás se však těšila         

na velikonoční prázdniny, které 

letos připadly na konec března.  

Pojďte si proto s námi přečíst 

něco o velikonočních tradicích              

a zvycích. Moţná se dozvíte         

i něco nového o těchto jarních 

svátcích. Dále si s námi můţete 

připomenout významné dny 

v březnu, dozvědět se, jak 

probíhal letošní lyţařský kurz       

a na závěr nesmí opět chybět 

něco pro zasmání.  

Doufáme, ţe se vám první 

jarní číslo bude líbit. A teď hurá 

do čtení !  

 

 

 

 

 

Kovářová Denisa 
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Významné dny v březnu 
 

8. 3. Mezinárodní den žen 

Vznikl díky stávce švadlen uţ roku 1908, které stávkovaly za zlepšení 

ţivotních podmínek. Cílem tohoto boje bylo získání volebního práva              

pro ţeny, následoval boj za rovnoprávnost a spravedlnost a samozřejmě 

mír. 

10. 3. Evropský den památky obětem terorismu 

Právě Evropský den památky obětem terorismu je věnován všem, kteří se 

stali obětí terorismu po celém světě − ať uţ při něm zahynuli nebo byli 

zraněni. 

18. 3. Mezinárodní den nenávisti 

19. 3. Mezinárodní den invalidů 

Tento den má připomenout, s jakými překáţkami se invalidé kaţdý den 

musí potýkat a překonávat je, ať uţ se jedná o lidi na vozíčku nebo s jiným 

mentálním či fyzickým postiţením. 

21. 3. Světový den poezie 

Záměrem vyhlášení tohoto dne je soustředění se na udrţení psaní poezie  

po celém světě, podpora jejího čtení a vydávání. 

27. 3. Světový den divadla 

28. 3. Den učitelů v ČR                                  

                                                                               Vránová Anna, VI. C
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Významné dny v březnu 

 

Den učitelů 

Den učitelů je den, který 

je vyhlášen k poctě všech 

učitelů. Celosvětově se však 

slaví 5. října.  

V České republice je ale 

určen na 28. března, kdy se slaví 

výročí narození Jana Amose 

Komenského.       V tento den se 

kaţdoročně vyhlašují výsledky 

ankety Zlatý Ámos.  

V roce 2011 ministerstvo 

školství oznámilo, ţe chce, aby 

se Den učitelů zařadil na 

seznam významných dnů             

v kalendáři České republiky.  

V tento den školy často 

také pořádají různé akce 

věnované Komenského ţivotu     

a tvorbě. Ministerstvo školství 

tento den uděluje Plakety Jana 

Ámose Komenského pro 

nejlepší učitele. 

 

 

Kočenda Jan, VIII. C 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_%C3%81mos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%A1kolstv%C3%AD,_ml%C3%A1de%C5%BEe_a_t%C4%9Blov%C3%BDchovy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%A1kolstv%C3%AD,_ml%C3%A1de%C5%BEe_a_t%C4%9Blov%C3%BDchovy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%A1kolstv%C3%AD,_ml%C3%A1de%C5%BEe_a_t%C4%9Blov%C3%BDchovy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3%AD_sv%C3%A1tek#V.C3.BDznamn.C3.A9_dny
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Významné dny v březnu – Karel IV.
 

Karel IV.  

 

Karel IV. se narodil        

14. 5. 1316 a zemřel 29. 10. 1378 

ve věku 62 let. Byl jedenáctým 

českým králem. Jeho rodiče byli 

Eliška Přemyslovna a Jan 

Lucemburský. Původně 

byl pokřtěn jako Václav, jméno 

Karel přijal aţ při biř- 

mování během pobytu ve Francii. 

Byl to první český král, který se 

stal zároveň císařem Svaté říše 

římské. 

Byl celkem čtyřikrát 

ţenatý a zplodil celkem jedenáct 

dětí.  

Zaloţil Karlovu uni- 

verzitu, díky níţ se Praha stala 

centrem evropské vzdělanosti, 

nechal vystavit most v Praze        

a mnoho dalších. Karlův 

most patří mezi nejstarší 

stojící mosty přes řeku Vltavu  

v Praze. 

