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ÚVODNÍK 
Milí čtenáři,  
 
zdravíme vás a těší nás, že jste si zakoupili nové číslo SchoolMagazine.  
V novém školním roce má také školní časopis novou redakční radu, neboť mnozí redaktoři 
z let minulých již lavicím na základní škole odrostli. Z vám známých redaktorů zůstala nadále 
pisatelka Kája (Karolína Sedláčková).  
Jistě jste také již z titulní stránky zjistili, že název časopisu zůstává nezměněný. A pokud se 
rozhodnete číst dál, poznáte, že většina rubrik, které jste v anketách označili za oblíbené, je 
také zachována. Proto věříme, že také v letošním školním roce se vám obsah časopisu bude 
líbit a budeme úspěšně pokračovat v jeho tvoření. Současně vám ale také nabídneme některé 
novinky, ale o tom až příště. Příjemné čtení přeje  
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Kdo vytváří SchoolMagazine?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jmenuji se Jaroslava Šafářová, zkráceně Jája.  Mojí 

zálibou je tanec, gymnastika a vlastně sport obecně.  

Mezi mé oblíbené barvy patří fialová, oranžová, zlatá. 

Ve škole mě baví německý jazyk, výtvarná výchova a 

dějepis. Ve školním časopise vytvářím rubriku Vtipy, a 

tak věřím, že se při jejich čtení zasmějete.   

 
 

Ahoj!  Jsem Jíťa, celým jménem Jitka Marečková. 

Chodím do 6.B. Mezi mé oblíbené předměty patří 

německý jazyk, zeměpis a výtvarná výchova. 

K mým zájmům patří sport, ráda hraji tenis, také mě 

baví hra na kytaru a zpěv. Moje oblíbené barvy jsou 

modrá a žlutá. V časopise zajišťuji rubriky Školní 

okénko a Rozhovor. Třeba si i někdy popovídám 

třeba právě s Tebou, či Vámi!  

 

Jmenuji se Daniela Mášová. Je mně          

12 let.Bydlím v Olešnici. Mám ráda zvířata. 

Doma mám 2 králíky, psa, kotě a kocoura. 

Baví mě starat se o zvířata, cvičit a ráda 

hraji hry na počítači. Mám mladšího bratra 

Jiříka. Pro školní časopis tvořím ankety, 

komiks a píši o zvířatech.   
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Ahoj! Jsem Áňa (Anna) Vraspírová. Mojí 

náplní ve školním časopise jsou rozhovory, 

komiks, zvířata a články do Školního 

okénka.  Chodím do 6.B. Moje oblíbené 

barvy jsou zelená, modrá. Mým koníčkem je 

tenis, čtení, jízda na koni, hra na elektrickou 

a klasickou kytaru a malování. Mezi mé 

oblíbené předměty patří němčina a výtvarná 

výchova. Doufám že se vám bude School 

Magazine bude líbit. 

Jsem Martin Cízl. Mezi mé zájmy patří 

sport, rád hraji fotbal, stolní tenis a  také 

mě baví  hrát  hry na počítači. Doma 

chovám zakrslého králíčka. Pro školní 

časopis píši o hudbě a tvořím titulní 

stránku a pod své články se podepisuji 

Stich.  

Jmenuji se Natálie Filipová . Je mně 11 let. 

Mezi mé záliby patří chov zvířat, jízda na 

koni, kreslení, ráda se zasměji nad dobrým 

vtipem. Moji oblíbenou barvou je fialová.  

Doufám, že si rádi přečtete mé články, které 

budu psát pod přezdívkou Nataša a celkově, že 

se vám náš časopis bude líbit.  
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Jmenuji se Sarah Kolářová. Chodím do 6. A.  

Mám mladší sestru. Ráda jezdím na koni a baví 

mě kreslení. Do školního časopisu píši články 

jménem Sára a dělám komiks a ankety.   

