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Zdravím vás,  

čtenáři školního časopisu! 

 

Známky uzavřené, tak je na čase 

zahájit další pololetí s čistým štítem! 

Musím se přiznat, že jsem ani 

nevěřil, že budeme do školy chodit 

prezenčně celý půlrok! Za mě je to 

určitě lepší než prosedět celé dny 

doma u počítače, protože se můžeme 

vídat se svými kamarády. 😊 

V tomto čísle se dozvíte něco          

o významných dnech, které v lednu 

byly, dozvíte se nějaké tipy nejenom 

na výlet, ale třeba i na dobrý film. 

Mějte se moc hezky a já se na vás 

budu zase těšit po jarních 

prázdninách. Užijte si to, protože tak 

dlouhé volno už žádné nebude. 😊 

 

 

Váš Všeználek 
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Významné dny 
 

VZNIK ČESKÉ REPUBLIKY 

Od roku 2001 se 

1. leden neslaví jak Nový 

rok, ale také jako státní 

svátek Den obnovy 

samostatného českého 

státu. Československo se 

rozdělilo na Slovenskou 

republiku a Českou 

republiku. Československo 

existovalo 74 let, 2 měsíce a 3 dny. Na rozdělení nových státních 

útvarů se dohodla Občanská demokratická strana (předseda Václav 

Klaus) a Hnutí za demokratické Slovensko (předseda Vladimír Mečiar). 

K tomuto finálnímu kroku předcházela řada československých jednání 

zabývajících se státoprávním uspořádáním, kompetencemi a nakonec      

i konkrétními kroky k rozdělení státu. V poslední čtvrtině roku 1992 

byly projednány základní dokumenty o budoucí spolupráci republik, 

mezi které patřilo vytvoření celní unie, sociální zabezpečení, 

spolupráce, smlouva o dobrém sousedství, … V závaznosti na vznik 

nového státního útvaru byla ČR dne 19. ledna přijata za člena OSN. 

Prvním prezidentem ČR byl dne 26. ledna 1993 zvolen Václav Havel. 

 

Novák Ondřej, VIII. D 
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Významné dny 
 

TŘI KRÁLOVÉ - KAŠPAR, MELICHAR A BALTAZAR  

6. ledna se slaví Tři králové. Tři králové byli mudrci z Východu, 

kteří navštívili Ježíše chvilku po jeho narození v Betlémě a přinesli mu 

dary.  

Před 2000 lety tito tři mudrci poznali podle hvězd, že se má 

brzy narodit nový a velmi mocný král.  

Mudrci se mu chtěli poklonit a přinést mu dary. Vzali největší 

cennosti té doby: zlato, kadidlo a myrhu. Nasedli na velbloudy a vydali 

se na dalekou cestu. Cestu našli podle postavení hvězd na noční obloze. 

Hvězda zazářila najednou velmi jasně nad velkým městem 

Jeruzalémem, jako kdyby je vedla. Tři mudrci vstoupili do města        

a uviděli nádherné domy a paláce.  

Mysleli si, že právě v nich by mohli narozeného krále najít. 

Hvězda však nezůstala stát, ale vedla je dál. 

Opustili tedy Jeruzalém 

a v něm i zlého krále Heroda. 

Ten byl jejich příchodem velmi 

znepokojen a jakmile zaslechl, 

že hledají nového krále, začal 

okamžitě přemýšlet o tom, jak 

se ho zbavit. Mudrci mezitím 

putovali dál za hvězdou. Vedla 

je k městu Betlému. 
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Významné dny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale i Betlém nechali za sebou. Hvězda, která je až doteď vedla, 

se zastavila až v polích za městem. Svítila nad místem, kde Josef         

s Marií našli útočiště a kde teď společně opatrovali narozeného Ježíše.  

Kašpar, Melichar a Baltazar byli u cíle. Vešli dovnitř, do 

obyčejné stáje, padli na zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, 

protože věřili, že bude velikým králem. Předložili mu své vzácné dary    

a velmi se radovali. 

