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Zdravím vás, milí čtenáři,  

 

jarní rovnodennost už máme 

za sebou a spolu s ní přišly také 

vidiny prvních teplých dnů. 

Nevím, jak vy, ale já jsem 

při svých toulkách už narazil 

na první rozkvetlé sedmikrásky 

a sněženky.  

Dva měsíce jsme se opět neviděli. 

Sedmáci byli na horách, hodně 

dětí nemocných, ale myslím, že to 

naše šikovná redakce zvládla 

hravě dohnat. A co vás čeká? 

Dočtete se o akcích, které se 

ve škole udály, můžete si přečíst 

dva rozhovory se zaměstnanci 

školy, dozvíte se nějaké tipy 

a nechybí ani pár stránek, 

kde zapálíte svoje mozkové závity 

😊 

 

Příjemné čtení! 

 

Váš Všeználek 
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Fašank 
 

CO JE TO FAŠANK? 

Jedná se o období mezi svátkem Tří králů a Popeleční středou. 

Období, ve kterém se naši předkové věnovali zábavě a bujarému veselí. 

Byť je bezprostředně spojen s křesťanstvím, jeho prastarý původ vede 

až do pohanských dob. Popeleční středou začíná velký půst. 

Kdy u nás byl? 

Masopust letos začal v pátek 6. ledna, na Tři krále. V Česku to 

není státní svátek, ale například na Slovensku teprve na Tři krále končí 

vánoční svátky (u nich se jedná nejen o státní svátek, ale i o den 

volna). Masopust pak trvá až do masopustního úterý, to bylo 

v letošním roce v úterý 21. února. 

Jaké jsou masopustní masky? 

Obvyklou součástí 

masopustních obchůzek 

bývaly také postavy 

různých lidí a etnik 

(cikánka a cikán, mouřenín, 

ženich a nevěsta, bába 

s nůší, pán a panička, 

poustevník), profesí 

(policista, soudce, dráteník, 

lékař) i nadpřirozené 

postavy (smrt, čert, anděl a vodník). 

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

PŘEDNÁŠKA PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 

Dne 6. února nás navštívilo centrum Anabell.  Řekli nám vše          

o poruchách příjmu potravy. Přednášející nám ukázala videa, 

ve kterých jsme viděli, jak se člověk při poruše příjmu potravy chová, 

jak se cítí a jak vypadá. Jak to má v životě těžké a čím si musel projít. 

Povídala nám o mentální anorexii, bulimii a záchvatovém přejídání.  

Anorexie je duševní onemocnění, při kterém se člověk snaží neustále 

zhubnout. Snaží se hubnout tím, že bude přísně omezovat množství 

přijaté potravy, nebo cvičením. Jiní se snaží zhubnout zvracením 

po jídle.  

Bulimie je onemocnění, při kterém člověk trpí záchvaty přejídání, 

po kterých následují deprese a pocity viny, poté opět přejídání 

a následné zvracení. 

Záchvatové přejídání - nemocní 

se často přejedí velkým množstvím 

jídla a poté mají výčitky, 

co všechno snědli a že přiberou. 

Na rozdíl od bulimie si ale 

nevyvolávají zvracení. Obvykle spíše 

začnou držet přísnou dietu nebo 

extrémně cvičit.    

                                   Spáčilová Kristýna, VII. C 
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Co se děje ve škole
 
LYŽAŘSKÝ KURZ 7. ROČNÍKU 

V neděli 26. února 

se 7. třídy vydaly na lyžařský 

výcvik na Kyčerku do Velkých 

Karlovic. Jelo 106 žáků,             

9 instruktorů a lékař. Vyjeli jsme 

ve 12 hodin z parkoviště             

u KOVOZOO. Jeli jsme dvě a půl 

hodiny.  

