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Ahoj všichni věrní čtenáři Všeználka.Všechny
vás zdravím jménem mým i celé redakční
rady našeho časopisu.Doufám že jste si
všichni užili Vánoce i Silvestra podle svých
představ,někdo doma z rodinou jiný zase
s přáteli venku☺ a já nevím jak ještě
jinak…..Každopádně věřím že vám náš časopis
zpříjemní první dny nového roku a na chvíli
snad přestanete myslet na blížící se písemky
a najdete si čas na přečtení našeho
časopisu.Krásné vysvědčení a rok 2008 přeje
Johana Růžičková

Dne 13.12.2007 paní ředitelka jela se žáky
6.B do Asma .
Vezli pár darů panu prezidentovi Asma ,jako
poděkování za interaktivní tabuli pro školu .
Paní ředitelka s dětmi měli tu možnost
ochutnat Asmovou čokoládu ,mluvit Anglicky
s presidentem a
mohli se zeptat na otázky .Dozvěděli se o
panu presidentovi že je ženatý nemá děti ale
za to má pejska chivavu Buse (pojmenovala
ho jeho manželka ,jelikož má oblíbence
basketbalu a tomu se též říká Bus )
Měli také příležitost na prohlídku Asma a
kouknout se za svými známými kteří v Asmu
pracují.
Prohlídli si Asmo a zjistili mnoho zajímavých
věcí např. jak fungují stroje že dbají na
čistotu a kvalitu a také hodně důsledně dbají
na dopravní předpisy když jezdí ještěrkami .
Potom se už rozloučili a odjeli zpátky do
školy kde se pak rozešli do svých tříd.

Aneta Sahulová
Adéla Vrzáčková

1.Líbí se vám na naší škole?
Líbí se mi tady, jinak bych tady asi nepracovala? To je logické, ne?
2. Paní učitelko, pocházíte z Moravy. Pálila jste někdy slivovici?
Ne, nepálila.Bohužel. Rodiče ale pálí. Sbírala jsem i meruňky do kádě.
3. Čtete náš časopis Všeználek?
Ano čtu, pravidelně.
4.Máte ráda svojí třídu ?(8.A)
Mám, ale nevím, jestli mají rádi oni mě.
5. Co říkáte úrovni ruštiny na naší škole? Mohlo by se to zlepšit?
Já jsem spokojená. Děti jsou šikovné a je jich tam hodně.
6.Čím jste chtěla být, když vám bylo 6 let? A 20 let?
Učitelkou, vždycky.
7. Kde se vám líbí více? V Čechách nebo na Moravě?
To takhle nejde říct. Líbí se mi všude.
8. Jezdíte stále na Moravu?
Ano, vždyť tam mám rodinu.
9. Co děláte ve volném čase?
Ráda cestuji, chodím do divadla, poslouchám muziku(Evropa 2, Čechomor…) a také ráda chodím
po památkách.
Redakce Všeználka