Jmenuji se Zdeněk Jančík. Je mně 12 let.  

Baví mě být venku, dále škola, nejraději 

mám počítače, tělocvik a taky mě baví 

psát do školního časopisu, kde píši různé 

články a vtipy pod přezdívkou 

Zdenkošlap. Mám rád zvířata.     

Ahoj! Jmenuji se Adéla Danzingerová. Je mně 12 let. 

Bydlím v Olešnici. Doma mám čtyři králíky, dvě 

morčata, želvu a andulku, o které se ráda starám. Baví 

mě hrát na počítači, bruslit. Mám mladší sestru 

Michaelu, které je 9 let a staršího bratra Romana, 

kterému je 14 let. Ve školním časopise mám na starost 

rubriku Komiks, Zvířata.   
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Ahoj! Jmenuji se Karolína Sedláčková a ve 

školním časopise mě znáte pod přezdívkou Kája. 

V redakci školního časopisu jsem druhým 

rokem, ale již předtím mně vyšlo v časopise 

několik mých příspěvků v rubrice Příběh. 

V redakci časopisu jsem nyní zodpovědná za 

rubriky Příběh, Historie a Očima teenagera. Ve 

volném čase ráda čtu, poslouchám písničky, 

sportuji, setkávám se s přáteli a také si doma 

ráda hraji se svými dvěma kočkami. 

Pravděpodobně jako všechny v mém věku mě 

také baví chatovat. Ve škole mě baví všechny 

předměty, ráda se dozvídám nové informace, a 

tak už mně někdy moc času na mé koníčky 

nezbývá.    

Jmenuji se Marie Fialová, jsem z Olešnice  

a chodím do šesté třídy.  Ráda se dozvídám něco 

nového o zvířatech, která mám moc ráda, hlavně 

koně. V časopise píši pod jménem Mája do rubriky 

Anketa, Rozhovor, Komiks.  
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  Školní okénko 
 

Lampionový průvod 
 
S letošním „lampioňákem“ to bylo opravdu napínavé. Původně se měl konat 25. října a to se 

všemi obvyklými poctami padlým v první a druhé světové válce. Ovšem každý, kdo se ten 

den podíval z okna či na teploměr, mohl tušit, že to kvůli nepříznivému počasí nejspíše 

nedopadne. A tak se také stalo. Lampiónový průvod byl přeložen o týden později. V pondělí 

31. října se za vyhrávání dechovky šlo po obvyklé trase, z náměstí Míru k pomníku u školy a 

dále k areálu chovatelů, kde došlo k závěrečnému světelnému vyvrcholení.  

Efekt z rozsvícených lampionů byl tentokrát o něco menší, neboť nebylo zhasnuto veřejné 

osvětlení. Vyhrávání dechovky z městského rozhlasu bylo pro některé účastníky, zejména 

mladších ročníků narození, nelibým doprovodem.  Nakonec ale všechny zúčastněné potěšil  

závěrečný velkolepý ohňostroj a celá akce se jistě všem líbila.  

 
Beseda o nevidomých a jejich čtyřnohých pomocnících 

 
 
V říjnu jsme mezi námi přivítali cvičitele 

se svými dvěma žáky (labradorským 

retrievrem a královským pudlem)  

z brněnské Školy pro výcvik vodících psů.  

Na besedě jsme se dozvěděli, jak probíhá 

výcvik psů, aby mohli dobře posloužit 

postiženému člověku. Pejsci nám pak 

předvedli, jak už to vše perfektně zvládají. 

Také nám přednášející ukázali, jaké pomůcky zrakově postižení lidé používají, např. při 

nalévání vody do hrnku, počítání peněz rozeznávání barev apod. Byli jsme poučeni, jak se 

máme chovat k nevidomému člověku na ulici a protože si myslím, že je  důležité, abyste to 

věděli i vy, kteří jste na besedě nebyli, tak tady si přečtěte:   
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Desatero pro kontakt s nevidomým, kterého vede vodicí pes  

   1. Vodícího psa nevyrušujme při práci. Nedožadujme se jeho pozornosti mlaskáním, 

voláním, hvízdáním či jinak.  

