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Zdravím vás,  

čtenáři školního časopisu! 

 

Všechny vás srdečně vítám v novém 

školním roce. Máte za sebou první 

dva měsíce a dalších osm před 

sebou. Zní to děsivě, ale když si 

řeknu, že je to vlastně pětina 

z celého školního roku, hned to zní 

mnohem lépe 😊 

Jistě jste si všimli, že jsem se v létě 

rozhodl pro nákup nového oblečení, 

takže vás budu letos provázet 

v jiném outfitu 😊 

A co nás v prvním čísle čeká? 

Samozřejmě školní akce očima 

žáků, zajímavosti, tipy a nějaké hry. 

Snad se vám bude líbit! 

 

 

 

Váš Všeználek 
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Co se děje ve škole 
 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

Po prázdninách, které utekly jako voda, se všichni vracíme 

do škol. Noví šesťáci se moc těšili na nové prostředí.  

 Paní učitelky už čekaly na své žáky s cedulkami tříd v atriu. 

Pan ředitel spolu s pozvanými hosty měli motivační proslov na nový 

školní rok. Po proslovu se všichni odebrali do tříd, kde si pověděli 

pravidla školy, šesťáci se postupně seznamovali a řekli si další důležité 

věci. Děti dostaly školní brožuru, kde byly vypsané kroužky a potřebné 

informace pro nás i pro rodiče. Poté všichni vyrazili domů. 

 Druhý den školy ráno už žáci netrpělivě čekali před školou 

na to, až se budova otevře. Konečně zazvonil zvonek a škola se otevřela. 

Všichni se tlačili dovnitř, protože se moc těšili. Potom, co byli všichni 

ve třídách a zazvonilo na hodinu, přišli třídní učitelé a řekli žákům 

různé informace. První dvě hodiny se žáci neučili, protože byla 

třídnická hodina. Kromě 6. tříd se ostatní třídy začaly 3. hodinu učit. 

Šesťáci se šli projít po škole, aby ji trochu poznali a zorientovali se. 

 Poté, co se šesťáci vrátili do tříd, hráli seznamovací hry. 

Například se házelo balónkem, říkala se jména, psalo se na papírové 

ruce, co máme rádi, naše oblíbené jídlo a další věci o nás. 

 Tyhle dva dny pomohly šesťákům se trochu seznámit a pak je 

čekaly akce Poznáváme Staré Město a adaptační pobyt.  

 

Stuchlíková Tereza, VI. C 
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Co se děje ve škole 
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Co se děje ve škole 
 

POZNÁVÁME STARÉ MĚSTO 

5. září čekala před školou na všechny šesťáky šifra, která je 

po jejím vyluštění zavedla na určité místo. Naši třídu k památníku 

Velké Moravy, kde na nás čekala paní učitelka Burešová se svým 

úkolem. Jeden za druhým jsme chodili za paními učitelkami 

a odpovídali na otázky, které jsme si vytáhli. Když jsme nevěděli, 

utíkali jsme zpátky a zeptali se ostatních. Na konci aktivity nám dala 

paní učitelka další šifru. Podle té jsme se vydali na Kopánky. 

Na Kopánkách na nás čekala paní učitelka Macková. Po malém 

lesíku byly poházené malé bílé papírky, a když někdo správně 

odpověděl na otázku, která mu byla položena, tak běžel do toho lesíku 

a přinesl jeden papírek. Následovalo vyluštění další šifry, která nás 

poslala do Kovosteelu. 

U majáku čekala paní učitelka Klapilová, která pro nás měla 

přichystanou hru s názvem Vyměněná identita. Někdo k někomu přišel 

a řekl mu svoje jméno, co má rád a co nemá rád. Nějak takto to 

vypadalo: „Ahoj, já jsem Radek, mám rád barvy a nemám rád fotbal.“ 

Na konci hry jsme se mohli jít podívat nahoru na maják a posvačit 

a samozřejmě jsme dostali další, poslední, šifru. A ta nás zavedla 

do knihovny (šli jsme přes celé město.) 