Hokejový turnaj v Ledči nad Sázavou
Jak už většina z vás ví, naše škola
pořádá pro naše žáky naší školy
bruslení v Ledči a několik kluků si i
velmi rádo bralo hokejky, ale i ti co
si jen zkoušeli své umění na
bruslích, byli s hokejkami velice
šikovní. Nadšení pro tento sport
s námi sdílel i pan učitel Nulíček,
který také aktivně hraje hokej. A tak
když na začátku listopadu přišla
pozvánka na vánoční turnaj,
neváhalo se ani chvilku.Jelikož naše
škola nechtěla ponechat nic náhodě,
a tudíž nám „zacvakla“ ledovou
plochu, abychom se mohli sehrát a
připravit na turnaj.Menší problémy
jako (sehnání výstroje a hráčů) jsme
hravě překonali, a tak jsme si
5.prosince mohli jet do Ledče
zatrénovat. Po tomto užitečném tréninku jsme se všichni mohli už jen těšit na 19. prosince, kdy jsme měli na
turnaj odjet. Když konečně nadešel “den D“, všichni jsme se v 7°° hodin setkali na nádraží ve staré Zruči, odtud
jsme se vypravili do Ledče. Po příjezdu a příchodu na zimní stadion, jsme se šli převléci a pan učitel Starý
(výborný kustod ,asistent a kameraman v jedné osobě) nám představil našeho nového golmana, který se
jmenoval Jirka. Jakmile jsme se oblékli do výstroje, vykročili jsme zdárně na ledovou plochu a tribuny nás
přivítaly bouřlivým pískotem. První zápas jsme měli absolvovat s domácí Ledčí a tento zápas se vydařil po
všech stránkách.Všichni se rozehráli, brankář zachytal, dali jsme góly a po vyrovnaném průběhu slavili
vítězství 2:0. Ve druhém zápase nám tým z Havl. Brodu ukázal jak se vlastně hokej hraje.Tento zápas nebyl až
tak podstatný,a prohra 0:5 nás nepoložila.Všichni se soustředili na poslední zápas z dalším týmem z Havl.
Brodu.Opět se čekala bitva a na ledě to tak vypadalo. Oba týmy výborně bránili, ale i brankáři předvedli
několik výborných zákroků .Oba týmy nechtěli udělat chybu, ale přesto jsme se golmanovi Brodu několikrát
podívali z blízka do tváře.Po závěrečné siréně se rozpoutala radost v našich řadách, protože výsledek 0:0 nás
posunul na konečnou druhou příčku.Oba učitelé to hodnotili jako velký úspěch a nás to samozřejmě velmi
potěšilo.Poté jsme od zástupců školy a města Ledče převzali sladkou cenu a dali si „match“ s učiteli proti
Ledči. Tento zápas byl už jen třešničkou na dortu velmi dobře obsazeného a zorganizovaného turnaje. Celkový
výsledek byl „all exklusive“ a také nasazení všech hráčů bylo poučné a příkladné pro všechny. Ještě jsme si
naplnili žaludky v bufetu > hurá na vlak a domů, kde na nás
čekali rodiče, aby nás odvezli domů. Jménem všech hráčů,
bych chtěl poděkovat panu učiteli Nulíčkovi a p. uč.
Starému. Další turnaj je naplánován na přelom února a
března, tudíž by se všichni soupeři měli těšit.
Martin Kovařík, Jiří Viktora ,Tomáš Pajer

Jestli si
dobře vzpomínám
v prvním
letošním článku
Všeználka
jsem psala o
hudebním
stylu naší generaci
velmi
blízké- rapu a hip
hopu. Minulý článek byl určitě o něco tvrdšího kalibru a to tedy heavy metal. Pro tento měsíc
jsem si vybrala zpěvačku a herečku, kterou jistě všichni znáte z filmu High school musical,
Vanessu Hudgens.
Datum
narození:14.12.1988
Místo
narození:Salinas, Kalifornie, USA
Znamení:střelec
Vanessa

Anne Hudgens se narodila 14. prosince 1988 v Salinas,
Kalifornii. Je
filipinsko-čínskýportorikánský
irský a
americko
indiánského
původu.
Její prarodiče
byli
muzikanti v Big
Band Era.
Její kariéra
začala v
muzikálních
divadlech
když jí bylo 8.
Hrávala role jako např.: Evita, Carousel, The Wizard of
Oz, The King a I, The Music Man, Cinderella, a Damn
Yankess. Vanessa milovala divadlo a její kamarádka se
postarala o zlom v její kariéře. Jednoho dne se
kamarádka z divadla nemohla dostavit na natáčení reklamy atak šla Vanessa místo ní. Byl to start
do světa reklam.
V r. 2003 debutovala ve filmu
2004 přišel další film Třináctka. V létě
Thunderbirds.
Poté začínala hostovat v
nejrůznějších
show, např.: Quintuplets a The
Brothers Garcia,
a dostávala další role zejména u
spol. Disney
např.: Corrie on The Suite Life
of Zack & Cody
on Disney. V r. 2006 zužitkovala
svůj talent
(hraní, zpívání a tancování) v
muzikálu High
School Musical. Ve světě se stal
velmi oblíbeným.
Díky High School Musical dostala
nabídku na
nahráváni svého prvního CD se
společností
Hollywood Records ! její CD
obsahuje pop,
rock, electroniku a R&B. CD se
jmenuje "V" a bylo vydáno 26.září, 2006. První písní z tohoto CD je "Come Back to Me".
Tímto článkem spíž potěším především holky, ale pánové fotky taky stojí za to!!!
¨
☺ Se studentskou láskou Anna Navrátilová ☺