Pak se vraceli do svých domovů, do Núbie, Tarsu a Sáby. 

Chystali se vyprávět o novém králi, který se právě narodil a kterému 

se přišli poklonit. Králi Herodovi však zprávu nepodali. Ve snu se jim 

totiž zjevil anděl a dal jim pokyn, aby se do své země vrátili jinou 

cestou.  

 

 

Spáčilová Kristýna, VI. C 
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Co se stalo ve škole? 
 

PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET DO OLOMOUCE 

 

V sobotu 18.12. v 7:45 

se sešel turistický kroužek na 

vlakovém nádraží ve Starém 

Městě. V 8:00 jsme nasedli do 

vlaku a vydali se na vánoční 

trhy a do Šantovky. Šli jsme 

z nádraží pešky a po cestě 

jsme zašli do katedrály svatého 

Václava. V kostele se nám 

hodně líbilo. Dále jsme 

pokračovali na vánoční trhy. 

Na trzích jsme koupili vánoční 

ozdoby, jídlo nebo někdo          

i vánoční dárky. Dále naše 

kroky mířily do Šantovky, kde 

jsme se hlavně najedli. Někteří si šli nakoupit poslední vánoční dárky, 

anebo jen tak se podívat po obchodech. Pak už jsme ale museli jít na 

vlak. Celý výlet jsme si všichni moc užili a těšíme se na další.  

 

Jakšíková Lucie, VI. C 
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Výroba ptačí budky
 

JAK VYROBIT BUDKU PRO PTÁČKY A KRMÍTKO 

 

Potřebujeme: dřevo, vrtačku a nějakou 

tu zručnost.  

Postup: vezmeme si dřevo a nařežeme 

na vhodné kusy. Kusy si postupně 

skládáme do tvaru budky a přivrtáme. 

Připravenou budku si vezmeme ven      

a zavěsíme na strom. 

 

 

 

 

Potřebujeme: dřevo, kladivo, 

hřebíky, semena pro ptáčky    

a nějakou tu zručnost.  

 

Postup: nařežeme si kusy 

dřeva a vezmeme si kladivo    

a hřebíky. Budku stlučeme 

dohromady a teď už můžeme 

naplnit semínky, zavěsit na 

libovolný strom a hostina pro ptáčky může začít. 

 

Ježová Denisa, VII. C 
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Citáty 
 

„Když prohrajete, nezapomeňte na tu lekci." 

Dalajláma 

 

„Nepobývej v minulosti, nesni o budoucnosti, soustřeď mysl na 

přítomný okamžik." 

Buddha 

 

„Pokud opravdu chcete něčeho dosáhnout, najděte způsob. Pokud 

nechcete, najděte si výmluvu." 

Jim Rohn 

 

„Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl 

změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto 

měním sám sebe.“ 

Sri Chinmoy 

 

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život 

smysl, či ne. Má takový smysl, jaký mu 

dáme.“ 

Seneca 

 

„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě 

nikam nevede." 

Arthur Charles Clarke 

 

Nováková Simona, VII. A 
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Zajímavost 
 

NEJČASTĚJŠÍ PŘEDSEVZETÍ  

Co je to předsevzetí? Novoroční předsevzetí je očistný rituál, 

který vyžaduje poctivost a sebekázeň, posiluje sebeovládání a učí 

překonávání životních zklamání a ponížení. Porušování předsevzetí je 

součástí našeho životního cyklu. Nejčastěji si jako předsevzetí lidé dávají 

- zhubnout, jíst zdravě nebo sportovat, nebudu se stresovat, začnu 

cvičit, začnu šetřit… Budu se chovat ekologicky, přestanu kouřit, 

naučím se nový jazyk, číst více knih, vyměnit komplet šatník, už nikdy 

nekoupím nic, co nepotřebuji… Je toho dost, známe to všichni. 😊 

Pojďme se podívat, jak dlouho podle statistik trvá, než svá předsevzetí 

přestanou lidé dodržovat? 

