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Nazdar děcka,  

 

moc, moc a ještě jednou moc 

vás všechny zdravím po 

nekonečně dlouhé době!               

A pevně doufám, že se 

nebudeme muset zase na 

několik dlouhých měsíců 

rozloučit… Buďme rádi, že zase 

můžeme být ve škole se svými 

učiteli a kamarády. ☺ 

Já jsem těch pár měsíců využil 

k tomu, abych se po pár letech 

opět malinko změnil, trochu se 

zrelaxoval a načetl velké 

množství knih, abych vám           

i nadále mohl předávat 

informace. ☺ 

Pojďme se společně podívat, co 

přináší zářijové číslo! 

 

Váš Všeználek 
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Co se děje ve škole? 
 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
 

Zahájení školního 

roku proběhlo jinak než 

jiné roky. Každý z žáků byl 

ve své kmenové třídě.  

První vyučovací hodinu 

jsem se seznamovala 

s novými spolužáky, paní 

učitelkou a všichni šesťáci 

s novou školou. Já, protože jsem šesťačka, tak jsem byla ráda, že jsem 

trefila druhý den do třídy.   

V úterý jsme měli třídnické hodiny, kde jsme dělali různé 

seznamovací hry, abychom se víc seznámili se spolužáky. Hry jsme hráli 

takové, kde se používají nejvíce jména. Myslím, že začátek školního 

roku jsme zahájili, i když to nebylo v atriu školy.  

Ve škole se mi moc líbí. 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vašíčková Emílie, VI. D 
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Co se děje ve škole? 
 

POZNÁVÁME STARÉ MĚSTO 

 
„Poznáváme Staré Město“ 

je akce pro žáky z jiných měst.        

U školy jsme rozluštili šifru a ta 

nás zavedla k Památníku Velké 

Moravy, kde jsme potkali paní 

psycholožku. Ta pro nás měla úkol. 

Měli jsme si běhat pro otázky           

a říct odpověď. Když jsme otázku 

nevěděli, měli jsme se jít poradit 

za třídou. Druhá ze zastávek byla 

na hřišti na Kopánkách. Tam byl 

úkol, že jsme si měli stoupnout na 

obrubník a měli jsme se seřadit 

podle abecedy. Další zastávka byla v Kovosteelu. Tam jsme si zahráli 

hru. Měli jsme obtočit kamaráda. Pak jsme se vyfotili na lodi a vyšli 

jsme na maják. Další, a poslední, zastávka byla knihovna. Paní učitelka 

řekla, že se máme rozdělit do 5 skupin po 5. Každá skupinka dostala   

2 lístky s úkoly, které máme splnit. Jedna skupina dostala jeden lehký 

lístek a měli seřadit podle čísel písmenka. Vyšlo nám „VŠEZNÁLEK“ - 

školní časopis.  Jakmile jsme absolvovali úkoly na všech stanovištích, 

vydali jsme se zpátky do školy, kde na nás čekal vydatný oběd! 

 

Ježová Denisa, VI. C 
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Co se děje ve škole?

 

ADAPTAČNÍ POBYT 6. A 

Tento rok jsem nastoupila do 6. třídy. Škola nám zařídila 

adaptační pobyt, abychom se seznámili s učiteli a novými spolužáky.   

14. a 15. září jsme strávili v Ostrožské Nové Vsi. Hráli jsme 

spoustu her - např. ubrusy, kde jsme se museli přemístit ve skupince 

na druhou stranu bažiny. Naše skupinka málem vyhrála, ale byla to 

remíza. Také jsme hráli hru s brčky, kde jsme foukali do brka a museli 

jsme přemístit papírek na druhou stranu cesty. Hodně času jsme 

strávili ve slovácké izbě, kde jsme volili třídní samosprávu. Nejvíc se mi 

líbila hra s ubrusy. Užila jsem si také koupání na konci pobytu. Pobyt se 

mi moc líbil. ☺ 

 

Nováková Simona, VI. A 
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Co se děje ve škole?
 

ADAPTAČNÍ POBYT 6. C 

Tento školní rok 

nám škola zařídila 

adaptační pobyt 

v Ostrožské Nové Vsi. 

Ubytovaly jsme se            

s holkami v pokoji 1/B. 

