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Školní okénko 

Matesácké dopoledne 

Od začátku roku máme možnost, my šesťáci, řešit každý měsíc celostátní matematickou 

soutěž Mates, kterou připravují studenti z gymnázia v Poličce.  

Některé příklady máme vyřešené raz dva, ale nad některými musíme opravdu pořádně 

zapřemýšlet. Proto také v průběhu soutěže ji mnozí vzdávají, ale pro všechny, kteří si hlavu 

nad příklady vydrželi lámat až do února, bylo připraveno 22. března zábavné matematické 

dopoledne v Poličce. Z naší třídy 6. A jelo do Poličky pět žáků. Naučili jsme se tady řešit 

některé příklady a hráli jsme také spoustu zábavných her.  

Doufáme, že se nám podaří správně řešit a včas odevzdávat příklady i nadále, neboť  bychom 

se rádi propočítali do třicítky nejlepších. Pro ně je totiž připravena odměna- několikadenní 

matematické soustředění na Baldě a to už stojí za to! Tak nám prosím držte pěsti!  

 

Křečci v síti  

V pondělí 2.dubna měli žáci druhého 

stupně možnost o padesátiminutové 

přestávce shlédnout   ve třídě 6.A několik 

video spotů s názvem Křečci v síti, které 

nás zábavně poučili o tom, jak bychom se 

měli bezpečně chovat na internetu.   

Tak jen několik poučení pro vás, kteří jste 

se nezúčastnili:   

Nedávej nikomu svoji adresu, telefon, ale 

ani žádné osobní údaje.  Nevíš, kdo se skrývá za monitorem. Neposílej nikomu, koho neznáš, 

svou fotografii a už vůbec ne intimní. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš. 

Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému. Pokud tě obrázek, 

video šokuje, opusť webovou stránku. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do 

rozpaků nebo vyděsí. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.  
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Jeden svět na školách  

Devátý ročník se v březnu zúčastnil 

filmového festivalu Jeden svět v Poličce.  

Filmový festival nabízí dokumenty 

s následnými besedami, které jsou zaměřené 

na problematiku lidských práv a na aktuální 

témata současného světa. 

Deváťáci viděli dokument s názvem Ti 

druzí, který představuje lidé z kmene Mursi 

na jihu Etiopie. Ženy jsou známé tím, že si 

do spodního rtu vkládají zdobené talířky a 

do ušních boltců obrovské náušnice. Avšak 

ne všechny jejich ozdoby jsou tradiční a 

mnohé z nich si dělají jen za účelem získání 

peněz od turistů, kteří sem přijíždějí a chtějí 

pěkné fotky s domorodci. Turistický ruch se tak stává ničivým dopadem na život tradičních 

komunit.  

Druhý snímek, který žáci viděli, měl název Jen pojďte dál a pojednával o životě romského 

obyvatelstva na Slovensku.  Ve snímku byl ukázán život obyvatel v obci Sveržov, kde se 

Romové dobře začlenili do života v obci, mají postavené nové domy, chtějí pracovat, 

vycházejí pěkně s ostatními lidmi v obci. Avšak předsudky majoritní společnosti jsou veliké, 

a tak např. při hledání zaměstnání se setkávají s nepřijetím a ani nepomůže pomoc 

komunitního centra v obci, které se za ně snaží zavázat. Zaměstnavatelé nechtějí zaměstnat 

romského občana.  

Po promítnutí filmů následovaly besedy, které žákům přiblížili některé další souvislosti 

týkající se tématu.  

Ukáži, že myší malovat dokáži 

Malíři s myší a paletou barev v programu 

Malování se utkali v soutěži o nejlepší 

vytvořené dílo. Z nabídky pěti témat si 

vylosovali téma zvíře a čas dvacet minut 

se začal odpočítávat.  

Jak se jim tvorové povedli, jste si mohli 

nejen prohlédnout, ale také v anketě na 

webových stránkách tridaole.webnode.cz 

hlasovat o dílo, které se vám nejvíce líbilo.  

A kdo se stal vítězem? Nejvyšší počet hlasů získala Sarah Kolářová z 6. A (na webu je to obr. 

č. 9), na druhém místě se umístila Markéta Kovářová z 9. B (obr. č. 6)a na třetím místě Radek 

Musil z 9. B (obr. č. 1). Soutěžícím děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a děkujeme také 

vám, kteří jste se do online ankety zapojili.  
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Soutěžíme se  SchoolMagazine 

Do soutěže, ve které bylo úkolem ze  zadaných slov sestavit 

libovolný literární útvar, nám přišlo několik zdařilých textů. Pro vás 

vybíráme a otiskujeme dvě dílka a na některá ostatní se můžete těšit 

v dalším vydání našeho časopisu.   