 

 
 

Macháček Jan, VI. D 
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Šimonová Terezie, VIII. A 

Trávníčková Klára, VIII. A 

Kočendová Aneta, VIII. A 

Zajícová Eliška, VIII. B 

Školní galerie
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Recenze na film
 

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA  

22.12.2021 jsem byla v kině na filmu SPIDER-MAN: BEZ 

DOMOVA. Film se mi celkem líbil, ale byl smutný. Nebudu říkat, o čem 

to úplně bylo, abych vám nezkazila zážitek. Pokud jste ještě v kině 

nebyli, tak určitě doporučuji.  

Spider-Man: Bez domova je americký akční film z roku 2021 

režiséra Jona Wattse. Datum premiéry v amerických kinech bylo 

původně stanoveno na 16. července 2021, ale kvůli pandemii bylo 

posunuto nejdříve na 5. listopadu 2021 a posléze na 17. prosince 

2021. Film je natočený na motivy komiksů z vydavatelství Marvel 

comics o Spider-Manovi a má navazovat na předchozí snímky Spider-

Man: Homecoming a Spider-Man: Daleko od domova.  

 

Některé zajímavosti: 

• Spider-Man: No Way Home už vydělal přes miliardu dolarů. Jde 

o první miliardový film od začátku pandemie. 

• V poslední části filmu se Peter (Tom Holland) přestěhuje do 

nového bytu, ve kterém bydlel i Spider-Man (Tobey Maguire)    

z původní trilogie. 

• V pokoji MJ (Zendaya) si můžeme všimnout jejích kreseb na zdi, 

které namalovala ve filmu Spider-Man: Homecoming (2017) 

během doby, kdy byla po škole.  

Machová Tereza, VI. C 

 

https://www.csfd.cz/tvurce/85329-tom-holland/
https://www.csfd.cz/tvurce/1820-tobey-maguire/
https://www.csfd.cz/tvurce/63036-zendaya/
https://www.csfd.cz/film/345378-spider-man-homecoming/
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Osmisměrka
 

S T Ř S I K R A 

Y N A N L O B K 

K V Ě Í É O K A 

R A Š H D Š P P 

Á A R Z U Á M R 

D E Ý L I L C B 

H V A R A? A Á R 

C U K R O V Í K 

 

Sněhulák, sníh, šála, cukroví, krb, dárky, výzdoba, kapr. 

 

Tři králové se jmenují Kašpar, Melichar a ……………………………………………… 

 

Jarotková Eliška, VII. D 
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Kam vyrazit o jarních prázdninách? 
 

Připravili jsme pro vás spousty tipů na báječné jarní prázdniny! 

JARNÍ PRÁZDNINY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

V Beskydech zřejmě neexistuje známější místo než horské sedlo 

Pustevny s Maměnkou, Libušínem a stezkou Valaška s himálajským      

a skleněným chodníčkem. Nabízíme vám spousty zimních tipů, jak 

byste si mohli užít Beskydy – co nejvyšší hora Moravy, 

Praděd, Ovčárna coby nejvýše položené lyžařské svahy u nás a skialpy. 

Zajímavou podívanou nabízí 

také horské městečko Štramberk: 

víte, že se mu kvůli půvabným 

roubeným domkům, uličkám 

a hradu s věží, zvanou 

Trúba, říká Valašský betlém  

a zážitkem může být docela 

obyčejná procházka? 

 

PRAHA 

Protože ještě nikdy v zimě nebylo v Praze tak málo lidí jako 

teď, je nejlepší čas vyrazit do ulic. Projděte se po Starém Městě          

a přes Karlův most (kde jindy nebylo k hnutí). Zajděte si 

poslechnout zvonkohru na Loretánském náměstí, v klidu se podívejte 

na orloj na Staroměstském náměstí nebo se prostě jen projděte 

malebnými uličkami.  

 

Nebo se podíváme ještě dál? 

