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ÚvodníkÚvodníkÚvodníkÚvodník            

         

 Milí přátelé!!! Už je tu třetí číslo NOVÉHO 
Všeználka.Tento časopis se stal úspěšným nejen na 
naší škole ale i na internetových 
stránkách….což nás ovšem jako autory 
potěšilo.Ale nepředbíhejme určitě 
jste si všichni užili nebo užíváte 
Sv.Valentýna i když to není náš svátek 
docela jsme si ho přivlastnili☺.Teď už ale 
přistoupíme k našemu časopisu,v tomto čísle 
najdete článek o Zacu Efronovi,něco k mobilům,vaření 
a samozřejmě oblíbený rozhovor.Společně doufáme že 
se vám bude náš časopis líbit a podaří se nám do příštího měsíce vytvořit 
další číslo.Do té doby se mějte všichni fajn………………Johana Růžičková:-*
             
               

 

Ahoj vítejte u dalšího dílu Vaření 

s Matějem  a připravil sem si pro 

vás další recept: 

 

 Babiččiny Topinky 
Ingredience:   4 krajíce chleba(zaleží ovšem na tom pro kolik osob 

je děláte), 

    8 koleček salámu(např.:šunkového),sýr na 

strouhání,pepř,sůl,pažitka nebo petržel, 

    Olej na smažení.  

 

 

Postup při přípravě:Z krajíců chleba vykrojíme střed a odložíme, kůrky které  

     nesmíme přeříznout dáme na rozpálený olej, vznikne jakýsi rámeček do kterého   

     rozklepneme vejce, osolíme, opepříme, posypeme pažitkou. Přikryjeme  salámem    

     ( na 1vejce 2 kolečka salámu) posypeme strouhaným sýrem, přiklopíme vykrojeným 

     středem  chleba jemně přimáčkneme, necháme zrůžovět. Pak převrátíme a    

     dosmažíme druhou stranu.  

     Podáváme  s kečupem,hořčicí nebo tatarkou, příp.zeleninovým salátem 

     nebo jen ozdobíme rajčátkem, paprikou. 

     Je to rychlá, výborná a vydatná večeře, která má ( nebo by měla ) mít  

     úspěch    

 

 

                                                                               Kuchtění zdar Váš Matěj Nikodím                                                             

     



 

 

 

 

 

 

 

1. Jak dlouho již na této škole učíte? 
Asi od roku 1977 nebo 1978,ale jinak učím 32 let 
 

2. Co děláte ve volném čase? 
Základní věc,moc ráda plavu,mám ráda zahrádkářství,ráda bruslím a lyžuji a strašně ráda čtu 
 

3. Velmi ráda cestujete, kde jste byla nejdál? 
V MarokuV MarokuV MarokuV Maroku    
 

4. Kam by jste se chtěla podívat z celého světa nejvíc? 
Strašně ráda bych se podívala na MauriciusStrašně ráda bych se podívala na MauriciusStrašně ráda bych se podívala na MauriciusStrašně ráda bych se podívala na Mauricius    
 

5. Jakou posloucháte hudbu? 
Asi jakoukoliv,ze skupin mám ráda Rammstein Asi jakoukoliv,ze skupin mám ráda Rammstein Asi jakoukoliv,ze skupin mám ráda Rammstein Asi jakoukoliv,ze skupin mám ráda Rammstein     
 

6. Ještě čte vaše maminka náš časopis? 
Pořád a líbí se jí!Čte ho pravidelně.Maminka je akční!Pořád a líbí se jí!Čte ho pravidelně.Maminka je akční!Pořád a líbí se jí!Čte ho pravidelně.Maminka je akční!Pořád a líbí se jí!Čte ho pravidelně.Maminka je akční!    
 

7. Jaký máte názor na  Petra Matouška z 8.B a jeho školní aféry? 
Jaký mám názor na Petra?Myslím si že je to vJaký mám názor na Petra?Myslím si že je to vJaký mám názor na Petra?Myslím si že je to vJaký mám názor na Petra?Myslím si že je to v    jádru hodný kluk.Tom dělá jenom jeho image!jádru hodný kluk.Tom dělá jenom jeho image!jádru hodný kluk.Tom dělá jenom jeho image!jádru hodný kluk.Tom dělá jenom jeho image!    
 