14. 12. 2007

V

pátek ráno v 8 hodin začalo naše další zasedání ve školní knihovně. Nejdříve jsme
byli přivítáni a poté následovala promluva od našich koordinátorů. Zhodnotili jsme
úspěšné vystoupení našich florbalistů z druhého stupně a dívek z prvního stupně ve
vybíjené na Vánočním turnaji dětských parlamentů. Kamenná stezka z Kutné Hory nás
na oplátku pozvala na jarní pěveckou „superstar“.
Jeden ze zajímavých návrhů podali Vojta Příhoda a Johana Růžičková.
Navrhli
inzertní nástěnku. V praxi by to fungovalo tak, že s návrhy na prodej, nákup nebo výměnu by se
chodilo za Johanou nebo za Vojtou, ti by návrh odsouhlasili, podepsali a vyvěsili. Nakonec
padl námět využít nástěnku naproti ředitelně. Každý snad ví, kde má nástěnku naše hodná
kočička z pražské ZOO, ta se uskromní zhruba o polovinu a místo je na světě. Inzerát si bude
moci podat každý žák, a to s jakýmkoliv obsahem, který nebude v rozporu se zásadami
slušnosti a nebude nikoho urážet.
Druhý návrh zněl, že by škola mohla adoptovat dítě na dálku z nějaké africké nebo
asijské země . Někteří členové dostali za úkol vyhledat na webu informace o institucích a
organizacích nabízejících tuto pomoc a o celé adopci vůbec. Stejně jako na jiných školách by se
vybíraly příspěvky, ze kterých by se platilo vzdělání ve škole apod.
Další návrh nemohl vymyslet nikdo jiný než Petr Matoušek - „co takhle uspořádat
přátelský turnaj v kopané se zvláštní školou, myslím, že jim dáme pořádný výklep“, prohlásil.
Když vše vyjde, tak se na celou akci můžeme těšit v měsíci červnu.
Poslední připomínky se týkaly rozhlasu třídy 9.B. a vysvětlení proč nelze prodloužit
přestávky. Již od začátku školního roku nejde v této třídě rozhlas, proto žáci neslyší žádná
důležitá hlášení a na požární poplach přišli asi s 10-ti minutovým zpožděním. Přestávky se také
prodlužovat nebudou, a to ze zákonných důvodů a návaznosti autobusů po odpoledním
vyučování.
Matoušek Petr & Vojta Příhoda

Rybářské příběhy-Sumec velký
Sumec

se podobá obrovskému pulci a je nemožné si ho splést s jinou rybou.
Má protáhlé svalnaté tělo s malou zaoblenou zadní částí,k níž je vedena po spodní
části trupu řitní ploutev.Značně mohutná hlava je plochá s obrovskou tlamou
vybavenou nahoře i dole množstvím drobných,ale ostrých zubů.V zadní části tlamy
má pevné kostěné destičky,které používá k drcení ulit měkkýšů,korýšů anebo kostí
ulovených ryb.Potravu vyhledává pomocí dvou dlouhých vousů,umístěných v koutcích
horní čelisti a čtyř menších vousků na spodní.Orientuje se pomocí citlivých čichových
žláz.Jeho zbarvení se mě podle prostředí.Sumci z čistých vod bývají hodně tmaví až černí,sumci ze znečištěných vod
bývají často našedlí anebo světle hnědí.Všichni sumci mají skvrnité boky a krémově bílé břicho.
Ideálním prostředím pro sumce je jezero zaplevelené přerostlou vodní vegetací a s nadbytkem volně se vytírajících
ryb,kterými se tento král mezi dravci živí.
Sumec je příležitostný lovec.V noci připlouvá ke břehům a sbírá vodní měkkýše,mrtvé ryby,malé
savce,žáby,čolky,pijavice.Dokonce ani menší vodní ptáci nejsou v bezpečí před útokem sumce a několikrát byla
zaznamenána svědectví o zmizení mladých lysek a jiných mláďat vodních ptáků v prostorné tlamě tohoto dravce.Rybáři
mohou pužít celé řady návnad a nástrah,zárukou úspěchu je však pohyb anebo zápach nástrahy.Živé nástrahy lákají
dravce svými vibracemi,selhávají však v případě přítomnosti většího počtu štik.Sumci už byli chyceny na nasekané
ryby,sépii.boilies z rybího masa,kořeněné uzeniny,kusy jater a silné aromatické lunchmeaty.
Vhodnou metodou je lov na plavanou.Případná zátěž,například pro zklidnění živé nástrahy,musí být minimální.
Lovu Zdar! Tomáš Pajer

Vaření s Matějem
Přichází nový díl o vaření s novým redaktorem
Matěje Nikodímem.

