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Holky, kluci,  

 

tak konečně jste se dočkali! 

Prázdniny jsou tady! Taky už se 

těšíte, až si nebudete muset 

ráno nastavovat budík? Já 

strašně!  

Členové našeho redakčního 

týmu už se také těší na 

odpočinek, ale i v horkých 

letních dnech poctivě seděli        

a sepisovali poslední číslo. 😊  

Kamarádi, všem vám přejeme 

krásné, zážitky naplněné, 

prázdniny! A vám, milí 

deváťáci, abyste v nových 

školách našli nové suprové 

kamarády a skvělé učitele.          

A nezapomeňte v první školní 

den vykročit pravou nohou!   

 

Váš Všeználek 
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Pranostiky na červen 
 

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. 

Chladný květen, červen vlažný – je pro sýpky, sudy blažný. 

Červen studený, sedlák krčí rameny. 

Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 

Jaro přízeň a léto trýzeň. 

Na mokrý květen přichází suchý červen. 

Suchý květen – mokrý červen.  

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. 

Červen stálý - prosinec dokonalý.  

Pro déšť na den Ladislava, dlouhým mokrem bolí hlava. 

O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu. 

Červen - jestli více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. 

 
Macháček Jan, VI. D 
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Význam červnových jmen 

 

Laura - je ženské křestní jméno, které slaví svátek 1. června. Slovo 

„laurus“ znamená česky „vavřín“. Původ pochází nejspíše z Říma. 

 

Antonín - je mužské křestní jméno latinského původu. Pochází 

ze jména Antoninus, kterým byli označováni adoptivní příslušníci 

patricijského rodu Antoniů – doslovný význam je „patřící Antoniovi“. 

 

Milan - je mužské křestní jméno srbského původu, jehož význam je 

„milý, milovaný“. Podle českého kalendáře má svátek 18. června.  

 

Adriana - je ženská podoba mužského jména Adrian. Význam jména je 

tedy „pocházející z města Adrie (Hadrie)“. 

 

Pavel - je populární mužské křestní jméno, pochází z latiny, kde 

„paulus“ znamená „malý, nepatrný“. Ve starém Římě se jednalo              

o cognomen. 

 

Šárka - původ je zřejmě velmi starý a váže se k pohořím a skálám. Lze 

srovnat s korsickým slovem „sarra“ („horský hřbet“, „návrší“), se 

španělským sierra nebo albánským „sharane“. 

. 

 

 

 

 

Jakšíková Lucie, VI. C 
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Co se děje ve škole?
 
VÝLET 6. C DO BRNA 

V pátek 3. června jsme jeli vlakem 

na školní výlet do Brna. Sraz byl                

u nádraží ve Starém Městě v 7:45 

(nejpozději) a v 8:02 jsme vyjížděli.  

Do Brna jsme přijeli v 9:23. Naše 

první zastávka byl park, kde jsme 

zodpovídali na 10 otázek o Brně, pak 

jsme dostali pověsti související s Brnem  

a k tomu pracovní list s dalšími otázkami. 

Byla to skupinová práce. Za odměnu nám 

vyučující dali sladkosti. Naše druhá zastávka bylo náměstí Svobody, kde 

jsme měli hodinový rozchod. Zašli jsme si na jídlo a ve zbylém čase i do 

jiných obchodů. 12:25 nám jela tramvaj do JumpParku. Dostali jsme 

náramky a mohli jsme jít dovnitř. V ceně byly protiskluzové ponožky.  

V šatně jsme se převlekli a pak nám personál pustil video o tom, jak se 

chovat, aby se nám nic nestalo. Po zhlédnutí videa jsme byli konečně 

puštěni do arény, kde jsme měli možnost si dvě hodiny pořádně zařádit.  

Následovala cesty pěšky zpátky na nádraží. Před půl pátou 

odpoledne jsme nasedli zpět do vlaku směr Staré Město a zamířili jsme 

k domovu.  

 

Machová Tereza, Spáčilová Kristýna, Štanglová Adriana, VI. C 
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Co se děje ve škole? 
 

VÝLET 8. D DO MIKULOVA  

 Třídu 8. D čekal letos s paní učitelkou Kučovou a paní učitelkou 

Slančíkovou výlet do Mikulova. Náš výlet začal v 8:20 na vlakovém 

nádraží ve Starém Městě, kde nás hned ze začátku čekalo překvapení 

v podobě 80minutového zpoždění vlaku, kterým jsme měli jet.  

Nakonec náš spoj přijel a my úspěšně dorazili do Břeclavi, kterou 

jsme měli možnost si projít. Po příjezdu do Mikulova jsme se ubytovali   

a vyrazili na prohlídku jeskyně Na Turoldu a zašli jsme si vyzkoušet 

místní hřiště. Bohužel nám polovinu dne propršelo, tak jsme museli 

většinu plánovaného programu nechat na druhý den s nadějí, že počasí 

bude lepší. První večer jsme si zpestřili táborákem a hraním her. Kolem 

23:00 jsme šli spát. 