   2. Bez vědomí majitele na vodícího psa nesahejme, nehlaďme jej, byť v dobrém úmyslu. Je 

lidskou slušností nejdříve člověka oslovit a zeptat se jej na souhlas s vaším úmyslem.  

   3. Vodícího psa k sobě nevolejme. Má svého pána. Neodbytné nutkání komunikace 

zaměřme na majitele.  

   4. Psovi bez vědomí majitele nenabízejme jídlo či pamlsky. Ani výjimečně. Kondice a 

zdravotní stav jsou základem pro jeho dlouhý život a práci.  

   5. Chceme-li pomoci nevidomému člověku, kterého vede vodicí pes, vždy člověka nejdříve 

oslovme a zeptejme se, zda naši pomoc uvítá. Neurážejme se, když ji odmítne, je soustředěn 

na svou cestu.  

   6. Pomáháme-li nevidomému, nemanipulujme se psem, komunikujme s člověkem a slovně 

doprovázejme, co děláme.  

   7. Jdeme-li po ulici se svým vlastním psem, nikdy mu nedovolme vodicího psa obtěžovat, 

očichávat či jinak vyrušovat v práci.  

   8. Míjíme-li vodícího psa s nevidomým člověkem, mějme svého psa vždy na vodítku.  

   9. Nastupujeme-li se svým psem do dopravního prostředku, vždy dejme přednost člověku s 

vodicím psem.  

   10. V dopravním prostředku umožněme umístění vodícího psa a uvolněme vhodné místo. 

Na návštěvě 

Příjemné setkání s postiženými dětmi a 

jejich učiteli jsme strávili 18. října v Brně na 

Kociánce.   

Po vzájemném představení jsme si 

vyzkoušeli jízdu na invalidním vozíku, 

malování ústy, modelování a navlékání 

korálků se zavřenýma očima, poslechli jsme 

si pohádku s živými vstupy a společně jsme 

si zazpívali. Pak jsme vyrazili posvátnou 

cestou Kociánkou poznat další nové tváře a 

tentokrát i z říše zvířat, která jsou pomocníky při hipoterapii či animoterapii. Inspiraci pro 

naše vlastní výtvarné tvoření, nám poskytla následná návštěva terapeutických dílen, kde jsme 
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prohlíželi a obdivovali vytvořené výrobky. Nakonec jsme si zahráli tradiční turnaj v boccie. 

Věřili jsme si, ale tentokrát to nevyšlo. Kociánka zvítězila! Po předání si medailí a čokolád, 

které dostali vítězové i poražení, jsme se rozloučili a slíbili, že se určitě budeme setkávat i 

nadále.  

Sezona úspěšně ukončena 

Velkým sportovním koníčkem pro žáka z  6. A, 

Milana Fialu, je od jeho čtyř let motokros. Poctivé a 

několikahodinové trénování završuje účastí na řadě 

různých motokrosových soutěžích nejen u nás, ale 

také v zahraničí. Předjet Milana není asi vůbec 

jednoduché, diplom a pohár do třetího místa si vždy 

svojí jízdou vybojuje. A tak se není,  co divit, že za 

letošní sezónu získal 1. místo Vysočina MX Cup 

v celkovém hodnocení pohárů. Gratulujeme!  

Pokud se chcete o Milanovi a jeho zálibě dozvědět 

více, pak si určitě kupte lednové číslo 

SchoolMagazine, ve kterém vyjde rozhovor s ním.  

Literární soutěž  

 

V týdnu od 1. do 11. listopadu se konal  

v několika městech České republiky Týden 

vědy a techniky 2011, který je největším 

vědeckým festivalem u nás.  

