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Milí čtenáři školního časopisu,  

 

tak se opět hlásíme po dvou 

měsících s naším časopisem, 

který pomyslně dělí konec zimy 

a vítá začátek jara!  

Protože jsme opět spojili dva 

měsíce dohromady, je toto číslo 

naplněno spoustou informací           

a aktivit, které vás určitě 

pobaví!   A především jsme si 

důkladně proklepli naše dva 

nové vyučující, kteří k nám 

v tomto školním roce nastoupili 

čerstvě po škole. 😊  

 

Přejeme vám příjemnou 

zábavu, užívejte si prvních 

jarních, sluncem naplněných, 

dnů a my se na vás budeme 

těšit zase v dalším čísle.  

 

Váš Všeználek 
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Pranostiky 
 

ÚNOROVÉ PRANOSTIKY 

Po Hromnicích musí zaječice vrhnout,  

i kdyby jí měli zajíčkové zmrznout. 

Po Hromnice potřebuješ ještě polovinu 

píce.  

Je-li svatá Dorota ucouraná, zvedou se 

brambory. 

Svatá Eulálie – ze střech se lije. 

O svaté Juliáně schovej sáně. 

Matěj láme ledy. 

Na svatého Matěje budou velké závěje. Matěja, léta naděja. 

Na svatého Matěje, skřivan pije z koleje. 

Únor bílý – pole sílí.  

Únorová voda – pro pole škoda.  

Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.  

 

Macháček Jan, VI. D 
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Význam únorových jmen 

 

VÝZNAMY JMEN V ÚNORU 

 

4.2. - Jarmila – je ženské jméno slovanského původu, může znamenat 

i milující bujnost či síly jara. 

7.2. - Veronika – ženské jméno pocházející z řeckého jména Bereniké, 

které přináší vítězství. 

9.2. – Apolena - je ženské jméno řeckého původu. Jedná se o českou 

variantu řeckého jména Apolonie. Jeho význam je „dívka zasvěcená 

bohu Apollonovi“. 

16.2. – Ljuba - je ženské křestní jméno slovanského původu. Pochází      

z výrazu dodnes zachovaného v ruštině ljubov či němčině Liebe                  

(v 11. století lioba) – láska, související s latinským slovem libido – touha. 

19.2. – Patrik - zkráceně Pat, je mužské křestní jméno latinského 

původu, odvozené ze slova patricius – „urozenec“. Ženským protějškem 

je jméno Patricie. 

22.2. – Petr - vlastní mužské jméno Petr pochází z řečtiny (πέτρος 

Petros), kde femininum πέτρα petra znamená „kámen“ či „skála“.         

V České republice je to třetí nejčetnější jméno.  

 

Jakšíková Lucie, VI. C 

 

 



 5 

Význam březnových jmen
 
VÝZNAMY JMEN V BŘEZNU                                      

2.3. - Anežka - jméno Anežka vyznává tradiční hodnoty, je jménem 

pro nevinnou dívku. Vyzařuje čistotu a nevinnost, svým významovým 

překladem i zněním. Anežka je tradičním ženským křesťanským 

jménem.  

4.3. - Stela - ženské křestní jméno Stela má v sobě kousek tajemna, je 

hluboké jako noční obloha a zářivé jako hvězdy na ní. Ženské křestní 

jméno Stela (také Stella) pochází z latiny. Jeho původ je spojován              

s latinským jménem Stella, které v překladu znamená „hvězda”.  

10.3. – Viktorie - Viktorie je vítězným jménem, které vítězství dává do 

vínku i své nositelce. Na skvostné jméno Viktorie může být každá jeho 

nositelka pyšná. Ženské křestní jméno Viktorie pochází z latiny. Jeho 

vznik je spojen s latinským slovem „victoria” − „vítězství”.  

13.3. – Růžena - jméno Růžena má v sobě nadčasové kouzlo, eleganci 

nádherných květů a vůni spojenou s královnou květin. Okouzlující vzhled 

a podmanivou vůni si nositelka jména Růžena ponese po celý život.  

19.3. – Josef - prastaré jméno Josef bylo oblíbené před tisíci lety stejně 

jako dnes. Nabízí nespočet domácích variant. Mužské křestní jméno Josef 

(také Jozef) patří k nejužívanějším českým jménům. Snad ještě více než 

jméno samotné se u nás zažily jeho domácí varianty Pepa nebo Pepík. 