V legu jsem si postavil farmu. Můj bratr raději staví Minecraft na 

počítači. Na farmě mám různá zvířata např. ovce, koně, krávy, ale i 

traktor s pluhem. Jsem zabraný do hry. Najednou máma volá:,,běží“. 

Podívám se z okna a vidím kluky,  jak jdou k nám. Obléknu se a 

jdeme do lesa. S sebou si vezmu pouzdro s fotoaparátem. Ale co to? 

Vzduchem létají kameny. Jako správný fotograf se do takové 

primitivní hry nezapojím a začnu kluky fotografovat. To jsou, ale 

krásné fotografie. Petr Šašinka, 3. třída 

Farmář a ropa 

Na obyčejné farmě v Severní Dakotě u znečištěného lesa je každý den stejný. Ale tenhle byl výjimečný. 

Jako každé ráno se osmdesátiletý farmář probudí za bečení ovce, třikrát se snaží vstát z postele, má 

totiž housera, vezme si z nočního stolku pouzdro s brýlemi, nasadí  si je a pouzdro položí na stolek. 

Oblékne se do montérek a vyjde z polorozpadlé chaty. Pohladí po hlavě svého psa Fouska, německého 

ovčáka, zakopne o kámen před chatou. Tu pes honí králíka. Farmář zakřičí na psa: ,,běží“a vystřelí 

svojí starou zrezivělou brokovnicí, kterou zdědil po dědečkovi. V tom se kulka odrazí od stromu a 

zasáhne ropovod, který byl v zemi a vodopád ropy tryská do dvaceti metrů. Farmář v tu chvíli neví, 

která bije. Hned volá  instalatérovi, protože neví, že je to ropa a myslí si,  že má prasklé vodovodní 

trubky.  Nedošlo mu totiž, že tam žádné nemá. Pro vodu si musí chodit do studny, kterou má kilometr 

od chaty. Za chvíli přijede instalatér a vysvětlí mu, že praskl ropovod a že za to dostane pěkné peníze. 

Farmář mu řekne, že vůbec neví jak to zařídit. Vždyť ani neměl telefon, aby zavolal instalatéra,  tak  

musel jet stopem k telefonní budce, která je vzdálená tři kilometry odtud. Instalatér farmáři slíbí, že 

mu to zařídí. Druhý den za farmářem přijede úředník s fotografem. Úředník telefonuje „Ano, ten 

minecraft musí být připraven už do zítřka a jestli to nezvládneš,  máš padáka.“ Úředník skončí s 

telefonováním a vysvětí farmáři, že pod jeho chatou je spousta ropy a za to dostane hodně peněz. Poté 

farmář podepíše smlouvu a fotograf oba vyfotí na titulní stránku časopisu Farmář miliardář. Pak se 

ještě farmář zeptá: ,,A co má farma?“ Úředník na to: „Budeme ji muset odstranit, ale vy si z toho nic 

nedělejte, máte tolik peněz, že si můžete koupit padesát takových.  „A co ten les, ten zničíte také?“ 

„Ne, les zůstane.“  Tak  farmář vzal svého psa, rozloučil se se sousedy a odjel do Evropy. Tam se 

oženil a umřel v devadesáti pěti letech na rakovinu plic. Lucie Otoupalová, 8. B 

Školní okénko připravily: Áňa, Daniela, Adéla 
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Anketa 

 

Žákům druhého stupně a učitelům jsme položili několik otázek z učiva základní školy.  

Kdo si vedl lépe?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za vaši  účast v anketě!  

Daniela, Adéla, Mája 

Jaké i se píše ve slově kikirikí? 
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Správně Špatně

Pravopis zvládli lépe 

učitelé než žáci. 

Znaky dělitelnosti znají žáci 

lépe než učitelé. 

Jaké je znak dělitelnost pro dělitelnost čtyřmi? 
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Co je dynastie?

86%

14%

82%

18%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Učitelé Žáci

Učitelé 86% 14%

Žáci 82% 18%

Správně Špatně

V otázce z dějepisu 

zabodovali opět učitelé. 

Správná odpověď: rodová 

posloupnost potomků 

v rámci jedné rodiny. 

 

 

Správná odpověď: Poslední 

dvojčíslí daného čísla musí 

být dělitelné čtyřmi.  

 

 

Správná odpověď:  

V celém slově se píše i 

(kikirikí) 

nebo y (kykyryký) 
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Rozhovor s panem starostou PaedDr. Zdeňkem Pešou 

 

 

Chodil jste rád do školy? 