Druhý den ráno jsme si po snídani sbalili věci a šli si prohlédnout 

synagogu, která se 

v Mikulově nachází. 

Program byl nabitý – 

čekala nás ještě 

prohlídka zámku, 

mikulovský Svatý 

kopeček a lom. Do 

Starého Města jsme se 

vrátili plní zážitků 

v 17:00.  

 

Novák Ondřej, VIII. D 
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Co se děje ve škole?
 
VÝLET 7. C DO OLOMOUCE 

Dne 10. 6. 2022 jsme se vydali na výlet do Olomouce. Když   

jsme dorazili po dlouhých devadesáti minutách, začali jsme bloudit 

Olomoucí. Po chvíli jsme ale našli lanové centrum a vydali se tam. První, 

co nám řekli, tak abychom si odložili věci. Následně jsme si nandali 

postroje a rozdělili jsme se na skupinky po třech (čtyřech). Jedna 

instruktorka si vzala čtyři skupiny a šla jim ukázat, jak jistit a slézat. 

Pak jsme si to vyzkoušeli a následně jsme mohli lézt na překážky. Druhá 

instruktorka si vzala ostatní a ti šli na houpačku. Dva si sedli na plátěnou 

látku a vznesli je šestnáct metrů do vzduchu. Potom, v nečekanou chvíli, 

nás to pustilo a letěli jsme vzduchem. Pak jsme se vystřídali. Nakonec 

jsme si objednali pizzu a po snězení jsme se vydali na laser game. 

 Po chvíli cesty jsme dorazili a tam nám řekli, ať se rozdělíme po 

skupinkách po šesti. Každý hrál dvě hry.  

Po hře jsme šli na náměstí a měli rozchod na osmdesát minut. 

Pak jsme vyrazili na vlakové nádraží. 

Když jsme nastoupili do vlaku a sedli jsme si, tak nám řekl 

strojvedoucí, že si máme přestoupit. Tak jsme přestoupili do jiného vlaku 

(byli jsme ve dvou vagonech). Přišli za námi další strojvedoucí, že tady 

nemáme co dělat a že máme jít jen do jednoho vagonu. Když jsme byli 

v Přerově, museli jsme přestoupit do jiného vlaku. A na závěr, když jsme 

volali rodičům, že si pro nás můžou přijet, tak vyhlásili, že stojíme 

v Otrokovicích a že máme poruchu. Po třiceti minutách se vlak konečně 

rozjel. Výlet se nám líbil až na ty vlakové potíže.  

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

VÝLET 6. D DO ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM 

7. 6. 2022 se třída 6. D 

vydala do Rožnova pod 

Radhoštěm. Měli jsme sraz na 

staroměstském nádraží v 7:20.  

Jeli jsme vlakem do 

Hulína a z Hulína do Rožnova 

pod Radhoštěm. Tam jsme měli 

zakoupenou prohlídku ve 

Valašském muzeu – Mlýnská dolina. Strávili jsme zde cca 40 minut         

a poté jsme šli do Gibon parku poblíž. V Gibon parku jsme měli o zábavu 

postaráno. Hned po příchodu jsme měli oběd – smažený sýr s hranolky. 

Poté jsme dostali kartičky, na kterých jsme měli vstup na pět atrakcí. 

Jako první jsme šli na lanové centrum, kde jsme strávili hodinu a půl. 

Pak jsme se rozešli a každý šel na něco jiného. Já šel na trampolíny.  

A pak na aquazorb.  

Po programu jsme zamířili na vlak, který nás zavezl do Hulína. 

Jak to bývává, vždy se musí něco pokazit. Vlak, kterým jsme měli jet do 

Starého Města, nemohl jet přes Otrokovice, protože nákladní vlak 

strhnul trakční vedení. Tím pádem jsme museli čekat na autobusy, které 

nás měly odvézt do Napajedel. Tam jsme čekali asi hodinu a půl. Pak 

konečně přijel autobus a my jsme mohli nastoupit. V Napajedlích už na 

nás čekala auta, která nás zavezla domů.  

 

 

Macháček Jan, VI. D 
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Šifra 
 
Nápověda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
Havlásek Viktor, VI. D 
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Tip na letní osvěžení
 

Ledové kafé 

Do skleničky dáme cukr (podle potřeby) a zalijeme mlékem 

(zhruba do ¾ skleničky) a přidáme už předem vyrobené ledy. Mezitím si 

najdeme prázdnou flašku a dáme do ní kafé a zalijeme vodou. Pořádně 

protřepeme a nalijeme do skleničky s mlékem. Přidáme brčko a nápoj 

je hotový. 

 

Ledový čaj 

Na půllitr vody je potřeba jeden sáček kvalitního čaje. Sáček 

zalijeme 2 dl vroucí vody a po 6-8 minutách, v závislosti na druhu čaje, 

jej vyjmeme. Dolijeme 3 dl studené vody a dáme chladit do lednice. Poté 

dochutíme čerstvě vymačkanou šťávou z citronu či limetky a přidáme 

cukr. Servírujeme vždy s dostatečným množstvím ledu. 