Josef je prastarým biblickým jménem, jehož původ je spojený                    

s hebrejštinou.  

Machová Tereza, VI. C 
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Významné dny 
 

DEN SVATÉHO VALENTÝNA 

Den svatého Valentýna (nebo zkráceně také Valentýn) se slaví 

každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi partnery.    

Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, 

květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou srdce jako symbol lásky. 

V poslední době se tento svátek šíří nejen v Evropě. 

Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném 

ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ 

vloženy lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček 

a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ 

v následujícím roce.  

Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den 

svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, 

zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by 

chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval 

vládci a tajně oddával mladé 

páry. Byl zatčen a později 

popraven 14. února. Svátek 

Lupercalia splynul s oslavami 

mučednictví svatého Valentýna 

a vznikl romantický svátek, 

který je nyní 14.února slaven.  

 

Jarotková Eliška, VII. D 
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Co se děje ve škole?
 
PŘEDNÁŠKA UHN O MOŽNOSTECH STUDIA ZDRAVOTNICKÝCH 

OBORŮ 

Dne 15.2.2022 navštívili zaměstnanci Uherskohradišťské 

nemocnice osmé třídy naší školy. Navštívili nás dva zaměstnanci a dva 

studenti ze SŠPHZ z oboru praktická sestra. Chtěli nám popovídat          

o povolání z oblasti doktora, lékaře a podobných povoláních. Každá třída 

byla sama. Začali tím, že se nás ptali na základní otázky ohledně 

lékařství. Dostali jsme papír, kam jsme zapisovali odpovědi na jejich 

otázky. Povídali jednotlivě o různých oborech a nakonec nám popřáli, ať 

si vybereme dobré povolání a odešli. 

 

Novák Ondřej, VIII. D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novák Ondřej, VIII. D
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Co se děje ve škole? 
 

LYŽAŘSKÝ KURZ 7. ROČNÍKU 

 

Odjezd na náš 

lyžařský kurz byl 13.2. 2022 

ve 12:00 hodin. Sraz byl půl 

hodiny před odjezdem, 

abychom naložili lyže,        

potřebnou výbavu                

a zkompletovali potřebné 

věci k odjezdu. Po cestě jsme 

se zastavili na benzínce, 

abychom doplnili zásoby na 

cestu. Po příjezdu na určené místo jsme si vyložili lyže a lyžáky a uklidili 

je do lyžárny, která byla součástí Horského hotelu Kyčerka, ve kterém 

jsme byli ubytovaní. Po vyložení výbavy jsme si vzali kufry a sešli jsme se 

před hotelem. Rozdělili jsme si pokoje a šli jsme se vybalit. Potom jsme 

se šli projít po okolí. Po procházce následovala večeře. Po večeři byla 

přednáška, ve které nás každý den seznamovali s potřebami hor. Jakmile 

skončila přednáška, měli jsme pět minut pauzu a pokračovali jsme 

rozkazem dne. Po namáhavém poslouchání jsme měli večerní program, 

který chystala skupinka, která měla ten den službu.  

Další den ráno byl budíček v 6:45 a po něm následovala snídaně 

po skupinkách v takovém pořadí, ve kterém jsme pak odjížděli na svah. 

První odjezd byl v 7:45, druhý v 7:50 a třetí v 7:55. Přišli jsme ke 

sjezdovce a čekalo nás 4 a půl hodiny lyžování, mezitím proběhla               

i přestávka, kdy jsme měli možnost si zajít do hospůdky na pití. 
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Co se děje ve škole? 
 

Ve 12:30 většinou 

odjížděl skibus, podle toho, 

jaký byl den. Následoval 

oběd a potom odpolední 

klid, který trval hodinu     

a půl. Každý den po 

odpoledním klidu jsme šli 

na procházku, která trvala 

jednu hodinu, jen jedna 

třída šla vždycky na 

wellness, kde strávila 2 hodiny. Potom byla opět přednáška a další 

aktivity dne, které se opakovaly každý den. 

Středa byla trochu jiná v tom, že nikdo nešel na wellness a všichni 

jsme šli na dlouhou procházku do Velkých Karlovic do Jednoty. Zde jsme 

měli tu možnost si doplnit svoje zásoby na zbytek kurzu. Zbytek dne byl 

stejný jako ostatní. 