V knihovně na nás čekala paní učitelka Tománková. Rozdělili 

jsme se do skupinek a hledali jsme knížky. Z názvu nebo jména 

autora/autorky jsme získali poslední vodítko, které nás dovedlo 

do školní jídelny. Ve školní jídelně jsme dostali zmrzlinu, což byla zlatá 

tečka za celým dnem, a utíkali jsme domů.  

Stuchlíková Tereza, VI. C 
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Co se děje ve škole
 

ADAPTAČNÍ POBYT 6. C 

Den první 

Šesté třídy jezdily v průběhu září na adaptační pobyty 

do Slováckého dvora. My jsme měli sraz v 8:00 na vlakovém nádraží 

ve Starém Městě. Když tam byli všichni, včetně učitelů, mohli jsme jít 

k vlaku. Nedočkavě jsme si posedali a vlak se rozjel směrem 

ke Slováckému dvoru. 

Po příjezdu do cíle jsme se rozdělili do pokojů. Poté následovalo 

prvních pár her, např.: ve dvojici jsme si svázali jednu nohu k sobě, 

jeden si zavázal oči a společně jsme zjišťovali, kde se co nachází a jak se 

jmenují různá místa. Potom se nás učitelé ptali, co si dvojice 

zapamatovaly. Vyhrála dvojice, která měla nejlepší výsledky. 

Pak jsme ještě hráli pár her a byl oběd. Po obědě jsme měli 

zhruba dvě hodiny volného času. Každý dělal, co chtěl. Někteří hráli 

minigolf nebo byli na pokoji a odpočívali. 

Následovalo ještě pár her a samozřejmě nesměla chybět 

procházka doprovázená aktivitou s kolíčky a hodinami. Po cestě vždy 

paní učitelka řekla hodinu a s tím, s kým jsme měli tu hodinu 

domluvenou, jsme si museli zhruba 15 minut povídat o vybraném 

tématu (zimní sporty, jídlo atd.). Přitom jsme si připevňovali kolíčky. 

Na konci procházky jsme dobíhali, a kdo doběhl až za bránu 

bez kolíčku, vyhrál. 

Potom jsme zase hráli spoustu seznamovacích her, byla 

i svačina. Po svačině jsme šli hrát hru. Paní učitelky u chatek rozmístily 

papírky různých barev. Všichni jsme se rozdělili do čtyř týmů: modrá, 

červená, žlutá a zelená. Hra se odstartovala a vždycky jsme doběhli 
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Co se děje ve škole 
na určené místo, vzali papírek naší barvy a běželi ho zanést 

zpátky. Který tým měl nejvíc, vyhrál. Pak jsme šli spát. 

 

Den druhý 

Druhý den jsme šli na snídani a pak se šli umýt. Potom jsme 

měli sraz, abychom se domluvili, co se bude dít. Hráli jsme opět hry 

a volili si svého předsedu a místopředsedu. Taky jsme malovali svoji 

vlajku a psali pravidla třídy. 

Pak jsme měli polední klid a po něm následovala aktivita házení 

s vajíčky. Každá dvojice dostala vajíčko, a kdo zvládl si nejdéle házet, 

vyhrál čokoládu. 

Po obědě jsme měli zase chvíli volný program – někdo byl 

na skluzavce, někdo vyráběl padák pro vajíčko… Každý dle chuti. 

Následovala ještě svačinka a po ní už byl čas se pomalinku vydat 

na vlak a vyrazit do Starého Města.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horehleďová Jorga, VI. C 



 8 

Co se děje ve škole 
 

OLYMPIJSKÝ BĚH V KUNOVSKÉM LESE 

Dne 9. 9. 2022 se uskutečnil olympijský běh v Kunovském lese. 

Než jsme se vydali do Kunovského lesa, proběhla cvičná evakuace školy. 

Po evakuaci se 6. a 7. ročník vydal na přespolní běh do Kunovského 

lesa. 8. a 9. ročník se do „Kunovčáku“ vydal až po 2. vyučovací hodině. 