Jakmile jsme přijeli, vytahali jsme věci z autobusu a rozdělili 

jsme si pokoje. Odpoledne jsme šli na procházku a rozdělili jsme se do 

skupinek, ve kterých jsme strávili celý týden. 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. Kolem svahu byl ještě 

přírodní sníh. Po dlouhém lyžování vždy následovala přestávka v malé 

hospůdce, kde jsme se mohli občerstvit. Před každou večeří jsme všichni 

dohromady absolvovali denní rozkaz, kde nám řekli, co se bude 

následující den dít.  Každý večer musela každá skupina vymyslet 

nějakou zábavu. Každý den šla jedna třída do wellness, kde byla 

týdenní soutěž, kdo nejrychleji projede tobogánem. Na konci týdne se 

vyhlašovaly výsledky ze soutěží - slalom a tobogán. V páteční večer 

jsme uspořádali karneval. Sešly se tam velmi zajímavé masky. Porota je 

všechny hodnotila.  

V sobotu jsme všichni odjeli s krásnými zážitky.  

 

                              Spáčilová Kristýna a Štanglová Adriana, VII. C 
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Co se děje ve škole 
 

PŘEDNÁŠKA O STUDIU ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ 

V pátek 6. března neměli žáci 8. ročníku první hodinu 

podle rozvrhu. Zástupci z Uherskohradišťské nemocnice, určení 

pro vzdělávací přednášky, přišli do naší školy, aby všem osmákům 

nastínili práci ve zdravotnictví.                               

Nejprve jsme se dozvěděli, jak dlouho se musíme vzdělávat, 

abychom mohli vykonávat určitý obor. Dále i přesně přiblížili obory, 

jako je chirurgie, porodní asistentka, psychologie, ortoptista 

anebo třeba zdravotní sestra. Doprovod jim dělaly dvě studentky oboru 

praktická sestra ze Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické 

v UH. Ty nám přiblížily tento obor a řekly nám nějaké podrobnosti 

o prvním roce na této škole.  

Ke konci nám dali menší testík. Můžete zjistit, jestli byste tento 

test zvládli: 

 

OTORINOLARYNGOLOGIE se zabývá chorobami: 

a) trávicího ústrojí 

b) ucha a nosu 

c) pohybového ústrojí                              

Co je na obrázku? 

a) kleště k lepšímu zavedení kanyly do krku 

b) pomůcka k držení jazyka při logopedickém cvičení 

c) nástroj k vytažení a přidržování střeva při operaci 

 

Vašičková Emílie, VIII. D
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Co se děje ve škole
 
INOVACE VE VÝTVARCE 

Jak už všichni víme, celý svět se nám pomalu digitalizuje. 

Jinak tomu není ani ve školách. Tento měsíc se žáci z 6. ročníku 

pokoušeli vytvořit své první animace v hodinách výtvarné výchovy. Teď 

se budeme bavit konkrétně o 6. C, která vytváří animace, ve kterých 

se snaží rozpohybovat postavu v programech Stop Motion Studio 

nebo FlipaClip.  

A jak udělat klasickou kreslenku?  

1. Nakreslete si obrázek, který budete animovat. 

2. Poté pod něj něčím posviťte. 

3. Pak nakreslete další obrázek, ale v jiném postavení, a takto 

pokračujte, dokud jich nebudete mít aspoň 12 (na jednu 

vteřinu se standardně používá 12 snímků). 

4. Potom si nainstalujte aplikaci Stop Motion Studio. 

5. Ofoťte všechny obrázky ve správném pořadí a hotovo! Máte 

tedy jen jednu vteřinu, ale efekt tam je! 

Stuchlíková Tereza a Vlčková Denisa, VI. C 

 

 

 

 

 

 

Ukázka z animace od Daniela Kudělky, VI. C 
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Rozhovor 
 

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU ÚLEHLOVOU  

Paní učitelko, jaký obor jste studovala? 

Učitelství pro 1. stupeň. 

Kde byste chtěla učit? 

Tady na 1. stupni ve Starém Městě. 

Čím jste chtěla být jako malá? 

Učitelkou.  

Jaká práce byla vaše druhá možnost? 

Neměla jsem druhou možnost. 

Jaké je vaše oblíbené jídlo? 

Kuře s rýží. 

Věnujete se nějakému sportu? 