Jeho návštěvníci prostřednictvím 

přednášek, výstav, filmových projekcí měli 

možnost se ponořit do rozmanitého světa 

vědy.  

V rámci festivalu bylo také vyhlášeno 

několik soutěží, které zaujaly nejednoho školáka. Do literární soutěže s názvem Věda pro 

život 21. století  napsala také naše žákyně Karolína Sedláčková z 8. B. Její dílo odbornou 

porotu zaujalo a Káji udělila 2. místo. Gratulujeme!  

Karolíny oceněný článek si můžete přečíst v rubrice Příběh.  
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Soutěž Římskokatolické farnosti Olešnice 

S velkým elánem se někteří žáci zapojili do 

výtvarné a literární soutěže na téma Život a 

odkaz sv. Anežky České, kterou vyhlásila 

Římskokatolická farnost Olešnice při příležitosti 

osmistého výročí od narození této české světice. 

Při vyhlašování výsledků, které se uskutečnilo 

v neděli 13. listopadu v katolickém kostele v 

Olešnici, byla na 1. místě vyhodnocena výtvarná 

práce Kateřiny Včelíkové z 6. B.  Gratulujeme!  

Ukáži, co dokáži 

Ukáži, co dokáži je název školní soutěže, 

v rámci níž od října probíhaly následující 

soutěžní úkoly: Ukáži že trakař vést dokáži, 

Ukáži, že na PC psát rychle dokáži, Ukáži, že 

točit kruhem dokáži, Ukáži, že tangram složit 

dokáži, Ukáži, že piškvorky hrát dokáži. „ 

Jasňačka to dáme“, sděluje Mirek, když 

přichází se svojí partou složit tangram, na 

který mají časový limit dvě minuty.  120 

sekund, 119, 118,...čas běží neúprosně rychle, ale kluci makají a diváci ani nedýchají. Do 

konce limitu zbývá 3, 2, 1 a v tuto chvíli je i poslední dílek skládačky na svém místě. Kluci to 

zvládli tak, tak! Se stejným druhem úkolu se potýká i Sára z 6.A, která soutěží jako 

jednotlivec a předvádí vynikající výkon a všem tak ukázuje, že tangram složit dokázala. 

Nadšené povzbuzování diváků, které se konalo při točení obručí, nepomohlo, soutěžící 

v časovém limitu točit obručí nezvládli. Zato však trakař za 55 vteřin do padesát metrů 

vzdáleného cíle bez zranění dopravila čtyři děvčata z 6. B Katka, Markéta a Jaroslava. Milan 

se nám zase snažil dokázat, že napsání slov na PC zvládne raz dva. Ale bohužel čas byl 

tentokrát rychlejší. Ukáži, co dokáži je soutěží, při níž se zasmějete, pobavíte, získáte diplom 

či ocenění za účast, věcnou odměnu a také ukážete, co dokážete!  
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Policisté ve škole 
 
Dne 3.11. a 7. 11. se u nás na škole 

konaly besedy s policisty. Téma besed 

byla „Bezpečnost u počítače“ pro šestou 

a osmou třídu, pro deváťáky  bylo toto 

téma ještě doplněno\ povídáním o trestní 

odpovědnosti.  

Během jedné vyučovací hodiny se 

přednášejícím podařilo nás seznámit s 

pestrou škálou problémů a nástrah, 

kterým jsme při surfování po internetu vystaveni.  

Na besedě o internetové bezpečnosti, u nás osmáků,  mě zaujal a pobavil výrok,  že jsme „v 

troubě“. To bylo označení pro onu skutečnost, že jak si nás rodiče vychovali, tak se již 

budeme chovat a že už se na nás moc věcí měnit nedá, stejně jako nezměníte chuť pečící se 

buchty. Dozvěděli jsme se, jaký je princip sociálních sítí a které údaje bychom tady neměli 

zveřejňovat. Při vyprávění skutečných případů jsme poznali, jak záludní jsou  lidé, kteří 

pomocí internetu okrádají druhé o  peníze či jim jinak škodí, např. pomluvami na internetu, 

zveřejňováním fotografií apod. Také jsme byli seznámeni, jaké postihy za takový čin hrozí.  

