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Za dveřmi jsou prázdniny! Poslední 

vydání školního časopisu letošního 

školního roku právě držíte v rukou! 

Redaktoři vám nabídnou pestré čtení 

o následujících dnech volna, co s nimi, 

kam jet nebo co dělat. Neminou vás 

ani vtipy, křížovka a náš oblíbený 

rozhovor. Také si zrekapitulujeme, kde 

byly naše třídy na školních výletech   

a nebude chybět ani tip na táboření. 

Exkluzivně pro vás máme recept 

na nejlepší prázdniny: 

5 kusů nejlepších přátel, 1 týden      

u babičky s dědou, 10 skoků do vody,  

1 mísa sladkých jahod, 1 litr letního 

koktejlu, 5 kousků grilovaného masa, 

špetka radosti, opepříme zážitky      

a posypeme dobrodružstvím. Dobrou 

chuť! 

Jménem celé redakce školního 

časopisu vám děkujeme za čtenářskou 

přízeň po celý rok, přejeme vám 

pohodové prázdniny a těšíme se 

na vás opět v září při dalším vydání 

školního časopisu. 

 

Váš Všeználek 
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Co se stalo ve škole 
 

ŠKOLNÍ VÝLETY, ANEB KDO KDE BYL 

6. A - Vida centrum Brno 

6. B - Indiánské dobrodružství v teepee  

6. C - Vida centrum Brno 

6. D - Brno laser games a Vida centrum 

7. A - Brno laser games a Vida centrum 

7. B - Brno laser games a Vida centrum 

7. C - Olomouc laser game a lanové centrum 

8. A - nejeli nikam :D  

8. B - Sidonie Brumov, Bílé Karpaty 

8. C - Rožnov pod Radhoštěm 

8. D - Frenštát pod Radhoštěm  

9. A - Dolní Morava, Králický Sněžník 

9. B - Dolní Morava, Králický Sněžník 

9. C - Dolní Morava, Králický Sněžník 

Kubík Matyáš, VII. A 
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Co se stalo ve škole 
 

VÝLET 6. D DO BRNA 

 

31. 5. 2018 v 7:00 jsme měli sraz 

před školou a společně se 7. B jsme 

odjížděli do Brna. Program: LASER 

GAME, VIDA, VAŇKOVKA. Když jsme 

přijeli, jako první jsme se vydali 

do LASER GAME, kde jsme vytvořili 

týmy po šesti lidech, a každý tým hrál 

dvě hry. Po skončení souboje jsme se 

autobusem přesunuli do VIDY. Ve VIDĚ 

jsme pobyli tak hodinu, poobědvali jsme tam a pak jsme šli zase 

na autobus a už jsme se všichni těšili do VAŇKOVKY. Když jsme přijeli 

do VAŇKOVKY, tak nám paní učitelky řekly, že máme hodinu rozchod,    

a tak jsme  skoro všichni 

vzali útokem McDonald, 

kde jsme se podruhé 

naobědvali. Potom jsme se 

ještě porozhlédli po dalších 

obchodech a restauracích 

a pak už jsme mířili 

na autobus a zpátky domů. 

 

Koubek Ondřej, VI. D 
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Co se děje ve škole 
 

PODĚKOVÁNÍ UČITELŮM 

 

Věřím, že píši za většinu žáků.  Chtěli bychom touto cestou 

vyjádřit obrovský dík učitelům za uplynulý rok strávený s námi.  Nedá 

se ani říct, kolik času a energie jste nám věnovali ve škole i mimo ni.  

Obdivujeme Vaši profesi. O tom, že svou práci děláte na 100%, svědčí  

i úspěšnost na všech možných akcích.  

 

Zvláštní poděkování bychom chtěli věnovat našemu 

panu řediteli… 

 

Milý pane řediteli! 

 

Dovolte nám, abychom vám poděkovali nejen 

za všechny žáky, ale také za celou redakci Všeználka. 

Velice si Vás vážíme, Vaší práce a snahy z naší školy 

udělat super místo, kam se všichni těšíme. Loučíme se 

neradi, protože nám budete skutečně chybět. 