„Většinou ano.“ 

 

Co Vás ve škole bavilo a co nebavilo?  

„Co mě bavilo? Dějepis, přírodopis, čeština. Co mě nebavilo? Neměl jsem větších problémů, 

ale v pozdějším období na gymnáziu mě nebavila matematika. 

 

Byl jste hodný žák nebo spíše naopak?  

„Jako mladší žák jsem byl docela bouřlivý, to jsem se i pral, a pak jsem se docela uklidnil.“  

 

Udělal jste někdy nějaký průšvih? 

„Jasně! Kdo neudělal?“  

 

Čím jste chtěl být, když jste byl malý?  

„No, já si myslím, že to učitelské povolání, které jsem později vystudoval, jsem chtěl dělat, 

když jsem byl žákem základní školy, pak mě to poněkud na gymnáziu opustilo, pak  jsem 

dlouho nevěděl, co chci, protože jsem slušně maloval a kreslil, tak jsem dokonce uvažoval, že 

bych se mohl stát architektem. A nakonec mně zůstalo to učitelství. “  

 

Jak dlouho jste již ve funkci starosty?  

„Mám někdy pocit, že sto let. Ale v podstatě je to páté volební období, to znamená, že 

k dnešku je to už osmnáct roků.“  

 

Dříve než jste byl starostou, tak jste učil na naší škole. Jaké předměty jste vyučoval?  

„Učil jsem třeťáky, čtvrťáky, učil jsem v podstatě všechny předměty na prvním stupni. Učil 

jsem také tělocviky a na druhém stupni pracovní vyučování.“ 

 

Vrátil byste se zpět do školy dělat učitele či ředitele?  

„Určitě, uvažuji o tom. Protože práce starosty není práce, která by se mohla dělat celý život.“ 
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Co se Vám v Olešnici líbí?  

Co se mi v Olešnici líbí? Já jsem velký patriot Olešnice. Protože v lidském životě jsme tady 

jen na malý úsek několika desetiletí. Co se mi v Olešnici líbí? Především ta starobylost, 

kontinuita, záležitost toho, jak se tady střídají generace, jak bohatý život na Olešnici vždycky 

byl. A troufnu si tvrdit, že to, že jsme se například stali Vesnicí roku České republiky, bylo 

naprosto zasloužené, protože Olešnice je mezi všemi Olešnicemi ta „nejolešnicovatější.“  

 

Čeho si nejvíce vážíte, že se Vám ve funkci daří?  

Myslím si, že se povedlo udělat spoustu věcí, které jsou v Olešnici vidět. Ale z čeho mám 

největší radost? Když jezdím na jednání do Prahy nebo do Brna a potkávám se tam se 

spoustou kolegů nebo poslanců, senátorů, tak jsem strašně rád, že se nám povedlo dostat 

Olešnici na mapu, že se o Olešnici ví v Praze, v Brně, ve spoustě obcí a měst, a to nejen na 

Moravě.“    

 

Co si myslíte, že se nepodařilo nebo máte ještě v plánu udělat?  

„Práce samosprávy, zastupitelstev je nekonečná, ta nezačíná, nekončí. Vždycky tady bude 

něco, co se bude muset opravit, udělat, zrekonstruovat, postavit nového. Osobně si myslím, že 

v tuto chvíli není příliš věcí, které by hořely, jinými slovy havarijních. Nicméně zcela určitě 

jsou tady záležitosti, které stojí ještě za nějakou naši snahu, ale to jsou ty věci investiční. Co 

bych si tedy opravdu hodně moc přál, co je potřeba udělat?  Aby lidé v Olešnici od těch 

nejmenších žáčků nebo dětí z mateřské školy až po nejstarší naše seniory měli pocit, že se jim 

v Olešnici dobře žije. Ale k této záležitosti nemohu přispět jenom já, ale to je práce a 

povinnost, taková jakási - v uvozovkách povinnost morální - nás všech. Vytvářet prostředí, 

aby lidé mezi sebou dokázali slušně žít.“  

 

Jaké vlastnosti si myslíte, že by dobrý starosta měl mít? 

„Tak v první řadě by měl být vzdělaný. Měl by mít schopnost se učit, stále se učit, měl by mít 

schopnost vnímat potřeby a názory lidí a měl by mít také takovou základní vlastnost a tou je, 

že nemůže rozhodovat věci sám, že vždy je prodlouženou rukou rady a zastupitelstva. Na 

druhou stranu je motorem dění, takže by měl přinášet podněty, nápady, řešení. Pak to může 

fungovat.“  
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Vy máte tyto vlastnosti? 