Ostatní byli v pokojích 

5-8. Bylo to tam 

dobré. Paní učitelky 

byly na druhé straně 

penzionu. Měli jsme mnoho aktivit. Např. „Rodinku“ - ta se hraje tak, 

že dostaneme lístek a museli jsme křičet příjmení, které tam bylo 

napsané: ČOLÁKOVI! Udělali jsme si pak rodinné foto. Pak jsme hráli 

třeba „Bažinu“ - ta se hraje tak, že se rozdělíme do 4 skupin, 

dostaneme kousek ubrusu a po něm máme všichni přejít na druhou 

stranu. Vyhráli jsme! 

 Ráno v 7:30 jsme navštěvovali ostatní pokoje. Odpoledne jsme 

měli volný čas. My s holkami jsme šly do lanového centra. Byly jsme 

tam asi 5 minut a pak nás paní učitelka zavolala. Všichni společně jsme 

vyrazili na vlakové nádraží. Už jsem se těšila domů za rodinou. Vlak 

dorazil a nastoupili jsme. Postupně jsme odcházeli z vlaku ven.  

U nádraží už na nás čekali rodiče. Výlet se mi moc líbil. 

 

Ježová Denisa, VI. C 
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Co se děje ve škole?
 

MATEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ 

Dne 23.-24. 9. deváťáci se sedmáky vyjeli do Bílých Karpat do 

obce Nová Lhota do hotelu Háj. Sraz byl v 7:45 a vyjížděli jsme asi 

kolem osmé. Jeli jsme tam asi tak 60 minut autobusem. Jak jsme 

dojeli, tak jsme dostali klíčky od pokojů. Spali jsme po dvou až po 

třech. Posvačili jsme a měli sraz v 10:00. Poté nás dali do skupin  

(1 sedmák a 1 deváťák) a začali jsme počítat listy s logickými úkoly. 

0běd byl v 12:30. Na oběd byl řízek s kaší. Po obědě jsme měli 30 

minut odpočinek. Po odpočinku jsme počítali zase matematiku. Na 

večeři bylo rizoto. Po večeři bylo vyhlášení vítězů a byly uděleny ceny. 

Druhý den na snídani byl párek. Po snídani jsme se věnovali 

matematice. Na oběd byl smažený sýr a hranolky. ☺ Po obědě jsme se 

sbalili a jeli jsme asi tak cca v 16:00 domů. Dojeli jsme v 16:45  

a mohli jsme se všichni rozejít za svými rodinami.  

 

Novák Ondřej, VII. D 
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Významné dny 
 

11. ZÁŘÍ 2001 

Útoky z 11. září 2001 (v USA označované také jako 9/11) byly 

sérií koordinovaných teroristických útoků, které se uskutečnily  

11. září 2001 ve Spojených státech amerických. Provedlo je 19 

příslušníků militantní islamistické organizace al-Káida. 

Při útocích zemřelo celkem 2996 lidí včetně 19 únosců. Až na 

55 vojáků ze 125 obětí, které zemřely v Pentagonu, byli oběťmi 

civilisté pocházející celkem z 90 zemí. 

V reakci na útoky vyhlásily Spojené státy „válku proti 

terorismu“, provedly invazi do Afghánistánu a svrhly hnutí Tálibán, 

které poskytovalo zázemí teroristům z al-Kájdy.  

Unesené letouny: let United Airlines 93, let American Airlines 77, let 

United Airlines 175, let American Airlines 11. 

 

Weinberger Andrew, VII. D 

 

 

 

Trasy čtyř unesených letů  

11. září 2001 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/11._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/2001
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Islamismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Al-K%C3%A1ida
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_proti_terorismu
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_proti_terorismu
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_v_Afgh%C3%A1nist%C3%A1nu_(2001%E2%80%93sou%C4%8Dasnost)
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1lib%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Let_United_Airlines_93
https://cs.wikipedia.org/wiki/Let_American_Airlines_77
https://cs.wikipedia.org/wiki/Let_United_Airlines_175
https://cs.wikipedia.org/wiki/Let_United_Airlines_175
https://cs.wikipedia.org/wiki/Let_American_Airlines_11
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Významné dny 
 

SVATÝ VÁCLAV 

Svatý Václav byl český kníže 

a mučedník, patron Čech  

a Moravy, míru a sládků, byl 

vnukem Bořivoje a Ludmily. Jeho 

babička jej naučila křesťanským 

zásadám, ctnostem, moudrosti  

a rozvaze. Díky tomu dospěl 

v panovníka, který chránil zemi 

proti nepřátelům, usiloval          

o povznesení Čech a snažil se, aby 

naše země byla rovnocenná 

s ostatními zeměmi. Nezáleželo mu 

na sobě, ale především na dobru 

celého národu.  