Čtvrtek byl odlišný od všech ostatních dnů. Celý den mělo pršet, 

a proto jsme měli budíček o hodinu později. Ostatní aktivity navazovaly 

stejně, jen přednášku jsme měli po snídani místo večera. Pak jsme měli 

klid a oběd. Hned po obědě jsme šli lyžovat na dvě hodiny.  Zdravotní 

procházka a vydatná večeře na sebe nenechaly dlouho čekat. Po ní 

následoval rozkaz a večerní program jako obvykle. No a pak zase večerka. 

V pátek jsme měli zkrácené lyžování, pokračovali jsme obědem  

a vše jako předchozí dny, ale tentokrát jsme neměli přednášku. 

 



 10 

Co se děje ve škole?
 

Po veškerém programu jsme 

měli čas si nachystat svoje kostýmy na 

večerní zábavu. Následoval KARNEVAL! 

Museli jsme představit svoje kostýmy, 

což byl trochu problém, protože jsme 

to nikdo nevěděli a dozvěděli jsme se to 

půl hodiny před začátkem karnevalu. 

Pak následovala pořádná diskotéka. 

Tančili jsme na Just Dance 2022 a na 

písničky z YouTubu. A ve 23:00 byla 

večerka.  

Další den jsme vstávali v 7:45, 

byla snídaně a pak jsme měli čas na sbalení kufrů. Ty jsme snesli do 

jídelny a čekali jsme na další pokyny. Rozdali nám svačinky, což byl 

donut, jablko a láhev s vodou. Pak jsme nastoupili do autobusu a jeli 

domů! 

Ježová Denisa, VII. C a Jarotková Eliška, VII. D 
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Rozhovor
 
ROZHOVOR S PANEM UČITELEM ŠTĚPÁNEM 

STODŮLKOU 

 

Kolik je vám let?  

V březnu mi bylo 26. 

 

Kde jste studoval? 

Na základní školu jsem chodil do Starého 

Města. Na střední školu jsem chodil na 

Obchodní akademii v Uherském Hradišti a na vysokou školu jsem chodil 

na Univerzitu Palackého v Olomouci.  

 

Co jste studoval?  

Studoval jsem dvě fakulty, jedna byla přírodovědecká, tam jsem studoval 

geografii, a druhá byla fakulta tělesné kultury, a tam jsem studoval 

tělovýchovu.  

 

Proč učíte zrovna na této škole?  

Přijde mi to nostalgické, že jsem se mohl vrátit tam, kde jsem vyrůstal. 

 

Proč učíte zrovna zeměpis?  

Zeměpis učím, protože jsem měl skvělého učitele na střední škole, který 

mě do toho vtáhnul, a také můj starší bratr studoval geografii.  

 

Čím jste chtěl být jako malý?  

Jako malý jsem chtěl být profesionálním fotbalistou.  
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Rozhovor
 

Jaký je váš koníček?  

Rád lyžuji, mám rád všechny míčové sporty, mám rád turistiku, trávím 

hodně času na procházkách, mám rád dobré jídlo, rád cestuji                   

a momentálně jsou to i moje děti ze 6. C.  

 

Jakému sportu se věnujete? 

Trénuju volejbal a florbal, rád lyžuju, běhám, chodím cvičit. 

 

Cestujete rád?  

Moc rád cestuju, zatím jsme se podívali s přítelkyní hlavně po Evropě. 

Taky jsem po střední škole byl nějaký čtvrt rok v Anglii.  

 

Kde jste byl nejdále? 

Nejdále jsem byl asi na Islandu.  

 

Spáčilová Kristýna a Štanglová Adriana, VI. C 
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Rozhovor 
 

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU MONIKOU 

HANIČINCOVOU  

 

Kolik je vám let a kde jste studovala? 

Je mi 25, studovala jsem v Olomouci na 

Univerzitě Palackého.   

 

Co jste studovala?  

Studovala jsem učitelství tělesné výchovy              

a matematiky pro 2. stupeň.  

 

Čím jste chtěla být jako malá?  

Jako malá jsem chtěla být policistkou.  

 

Proč učíte zrovna na této škole? Co máte na matematice nejraději? 

Protože se mi tady moc líbí a taky jsem tady chodila do školy na            

2. stupeň. Na matematice mám nejraději, že je logická. 

 

Jakým sportům se věnujete? Jaké máte koníčky?  

Hraju volejbal, chodím běhat, ráda jezdím na bruslích a na kole a taky 

velmi ráda plavu. Moje koníčky jsou rekreační sport a ráda zpívám.  