 

Melounová ledová tříšť 

Na 4 drinky potřebujeme 300 g melounu, 800 ml silného čaje, 

1 dl pomerančové šťávy, 1 citron a třtinový cukr dle chuti. 

Tento nápoj je třeba začít připravovat den předem. Nejdříve si 

uvaříme silný černý čaj, necháme jej vychladit, nalijeme do tvořítek na 

led a dáme zmrazit. Jakmile jsou kostky úplně zmrzlé, vložíme je do 

mixéru (vhodného i na led), přidáme na kousky nakrájený meloun a vše 

rozmixujeme na tříšť. Tříšť přelijeme do většího džbánu, přidáme do ní 

nakrájený citron a dosladíme podle chuti. Přidat můžeme čerstvou 

pomerančovou šťávu nebo džus.  

 

Ježová Denisa, VII. C 
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Letní obrázek
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machová Tereza, VI. C 
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Kam vyrazit do zahraničí?

Léto už je tu a s ním výběr dovolených. Rozhodujete se, kde letos 

strávit volný čas s rodinou, když možností je tolik? A dost možná, že 

mezi nimi najdete i svůj dovolenkový ráj pro letošní rok. 

Turecko  

Turecko je okouzlujícím místem, kde si každý člověk najde to své. 

Jsou zde pozůstatky prastarých civilizací, stovky horských upravených 

stezek, divoké řeky obklopené nedotčenou přírodou. Je nemožné 

vyjmenovat vše, co stojí za zhlédnutí. Přijměte tedy tento skromný 

návod pro vaši cestu.  

 

Egypt 

Navštivte hlavní město Egypta, které je současně největším 

městem Afriky. Turisté milují Egypt hlavně ze dvou důvodů: pro úžasné 

potápění mezi korálovými útesy na pobřeží Rudého moře a pro památky 

starověkého Egypta - Abú Simbelu na jihu. Egypt toho ale skrývá 

mnohem víc, můžete se vydat do pouště na hřbetu velblouda, na plavbu 

po Nilu, dokonce si můžete zahrát golf.  

 

Řecko 

Kdo by nemiloval Řecko! Zemi olympských bohů, hrdých obyvatel 

a tisícileté historie. Tady vznikla evropská civilizace a demokracie. Míst, 

která stojí za návštěvu, je v Řecku opravdu hodně. Patří mezi ně 

například Athény, Soluň, Korinth, Olympie, Delfy, Athos, Meteora aj. 

 

Spáčilová Kristýna a Štanglová Adriana, VI .C



 13 

Kam vyrazit do zahraničí?
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Kam vyrazit v Čechách?
 

Kamzíkova stezka u Olomouce 

Resort Hrubá Voda - 13 metrů nad 

zemí si najdete zábavný systém prolézaček, 

chodníků, žebříků a lan. Patnácti metrovou 

skluzavkou se poté dostanete opět na 

výchozí bod. Vhodné pro děti i dospělé. 

 

 

Boboffka – bobová dráha Čeladná 

Na Čeladné v Beskydech se 

svezete na bobové dráze! Vznikla na 

místě bývalé sjezdové tratě v lokalitě 

Ploština. Díky moderním a bezpečným 

bobům si můžete vyzkoušet rychlou jízdu 

beskydským terénem. Bobová dráha        

s příznačným názvem Boboffka je 

otevřena denně. 

 

Malý Svět Techniky U6 – Ostrava-Vítkovice 

Jedinečná výstava odhaluje tajemství technických vynálezů od 

parního stroje až po nejmodernější robotizovaná pracoviště                       

a „superchytré“ stroje. Návštěvníci zde najdou celou řadu vynálezů, které 

významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku na území 

českých zemí, ale i ve světě. 

 

Havlásek Viktor, VI. D 
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Kam vyrazit na tábor? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučuje Nováková Simona, VII. A   
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Pro legraci 
 

Pacient: „Doktore, opravdu mě budou operovat studenti?“ 

Doktor: „Ano, budou.“ 

Pacient: „A co když umřu?“ 

Doktor: „Tak dostanou pětku.“ 

 

Mamka: „Jak bylo dnes ve škole?“ 

Já: „No… psali jsme test.“ 

Mamka: „Kolik otázek jsi věděl?“ 

Já: „Jednu.“ 

Mamka: „Jakou?“ 

Já: „Svoje jméno a příjmení.“ 

 

Jak se říká „zarachu“ pro dospělé? 

„Kurýr Vám dnes od 7:00 do 17:00 doručí Vaši zásilku.“ 

 

Jarotková Eliška, VII. 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 / 7. číslo / roč. 2021–2022 / vyšlo 30. června 2022. 

Na další číslo se můžete těšit na konci září 2022. 