Jako první běžely holky z 6. ročníku, pak následovali kluci a v tomto 

sledu se pokračovalo až po 9. ročník. A toto jsou vítězové: 

ZA 6. ROČNÍK BYLA NEJLEPŠÍ BĚŽKYNÍ MAGDA 

POLNAROVÁ, NEJLEPŠÍM BĚŽCEM SE STAL VIKTOR MALÍK.        

V 7. ROČNÍKU VYHRÁLI ADÉLKA DOSEDĚLOVÁ A TOBIÁŠ BARDOŇ. 

V 8. ROČNÍKU OBHÁJILA SVÉ VÍTĚZSTVÍ AGÁTA BALÍČKOVÁ, 

NEJLEPŠÍM OSMÁKEM BYL MICHAL HUŇKA. DEVÁŤÁCI BĚŽELI 

LETOS NAPOSLEDY, TAK SE NEMOHLI NECHAT ZAHANBIT – PRVNÍ 

PŘÍČKU OBSADILI TEREZIE ZVARDOŇOVÁ A ONDRA NOVÁK.  

 

 
Jakšíková Lucie, VII. C 
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Co se děje ve škole
 

TERÁRIUM A ŽIVÁ VODA MODRÁ 

Dne 21. září se uskutečnil výlet do terária a na Živou vodu 

na Modré (7. C, 7. D). Ráno jsme měli před školou sraz v 7:45. 

Jako první šla třída 7. D a o chvíli později se za ní vydala 7. C.  

Šli jsme po cestě asi hodinu. Když jsme tam dorazili, třída 7. C 

šla na Živou vodu, kde nám paní ukazovala modely různých ryb. 

Potom jsme sešli schody dolů, kde jsme už viděli různé ryby, a dokonce 

i potápěče, dále ještě jedny schody, kde bylo malé jezírko a projektor, 

který promítal trávu na zemi. Všichni jsme fotili. 7. D šla do terária, 

kde si prohlížela hady, žáby, plazy, pavouky atd. Potom jsme se 

vyměnili.  

Když už obě skupinky skončily, šly na chvíli odpočívat k jezírku 

s přístupem k vodě. Pak už jsme se vydali na cestu zpátky, ve škole nás 

čekal oběd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matušíková Nikola, VII. C 
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Co se děje ve škole
 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 

V pátek 23. září se na Městském atletickém stadionu Dany 

Zátopkové v Uherském Hradišti konal atletický závod – atletický 

čtyřboj. Závodu se zúčastnilo 10 škol. Naše škola vyslala na toto 

zápolení čtyři družstva – mladší žáky, mladší žákyně, starší žáky, 

starší žákyně. Mladší žákyně se umístily na 1. místě, mladší žáci 

skončili na 3. místě, starší žákyně vybojovaly 5. místo a starší žáci 

obsadili 6. místo. Do krajského finále postoupili mladší žákyně a mladší 

žáci.  

Krajské finále se konalo ve středu 5. října. Z okresního finále 

postoupily z prvního místa mladší žákyně ve složení: Dosedělová Adéla, 

Dosedělová Nela, Ferdová Anna, Silná Klára a Štanglová Adriana.      

Ze třetího místa postoupilo také družstvo mladších žáků ve složení: 

Adamík Radim, Bardoň Tobiáš, Bukvald Adam, Bursa Eduard, Otáhal 

Jan. Naši mladší žáci se umístili na krásném 3. místě! Děvčata byla 

na 4. místě, ale jen o pouhé dva body za ZŠ Sportovní. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Štanglová Adriana, VII. C 
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Rozhovor 
 

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU ALENOU MACKOVOU 

 