 

Jaké je vaše oblíbené jídlo? 

Řízek a bramborová kaše.  

 

Spáčilová Kristýna a Štanglová Adriana, VI. C 
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Tipy na aprílové žertíky 
 

APRÍLOVÉ ŽERTÍKY 

 

Hledání drobných 

Je na čase potrestat lidi za jejich chamtivost… Obstarejte si 

několik naleštěných mincí a nalepte je venku na zem vteřinovým 

lepidlem. Pak už si najděte jen vhodnou lavičku, relaxujte a bavte se. :) 

Dáš si Oreo sušenky? 

Tento žertík je obzvláště 

ďábelský, bude si myslet, že 

pro ni děláte něco opravdu 

hezkého. Vtip je v tom, že 

nabídnete vybranému 

chudákovi sušenky Oreo. To zní 

opravdu mile. To, že jste 

opravdový dáreček z pekla, zjistí až teprve po prvním soustu. Vy jste 

nebyli leniví, sušenky Oreo rozlepili a slepili je k sobě originální náplní ze 

zubní pasty. Dobrou mentolovou chuť! 

 

Strach je nejhorším nepřítelem 

Jeden z nejlepších žertů, které můžete udělat, je ve skutečnosti 

neudělat žádný. Proč? Začněte už od rána s výhružnými poznámkami, 

jak je dneska nachytáte. Sledujte jejich strach a očekávání, že se jim 

něco stane s každou normální situací. Jak jednoduché a účinné! 

 

Jarotková Eliška, VII. D 
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Velikonoční výzdoba 
 

VELIKONOČNÍ VÝZDOBA  

 

 Do Velikonočního pondělí 

zbývá už jen pár dnů. Ještě pořád 

si ale můžete svůj byt hezky 

vyzdobit. Hezky vypadá 

třeba velikonoční věnec zavěšený 

na dveřích nebo netradiční 

velikonoční aranžmá. Tematicky 

můžete něco i upéct, třeba 

nádivku, pečeně, beránka nebo mazanec. 

  

Kromě obvyklých 

motivů, jako jsou třeba 

velikonoční zajíci, žlutá 

kuřátka a sněhobílí 

beránci, můžete vsadit 

také na čerstvé květiny, 

peříčka, větvičky s lístky 

i bez, rozkvetlé kočičky, 

mech a další materiály, 

které najdete v parku či v lese. Pokud máte raději 

minimalistické velikonoční dekorace, použijte skořápky v původní 

přírodní barvě.  

  

Spáčilová Kristýna a Štanglová Adriana, VI. C 

  

https://abecedazahrady.dama.cz/Client.Gallery/show.aspx?id_file=643284818&article=6234
https://abecedazahrady.dama.cz/Client.Gallery/show.aspx?id_file=643284818&article=6234
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Letošní Rok na zemi žil, 

ale veselý moc nebyl. 

Zima se mu omrzela,  

ještě dobrá byla včera. 

Rok musel ještě pomýšlet, 

jak se Zimy zbavit hned. 

To bylo dlouhé přemýšlení, 

hlavně ať je bez střílení! 

Ale Zima nic netušila, 

v pokoji si kávu pila. 

 

Jak dnes Rok domů z práce šel, 

na cestě krásnou věc uviděl. 

Jen jednu otázku si v hlavě tázal, 

jestli mu život tu pravou ukázal. 

Rok vůbec neotálel, 

za neznámou kráskou uháněl. 

Voněla po květech,  

po krásných teplých světech. 

Promluvil k ní s úsměvem, 

ale pro ni to bylo jako mluvit 

se dřevem! 

„Zdravím! Potřebujete něco??“ 

Vyšlo z jejich krásných úst. 

„Ehh z-zdravím!“  

 

 

Kráska byla udivena, 

zatímco Rok se jenom chvěl. 

„Mé jméno je Jaro, jaké je tvé?“ 

„Já jsem Rok, ale nejprve, 

nech mě tě vzít na večeři!“ 

Bude to ještě zajímavé... 

 

Zima už na Rok doma čekala, 

celý den ho neviděla. 

S úsměvem ho uvítala, 

na jeho den se zeptat chtěla. 

Jenže než to stihla, 

Rok jí musel něco sdělit. 

„Říká se mi to velmi těžce,“ 

mluvil, když jí držel ruce. 