Hrávala jsem volejbal. 

Kam jste chodila na základní, střední a vysokou školu? 

Chodila jsem na Základní školu UNESCO, poté na Gymnázium 

v Uherském Hradišti a studovala jsem na Masarykově univerzitě 

v Brně. 

Co děláte ve volném čase? 

Věnuji se pejskovi, rodině, čtu si nebo se dívám na Harryho Pottera. 

 

Jakšíková Lucie a Machová Tereza, VII. C 
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Rozhovor 
 
ROZHOVOR S PANÍ KUCHAŘKOU 

Nosíte si jídlo ze školy, nebo si doma vaříte? 

Vaříme si doma. 

Souhlasili vaši rodiče s tím, že budete kuchařka? 

Rodičům to bylo jedno. 

Myslíte si, že vaříte dobrá jídla? 

To musíte zhodnotit vy. 

Jaký máte názor na kolegyně? 

Kolektiv je v pohodě. 

Musíte vstávat brzy? Pokud ano, tak v kolik? 

Podle toho, jak kdo dojíždí. Vstáváme tak, abychom tu byly v 5.30 - 

5.45. 

Odkud pocházíte? 

Z Jalubí. 

Jak vás napadlo být kuchařkou ve školní jídelně? 

Na základě inzerátu. 

Máte děti? Pokud ano, kolik? 

Ano. Dvě. 

 

Stuchlíková Tereza a Vlčková Denisa, VI. C 
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Tipy
 

APRÍLOVÝ ŽERTÍK 

Prvním celkem známým žertíkem je, 

že do sušenky Orea dáte zubní pastu místo 

krému. Úplná lahůdka to nebude, ale určitě 

to toho dotyčného pobaví.  

 

 

Jelikož letošní apríl 

vychází na víkend, je načase 

nachytat někoho z rodiny… 

Co takhle například nastavit 

mamce nebo taťkovi budík 

na šest hodin, i když o víkendu 

mají v tento čas ještě noc? 

 

Až bude váš kamarád 

či kamarádka pryč od obrazovky, 

na kterou svůj vtip uděláte, 

stáhněte na jeho/jejím počítači 

obrázek rozbité obrazovky          

a nastavte ho jako pozadí. 

Po jeho příchodu se jen zkroušeně omluvte, že jste nechtěli, že to byla 

nehoda.  

Vašičková Emílie, VIII. D 
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Velikonoční výzdoba
 

Do Velikonoc zbývá už jen pár dnů, ale ještě pořád si můžete 

vyzdobit svůj dům. Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským 

svátkem na celém světě. Jsou obdobím radostného vítání jara 

a dodržování lidových tradic.  

Mezi jeden z hlavních symbolů Velikonoc patří vajíčka, která 

jsou symbolem nového života. 

Dalším z tradičních symbolů 

Velikonoc jsou velikonoční 

zvířátka. V období Velikonoc 

přichází na svět mnoho 

mláďátek a jejich postavičky 

jsou stylovou dekorací. 

Velikonoční zajíčci jsou symbolem oslavy jara. K dalším zvířátkům patří 

slepička, kohoutek a kuřátka. Jsou symbolem plodnosti, úrody i nového 

zrození života. Velikonoční ovečka (a hlavně beránek) je v křesťanství 

symbolem obětovaného božího beránka. 

Velikonoční výzdobu si často 

spojujeme s pestrými nebo pastelovými 

barvami, ale k těmto svátkům patří také 

barvy přírodní. K výrobě velikonočního věnce 

budete potřebovat slaměný korpus, prázdné 

skořápky od vajíček, mech, kroucenou vrbu, 

březové větvičky a peříčka. Fantazii se meze 

nekladou, a pokud budete chtít na věnec 

ještě něco přidat, určitě to zkuste.  

 

Štanglová Adriana, VII. C 
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Velikonoční tvoření 
 

VELIKONOČNÍ VAJÍČKA 

Co budeme potřebovat? 