Přejeme Vám, abyste si zaslouženě užíval ve zdraví a 

velké životnosti důchodového věku. Nezapomeňte 

na nás a někdy se přijďte podívat. Budeme rádi  

 

 

                                                      Vondrák Filip, VI. B 
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Rozhovor 
 

ROZHOVOR S PANÍ ZÁSTUPKYNÍ 

 

1.    Jaký typ hudby 

posloucháte? 

Nejraději český folk, hlavně 

Jaromíra Nohavicu. Ráda bych 

jela zase na jeho koncert, ale 

žádný není blízko. 

 

2.    Baví Vás vaše práce? 

Baví. Kdyby mě nebavila, tak ji 

nedělám. Ale někdy mám dojem, že na mě všechny papíry spadnou. Je 

to skoro noční můra.  

 

3.    Máte nějaké koníčky? 

Zahrádku, knihy. A těším se, že o prázdninách „vypnu".  

 

4.    Máte domácího mazlíčka? 

Mazlíčků mám víc. Psy mých 

dětí - Fida a Izzie, koně 

Cartiera. Dají se za mazlíčky 

považovat včely? Když jsem 

měla děti malé, měli jsme 

činčily, křečky, králíky, 

morčata, pakobylky, andulky, 

želvy, rybičky,... 
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Rozhovor
 

5.    V jaké třídě nejraději učíte, 

nebo byste chtěla učit? 

Učím jenom ve dvou třídách, 

do obou se těším. I když tam jde 

práce někdy ztuha. Ale jsem 

optimista - my to všechno 

zvládneme. 

 

6.    Jak dlouho učíte? 

32 let. A všechny ve Starém Městě 

(současně jsem učila i na ZŠ 

Velehrad). 

 

7.    Líbí se Vám akce ŽP? 

Jsou prima. Jsem ráda, že ŽP na škole je. A těším se, co všechno 

parlamenťáci ještě vymyslí. Vy jim určitě pomůžete.  

 

8.    Chystáte se letos někam 

do zahraničí? 

Ne. Dovolené trávím u nás - 

letos budeme s kamarádkami    

v Žernově. Společně jsme byly   

v Českém ráji, na Šumavě,        

v Orlických horách, na Pálavě, ... 

Už se moc těším! 

 

Foret Kryštof, VI. B 
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Zakončení školního roku 
 

JAK SPRÁVNĚ ZAKONČIT ŠKOLNÍ ROK 

 

Jít do laser game s kamarády nebo 

rodinou např. do Uherského Hradiště, 

Brna a Zlína. 

 

 

Zablbnout si můžete jít i do aquaparku 

v Uherském Hradišti. S kamarády si 

můžete užít saunu, tobogány a spoustu 

dalších atrakcí. 

 

 

Na zmrzlinu si můžete zajít se svými 

třeba s kamarády, mamkou nebo 

taťkou. Zmrzlina je v UH na každém 

rohu.  

 

V kině si to jistě taky můžete užít jak 

s přáteli, tak i s rodinou. Naše nejbližší 

kino je kino Hvězda v UH.  

 

 

 

Horníček Zdeněk, VII. C 
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Tábory 
 

TÁBORY V ROCE 2018 

I letos jsou zde pro vás připraveny tábory plné dobrodružství. Tento 

rok je jich opět hodně a my vám dáme pár tipů, na který z nich 

můžete vyrazit.  

 

Stopou bílého tesáka 

V táboře plném 

dobrodružství se vydáte 

po stopách zlatokopů. 

Podaří se vašemu oddílu 

překonat nástrahy 

divoké přírody? 

Dokážete si postavit 

provizorní lesní obydlí, 

zapálit oheň bez sirek, orientovat se v přírodě, stopovat a poznávat 

zvířata? Chcete se naučit jak se chovat v přírodě, jak používat 

indiánské dovednosti, indiánské písmo i kouřové signály? Neváhejte     

a přijďte!  Těšíme se na vás.   