8. Jste ráda za svojí třídu? ( 6.A) 
Jsou takoví divočejší,ale já mám ráda každou třídu.Je tam hodně osobností,které se chtějí prosadit.Mám ráda třídy 
se kterými je legrace. 
 

 

 

 

                                                                                           Redakce Všeználka 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

               

 
 
 
 
- inzeráty noste na úhledném papíru a napsané na počítači  
 

� Vojtovi Příhodovi do 8. C nebo Johaně Růžičkové do 8. A  
 
� pošlete na e-mail DP dp.zruc@seznam.cz  

 
� děti z prvního stupně je mohou předat paní učitelce Fialové 

 
 

- nezapomeňte uvést svoji třídu, jméno, případně jiný kontakt 
( telefon, e-mail ) 
        

 
- chovejte se prosím ohleduplně a neničte nástěnku. Děláme to  
    především pro vás!!!! 
 
 
- nikdy nedávejte příspěvky na nástěnku sami!!!!!   
           
Doufáme,  že se vám podaří vyměnit, prodat a koupit co nejvíce      věcí. 
 

              Hodně štěstí přeje DP  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Minulý měsíc jsem psala o Vanesse Hudgens a 
doufám že jsem udělala radost všem čtenářům 
Všeználka. Pro tenhle měsíc to je další ze členů 
High school musical- Zac Efron. Jeho životopis 
vám určitě  přijde vhod: 
 

 
Americký herec- Zac Efron se narodil v San Luis, Obispo v 
Californii, 18.října 1987. Rodiče jsou David Efron a Starla 
Baskett. Když mu bylo 11 let jeho rodiče si všimli jeho schopností 
ve zpěvu a tak Zac začal brát lekce zpěvu a poprvé si zahrál v 
muzikálu: Gypsy. Dostal role v hrách Peter Pan, The Music Man, 
Mame, Little Shop of Horrors. 
 
Na střední škole si všimla jeho potenciálu učitelka dramatických 
umění a kontaktovala svého přítele filmového agenta, tak Zac 
začal hostovat v několika seriálových rolích a to ho pilotovalo do 
televize. V letech 2004-2005 ztvárnil roli Camerona Bale v seriálu 
od WB 

Summerlad 
(mimochodem tady hrál i Jesse McCartney) 
 Za roli ve 
filmu Miracle Run (2004) dostal pochvalu 
kritiků. Dalším filmem byl 
DerbyStallion (2005), který měl problém najít 
distributora a přišel do kin až v prosinci 
2006. V roce 2006 hrál také v mega hitu High 
School Musical (HSM), který vidělo přes 38 
milionů diváků v USA. Hodně lidí bylo zmateno 
jeho zpěvem v HSM. Zac Efron nemohl 
uzpívat vyšší tony a tak některé songy byli 
smíšené s hlasem zpěváka Audrew Seeley. 
Druhé pokračování tohoto filmu je plánováno na 
konec roku 2007. Předtím se ale Zac Efron objeví v roli Linka Larkina ve velkorozpočtovém 
muzikálu Hairspray.  
                        Anna Navrátilová 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pro tento měsíc jsem po krátkém přemýšlení 

vybrala SE K550i. 

Jednou z výhod (nebo nevýhod) 

telefonů této značky je, že si drží dlouho 

poměrně jednotnou linii, takže z dálky 

poznáte, že se jedná o Sony Ericsson. Navíc 

ještě zjistíte, jestli jde o Walkman (oranžová, 

černo oranžová) nebo Cybershot (černá, 

černo stříbrná). No, a přesně takový je i 

K550i, telefon klasického střihu, celý v 

černém se stříbrnými doplňky. Abych byla 

přesná, ještě se vyrábí bílo stříbrná varianta, 

ale černá je podle mého názoru mnohem více 

sexy.Nutno dodat, že na to, do jaké cenové 

kategorie patří, vypadá velmi zajímavě. Také 

rozměry jsou velmi příjemné; 102 x 46 x 14 

mm, váha 85 gramů. Takže ho klidně můžete 

nosit v kapse a nebudete o něm skoro vědět. 