Houbové karbanátky bez masa
Ingredience:čerstvé houby pokrájené na kostičky,1 cibule,
sůl,strouhanka,pepř,česnek,majoránka,olej,
1 vejce.
Postup:na
Postup: olej dáme pokrájenou cibulku a necháme ji
smažit dozlatova,pak přidáme pokrájené houby
podlijeme troškou vody a necháme podusit
až jsou houby měkké.Těsto necháme vystydnout
a pak přidáme sůl,pepř,majoránku a vejce.Přidáme
strouhanku tak, aby bylo těsto
trochu hustší.
Uděláme karbanátky a ještě je
obalíme ve strouhance
a dáme je smažit.Podáváme
s bramborovou kaší
nebo chlebem

Toto jídlo je přesně pro milovníky a sběratele hub
jako dělané.
Matěj Nikodím
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Nejstarší záznamy sahají už od roku 1334, a však důkazy zatím chybí. Kronika se bohužel vede „jen“ od
roku 1654. Po roce 1657 až do roku 1814 se vystřídalo na zručské škole několik desítek pedagogů a jejich
pomocníků. Za zmínku stojí hlavně stojí hlavně rektor a varhaník Jakub Gaudencius. Byl nařčen z kacířství a
následně uvězněn a roku 1669 znovu přijat do zručské školy.
Datace až do 19. století je velice strohá a moc informací nevíme. Zajímavostí ovšem je příběh Jana
Buzka Soběslavského, který se dne 1.8. 1714 upopil při záchraně majetku spoluobčanů.
Rokem 1826 škola utrpěla další ránu, požár propukl již podruhé a škola se stěhovala na prozatímní
místo v radnici. V tomto období byl školní obvod tvořen těmito vesnicemi/městy: Zruč, Dubbina, Domahoř,
Pohleď, Buda, Horka, Nesměřice, Švihov, Hrádek, Onšovec, Chabeřice, Lipina, Želivec, Řenďějov, Jiřice, Starý
Samechov a Nový Samechov. Rokem 1870 byla škola rozšířena o třetí třídu, 1882 o čtvrtou a po dalších dvou
letech dokonce o pátou. Do roku 1920 měla Zruč jen obecnou školu a do tzv. měšťanky se jezdilo do Zbraslavi,
Ledče nebo Kutné Hory. Roku 1923 byla měšťanka a obecná škola spojeny v jedno, ale roku 1939 se správa
obou škol opět rozdělila. Historicky první ženou na postu ředitlky se stala Růžena Karburová.
Roku 1953 se sloučila národní a osmiletá střední škola. Prvním ředitelem e stal Josef Mašinda, ale po
těžkém onemocnění byl pověřen správou školy Josef Chaloupka. Někdejší p. uč. Smítka se stal zástupcem školy
ve Zruči a ve Zbraslavicích ředitelem. Ve Zruči se potom stal také ředitelem a rokem 1992 na vlastní žádost
odešel s dále působil jako učitel. Ředitesltví převzal mgr.Jiří Drahokoupil. Jaho zástupkyně pracovali Mgr.Eva
Dřevínková a Paeddr. Alena Podaná. V roce 2005 mgr. Jiří Drahokoupil odstoupil také na vlastní žádost.
Z 16. století Jiří Viktora a Tomáš Pajer