 
Doseděl Michal, VI. A 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

   
 

Petrů Alexandra, VII. C 

Körberová Natálie, VII. C 

Tomanec Martin, VII. B 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99est
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bi%C5%99mov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Most
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
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Karel IV.  

 

 
 

 

 

                     
 

Kostelníčková Petra, VII. A Lapčík Roman, VII. C 

Pavlík Martin, VII. B 
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Velikonoce 

 
Latinsky „pascha“ je křesťanský svátek, který je oslavou 

zmrtvýchvstání Jeţíše Krista. K tomu došlo třetího dne po jeho ukřiţování 

v blízkosti významného svátku peasch, který je památkou vysvobozením 

Izraelitů Mojţíšem z egyptského otroctví.  

 

Nenáboţenské tradice   

 

Velikonoce jsou svátky jara, je to čas veselí a radosti. V Česku je 

tradicí pomlázka a barvení vajíček. Na velikonoční pondělí muţi a chlapci 

šlehají ţeny a dívky pomlázkou. Podle tradice muţi při hodování pronášejí 

koledy. Ţeny mohou odpoledne muţe a chlapce vylívat kbelíky plné 

studené vody. 

Vránová Anna, VI. C 

 

 

VYKRESLI OBRÁZEK PODLE VLASTNÍ FANTAZIE!!!  
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Co se děje ve škole
 

Charleyova teta 

 

Ve středu 16. března se jiţ potřetí ţáci divadelního krouţku 

zúčastnili představení v Městském divadle Zlín. Tentokrát nás čekala 

komedie Charleyova teta. Charley měl sen studovat v Oxfordu. Jelikoţ jiţ 

neměl rodiče, celé studium mu zaplatila bohatá teta Lucy. Během studií se 

on i jeho přítel Jack zamilovali. Oba chtěli své vyvolené poţádat o ruku,    

a tak je  pozvali na oběd. V ten samý den měla přijet Charleyova teta na 

návštěvu. Děvčata přišla na schůzku o něco dříve a těšila se na tetu Lucy,  

o které se dočetla jiţ v novinách. Jenţe teta poslala telegram, ţe přijede     

o pár dní později. Pánové se však nechtěli vzdát svého plánu zásnub, a tak 

Jack zavolal na pomoc spoluţáka Babbrelyho. Ten totiţ v jedné studentské 

hře hrál převlečen za ţenu. Stal se proto náhradníkem za Lucy. Všichni 

uvěřili, ţe je to skutečná teta Lucy. Nakonec ale přijela opravdová 

Charleyova teta, která se mezitím přejmenovala, aby zjistila, jak se její 

synovec chová. Na konci ztřeštěného příběhu se zjistilo, kdo je kdo.           

 

  

Chybíková Gabriela, VI. A 
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Ekoškola 

 
Silné a slabé stránky naší školy 

 
Školní prostředí 

PLUSY 

 

MÍNUSY 

Škola vlastní pozemek, na němţ 

jsou pěstovány okrasné keře      

a stromy, na záhonech ţáci 

pěstují bylinky a některé druhy 

zeleniny. 

V naší škole nemáme venkovní 

učebnu, kterou bychom mohli 

navštěvovat během vyučování    

i mimo ni. 

 

Výpěstky ze školního pozemku 

jdou na přilepšení ţákům do 

školní jídelny. 

Akvárium u přírodopisu je 

nevzhledné. 

 

Škola nabízí mnoho krouţků      

a jiných volnočasových aktivit. 

Ve škole bychom uvítali více 

moţností pro trávení volného 

času o přestávkách a volných 

hodinách. 

Květiny jsou opatřeny popisky – 

název, podmínky pěstování. 

Naše škola nemá vlastní hřiště, 

musí navštěvovat hřiště v areálu 

Rybníček. 

V areálu školy kaţdoročně 

hnízdí čápi bílí, minulý rok bylo 

moţné pozorovat také mláďata 

kalouse ušatého. 

Někteří neukáznění ţáci 

pohazují odpadky na chodbách, 

kolem košů, do truhlíků 

s květinami, někdy je nepořádek 

i ve třídách. 