- vyfouklé vajíčko 

- tavnou pistoli, lepidlo 

- bavlnky (různé barvy) 

- není nutné: třpytky, flitry či jiné ozdobičky 

První krok:  

Vezmeme dvě a více barevných bavlnek a odměříme si je na vajíčko 

(zhruba). 

Druhý krok: 

Vezmeme vyfouklé vajíčko, na špičku nakapeme trochu lepidla, 

přilepíme konce bavlnek, poté lepidlo nanášíme postupně na celé vejce 

a obmotáme ho bavlnkami. 

Třetí krok:  

Necháme uschnout 

bavlnku. Na různá místa 

můžeme nakapat lepidlo, 

posypat třpytkami 

či jinými ozdůbkami. 

Opět necháme zaschnout. 

 

 

Horehleďová Jorga a Vlčková Denisa, VI. C
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Jarní móda 
 

Jaro je tady, tak se pojďme podívat na současné trendy. Nosit 

se budou celokožené komplety v černé a pastelově fialové barvě 

skládající se z koženého korzetu, kožených kalhot a kožené bundy.  

Trendem budou také: 

• výstřihy do V 

• cargo kalhoty 

• obuv na vysoké platformě 

• velké zipy 

• široké pásky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barva roku 2023 bude v duchu červeného odstínu s lehkým nádechem 

fuchsiové. Právě taková je barva Viva Magenta. Její podtóny vyjadřují 

lásku, oporu, ale také boj a výzvu.  

 

Matušíková Nikola, VII. C 

Např. tento kožený top na způsob korzetu 

seženete na Zalandu. 

Cena: 349,- Kč 

Např. tato carga můžete objednat 

na Zalando – Bershka nebo koupit 

v kamenném obchodě Bershka. 

Cena: 699,- Kč 
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Typy slunečních brýlí 
 

Sluneční brýle všichni moc dobře 

známe. A proč je důležité je nosit? Slunce 

je na horizontu níže a odráží se od mokré 

vozovky pod ostřejším úhlem. Sníh, led, 

zpětná zrcátka a semafory pak vytvářejí 

velmi jasné odrazy. Sluneční brýle oslnění 

snižují, a tak chrání nás i všechny okolo. Stejně zákeřné, i když méně 

nebezpečné, je oslnění při chůzi. 

 

A jak poznáme opravdu kvalitní sluneční brýle? 

1. Kvalitní UV filtr nerovná se tmavá skla. 

2. Kategorie filtru je označena stupnicí 1-4. 

3. Čím je kategorie vyšší, tím je čočka tmavší a méně světla 

propouští. 

4. V létě bývá pro běžné účely nejčastěji používána kategorie 3. 

Jaké sluneční brýle k moři? 

Při pobytu na intenzivním slunci se doporučuje zatmavení brýlí 

50 až 60 %. Úplně tmavá skla nejsou vhodná pro děti. Zornička se víc 

roztáhne a do oka proniká víc UV záření. 

Ochrana před UV zářením 

Při výběru slunečních brýlí požadujte UV filtr 400. Tím jsou vybaveny 

čočky, které nepropouští záření nižší vlnové délky než 400 nm. 

Jen tento filtr vám zaručí 100% ochranu proti veškerému existujícímu 

UV záření. 

Stuchlíková Tereza, VI. C 
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Přesmyčkový text 
 

Věděli jste, že váš mozek dokáže správně přečíst text, i když je 

ve slově správně jen první a poslední písmeno? Můžete si to vyzkoušet 

u následujícího textu o vesmíru.  

  
ZAJÍMAVOSTI O VESMÍRU 

 

Ldiksé stpoy zsůtnuoa na pvochru Mícěse mlioiny let. Ve vseímru 

mžůeš nlazét giagtinkcý olabk toveřný akololhem. Njeyšvší hroa v nšaí 

sulčnení sausovtě se náhczaí na Mrsau a jemnuje se Omlyups mnas a je 

voskyá v půrěrmu 25 klioremtů. V nšaí glaxaii je zrhbua 400 miralid 

hzvěd a až 500 mlioniů panelt vdohýnch pro žovit. Vchšini jmse 

svořtnei z hzdvěéhno parchu. Vmíe, že eixtusje dlaíšch 170 mliraid 

glaaixí. Jeedn den sverátný na Vnšuei tvrá 243 dní na Zmei. Suncle 

ztartí kdažou veřtniu mliradiu kglaiormů své htomstnoi. Do Sulcne 

se vjdee moliin Zmeí.  