Vážně jsem chvíli uvažovala, jestli neupustit 

od své zásady, čím větší, tím lepší. Dílenské 

zpracování je celkem solidní, trochu mě 

překvapil zadní kryt baterie, který je jištěn 

dvěma malými šoupátky.Není to na trhu 

příliš obvyklé, ale na druhou stranu, díky 

tomu drží kryt opravdu pevně na svém místě 

a nehrozí skřípání, vrzání a postupné 

vypadávání. Pod krytem se ukrývá i slot pro 

Memory Stick Duo Micro kartu.  

Kromě nejvyšších modelů jsou si 

menu Sony Ericssonů podobné jak vejce 

vejci, a tak nás ani u K550i nečeká žádné 

překvapení, telefonní seznam pojme až 1 000 

kontaktů, přičemž každý může mít několik 

telefonních čísel, e-mail, adresu, web a 

poznámku. K tomu samozřejmě obrázek a 

vyzvánění. Celkem pojme paměť telefonu 2 

500 

čísel, což bude myslím většině uživatelů 

bohatě stačit. I když v testu manažerských 

dovedností by možná K550i nezvítězil, v 

oblasti zábavy se cítí mnohem lépe. Nechybí 

mu podpora Javy i Mascot Micro3D, pro 

rychlejší 3D hry. Jak už jsme si u téhle 

značky zvykli, Walkmany umí fotit a naopak 

přehrávač je 

sice méně 

komfortní než u 

hudebních bratříčků, ale 

pořád patří k lepšímu průměru na trhu. 

Poradí si ID3 tagy a hudbu na 

kartě spolehlivě rozdělí podle 

interpreta i alba. Přehrávač si 

dokáže poradit s formáty MP3 

a AAC. A pokud nevystačíte s 

polyfonním vyzváněním, 

můžete použít jako zvonění 

klidně celou písničku. Velkým 

plusem je i podpora A2DP, 

tedy stereo Bluetooth profilu, 

který chyběl ještě u W810. 

Kromě hudebního přehrávače 

nabídne Sony Ericsson K550i i 

FM rádio.        A protože píši o 

modelu s označením 

Cybershot, nelze pochopitelně 

pominout foťák. Prvním 

zklamáním pro některé možná bude, že v 

rámci snížení ceny se budeme muset spokojit 

jen s 2Mpx, tedy obrázky 1 632 x 1 224 bodů. 

Navíc objektiv je poměrně malý, má pevnou 

ohniskovou vzdálenost 3,6 mm, ovšem 

nechybí automatické ostření. Objektiv je 

kryt aktivním šoupátkem, po jeho odsunutí 

se spustí aplikace fotoaparátu. To by bylo 

tak asi všechno!Přeji krásné prožití měsíce! 
 

                                                                                         

S pozdravem Míša Zálabská 

                                                                                  

Přístě:Nokia 5310 XpressMusic 



 

 

Tak    

Tak jako řádky bez písmen,Tak jako řádky bez písmen,Tak jako řádky bez písmen,Tak jako řádky bez písmen,        

Tak Tak Tak Tak jako zatoulaný sen,jako zatoulaný sen,jako zatoulaný sen,jako zatoulaný sen,    

Tak jako touha zlomená,Tak jako touha zlomená,Tak jako touha zlomená,Tak jako touha zlomená,    

Tak jako láska bez jménaTak jako láska bez jménaTak jako láska bez jménaTak jako láska bez jména    

Tak jako obloha bez nebeTak jako obloha bez nebeTak jako obloha bez nebeTak jako obloha bez nebe    

Tak já se cítím bez tebe!Tak já se cítím bez tebe!Tak já se cítím bez tebe!Tak já se cítím bez tebe!    