O pořádek ve třídách se stará 

třídní sluţba a ekohlídka. 
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Ekoškola

 

 

 

 

 

Odpad  

PLUSY 

 

MÍNUSY 

Pro šetření ubrousky byly 

vytvořeny návrhy na 

informační nálepky na 

zásobník. 

Nálepky se zatím nepodařilo 

vyrobit a nainstalovat. 

2x ročně pořádáme sběr papíru 

a plastových víček, které jsou 

následně recyklovány. 

Ve škole je velká spotřeba 

papírových ručníků na jedno 

pouţití. 

V kaţdé třídě jsou čtyři 

barevné koše na třídění odpadu 

– plast, bio, papír, ostatní. 

Při třídění odpadů nejsou 

všichni ţáci důslední. 

Škola je zapojena do 

Recyklohraní. 

Poměrně hodně jídla ţáci 

vracejí. 

V případě, kdy to lze, 

kopírujeme oboustranně. 

Spotřeba kancelářského papíru 

je velmi vysoká. 

Finance získané sběrem hliníku 

a vršků PET láhví jsou 

věnovány na chov pand 

červených v ZOO Zlín Lešná. 
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Ekoškola 
 

 

Energie 

PLUSY 

 

MÍNUSY 

Vyučující byli seznámeni s tím, 

jak pouţívat dataprojektory, aby 

se šetřilo lampou. 

Izolační desky na radiátorech 

nejsou nainstalovány. 

Na vypínačích osvětlení jsou 

informační popisky – tabule, 

okna, střed, dveře. 

Někteří ţáci jsou v šetření 

energiemi nedůslední, je nutná 

neustálá osvěta. 

V kuchyni jsou spotřebiče 

zapínány pouze na nutnou dobu. 

Po vyučování zůstávají 

monitory některých počítačů 

zapnuté v reţimu stand-by. 

Pro šetření energiemi byly 

vytvořeny návrhy na informační 

nálepky k oknům a vypínačům. 

Nálepky se zatím nepodařilo 

vyrobit a nainstalovat. 

Škola pouţívá úsporné ţárovky  

a zářivky. 

 

Škola ohřívá vodu plynovými    

a elektrickými bojlery. 
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Ekoškola
 

 

Voda 

PLUSY 

 

MÍNUSY 

Pavilon D byl rekonstruován, na 

WC jsou pákové baterie, 

úspornější dvojité splachování, 

ve sprchách jsou úsporné 

hlavice. 

Perlátory pro šetření vody 

nelze nainstalovat na staré     

a zanesené baterie. 

Školní kuchyně pouţívá myčku 

na nádobí. 

Nálepky se zatím nepodařilo 

vyrobit a nainstalovat. 

Pro šetření vodou byly 

vytvořeny návrhy na informační 

nálepky ke kohoutkům a na 

splachovadla. 

Školní pozemek je zaléván 

vodou ze školní budovy. 

Kapající kohoutky jsou okamţitě 

opraveny panem školníkem. 

Ve zbytku školy převládají 

jednoduchá splachování. 

       

 

 

 

Kočenda Jan, VIII. C 
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Co se děje ve škole 
 

Lyžařský výcvikový kurz 2016 

 

V době od 6. do 12. března 2016 se ţáci 7. tříd zúčastnili 

lyţařského kurzu na Kyčerce. 

Po ubytování na Horském hotelu Kyčerka jsme vyrazili na 

procházku ke sjezdovce pro začátečníky. Tam jsme se rozřadili do druţstev 

podle lyţařských zkušeností. Po večeři jsme byli přivítáni do kurzu, 

poznali jsme nového instruktora Roberta Hřebíčka a společně si zazpívali. 

Druhý den jsme skibusem odjeli na svah. Nejzkušenější druţstvo   

č. 1 (p. uč. Zábranský) a 2 (p. uč. Králová) jeli na kotvu. Méně zkušené 

druţstvo č. 3 (p. uč. Koňaříková) s úplnými začátečníky č. 4 (p. uč. 

Motyčka) a 5 (i. Hřebíček) zůstalo na malém svahu.  Odpoledne jsme šli na 

procházku a večer jsme měli aktivity, které pro nás připravilo druţstvo, co 

mělo v ten den sluţbu. 