„To musí posoudit jiní. Je pravdou, že po létech v této funkci se na leckteré záležitosti může 

zapomínat, ale na druhou stranu jsem se snažil, snažím se v těchto intencích pracovat.  

 

Neláká Vás kandidovat na prezidenta?  

Smích. 

„Prezidentská funkce, to je v dnešní politice místo, které je první na odstřel.  Já si myslím, že 

při vnímání veřejnosti, jak se mi v poslední době zdá, se politik rovná zloděj a politik 

v nejvyšší funkci je zloděj největší - tak by mě ta funkce naprosto nelákala.  Mně stačí, když 

mně občas nadává dva tisíce lidí v Olešnici, nemusí to být deset milionů České republiky. “  

 

Jaký máte názor na přímou volbu prezidenta?  

„V podstatě nic nezmění. Je to úplně jedno.“ 

 

Jaké jsou Vaše koníčky? Co děláte ve volném čase?  

„Čtu a čtu. Čtu v každé volné chvíli, pokud ji mám a mohu říci, že knížky jsou pro mě něco 

jako droga.“ 

 

Jaké země jste navštívil? Kde se Vám líbilo, nelíbilo?  

„Navštívil jsem hodně zemí. Dá se říci, že snad s výjimkou Anglie a Francie, velkou část zemí 

evropských. Byl jsem i v Arábii, navštívil jsem Egypt, Izrael, byl jsem v Turecku. Kde se mi 

líbilo? Tady nejde ani tak o to líbení. Já jsem se vždy snažil všude dívat s otevřenýma očima a 

sledovat, jaké rozdíly jsou mezi životem lidí, kteří tam žijí. Samozřejmě jsem vnímal ty krásy, 

které každá země má. Ale vždycky jsem to porovnával s životem u nás. A taky jsem si 

z těchto cest odnesl, jednu, řekl bych zásadní myšlenku, kterou si člověk může udělat až se 

vrátí z ciziny a to, že se u nás  nežije vůbec špatně, a to ani ekonomicky.“   

 

Kam byste se chtěl ještě podívat?   

„Kam byste se chtěl ještě podívat?  No tak, kam? Myslím, že mám ještě nějaké resty. Jé, teď 

si uvědomuji že ve Francii jsem byl, dokonce několikrát. V Anglii jsem nebyl. Tak navštívit 

tu Velkou Británii, ta mě ještě trošku láká.  Pro mě jsou nejzajímavější ty země, které znám 

z knížek a historie. Rád bych studoval přímo na místě to, co jsem se dočetl v knížkách a 

hlavně historii, především antické památky. Takže bych si určitě rád zopakoval Řecko, 

nadšený jsem byl z Turecka, určitě bych se ještě rád vrátil do Izraele.“  
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Setkal jste se s nějakou známou osobností?  

„Tak za těch osmnáct roků jsem se potkal se spoustou známých osobností - herců, muzikantů, 

politiků, předsedů vlád, prezidentů. Osobně jsem si potřásl pravicí s panem prezidentem 

Václavem Havlem, prezidentem Klausem, s Milošem Zemanem, znám se osobně se spoustou 

poslanců, senátorů. Ale potkal jsem se i s osobnostmi kulturního života, takovými hvězdami 

těch top magazínů. Měl jsem možnost si potřást pravicí s paní Havlovou, potkal jsem se 

s některými herci a herečkami. Mohu říci, že jsem takových význačných osobností potkal 

celou řadu.“   

 

Máte nějakého oblíbeného zpěváka nebo skupinu?  

„Já jsem konzument hudby. Protože hodně času trávím na cestách, takže puštěné rádio je 

nejen věc, která mně říká, jaké jsou problémy v dopravě, ale je tam spousta písniček, které 

poslouchám. Nějak, že bych byl vyhraněný, to určitě ne. Nečiní mi problém si poslechnout 

Divokýho Billa nebo něco podobného.“  

 

Jaké je Vaše oblíbené jídlo? Je něco, co nemáte rád?  

„Určitě jste si vy, jako strávníci, ve škole všimli, že když tam chodím na jídlo, že patřím mezi 

ty kritické strávníky, kteří sice brblají, ale ve finále sní všechno. Školní kuchyně vaří výborně, 

ale jak se říká sto lidí – sto chutí. Takže i já mám celou řadu oblíbených jídel. Asi se nebudu 

lišit od velké části našeho národa - mezi mé nejoblíbenější jídlo patří standardní smažený 

vepřový řízek, vepřo, knedlo, zelo nebo svíčková, to zcela určitě. Na druhou stranu jsou 

některé věci, které nejím, kterým se vyhýbám. Není jich mnoho, takže by se jejich výčet vešel 

možná na pět prstů této ruky. Ale co opravdu nemusím, tak to je rajská polívka.“  

 

Četl jste už někdy náš školní časopis?  