 

Nashledanou…Nashledanou…Nashledanou…Nashledanou…    

Proč já hloupá čekala??Proč já hloupá čekala??Proč já hloupá čekala??Proč já hloupá čekala??    Pořád Pořád Pořád Pořád 

sem jen koukala a ty ses na mě krásně smál a s mými city jen sis hrál,ale co teď sem jen koukala a ty ses na mě krásně smál a s mými city jen sis hrál,ale co teď sem jen koukala a ty ses na mě krásně smál a s mými city jen sis hrál,ale co teď sem jen koukala a ty ses na mě krásně smál a s mými city jen sis hrál,ale co teď 

řekni dělařekni dělařekni dělařekni dělat mám, myslela jsem že si sám, že tvůj usměv nebyl sen,t mám, myslela jsem že si sám, že tvůj usměv nebyl sen,t mám, myslela jsem že si sám, že tvůj usměv nebyl sen,t mám, myslela jsem že si sám, že tvůj usměv nebyl sen,    

doufala jsem každý den a ty teď stejně líbáš jinou a z mého oka slzy kanou.doufala jsem každý den a ty teď stejně líbáš jinou a z mého oka slzy kanou.doufala jsem každý den a ty teď stejně líbáš jinou a z mého oka slzy kanou.doufala jsem každý den a ty teď stejně líbáš jinou a z mého oka slzy kanou.    

Moje city musí stranou srdce volá nashledanou!!!Moje city musí stranou srdce volá nashledanou!!!Moje city musí stranou srdce volá nashledanou!!!Moje city musí stranou srdce volá nashledanou!!!    

Hodně štěstí vHodně štěstí vHodně štěstí vHodně štěstí v    lásce přeje                      lásce přeje                      lásce přeje                      lásce přeje                              

            Anna NavrátilováAnna NavrátilováAnna NavrátilováAnna Navrátilová    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pstruh obecný potočníPstruh obecný potočníPstruh obecný potočníPstruh obecný potoční (Salmo trutta morpha fario) je sladkovodní ryba, která 
je rozšířena Pstruzi v našich podmínkách dospívají mezi druhým a třetím rokem života. 
Relativní plodnost samic kolísá v intervalu 2000 – 3000 ks/kg, ale v málo úživných 

horských potocích je to méně. Jikry bývají žluté a relativně velké, mají 
průměr 4 až 6 milimetrů. Ke tření dochází v říjnu a listopadu a závisí 
především na teplotě vody v daném toku. Do trdlišť dlouze migrují, 
přičemž jsou schopni překonávat poměrně vysoké vodní překážky, jako 
jsou vodopády a jezy. Jako trdliště si vybírá místa s písčitým nebo 
štěrkovitým dnem, s pomaleji proudící vodou a hloubkou do 0,5 metrů. 
Vytloukají břichem ve dně oválné jamky až 50 centimetrů dlouhé, do 
kterých v několika dávkách ukládají jikry, které samec oplodňuje. Během 

tření oba rodiče víří písek a drobný štěrk, který jikry překrývá. V přírodních podmínkách dochází k vylíhnutí larev v únoru až březnu. 

Pstruh se dožívá věku 3 až 5 let, starší jedinci se vyskytují velmi zřídka. Jeho růst je závislý na množství potravy v dané lokalitě, 
v málo úživných tocích dorůstá ve věku 5 let do velikosti okolo 
20 centimetrů, v lepších podmínkách větších řek přes 
30 centimetrů. 

Hřbet bývá zbarven zelenohnědě, jindy žlutočerně, existují však 
i další barevné varianty. Břišní část bývá vždy světlejší, 
s odstíny do žluté či špinavě bílé. Na hřbetě, bocích i na hřbetní 
a tukové ploutvičce bývají červené skvrny, které jsou většinou na 
bocích jsou světle olemovány. Někdy tyto skvrny mohou chybět, 
nebo mají jiný odstín. Samci pstruha obecného mají delší 
hlavu než samice, u starších jedinců se objevuje hákovité zahnutí 
spodní čelisti. 

Pstruh se živí zejména larvami vodního hmyzu, především 
chrostíků, jepic a pakomárů. Ale také náletovým 
suchozemským hmyzem. Větší jedinci se živí i menšími rybkami, 
obojživelníky i malými savci. Ve stojatých vodách činí složku jeho potravy i zooplankton. 
                                                                                                      Lovu Zdar!Tomáš Pajer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