 

https://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/severni-morava-a-slezsko/beskydy-a-valassko
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/horske-sedlo-pustevny-v-beskydech
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/horske-sedlo-pustevny-v-beskydech
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/pustevny-utulny-libusin-a-mamenka
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/stezka-mezi-korunami-stromu-pustevny
https://www.kudyznudy.cz/aktuality/expedice-ydykseb-aneb-10-tipu-jak-si-uzit-beskydy
https://www.kudyznudy.cz/aktuality/expedice-ydykseb-aneb-10-tipu-jak-si-uzit-beskydy
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/praded-nejvyssi-hora-moravy
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/praded-nejvyssi-hora-moravy
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/ovcarna-nejvyse-polozene-lyzarske-centrum
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/skialp-praded-pujcovna-skialpu-v-jesenikach
https://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/severni-morava-a-slezsko/beskydy-a-valassko/stramberk
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/expozice-cesta-do-pameti-stramberske-truby
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/expozice-cesta-do-pameti-stramberske-truby
https://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/praha
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/praha-stare-mesto
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/karluv-most-nejstarsi-most-pres-vltavu
https://www.kudyznudy.cz/ceska-nej/zemepisne/zvonkohra-loreta
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Kam vyrazit o jarních prázdninách? 
 

EGYPT 

Teploty v Egyptě se od 

února pohybují mezi 22 až    

29 ˚C, s každým týdnem 

teplota stoupá, v březnu se dále 

otepluje až na      30 ˚C. Jaro je 

ideální dobou pro dovolenou      

v Egyptě, pokud se chcete 

vyhnout letním, mnohdy extrémním, teplotám. Ceny dovolené s All 

inclusive se v lepších hotelech pohybují od 12 900 Kč. Mezi oblíbené 

hotely patří Caribbean World na krásné Soma Bay či menší               

a klidnější Gemma Resort.   

 

ITÁLIE 

Máte obavu, jak to bude letos se sněhem? V Alpách bude určitě. 

V rámci jarních prázdnin můžete zvolit dopravu jak vlastním 

automobilem, tak využít i autobusové balíčky se zkrácenými termíny 

(okolo 5 dní). V rámci Itálie je množství ubytování nebo zájezdů včetně 

skipasu a polopenze. Italská střediska jsou moderní a perfektně 

vybavená, dovolenou zde většinou pořídíte levněji než v Rakousku. 

Zkuste například středisko Paganella.  

 

Havlásek Viktor, VI. D 

 

 

 

 

https://www.ca-magnolia.cz/detail-zajezdu/caribbean-world-soma-bay/3772a
https://www.ca-magnolia.cz/detail-zajezdu/gemma-beach-resort/88407a
https://www.ca-magnolia.cz/italie/jizni-tyrolsko-trentino/skirama-dolomiti/paganella
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Obrázek 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spáčilová Kristýna, VI. C 

 



 16 

Pro legraci 
 

Učitel: „Studenti, jaký je váš životní cíl?“ 

Student: „Budu první člověk, který bude chodit po Slunci.“ 

Učitel: „Vždyť shoříš!!“ 

Student: „Půjdu v noci.“ 

 

U očního lékaře: 

Lékař: „Vaše výsledky nevypadají dobře…“ 

Pacient: „Můžu je vidět?“ 

Lékař: „Nejspíš ne...“ 

 

Víš, do jaké pistole nemají v Africe náboje?“ 

„Ne.“ 

„Do té vodní.“ 

 

 „Proboha, upadly mi nohy!“ 

„Ále, to nic vážného nebude, zajděte si k doktorovi.“ 

 

Nováková Simona, VII. A 

 

Redakce
Havlásek Viktor, Macháček Jan, Štanglová Adriana, Jakšíková Lucie, 

Machová Tereza, Spáčilová Kristýna, Nováková Simona, Ježová Denisa, 

Novák Ondřej, Provodovská Tereza, Kusáková Veronika 

 

Všeználek / 3. číslo / roč. 2021–2022 / vyšlo 31. ledna 2022. 

Na další číslo se můžete těšit na konci března 2022. 