 

Výtvarník šikulka 

Pokud máte neposedné ruce, zveme 

vás na pobyt plný výtvarných 

aktivit. Budete malovat, modelovat, 

pracovat s papírem a pracovat se 

sádrou. Naučíme se také různá 

výtvarná kouzla s obyčejným 



 10 

Tábory
 

drátkem. Samozřejmě budeme využívat bohatý materiál, který nám 

poskytne příroda. Nebude chybět ani klasický táborový program.  

 

 

Trosečník 

Vyzkoušejte si pobyt na 

pustém ostrově. Naučte 

se překonávat překážky 

a poznávat, co dokážete. 

Budete se muset 

spolehnout na sebe       

a kolektiv kamarádů. 

Dokážete pomoci 

ostatním nebo myslíte 

jen na sebe? Budete 

platnou posilou svého týmu?  To všechno se ukáže. Můžete se těšit 

na netradiční úkoly, soutěže a zážitkové hry.  

 

Kočendová Markéta, VI. D 
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Tipy na cesty
 

CO SI VZÍT NA CESTU? 

 

Blíží se doba dovolených a tady máte nějaké rady na cestování: 

Co s sebou? 

 

1. Repelent (období klíšťat) 

2. Mapu (orientace) 

3. Jídlo (když máš hlad, nejsi to ty) 

4. Telefon (případ nouze) 

5. Stan (přenocování) 

6. Peníze (např. vstupné do zoo) 

7. Pas (když jen tak letíš do USA) 

8. Kamaráda (jinak by byla nuda) 

9. Lékárničku (hodí se vždy a všude)  

10.  Zápalky (táborák) 

11.  Powerbanku (pro dobití telefonu) 

12.  Batoh (do kterého dáte všechny věci)  

 

Horníček Zdeněk, VII. C 
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Letní osvěžení 
 

LETNÍ SMOOTHIE – RECEPTY 

 

Špenát, pomeranč a banán! 

1 banán 

1 pomeranč 

1 hrst čerstvého listového špenátu 

150 ml vody 

1 lžíce chia semínek 

 

Zázračně zdravé smoothie z červené řepy! 

1 malá červená řepa 

1/2 banánu 

1 cm kořene zázvoru 

100 ml vody 

 

Ananasové smoothie s okurkou 

a mátou 

1 oloupaný ananas 

1 oloupaná okurka 

šťáva z jednoho citrónu 

1 hrst čerstvé máty                 

Malinové smoothie, která si zamilujete! 

150 g čerstvých malin 

2 banány 

150 ml kokosového mléka 

 
Vondrák Filip, VI. B 
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Školní galerie 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novotná Daniela, VI. A 

Katrňáková Vendula, IX. A 

Vávrová Simona, IX. B 
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Školní galerie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kusáková Veronika 

 

Jagošová Barbora, IX. A 

Pelková Nikola, VI. A 

Novotná Daniela, VI. A 

Vávrová Simona, IX. B 
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Křížovka 
 

 

     

1.             
  

 

   

2.                 
  

 

    

3.             
   

 

   

4.           
     

 

     

5.             
  

 

6.               
      

 

    

7.                 
 

 

  

8.             
     

 

9.             
                      

1.  Co nosíme, když jdeme na koupaliště? 

2.  Co se jí převážně v létě? 

3.  Kam se jezdí o prázdninách? 

4.  Co bývá na koupalištích? 

5.  Je to přátelský savec? 

6.  Co v létě roste? 

7.  Co se v létě převážně pije? 

8.  Co si s sebou bereme na koupaliště? 

9.  Kam se o prázdninách převážně jezdívá?  

Jansková Eleanor, VI. D   
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Pro legraci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jansková Eleanor, VI. D 

 

Redakce
Vondrák Filip, Foret Kryštof, Kočendová Markéta, Jansková Eleanor, 

Kubík Matyáš, Horníček Zdeněk, Doseděl Michal, Broklová Barbora, 

Bazalová Kateřina, Kusáková Veronika 

 

Všeználek / 10. číslo / roč. 2017–2018 / vyšlo 29. června 2018. 

Na další číslo se můžete těšit na konci září 2018. 