Tak to chodilo téměř kaţdý den. 

Ve středu druţstvo č. 3 a 4 opustilo malý svah a přemístilo se na 

kotvu. V ten den jsme měli zkrácené lyţování a odpoledne jsme šli na 

bowling. Zvítězilo druţstvo č. 3 pod přísným, ale nakonec uţitečným, 

dozorem paní učitelky Koňaříkové. 

V pátek dopoledne se jeli závody ve slalomu v pořadí vítězů:         

1. Cigošová, Hřib, 2. Luběnová, Lapčík, 3. Lesová, Čechmánek. Taky se 

večer konal karneval, kde se předvedli nejrůznější masky. Zpestřením byla 

návštěva třídních učitelů. 

 

Všem chceme moc poděkovat za skvělý týden! Naše velké díky 

patří především p. uč. Zábranskému, Motyčkovi, p. uč. Koňaříkové, 

Králové, panu Hřebíčkovi, Koňaříkovi, paní doktorce Petruchové, 

hudebníkům a všem účastníkům. 

 

Petrů Alexandra, Macháčková Marie, VII. C 
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Co se děje ve škole 
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Básnička
 

Trocha radosti 

 

Kaţdý z nás je člověk, máme své starosti, 

dnes je umění vnést do ţivota trochu radosti. 

Hodně z nás se snaţí, většina to vzdá, 

málokdo v něčem dlouze vytrvá. 

 

Kdyţ uţ se i snaţím a úsilí dávám, 

podívám se za sebe a všechno to vzdávám. 

Tahle je lepší neţ já, a on taky, 

právě teď je čas říct „uţ nechci vidět mraky“! 

 

Ţivot není černobílý, všechno má svůj důvod, 

kaţdá věc a kaţdá činnost má někde původ. 

Jde tady jen o odhodlání pustit se do něčeho, 

dobré úmysly a skutky, to je dnes ceněno. 

 

Stejně jako květina, která za slunce rozkvétá, 

kaţdý nový den přinese kousek radosti do světa. 

Kaţdý malý skutek má velkou cenu, 

aspoň trošku snahy vţdycky je k něčemu. 

Nemusíš být mistr světa k tomu být šťastný, 

hlavně neţít jen spoustu dní prázdných. 

 

 

 

Manová Vendula, IX. A 
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Pro legraci

 
 

Letí dva balónky po poušti a ten jeden říká:  „Pozor, kaktusssssssss.”    

„Kde ho vidíššššššššš?” 

 

Přijde pán k chlapečkovi a ptá se ho: 

„Nevíš, kde tady bydlí pan Novák?“ 

„Vím, pojďte, já vám to ukáţu.“ 

Kdyţ vyjdou společně aţ do dvacátého patra, chlapeček ukáţe na dveře     

a povídá: 

„No, tak tady bydlí ten pan Novák, ale jestli s ním chcete mluvit, tak sedí 

na lavičce před domem.“ 

 

Ptá se manţelka fotbalového rozhodčího:  „Kam jdeš, Fanouši?“ 

„Ale jako obvykle, na partičku ţlutých a červených karet!“ 

 

Anglie má hrát přátelské utkání s ČR. Trenér Anglie řekne, ţe na ČR bude 

stačit jeden hráč Wayne Rooney (Útočník Manchesteru United). Ostatní 

hráči Anglie jdou do hospody. Tam poslouchají v rádiu vývoj utkání.      

Ve 4. minutě Rooney dává gól. Pak se dlouho nic z rádia neozývá              

a najednou je 89. minuta. Baroš dává gól. A za chvíli 90. minuta. Baroš 

dává druhý gól. Utkání končí vítězstvím ČR 2:1. Za nějakou dobu se hráči 

Anglie sejdou s Waynem a ptají se, co dělal, ţe prohrál: „No víte, já jsem 

dal ve čtvrté minutě gól a v jedenácté mě vyloučili.“ 

Chybíková Gabriela, VI. A 
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___________________________________________________ 

Všeználek / 7. číslo / roč. 2015 – 2016 / vyšlo 29. března 2016 

Na další číslo se můţete těšit na konci dubna 2016. 