„Paní učitelko, kde jste vyrůstala?“ 

„Jako malá jsem vyrůstala tam, kde bydlím, což je v Tupesích 

na okraji vesničky.“ 

„Proč učíte zrovna informatiku, matematiku a fyziku?“ 

„Protože mě tyhle předměty naplňovaly už na základní škole.“ 

„Co je vaše oblíbená věc na povolání učitele?“ 

„Že mohu pracovat s dětmi a že je mohu charakterem polepšit.“ 

„Co ráda děláte ve volném čase?“ 

„Nejraději cestuji a šiju. Šiju hodové součástky, vyšívám, ráda pracuji 

na zahrádce a se dřevem.“ 

„Které místo byste chtěla nejvíce navštívit?“ 

„Určitě bych ráda navštívila Ameriku, Norsko a nejvyšší horu světa.“ 

„A na závěr ještě jedna důležitá otázka… 😊 Máte nějakého domácího 

mazlíčka?“ 

„Doma nemáme, ale měli jsme deset let pejska. Potom jsme měli 

kočičky, ty se nám zatoulaly a dopadlo to tak, že máme se sousedem 

čtyři společné kočky.“ 

 

Jakšíková Lucie a Machová Tereza, VII. C 
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Zajímavost 
 

VÝZNAM ŘÍJNOVÝCH JMEN 

18. 10. - Lukáš 

Je mužské křestní jméno, vzniklo ze jména Lucas, pochází 

z latinského názvu jihoitalské oblasti Lukánie a označuje jejího 

obyvatele. 

Významné osobnosti:  

Lukáš Bauer – český lyžař, Lukáš Pavlásek - český komik, Lukáš 

Vaculík – český herec. 

 

15. 10. – Tereza 

Poetické jméno, které své nositelce propůjčuje neobyčejné 

charisma. Dle svého významu je Tereza takřka mořskou pannou, 

která v sobě skrývá průzračné moře a žár horkého slunce. 

Významné osobnosti:  

Matka Tereza – humanitární pracovnice a řeholnice albánského 

původu, Marie Terezie – rakouská císařovna. 

 

22. 10. – Sabina 

Původ jména je latinský, označuje členku kmene Sabinů, 

Sabiňanku. Ženy kmene Sabinů se proslavily příběhem Únos Sabinek.  

Významné osobnosti:  

Svatá Sabina – římská mučednice z řad prvotní církve, Sabina Rojková 

- česká herečka, Sabina Králová – česká herečka. 

 

Štanglová Adriana, VII. C 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodn%C3%A9_jm%C3%A9no
https://cs.wikipedia.org/wiki/Luk%C3%A1nie
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Zajímavost 
 

VÝZNAM LISTOPADOVÝCH JMEN 

4. 11. – Karel 

Jméno Karel pochází ze staroněmeckého slova „karal“, „karlaz“, 

resp. „karl“ s významem „svobodný muž“, také „sedlák“ nebo „chlap“. 

Významné osobnosti: 

Karel Čapek – český spisovatel, novinář a dramatik, Karel Černoch – 

český zpěvák, Karel Svoboda - český hudební skladatel. 

 

11. 11. – Martin 

Mužské křestní jméno latinského původu. Jeho význam je spojen 

s římským bohem války Martem. V doslovném překladu jméno 

znamená zasvěcený bohu války, zasvěcený Martovi, přenesený význam 

je válečník, bojovník. 

Významné osobnosti: 

Martin Dejdar – český herec a moderátor, Martin Donutil – český 

herec, Martin Havlát – český hokejista, Martin Straka – český 

hokejista, Martin Doktor – český sportovec – kanoista. 

 

30. 11. – Ondřej 

Toto mužské křestní jméno pochází z Řecka. Vyvinulo 

se z řeckého Andreas. Původní význam slova „andréios” byl „statečný”, 

„statný” nebo „mužný”. 

Významné osobnosti: 

Ondřej Sekora – ilustrátor a kreslíř, Ondřej Neff – spisovatel, Ondřej 

Vetchý – herec, Ondřej Hejma – hudebník. 

 

Matušíková Nikola, VII. C 



 14 

Tip  
 

TIPY NA ZIMNÍ BUNDY 

 

Chceš být cool i v zimě? Pojď se s námi společně podívat 

na módní tipy, kterými určitě oslníš! 

 

Bundy:  

Tuto dívčí zimní bundu najdete na Bagosport, 

stojí 1 832 Kč. Vhodná je spíše na lyže 

nebo zimní sporty. Je dostupná v různých 

velikostech a také v oranžové barvě. 

