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Zdravím vás,  

 

čtenáři školního časopisu! Zároveň 

mi dovolte, abych vás všechny 

přivítal v novém kalendářním roce!  

Loňský rok byl pro mnohé z nás 

zásadním a přelomovým. 

Co myslíte, jak to bude letos? Sám 

jsem zvědavý.  

Jedna věc je ale jasná – hned 

na jeho počátku si Česká republika 

zvolila nového prezidenta, který 

bude naši zemi reprezentovat 

po dobu nadcházejících 5 let. 

Jen tento fakt předznamenává 

velkou změnu, tak se nechejme 

překvapit! 

Naše číslo Všeználka vám shrne 

události za několik posledních 

týdnů, bude tedy co číst!  

Přeji příjemnou zábavu a za celou 

redakci přeji všechno nejlepší 

do nového roku, hlavně zůstávejte 

zdraví! 

 

Váš Všeználek 
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Významné dny 

VÝZNAMNÉ DNY V PROSINCI 

1. 12. - Světový den AIDS - AIDS je zkratkou anglického 

pojmenování Acquired Immune Deficiency Syndrome. Toto onemocnění 

je známé od roku 1981. 

3. 12. - Mezinárodní den osob se zdravotním postižením 

si každoročně  připomínáme 3. prosince již od roku 1981, kdy byl 

Valným shromážděním Organizace spojených národů poprvé vyhlášen. 

10. 12. - Mezinárodní den lidských práv má připomenout, 

že stále existují země, kde nejsou dodržována lidská práva. Někde 

se můžeme setkat s diskriminací, utlačováním, nesvobodou slova, 

rozlišováním mezi ženami a muži a stejně tak i rasami apod. 

11. 12. - Světový den dětství je dalším z mnoha významných 

dnů, který je věnován právě dětem. Připadl na 11. prosince, 

neboť v tento den byla v roce 1946 založena organizace UNICEF - 

Dětský fond Organizace spojených národů, který pomáhá ke zlepšení 

životních podmínek dětí po celém světě. 

20. 12. - Mezinárodní den lidské solidarity nám připomíná, 

abychom se podle svých možností přidali do boje s celosvětovou 

chudobou. Organizace spojených národů jej vyhlásila v roce 2005. 

 
Jakšíková Lucie, VII. C 
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Významné dny 

VÝZNAMNÉ DNY V LEDNU 

6. 1. - Tři králové (Kašpar, 

Melichar a Baltazar) - jedná 

se o prastarou tradici. Právě 

písmena K+M+B mají přinést do 

obydlí klid. V tento den začíná 

masopust a v novodobé historii se   

v některých rodinách odstrojuje 

vánoční stromeček. 

 12. 1. - Světový den manželství nemá pevně stanovené datum, 

připadá vždy na druhou neděli v lednu. Tento den se stal světovým 

symbolem pro manželství, které je po léta osvědčeným vztahem 

mezi mužem a ženou, zároveň oficiálním svazkem tento vztah 

upevňujícím. 

 27. 1. - Mezinárodní den památky obětí holocaustu               

a předcházení zločinům proti lidskosti připomíná události 2. světové 

války a utrpení primárně šesti milionů židovských obětí v době 

holocaustu. 

28. 1. - Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce - 

mobilizace proti jaderné válce si jistě zaslouží svůj mezinárodní den, 

neboť kvůli japonským městům Hirošima a Nagasaki si velmi dobře 

vzpomínáme na důsledky, které z ní plynou.  

Stuchlíková Tereza, VI. C 
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Horoskop 
 
KOZOROH - 22. 12. - 20. 1. 

Kozoroh je desáté 

astrologické znamení zvěrokruhu 

mající původ v souhvězdí 

Kozoroha. V astrologii je Kozoroh 

považován za introvertní znamení. 

Je také považován za zemské 

znamení. Kozoroh je podle 

astrologie ovládán planetou 

Saturn. Pro Kozorohy má být 

podle astrologů typická ambiciózní a cílevědomá povaha.  

Kameny: malachit, onyx, zelený turmalín, černé korály, černé perly 

Opačné znamení: Rak 

Děti Kozoroha: 

Dítě ve znamení Kozoroha bývá poměrně vážné a předčasně 

vyspělé, působí tak spíš dojmem malého dospělého. Hravost a veselost 

se pak u něj postupně objevuje až s jeho přibývajícím věkem. 

Silné stránky: 

Bývá to pořádné a pečlivé dítě, které se většinou dobře učí, nezlobí      

a s poslušností a disciplínou nemívá žádný problém. 