 

Machová Tereza a Matušíková Nikola, VII. C 
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Obrázek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spáčilová Kristýna, VII. C 



 17 

Mapa, rakev, ve slovníku, 0 (nula), slovo „nesprávně“, 

schody, díra, kotva, dech, poštovní známka. 
 

Logické hádanky 
 

Má moře bez vody, lesy bez dřeva, pouště 

bez písku a domy bez cihel. Co je to?  

Pro toho, kdo to vyrobil, je to nepotřebné. 

Pro toho, kdo to koupil, je to nepoužitelné. 

Ten, kdo to používá, to nevidí ani necítí. 

Co je to? 

Kde včerejšek následuje po dnešku?  

Jaké číslo dostaneš, když vynásobíš všechny 

číslice na telefonu?  

Které slovo ve slovníku se hláskuje nesprávně?  

Jde to nahoru i dolů, ale nehýbe se to. Co je to?  

Čím více z ní ubereme, tím větší se stává. Co je to? 

Vyhazuje se to, aby se to použilo, a táhne se to dovnitř, aby se to 

přestalo používat. Co je to? 

Čím rychleji běžíte, tím obtížněji se to chytá. Co je to?  

Cestuje to kolem světa, aniž to vyšlo ze svého kouta. Co je to?  

 

Machová Tereza, VII. C 
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Sudoku 
 

 

 

 

 

            9     

6   4 5   2 8     

  2   3   1     6 

5           6     

7 9           1 3 

    1           5 

2     1   9   8   

    7 6   5 1   4 

    5             
  

 

 

 

Vašičková Emílie, VIII. D 
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Kam vyrazit v dubnu 
 

Máte rádi ledové 

království? Jestli ano, tak tato 

výstava je pro vás jak stvořená! 

Navštivte výstavu v Rožnově 

pod Radhoštěm. Je zde otevřená        

i v letních měsících do 30 °C. 

Ve vnitřních prostorech je -5 °C a k zapůjčení mají i termoochranu 

proti prochladnutí. 

 

Ve městě Rožnov pod 

Radhoštěm probíhá od 1. února 

do 11. června výstava Modrotisk 

i jinak. Modrotisk se řadí 

mezi nejstarší textilní techniky 

zdobení, přitom je však stále 

nadčasový, což dokazují 

vystavená díla královédvorských 

designerů. 

 

Lázeňské divadlo v Luhačovicích 

slouží veřejnosti již přes sto let. 

Je vyhledávaným místem 

návštěvníků zdejších lázní        

a nedílnou součástí kulturního 

života Luhačovic. 

 

Jakšíková Lucie, VII. C 
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Pro legraci 
 

Pepíček kreslí tatínka a paní učitelka se ptá: „Pepíčku, tvůj tatínek má 

zelené vlasy?“ Pepíček odpoví: „Ne, ale já nemám plešatou pastelku.“ 

 

„Mami, víš, kolik pasty je v tubě zubní pasty?“ 

„Nevím.“ 

„Já to vím - od gauče až k televizi!“ 

 

Blázen říká bláznovi: „Letěl jsi někdy balonem?“ 

Na to ten druhý odpoví: „A jakým myslíš? Fotbalovým, 

nebo basketbalovým?“ 

 

Hurvínek: „Taťuldo, kde jsou vosy v zimě?“ 

Spejbl: „To nevím, Hurvínku, ale byl bych rád, kdyby tam byly 

i v létě!“                                                                                  

 

Štanglová Adriana, VII. C 
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Všeználek / 4. číslo / roč. 2022–2023 / vyšlo 31. března 2023. 

Na další číslo se můžete těšit na konci dubna 2023. 