Před nedávnem se na
náš trh dostala
designově zajímavý
slide,nadupaný
dovednostmi. Asi
nejzvláštnější na tomto
mobilu jsou 4 dotekové senzory, které
vám pomohou otevřít jakoukoli složku a
další otevíratelný soubor. Ale pozor! Jsou
fakt dobrý. Občas se mi stává, že si
pouštím nějakou bezva
písničku, jemně po nich
přejedu prstem a hop,
jsem zpátky na hlavním
display, obdařeným 262
tisíci barvami a má
240x320 bodů. Jak už
jsem na začátku řekla, je
to nadupaný slide,takže
vám ho teď malinko
přiblížím.
103,2x49,3x10,9 mm! Co to asi je?? Ano,
jsou to jeho přijatelné rozměry. Taky
abychom se na něj podívali ještě blíž.
Ovládání nemá chybu a vyznali by se v něm
všichni, pač on neudělá nic bez vašeho
vědomí. Dokonce jsem zaslechla,že se
chová jako ,,horší‘‘ počítač. Můžete ho
použít jako fotoaparát s rozlišením 3,2
megapixelu, nebo jako MP3 přehrávač.
Vnitřní pamět činí 60MB, ale lze ji rozšířit
,,paměťovkou‘‘ microSD. V balení
naleznete i USB kabel a instalační CD.
Jakmile si U600 sesynchronizujete s PC,
můžete si stahovat písničky nebo obrázky
a taky naopak. Patří do něj i budík,
kalendář, stopky, časovač, kalkulačka a
mnoho jiného. Jeho plus je i 64 hlasé
vyzvánění. Dalšími vypečenými špíčky jsou
kontakty a způsob vytáčení. Ke kontaktům
jen povím, že si ke každému uloženému
číslu můžete přidat obrázek i melodii.
Ovšem i další poznámky. Způsob vytáčení
čísel je taky fain věcička. Mohou se měnit
způsoby čísel (poznámkové, normální, psané
perem, ale i starověkým brkem). Když si

zvolíte normální písmo, dají se měnit barvy
čísel i barva pozadí. No ale abych o něm
jen nebásnila, prozradím i
pár mínusů. Nelze na
něm používat barevná
schémata, což někomu
může hodně vadit. Dá
se říci, že i nevýhodou
je
chybějící ,,infráč‘‘. A
to je o něm asi vše. Snad už jen: Není to
vhodný kamarád pro naše babičky a
dědečky. Ovšem pokud nejsou ,,maniaci‘‘
jako MY – dnešní mládež! ☺

Míša Zálabská
P.S.: Další typy pište na emailovku redakce
Všeználka!
Příště: Sony Ericsson K550i

Maminka
hledá Pepíčka,
koukne se z
okna a
vidí, jak sedí na
trávě a jí 10ti centimetrového červa. Maminka křikne: „Pepíčku, nejez toho červa, hledá maminku a tatínka!!!!“
Pepíček řekne: „Ne ne, maminko, já už jsem je před chvílí snědl.“
Jednoho dne se dcerka ptá maminky: "Mami, proč máš některé vlasy bílé?" "To je z tvého
zlobení. Pokaždé, když provedeš něco špatného, zbělá mi jeden vlas." "A mami, proč má babička
bílou celou hlavu???"
Víte proč policajti s sebou nosí truhlík s hlínou?
Aby mohli sázet pokuty.
Vběhne chlapeček do drogérie:˝Honem,honem! Ségru napadl včelí roj!˝ Prodavačka se zděsí:
˝Proboha, ale my tady nemáme žádné léky, musíš do lékárny.˝ ˝Prosím vás, kdo mluví o lécích?
Já chci co nejrychleji film do foťáku!!!˝
Maminka jde s Pepíčkem do města a Pepíček chce na WC. Maminka řekne: „Až se vrátíš, zůstaň
venku s kočárem.“ Pepíček jde do obchodu a když vyjde ven, kočárek už tam není. Vyhledá pana
policistu a říká: „Pane, já jsem se ztratil.“ Policista se ptá: „A znáš svoji adresu?“
„Znám jen tuhle: www.Pepicek.cz!“

Sudoku je logická doplňovačka (puzzle). Cílem je vyplnit hrací pole o rozměrech 9x9 čísly 1 až 9
podle následujícího pravidla: Každé číslo se musí
vyskytnout pouze a jen jednou v každém sloupci,
každém řádku a v každém regionu (ohraničené pole
3x3 políčka). Smyslem hry je najít pouze na základě
logiky (žádné náhodné doplňování) postupně všechna
chybějící čísla.