Slabé stránky: 

Malý Kozoroh mívá vzhledem ke své dřívější vyspělosti potíže 

zapadnout mezi ostatní děti a pak se uzavírá do sebe. 

 

Stuchlíková Tereza, VI. C 
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Zajímavost 
 

JAKÝ BUDE ROK 2023? 

Rok 2023 je časem změn, nových zkušeností, závažných 

rozhodnutí, spravedlnosti, odpovědnosti a také časem hledání duchovní 

podstaty, naděje a víry. Co myslíte? Budete mít štěstí v lásce, kariéře 

nebo financích? Na co se můžeme těšit? 

 

Tak například: 

- kometa, která je vidět pouhým okem v průběhu druhé poloviny 

ledna 2023, nám potvrzuje, v jak významné době žijeme; 

naposledy byla viditelná před 50 000 lety, kdy ještě 

žili neandertálci, 

- 10 % brýlí na čtení bude připojeno k internetu, 

- 80 % lidí na Zemi bude mít digitální přítomnost online, 

- pandemie COVID-19 skončí, 

- situace, které se budou dít kolem nás, nás budou chtít vtáhnout 

do konfliktu, 

- materiální vývoj společnosti není v souladu s duchovním 

vývojem, 

- zvyšuje se aktivita Slunce, 

- bude vyhlášen tvrdý boj šíření dezinformací, 

- cena benzínu a nafty se může přiblížit až ke 100 Kč za litr, 

- Elon Musk bude neotřesitelně nejbohatším mužem planety, 

- rok 2023 by měl proběhnout s menším napětím, bude 

ale projevovat bojovnost jednotlivců. 

Nechejme se překvapit, co nám tento rok přinese! 

 

Spáčilová Kristýna, VII. C 

https://voda235.webnode.cz/neandrtalci/
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Co se děje ve škole
 
PRVNÍ SCHŮZE PARLAMENTU 

Letos jsme s první schůzkou parlamentu začali trochu později – 

až v listopadu. Začali jsme bowlingem a skončili výborným obědem 

v restauraci Salaška.  

Po bowlingu jsme navštívili zasedací místnost pana starosty 

na radnici. Zeptali jsme se ho, co plánuje změnit v příštím roce. 

Zběžně nám pověděl, jak probíhají schůze a práce na radnici. Poté 

jsme si zvolili funkce v parlamentu. Až jsme měli role rozdělené, šli 

jsme si udělat legrační kreativní fotky ke sportovnímu a kulturnímu 

centru. Fotky dopadly takto: 
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Co se děje ve škole 
 

 
 

Když jsme dofotili, šli jsme 

na už zmiňovaný oběd. Na oběd byl 

výběr ze čtyř jídel. Pro většinu 

parlamenťáků vyhrál smažený sýr 

s bramborem. Našim paním učitelkám 

přišlo k chuti americké fish and chips. 

Zaplatili jsme svoji útratu a odešli 

domů. Akce se nám moc líbila. 

 

Váš žákovský parlament 
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Co se děje ve škole 
 
MIKULÁŠSKÝ JARMARK  

Den před Mikulášským jarmarkem, v úterý 6. 12., se konala 

mikulášská obchůzka. Školou procházeli jeden Mikuláš, několik andělů 

a několik čertů. Krásně zazpívali a zahráli vánoční písně. Mikuláš měl 

knihu hříchů, zlobivé děti dostaly vařechou po zadku. 

Ve středu 7. 12. se pak po dlouhé pauze konal Mikulášský 

jarmark! Začal ve 14 hodin a skončil v 16.30 hodin. Mohli jste tam 

najít hezké výrobky, ale i jídlo či pití. U dveří připravovali někteří žáci 

čerstvou palačinku nebo kávu. 

O úvod jarmarku se postaral pan ředitel Jan Zábranský, mohli 

jste si poslechnout písně školní cimbálovky a pěveckého sboru, ale také 

zhlédnout divadlo O nedobrém Jankovi. 

Všichni jsme si jarmark moc užili a těšíme se na příští rok! 

 

Horehleďová Jorga a Vlčková Denisa, VI. C 
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Co se děje ve škole
 

HABSBURSKÁ VÍDEŇ 

13. 12. 2022 se uskutečnila 

exkurze pro 8. ročník, která měla název 

Habsburská Vídeň. Vyjížděli jsme v 6.15 

hodin od prvního stupně. Celou Vídní nás 

provázel pan Pavel Kočí.  