„Už jsem se k němu dostal. Ano, četl jsem.“  

 

Kdybychom Vám mohli splnit nějaké přání, jaké by to bylo?  

„To jako, že bych si vás měl představit jako tři žabky, které splní každé přání, tři žabky 

carevny? Já popravdě řečeno, nějaké vyhraněné přání nemám. Myslím si, že tady bych místo 

zelených žabek kuňkalek, které splní přání, byl raději, kdyby se z vás stali andělé strážní a 

hlídali mě. Tak takového nějakého anděla strážného, který nade mnou bude bdít a zažene 

všechny nemoci, choroby a špatnou náladu. Tak taková záležitost by se mi líbila.“     

Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať anděl strážný je stále blízko! 

Jíťa, Nataša, Jája 
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A zase je tu pondělí… 

 

Crrr! Protivné zvonění budíku se rozléhá pokojem a vytrhne mne ze spánku. Tak krásně jsem 

si spala, opřená o psací stůl! Teď se ale ten strašlivý zvuk dostává i do mých tří uší. No fuj! 

Podívám se na postel… Samozřejmě. Zase si zakrývá hlavu polštářem a snaží se toho otravu 

ignorovat. Jí se to dělá snadno, ale co já, když nemám ruce? Umíním si, že dnes budu za trest 

pořádně těžká.  

Nakonec však přece jenom vstává a rozespale si brumlá pod vousy: „Zase ta škola! Já se na to 

vykašlu!“ Po těchhle jejích poznámkách mám vždy co dělat, abych se nerozepnula smíchy. 

Ona měla dva dny na to, aby si odpočinula a nabrala nových sil. Mně však nic takového 

nedopřála! Pořád mě otvírala a zavírala a přemisťovala z místa na místo. Co já s tím ale 

nadělám? Jsem jenom vínová školní aktovka. Poté, co se obleče, mě snese dolů ze schodů a 

položí na koberec u nohy židle. Proč je to rádio puštěné tak hlasitě? Proč pořád mlátí 

nádobím? Proč její bratr tak ječí? V téhle domácnosti se na nás, bytosti se třemi uchy, neberou 

ohledy.  

Vyrážíme do školy. Alespoň v něčem mi dopřává komfort – nese mě na zádech. Kdyby jste 

ale viděli, jak si mne nadhazuje! Prásknout se o lidskou páteř, to docela bolí. Nemluvě o tom, 

jak jsem naložená, vždyť vážím pět kilo. Cesta je nicméně příjemná a můžu poslouchat 

nejrůznější drby a povídat si s ostatními aktovkami. „Dneska jsi tu nějak brzo, to jsi jí snad 

musela nakopat!“ pokřikuje na mě jeden pyšný batoh. No ovšem, černý NIKE. V naší 

hierarchii totální vládce. NIKEy se baví jenom s taškami DAKINE a ostatním se posmívají. 

Pak je tu takzvaná střední třída, jejíž majitelé více dbají o svá záda. Do té patří TOPGALy, 

jako jsem já, a taky LOAPy. Je nás nejvíc a vycházíme spolu nejlépe. Poslední kastu tvoří 

batohy neznačkové, které jsou sice mnohdy kýčovité, ale zároveň pohodáři a vtipálci. Tím 

pádem je asi jasné, co děláme, když se naši lidé učí – povídáme si, smějeme se a vtipkujeme. 

Odpoledne, kolem třetí, se pak rozloučíme a opět se necháváme nést, unavení po celém dni. 

Příchod domů je, spolu s ránem, nejhorším obdobím našeho života. Všichni lidé jsou totiž tak 

zdeptaní, že nás hodí na zem klidně ze čtvrt metru. Moje holka vyndá box na svačinu a láhev 

a vynese mě nahoru, do jejího pokoje. Vezme ze mne část učebnic, což je příjemné, a já tím 

pádem můžu nerušeně odpočívat až do té doby, než do mne nastrká učení na další den. 

Mnohdy to dělá surově, protože jsem již moc malá, ale většinou se mi omluví. A já pak 

usínám, šťastná jak nejvíc to jde, a s krásným pocitem, že jsem přežila další pondělí. 