Pravděpodobně se narodil 

kolem roku 907, ale někteří se dle zkoumání jeho ostatků domnívají, 

že to mohlo být i dříve. Byl nejstarším synem přemyslovského knížete 

Vratislava I. a jeho manželky Drahomíry. Měl šest sourozenců, bratry 

Boleslava a Spytihněva a ze čtyř sester známe pouze jméno Přibyslavy. 

Otec Vratislav I. zemřel 13. 2. 921 a za Václava, kterému mohlo být 

přibližně 14 let, se ujala vlády jeho matka Drahomíra. V září toho 

roku pak přišel o milovanou babičku, která byla najatou rukou vraha 

uškrcena na Tetíně.  
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Významné dny
 

Vlády se ujal v roce 925 a hned 

se snažil o nápravu nepořádků  

a o nábožensko-kulturní povznesení 

země. Způsob vlády knížete Václava byl 

trnem v oku mnohých - zejména ale 

jeho bratra Boleslava. Ten si pro český 

stát představoval větší nezávislost, 

kdežto mírumilovný Václav se klidně 

poddal východofranckému vládci 

Jindřichu I. Ptáčníkovi. Boleslav se svými 

pobočníky proto vypracovali plán na 

zabití knížete. 

K Václavovi se tato informace donesla, Boleslav musel své plány 

přehodnotit. Václavovi se nakonec podařilo všechno v pořádku ustát, 

ale nakonec přece jen jednu chybu udělal… Za noci se Václavovi 

odpůrci sešli s Boleslavem u Hněvsy a dojednali zavraždění Václava ve 

chvíli, kdy podle svého zvyku půjde na jitřní. Bylo rozhodnuto, že mu 

už nebude dopřáno vkročit do chrámu. Při odchodu od Boleslava se  

s ním Václav setkal ve vratech a děkoval mu za pohostinnost. Boleslav 

se ho nato snažil ještě obdarovat ranou mečem do hlavy. Václav utíkal 

k chrámovým dveřím, které ale byly úmyslně zavřeny. Zde po 

probodení Hněvsovým mečem skonal. 

Úcta k sv. Václavovi se rychle rozšířila po celé vlasti i za hranice. 

Od začátku 14. stol. je mu zasvěcený i oltář v římské bazilice sv. Petra. 

V roce 1670 byl jeho svátek zařazen do univerzálního kalendáře,  

v němž zůstal jako jediný český světec. 

Novák Ondřej, VII. D 
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Výtvarné prvotiny
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenhart Martin, VI. B 

6. ročník – barevná spektra 

9. ročník- origami 

Nedomová Simona, VII. B 

Dundálková Veronika, VI. B 
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Rozhovor
 

ROZHOVOR S PANEM UČITELEM POLOMÍKEM 
Pane učiteli, kolik je Vám let a odkud pocházíte? 

Je mi 24 a pocházím z Rackové u Zlína. 

 

Jak jste se dostal, že budete učitel?  

Chtěl jsem pracovat s dětmi a tělocvik a zeměpis, které učím, mám 

rád.  

 

Jaké máte koníčky?  

Nejraději trávím čas s přítelkyní. 

 

Jaké je vaše oblíbené jídlo?  

Miluji pizzu, pikantule a steaky. 

 

Máte doma domácího mazlíčka?  

Žádného nemám. ☺ 

 

Proč jste si vybral naši školu?  

Protože mi ji doporučil kamarád (Josef Blaha). 

 

Těšíte se na důchod? A co v něm budete dělat? 

Netěším, ale budu se chodit dívat na fotbal a hokej, sedět v křesle  

a běhat, pokud to zdraví dovolí. 

 

Novák Ondřej, VII. D 
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Významná osobnost
 

JIŘÍ MENZEL (23. 2. 1938 – 5. 9. 2020) 
 

Jiří Menzel byl 

významný český režisér, 

scenárista i herec. 