Nejprve jsme přijeli k zámku 

Schönbrunn. Když jsme se postavili 

na schody u Schönbunnu, mohli jsme v dáli vidět krásnou Neptunovu 

fontánu. O kus dál jsme zahlédli kolonádu Gloriet, ve které si můžete 

dát pravý vídeňský Sachrův dort a k němu pravou vídeňskou kávu. 

Když nám pan průvodce řekl něco o kolonádě, měli jsme půlhodinový 

rozchod na vánočních trzích. Potom jsme se sešli u brány Schönbrunnu.  

Poté jsme naším autobusem, s nápisem Slovácko, přejeli na další 

bod, kterým byl památník Marie Terezie. Dozvěděli jsme se něco 

o Marii Terezii a mohli jsme pokračovat dál. Další rozchod byl 

na Štěpánském náměstí. Holky radši zvolily návštěvu H&M, a měli 

jsme i možnost koupit si něco u Mcdonald’s. Na závěr jsme navštívili 

památník Alžběty Bavorské, nazývané Sisi. A nakonec následoval zlatý 

hřeb našeho výjezdu - největší trhy ve Vídni - Wiener 

Christkindlmarkt. Tam jsme všichni utratili zbytek našich eur 

a nakoupili si spoustu suvenýrů, jak pro nás, tak pro naše rodiče.  

K prvnímu stupni jsme přijeli cca ve 21.10 hodin Výlet jsme si 

velmi užili a přivezli jsme si spoustu krásných vzpomínek na Vídeň. 

 

Vašičková Emílie, VIII. D 
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Rozhovor
 

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU VAŇKOVOU 

Jak vás napadlo být paní učitelkou? 

Já jsem jezdila od malička s taťkou na tábory. Z dítěte jsem přešla 

na praktikantku a pak na táborovou vedoucí. Práce s dětmi mě tak 

bavila, že jsem šla studovat, abych pak mohla učit. 

Kam jste chodila na střední školu? 

Na střední školu jsem chodila do Gymnázia ve Starém Městě. 

Odkud pocházíte? 

Narodila jsem se v Uherském Hradišti, trávila tady dětství, ale pak 

jsem studovala na vysoké škole v Brně. Teď bydlím v Uherském 

Ostrohu.  

 
Jaký z předmětů, který učíte, vás nejvíce baví? 

Matematika 😊 

Jaké jsou vaše koníčky? 

Pečení (hlavně pečení dortů) a cvičení. 

Máte nějaké domácí zvíře? Jestli ano, tak jaké? 

Nemám. 

Kdybyste nežila v České republice, kde byste žila? 

Paříž by se mi líbila! 

Chtěla byste mít více dětí? 

Ano, dvě nebo tři.  

Horehleďová Jorga a Vlčková Denisa, VI. C 
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Básnička 
 

NOVÝ ROK 

Rok už nám pomalu skončil, 

tři dvojky v letopočtu se s námi loučí. 

Do roka nám přibývá číslo tři, 

leden se rozzářil v kalendáři. 

 

Na noční obloze barvy jen létají, 

novoroční předsevzetí, ta už se netají. 

O půlnoci si připijeme, 

spát budeme do odpoledne. 

 

Prskavky prskají sem a tam, 

na minulý rok vzpomínám. 

Maminka čočku už vaří, 

ať se nám v novém roce daří. 

Machová Tereza, VII. C 
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Obrázek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horehleďová Jorga, VI. C 
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Doplňovačka 
 

 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

 

1. Druh ledového tělesa, které vzniká postupným zamrzáním kapek 

vody. 

2. Jak přeložíte měsíc leden do angličtiny?  

3. Který svátek slavíme 6. ledna?  

4. 1. ledna slavíme Den obnovy ************ českého státu?  

5. Kdy se u nás rozdává pololetní vysvědčení?  

6. Jak se jmenuje nový film, který vyšel 15. prosince? (nápověda 

na další straně) 

 

Matušíková Nikola, VII. C 
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Tip na film 
 
AVATAR – THE WAY OF WATTER (2022)  

 

Režie: James Cameron 

Scénář: James Cameron, Rick Jaffa, 

Amanda Silver 

Kamera: Russell Carpenter 

Hudba: Simon Franglen 

Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, 

Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate 

Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH 

Pounder, Edie Falco 

 

Avatar 2 je dobrodružný sci-fi film, 

který natočil režisér James Cameron. Do kin se vrací po třináctileté 

pauze.  

Hlavní hrdinové Jake a Neytiri spolu mají čtyři děti a řeší běžné 

životní problémy. Jejich idyla ale netrvá dlouho, protože na Pandoru 

se vracejí „nebešťané“, aby zemi opět oloupili o vzácné přírodní zdroje. 