 

Kája 
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Protože Lamberk byl vystaven kolem roku 1700 a víme, že byl vystaven na místě bývalého 

dvora s tvrzí, můžeme se zamýšlet nad příběhem, který se měl stát o sto let dříve. Říká se, že 

v této době žil v tvrzi svobodný pan Volf, který byl šlechtického původu, a že žil na rodovém 

majetku. K tvrzi se dvorem, který byl dřevěný náleželo mnoho polí a luk. Výnosy tohoto 

majetku v klidných dobách nebyly malé, a tak pan Volf  byl mužem váženým a zámožným. Byl 

však v nesprávný čas na nesprávné straně sporu. Patřil k odbojovým stavům a podporoval spolu 

s dalšími šlechtici povstání proti císaři. 

Když bylo po bitvě na Bílé hoře a českými stavy zvolený král, posměšně nazývaný králem 

zimním, prchl za hranice, nastalo pronásledování příznivců povstání. Mnozí se zachránili, byť za 

cenu ztrát na majetku, přestupem ke katolické víře a slibem věrnosti císaři. Tisícům svobodných 

katolíků umožnil císař odchod ze země s částí majetku. Půdu a další statky emigrantů pak  

rozdával císař svým věrným. To měl být i osud Volfovi tvrze. Pan Volf se dlouho zdráhal opustit 

zemi a čekal do posledního termínu. V Polsku měl mnoho přátel. Tam se chtěl odstěhovat, jak 

doufal na dobu, než zahraniční spojenci vyrvou moc v českých zemích z rukou císaře.  

Jednoho dne objel všechny své pozemky, obešel dvůr, rozloučil se s lidmi v čeledníku. Do 

kožených brašen u sedla dal něco peněz a šatstva. Část majetku přes zákaz zpeněžil a poslal do 

Polska po věrném druhovi, zůstává však rodový poklad. Cennosti shromážděné několika 

generacemi, kterých byla plná okovaná truhla. Nechtěl tento poklad vystavovat nebezpečí na 

cestách. A tak rozhodl poklad ukrýt do země.  Jeho víra v návrat byla bez hranic.   

 

 

                                

Komiks na pokračování 

 
Za dva týdny jde Daniela s Adélou ukázat Erice, co se skrývalo v kešce, kterou na základě 

instrukcí Eriky našly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj holky! To jsem 

ráda, že jste přišly.  

Překvapení!  

Jééé! Vy jste 

to fakt našly, 

jste dobrý! 

To koukám, 

super! 

To je knížka 

pověstí 

Olešnice.   

To tedy čteš správně. Jenže je 

tam jedna stránka založená. A 

to asi něco znamená!   

Přesně tak. Jsou to 

Pověsti Olešnice a píše 

se tu o pokladu na 

Lamberku. Poslouchej: 

Ale koukej, co 

neseme. 
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Tak pokračuješ 

s námi dál?  

Ne! Tak daleko 

nejdu.  

 

ahoj a něco 

objevte! 

V té noci před odjezdem se namáhal s lopatou pod dvorem, pod 

cestou nedaleko potoka, avšak tak daleko od něj, aby truhlici příliš 

neuškodila podzemní voda. Zapamatoval si polohu dvou stromů, 

které označovaly dobře zamaskovaný poklad a odešel se uložit 

k spánku. Ráno, opásán mečem, u sedla pistole a cestovní brašny, 

vyrazil na svém koni k severu. Ví, že dvůr dlouho nebude bez pána. 

Už bylo rozhodnuto, kdo se v tvrzi bude neprávem roztahovat. 

S myšlenkou na pomstu a návrat opustil Olešnici.  

Po několika letech přitáhli do Olešnice švédové. Dvě noci nocovali 

ve dvoře a dva dny museli lidé ze mlýna kopat pod strání pod cestou 

podle pokynů důstojníka, kdysi spolubojovníka českého šlechtice, 

který před rokem padl v jedné potyčce s císařskými. Patrně nedokázal 

jeho druh přesně popsat místo, kam ukryl poklad, který mu ukázal. 

Snad proto nic nenašli. Poklad v zemi je tak, jak napovídá, dodnes 

ukryt u Lamberka.  

 
Tak to je dobrý, půjdeme se 

tam kouknout, co říkáte? 

Já dnes nejdu, mně se 

nechce. Raději si zahraji 

na počítači a budu v teple.   

Abys nezmrzla. Ty 

jsi ale líná! 

No, ještě si 

to rozmysli.  
 

To je škoda, že 

nejde.  

Ale má pravdu,  

je to fakt ještě 

kus cesty.   
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Už začíná pršet, 

budeme si muset 

pospíšit. běžíme

! 

hele! támhle už to je 

koukej co 

tady je! 