„Našel jsem si jinou, lepší, 

a i obecně krásnější.“ 

„Věci už máš sbaleny,  

obuj se a odejdi!“ 

Nakonec to skončilo, 

Že si Jaro Rok vzalo! 

 

 

 

Machová Tereza, VI. C 

Básnička 
 

JAK SI JARO VZALO ROK 
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Křížovka 
 

 

                  

              

          

 

 

            

           

         

        

 

 

1. Mládě od slepice… 

2. Výrobek, který je vyrobený z vrbových proutků… 

3. Pták, který se vrací každé jaro k naší škole... 

4. Nejvýznamnější svátek jara… 

5. Malý létající hmyz, díky kterému máme med… 

6. Věc, kterou každoročně na Velikonoce zdobíme… 

7. Bílé kvítí, které roste při posledním sněhu… 

 

 

 

Nováková Simona, VII. A 
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Hádanky 
 

Visí to a neví kde, bije to a neví koho, ukazuje to a neví kam, počítá     

a neví kolik. 

 

Nemá to huby, ale tři zuby, u jídla slouží, po něm netouží. 

 

Stojí, stojí židle v lese, žádný si ji neodnese. 

 

Člověku jsem dobrý druh, stvořil jsem mu džbán i pluh, les mě živí, 

voda hubí, jen dej pozor na mé zuby! 

 

Přiletěl obrázek, poseděl, složil se, rozložil a odletěl. 

 

Všechny barvy duhy mají jejich tuhy. 

 

Tři kamarádi šnorchlují v jezeře, ale poté, co se vynoří, mají pouze dva 

mokré vlasy, jak to? 

 

Petrova maminka měla tři děti. První syn se jmenoval pondělí, druhý 

úterý. Jak se jmenoval třetí syn? 

 

 

ODPOVĚDI: 

1. HODINY, 2. VIDLIČKA 3. PAŘEZ, 4. OHEŇ, 5. MOTÝL,  

6. PASTELKY, 7. JEDEN JE PLEŠATÝ, 8. PETR. 

 

Machová Tereza, VI. C 
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Kam vyrazit za kulturou? 
 

KAM VYRAZIT ZA KULTUROU? 

 

Výstava Francisco De Goya: 26.1. - 1.5.2022 

Krajská galerie ve Zlíně vystavuje 

cyklus grafických listů, který v letech 1793 

až 1799 vytvořil španělský malíř Francisco 

de Goya. Cyklus obsahuje škálu námětů.   

Např. noční můry, neřesti a výstřednosti. 

První vydání roku 1799 vyšlo v nákladu 270 

výtisků. Jednu sadu výtisků má zámek Hradec 

nad Moravicí, kterou si zapůjčila Krajská 

galerie. 

 

Matějská pouť 2022 v Praze: 26.2.-11.4.2022 

Matějská pouť je nejznámější a nejnavštěvovanější poutí v ČR. 

Pořádá se každoročně v jarních měsících v areálu pražského Výstaviště. 

Mezi nejznámější patří obří ruské kolo, trojpatrový strašidelný zámek, 

dům smíchu, řetízkový kolotoč vysoký 50 m. 

HISTORIE – Tradice pouti je v Národní knihovně datována od roku 

1595. Původně se konaly v Hanspaulce, ale plocha nestačila. Matěj je 

patronem řemeslníků, řezníků, cukrářů, kovářů a krejčí. 

 

 

Novák Ondřej, VIII. D 
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Pro legraci 
 

„Chyba! Klávesnice není připojena! Stiskněte F1 a pokračujte!“ 

 

Jen Chuck Norris vás dokáže uškrtit bezdrátovou myší. 

 

Chucka Norrise uštkla kobra královská. Po 5 dnech strašlivých bolestí 

ta kobra zemřela. 

 

Chuck Norris už je deset let po smrti, ale smrt se mu to neodváží říct. 

 

Když Abraham Bell vynalezl telefon, zjistil že má 2 zmeškané hovory 

od Chucka Norrise. 

 

U očního lékaře: 

Lékař: „Vaše výsledky nevypadají dobře...“ 

Pacient: „Můžu je vidět?“ 

Lékař: „Nejspíš ne...“ 

 

Havlásek Viktor, VI. D 

 

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

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

Jarotková Eliška, Novák Ondřej, Provodovská Tereza, Kusáková Veronika 

 

Všeználek / 4. číslo / roč. 2021–2022 / vyšlo 31. března 2022. 

Na další číslo se můžete těšit na konci dubna 2022. 