Absolvoval FAMU v rámci 

výrazné filmové generace 

československé nové vlny.  

Jeho filmová díla 

se stala klasikami české 

kinematografie a byla 

uznána po celém světě. Jeho debut Ostře sledované vlaky (1966), jehož 

restaurovaná kopie bude vůbec poprvé k vidění na MFF KV, získal 

Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film. Skřivánci na niti (1969) 

byli do kin uvedeni až po revoluci v roce 1990, naopak během 

normalizace si značnou oblibu získaly snímky Postřižiny (1980)         

či Slavnosti sněženek (1983). Podobný divácký ohlas pak měly komedie 

Na samotě u lesa (1976) a Vesničko má středisková (1985). Rozmarné 

léto vzniklo podle předlohy Vladislava Vančury a v roce 1968 získalo 

na MFF KV Křišťálový glóbus.  

Vedle filmové režie se Jiří Menzel věnoval též herectví a později 

divadelní režii.  

Menzel patřil k hlavním postavám československé filmové nové 

vlny. 

 

Vaculková Natálie, VI. B 
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Křížovka
 

                 

                    

                    

                    

                   

                        

                   

                      

                     

                    
 

1. Pták s krásným barevným peřím se jmenuje … 

2. Jeden z nejznámějších internetových vyhledávačů … 

3. Naše účty na internetu jsou chráněny … 

4. Příjmení našeho pana zástupce … 

5. Každý máme svou kmenovou … 

6. Vždy jedna třída z ročníku je zaměřena na informatiku a … 

7. Ryby pod vodou dýchají … 

8. Ve škole se učíme dějepis neboli … 

9. Křestní jméno autorky křížovky 

10.  Od sedmé třídy máme povinně dva cizí … 

 

Vaculková Natálie, VI. B 
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Kam vyrazit v říjnu? 
 

• Dýňový svět na Vysočině – na statku u Pipků v Nové Vsi u Leštiny 

(2. 10. 2020 – 1. 11. 2020) - ve všední dny můžete navštívit 

dýňový svět od 14:00 do 18:00 hodin, o víkendech a svátcích je 

otevřeno od 9:00 do 18:00 hodin. Mezi desítkami odrůd dýní jsou 

zde zastoupeny jak dýně na vaření, tak dekorativní.  

 

• Festival Academia Film Olomouc (1. 10. 2020 – 15. 10. 2020) – 

55. ročník mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů. 

Hlavním tématem festivalu je adaptace, letos kvůli opatřením bude 

festival pojat netradičně.  

 

 

• Výstava Obrazy pozitivní energie (1. 10. – 31. 10. 2020) – výstava 

známého spisovatele a humorologa Václava Budinského, která se 

uskuteční na Žižkovské věži. 

 

• Keltové pod Pálavou (1. 10. – 31. 12. 2020) – nová výstava               

o keltském osídlení Moravy – o nejrůznějších aspektech života jako 

je náboženství, válečnictví nebo společenský život.  

 

Kusáková Veronika 
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Pro legraci 
 

Malý komár se právě vrátil ze svého prvního letu a nadšeně vypravuje 

mamince: „Mami, to ti bylo prima, představ si, jak jsem tak letěl, 

všichni mi tleskali!“ 

 

Přijde policista k pánovi a ptá se ho: „Pane, kde máte stěrače?“  

A pán odpoví: „Sundal jsem si je, abyste mi za ně nemohl dát pokutu!“ 

 

Mimozemšťané jednou zkusili unést Chucka Norrise. Od té doby je 

nikdo neviděl… 

 

Žák stále nemohl pochopit slovo kanibal. Zoufalý učitel položil otázku: 

„Kdybys snědl tatínka a maminku, co bys potom byl?“ 

„Sirotek,“ odpověděl upřímně kluk. 

 

Byla jsem si koupit novou sukni a NEVEŠLA jsem se! 

Vzteky jsem koupila dort... 

Vešel se! 

 

 

Redakce
Nováková Simona, Vaculková Natálie, Vašíčková Emílie, Ježová Denisa, 

Novák Ondřej, Weinberger Andrew, Provodovská Tereza, Kusáková 

Veronika 

 

Všeználek / 1. číslo / roč. 2020–2021 / vyšlo 6. října 2020. 

Na další číslo se můžete těšit na konci října 2020. 