No, ale to 

nehledáme

Tak už 

raději 

pojď. 
radši už 

pojď 

Ale už jsme skoro 

tam.To je 

Lamberk.  jsme 

tady! 

hurá! 
Už sotva 

jdu.  
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Koukej! Tady 

něco je.  

Jen nějakej 

papír! 

A prý nějakej! 

Raději čti!    

Cože? Poklad...svět.... Ty 

jo, tady je něco o pokladu, 

ale moc tomu nerozumím. 

A ještě je to asi jen část.     

To je divný, ale 

musíme najít i tu 

druhou půlku! 
Já nepřemýšlím, 

ale vidím, že ten 

papír tu ležel už 

dost dlouho. 

Teď ale jdeme hledat 

další část toho papíru! 

Jo, ale tady už 

nevím, kde 

hledat.   

a hele, co je to 

támhle!  

Ty jo, tam je něco 

napsaného!    

Přemýšlím a 

myslím, že mě 

něco napadá.   

Někde to být 

musí.   

Pokračování příště 

 

 

                 Áďa, Daniela, Sára 
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Kočka domácí 

 

 

Kočku domácí zná jistě každý, má pružné a svalnaté tělo, dokonale přizpůsobené lovu, ostré 

drápy a zuby a vynikající zrak, sluch a čich.  Kočka domácí je domestikovaná (zdomácnělá, 

ochočená) forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka.  

Možná ji také doma chováte jako mazlíčka. Podobně je tomu i v naší rodině. Doma máme pět 

koček a pravděpodobně jich budeme mít ještě více. Naše Čertinka totiž právě čeká koťátka. 

Kočky obvykle mívají mláďata dvakrát až třikrát do roka, obvykle mívají čtyři až šest koťat. 

Březost kočky je přibližně devět týdnů. Koťata se rodí slepá, hluchá, ale osrstěná. Mají hned 

po narození vyvinutý čich a hmat, tyto dva smysly používají, aby mohly začít sát mléko od 

matky. Hmotnost koťat je kolem 57–114 gramů. Někteří lidé nechávají kočky a kocoury 

kastrovat, aby zabránili jejich rozmnožování. Nejvhodnější doba pro kastraci je mezi sedmi 

měsíci až rokem života. U kocourů se doporučuje věk mezi deseti měsíci až jedním rokem. 

Ale mít malá koťátka, to je nádhera, a tak se toho vůbec nemusíte bát a jistě se pak ve vašem 

okolí najde někdo, kdo si je od vás rád vezme a bude se o ně rád starat. Další z našich koček 

je Kikinka, která se moc ráda mazlí. Pohodový je náš kocour Rézáčka, který by se celý den 

nejraději jen válel a nic nedělal. To jsou ti chlapi! Dále do této smečky patří mlsná Micka, 

jejíž největší zálibou je lovení.  Nejmladší je černobílá Kaňka, která je plachá.  

Vyšlechtěním kočky domácí vznikla celá řada jednotlivých plemen, která se navzájem liší 

barvou srsti, její kvalitou, stavbou těla, velikostí, barvou očí a také i povahovými vlastnostmi. 

A tak existují různé druhy koček, např. perská, siamská kočka, angorská kočka. Naše všechny 

kočky jsou kočky domácí, jejichž chlupy dorůstají délky jen do 1 cm. Někdy totiž mohou mít 

lidé alergii na dlouhé chlupy koček, které se musejí kočkám vyčesávat, aby jejich srst byla 

pěkná. To my dělat nemusíme, my si vyčesávání užíváme na našem králíčkovi Zendíkovi, 

který má chlupy dlouhé pět centimetrů.   

Kočky jsou velmi přítulné a můžou se stát vašim nejlepším kamarádem. Každá kočka je 

samozřejmě jiná, ale také záleží na vás, jak si ji vychováte.  

                          

 

 

Áďa, Sára 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1p
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zub
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Dka_divok%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
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Počítačová hra Minecraft 

 

Hra patří mezi nejrozšířenější hry, která je vytvořená v jazyce Java.  

V Minecraftu se ocitnete na zdánlivě pustém ostrově. Přes den si můžete jen odpočívat, neboť 

vám nic nehrozí. Ale po setmění! Běda vám pokud nemáte postavené obydlí! Neboť po 

setmění vylézají agresivní monstra a příšery. Například endrman, zombi, krípr, pavouk a 

kostlivec. A tak raději ve dne si shánějte materiál na postavení obydlí, vyrábějte nástroje, těžte 

suroviny, shánějte jídlo, neboť to vše se vám bude hodit. Pozor na počasí! Neboť blesk vám 

může podpálit váš pracně vystavěný dům. Možností hry jsou nekonečné, stále se generují 

nové oblasti, ve kterých se můžete ocitnout.  