Tržby velkorozpočtového sci-fi Avatar: The Way of Water 

celosvětově překonaly dvě miliardy dolarů - stal se zatím šestým 

komerčně nejúspěšnějším snímkem všech dob. 

Cameron už má z podstatné části připraveného Avatara 3, 

plánovaného na Vánoce 2024. Čtvrtý a pátý díl mají následovat         

o Vánocích 2026 a 2028. 

 

Jakšíková Lucie, VII. C 
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Geryšerová Natálie, VIII. A 

Bartošíková Veronika, VIII. A 

Školní galerie 
 

ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ RUKAMA NAŠICH ŽÁKŮ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straňáková Lenka, VIII. A 

Tuček Sebastian, VIII. A 
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Zvardoňová Terezie, IX. B Dorazilová Hana, IX. A 

Rusyn Viktoria, IX. A Bodnar Eva, IX. D 

Školní galerie 
 

JAK NAŠI DEVÁŤÁCI VIDÍ FRAGMENTY OBRAZŮ OD SLAVNÉHO 

LEONARDA? 
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Kam vyrazit do kavárny či restaurace 
 

Pro milovníky zvířátek 

existuje spousta kočičích 

kaváren - například Kočičí 

kavárna na Smíchově v Praze, 

Kočičí kavárna v Plzni v ulici 

Pražská 72/33 anebo přímo 

tady v Uherském Hradišti 

Kočičí Grunt na Svatojiřském 

nábřeží.  

Milovníci sushi si v Uherském Hradišti taky pošmáknou, například 

v Kobo sushi nebo Tom restaurant – obojí najdete v Prostřední ulici.  

Jsou tu ovšem i normální kavárny - například Kafec U Komína 

na Moravním náměstí nebo Kafe uprostřed v Prostřední ulici. 

 

Rády bychom doporučily 

rovněž návštěvu Restaurace 

NET v Uherském Hradišti v ulici 

Jindřicha Průchy – v menu 

restaurace je široká nabídka 

jídel od topinek přes ryby, 

drůbež, hamburgery 

až po saláty a mlsky 😊  

 

 

 

 

Horehleďová Jorga a Vlčková Denisa, VII. C 
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Kam na lyžovačku 
 

Krušné hory jsou naše 

srdcovka. Pohoří, které je zahalené 

rouškou tajemna, až občas mrazí. 

Husté lesy, rašeliniště, léčivé 

prameny a pozůstatky lidské 

činnosti, které se silně zapsaly 

do historie tohoto místa.  

Dolní Morava se proměnila z málo známého a sportovně 

laděného střediska v moderní lyžařský areál, kam stojí za to přijet 

nejen na sjezdovky. Lyžařský areál nabízí svahy s tratěmi sportovního  

i rodinného charakteru, vybavený čtyřsedačkami. Vyžití obstarává 

bobová dráha a noční sáňkování.  

Špindlerův Mlýn je město v Krkonoších v okrese Trutnov          

a zároveň nejnavštěvovanější horské středisko v České republice. Žije 

zde 979 obyvatel. Město má rozlohu 7 694 hektarů. V centru města 

končí silnice II/295, na kterou navazuje horská silnice na Špindlerovu 

boudu.  

Červená Voda je obec 

na severovýchodě okresu Ústí 

nad Orlicí v Pardubickém kraji. 

Rozkládá se po obou stranách 

historické česko-moravské zemské 

hranice (centrum obce leží 

na Moravě). V obci žije přibližně 

2 900 obyvatel.  

 

Spáčilová Kristýna, VII. C 
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Pro legraci 
 

„Pepíčku, řekni dvě zájmena.“ „Kdo? Já?“ 

„Výborně, Pepíčku!“ 

 

„Jak jste přišel na to, že jste Bůh?“ 

„No, když jsem se modlil, došlo mi, že mluvím sám k sobě.“ 

 

„Víš, jaký je rozdíl mezi Vánoci a tornádem?“ 

„Žádný, při obou máš strom v obýváku.“ 

 

„Hurvínku, který pták si nestaví hnízdo?“ 

„Kukačka.“ 

„Výborně. A proč?“ 

„Protože bydlí v hodinách.“ 

 

Proč jedí Francouzi slimáky? Protože nemají rádi rychlá jídla!  

 

Matušíková Nikola, VII. C 
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Všeználek / 3. číslo / roč. 2022–2023 / vyšlo 31. ledna 2023. 

Na další číslo se můžete těšit na konci února 2023. 