 

 

 

 

Další dívčí z Bershky - PUFFER zimní bunda, 

její cena je příznivá - 1 199Kč. Vhodná je 

na klasické nošení, dostupná v černé, béžové, 

oranžové a zelené barvě. 

 

 

 

 

Pro změnu chlapecká! Najdete ji 

na www.sportisimo.cz, cena je 1799 Kč. Opět je 

vhodná spíše na zimní sporty. Seženete 

ji ve velikosti S, M, L. 

 

 

Vašičková Emílie, VIII. D 
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Obrázek 
 

HALLOWEENSKÝ OBRÁZEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namalovala Machová Tereza, VII. C 
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Křížovka 
 

 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

 

1. Na podzim se v USA slaví…    

      2. Na podzim chodí… průvod. 

   3. Svátek zesnulých neboli… 

      4. Do lesa chodíme sbírat… 

   5. Když fouká vítr, chodíme s dětmi pouštět… 

6. Na Halloween… dýně 

    7. Jedlá, vysoká, bílá houba… 

        8. Oranžová zelenina podobná melounu…  

    9. Ze stromů na podzim opadává… 

  Vašičková Emílie, VIII. D 
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Na přemýšlení 
 

HALLOWENSKÉ ANAGRAMY 

Vyřešte všechny přesmyčky:  

ýndě - ………………………… 

vhřoibt - ………………………… 

olcveksti - ………………………… 

dsitloksa - ………………………… 

mtsr - ………………………… 

ěčaoecnjidr - ………………………… 

leraucn - ………………………… 

áenrč akčok - ………………………… 

mzyh - ………………………… 

aábž - ………………………… 

zeblavýh ejecdz - ………………………… 

 

 

 

 

 

 

Stuchlíková Tereza a Horehleďová Jorga, VI. C 
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Kam vyrazit za kulturou 
 

KAM VYRAZIT V LISTOPADU? 

Hrad Rožmberk – prohlídky interiéru hradu i vyhlídka z věže. 

Současná podoba hradu je výsledkem přestavby v duchu romantické 

gotiky. Nabízí se výstup na anglickou věž. Je také možné se podívat 

na model hradu, který zachycuje podobu ve 14.-15. století.  

 

 

 

       

 

 

 

 

Zámek Sychrov – sídlo Rohanů. Zámek je jednou 

z nejvýznamnějších staveb ve stylu romantické novogotiky 

francouzského typu. Prohlídka poskytne dokonalou představu, 

jak se ve 2. polovině 19. století žilo na venkovském sídle bohaté 

šlechtické rodiny. 
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Kam vyrazit za kulturou 
 

Punkevní jeskyně s propastí Macocha – procházka mohutnými 

dómy a chodbami s krápníkovou výzdobou až na dno propasti. 

Lze podniknout romantickou plavbu na lodičkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broumovský klášter – navštívit můžete opatský kostel 

sv. Vojtěcha. Ve sklepeních je uloženo 34 mumií pocházejících z krypty 

farního kostela sv. Prokopa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matušíková Nikola, VII. C 
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Pro legraci 
 

„Pane Nováku, proč nejezdíte výtahem, když bydlíte v 11. patře?“ 

„Protože je ten výtah pro čtyři osoby a já nemám čas shánět další tři.“ 

 

Pepíček prosí tátu: „Tati, kup mi buben.“ „Nekoupím, budeš mě rušit 

při práci.“ Pepíček: „Neboj, budu bubnovat jenom tehdy, když budeš 

spát.“ 

 

Matka telefonuje učitelce: „Prosím vás, nedávejte dětem úkoly 

z matematiky, ve kterých stojí láhev piva 1,80 Kč. Manžel nemohl 

celou noc usnout!“ 

 

Víte, proč se Velká čínská zeď řadí mezi sedm divů světa? Protože 

čínský výrobek, který by skutečně dlouho vydržel, je neuvěřitelná 

vzácnost. 

 

„Proč nemůžou poslat koně do vesmíru?“  

„Protože je riziko, že by odtáhli Velký a Malý vůz!“ 

                                                                                

Štanglová Adriana, VII. C 
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