Pokud si hru chcete zahrát, tak si ji můžete zdarma stáhnout na internetu, plnou verzi si však 

musíte již zaplatit.                                                                                    

          Věříme, že vás hra bude bavit tak jako nás!                                         

        Stich, Milan  
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Soutěž o ceny 

 

 

 
Napište nám nějaký veselý, smutný, zajímavý zážitek, který jste prožili 

se svojí třídou.  
 
 

Napište nám nějakou vtipnou hlášku, která byla pronesena ve 
vyučování. 

 

 
 

 

 

Zaslané práce budou hodnotit žáci naší školy v hlasování na webových 

stránkách. Vítěz bude určen na základě nejvyššího počtu získaných hlasů a bude 

odměněn věcnou cenou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Své práce označte vaším jménem, třídou a odevzdávejte redaktorům 

SchoolMagazine, paní učitelce Němečkové nebo posílejte na adresu 

schoolmagazine@email.cz 

Uzávěrka soutěže je 22. května  

 

                                                                                                                            

         Sára 
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Pro zasmání 

Vt ipy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slon a blecha jdou vykrást banku. Najednou 

přijede policie a slon říká."Co budeme dělat. 

Vždytˇ nás zatknou!“ 

 A blecha mu říká: „Schovej se za mě, já jsem 

taková nenápadná.“ 

 

 

 

 

Manželka se ptá svého muže: 

„Franto, řekni mi, proč chodíš 

každej den do hospody a pořád tam 

kupuješ ten rum?“ 

„Je to ideální investice! Kde jinde se 

ti za vloženou dvacku vrátí 40 

procent?“ 

 

 

Srazí se motorkář na silnici s ptáčkem. 

Ptáček spadne na zem, cuká sebou, ale 

ještě není mrtvý. Motorkáři se ho zželí a 

odveze ho domů. Tam ho položí do 

klece, do misky nalije vodu, dá chleba a 

čeká, jestli se uzdraví. Ptáček se za 

několik dnů skutečně probere, rozhlídne 

se kolem sebe a vidí mříže, chleba a 

vodu. V tom mu všechno dojde, a říká: 

„Ty jo, já ho zabil!“ 

Baví se tři chlapi v kriminále, za co jsou 

zavření. Ten první říká, že za dalekohled. 

Ostatní nad tím kroutí hlavou. On jim to 

vysvětlí: „Dal jsem si ho na pušku a mířil 

jsem na prezidenta!“ 

Druhý povídá, že on sedí za slepice. Dva 

spoluvězni se na sebe nechápavě podívají, 

že to není ani možný. 

„Ale jo, chlapi, ty slepice vyhrabali tchyni 

na zahrádce!“ 

Ten třetí vězeň říká, že sedí za lovení ryb. 

Opět nechápavé pohledy spoluvězňů, na 

které on reaguje: „Hodil jsem do rybníka 

granát a vyplavala jedna ryba a čtyři 

potápěči!“ 
 dí za lovení ryb. Opět nechápavé 

pohledy spoluvězňů, na které on 

 

Honzík se modlí: „Pane Bože, dej, 

aby byl Madrid hlavním městem 

Belgie!“   

Tatínek to slyší a ptá se:  

„A pročpak?“ 

„Protože jsem to dnes napsal do  

testu.“ 

Pán přijde do restaurace a objedná si 

polévku, ve které najde dlouhý, 

mastný vlas. Okamžitě si zavolá 

číšníka a povídá: „Pane vrchní, v 

polévce byl tenhle vlas!“ Vrchní se 

diví: „Jak je to jenom možné? 

Celému personálu přece při té 

úplavici vlasy vypadaly!“ 

 

 

Přijde pán do hospody a povídá: 

„Heleďte se, já vám řeknu senzační vtip 

o policajtech.“ V rohu se zvedne chlap a 

povídá: „Pane, upozorňuji vás, že já 

jsem policista!“ Pán na to: „Tak dobře, 

já to řeknu pomalu a dvakrát.“ 

Dva muže zasypala na horách lavina. 

Najednou ten jeden vidí, jak se k nim 

blíží ten záchranářský pes, bernardýn se 

soudkem. 

A tak říká tomu druhému: „Hele, 

nejlepší přítel člověka. No jo, a nese ho 

pes.“ 

 

Zdenkošlap 
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