A pro vás, kteří jste se besedy nezúčastnili, tak si přečtěte a zkuste se řídit  

Desaterem bezpečného internetu, který vydal Seznam:  

1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.  

2. Neposílej nikomu, koho neznáš svou fotografii a už vůbec ne intimní.  

3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.  

4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.  

5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž by jsi o tom řekl někomu jinému. 

6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.  

7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.  

8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy. 

 9. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.  

10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se. 

Áňa, Jíťa, Kája, Mája  
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Rozhovor s paní učitelkou Bílkovou 
 
S paní učitelkou Petrou Bílkovou se někteří z nás setkáváme v hodinách českého jazyka a 
dějepisu, které od září na naší škole vyučuje. Pro vás ostatní, kteří nemáte to štěstí, jsme s ní 
udělali alespoň krátký rozhovor, aby se i vám představila. 
 
 „Kde jste studovala?“ 
„Studovala jsem v Brně. Čtyři roky jsem byla na gymnáziu a pak šest let na Filosofické 
fakultě.   
„Pro č jste se rozhodla pro český jazyk a dějepis?“   
„Protože to byly předměty, které mě bavily od malička, tak asi proto.   
„Co se Vám nejvíce líbí na dějepise?“   
„Tak tam mě baví, že se třeba dozvím, jak lidé dříve žili, jak je to odlišné od nás a že to 
nejsou jenom data a učení se zpaměti, ale i spousta zajímavostí. 
„Jak se Vám tady ve škole líbí?“   
„Líbí se mně tady velice. Jsou tu hodní žáci, až na některé výjimky, ale ty se dají zkrotit.“  
„Co ráda děláte ve svém volném čase?“ 
„Ráda čtu a někdy něco ráda upeču.“  
„Máte nějaké oblíbené zvíře?“  
Mám ráda kočky. “ 
„Jaké je Vaše oblíbené jídlo?“  
„Mám ráda svíčkovou.“  
„Bojíte se něčeho?“  
Po chvíli váhání „Rozzuřených žáků, ale těch se nebojím, to jsou moje noční můry.:-)“   
 „Posloucháte nějakou hudbu?“  
„Poslouchám a spíše tak od všeho něco, nemám vyhraněný styl.  
„Je nějaká hudba, která se Vám nelíbí?“  
„ Tak ani tak ne nelíbí, spíše tak někdy nechápu takové to Hip Hop, ale ne že by se mně to 
úplně nelíbilo, ale spíše tomu nerozumím.“ 
„Cestujete ráda? Které země jste navštívila? “  
„Cestuji ráda. Byla jsem v Itálii, Anglii, Německu, Polsku a tak podobně, cestuji spíše po 
okolních státech Evropy. “    
 
Další otázky jsme paní učitelce položili nyní před Vánocemi:   
 
„Líbí se Vám ještě stále na škole? Jste zde raději než na začátku v září nebo spíše naopak?“   
„Jsem zde raději, už jsem si zvykla.“  
„Jaké vánoční cukroví máte nejraději? “  
„Marokánky a linecké cukroví.“  
Co se Vám líbí na Vánocích?“  
„Líbí se mi rodinná atmosféra, klid.“  
 
Děkujeme za rozhovor a paní učitelce přejeme klidné Vánoce bez nočních můr!  
                                                                                                                                      Áňa, Jíťa 
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O MUŽI, KTERÝ TO NEVZDÁVAL 
 
Filip zachrápal a otevřel oči. Na tváři měl bolestně otlačený poznámkový blok se svými 

zápisky z biologických přednášek. Rozhlédl se kolem a pak si uvědomil, kde je. Usnul 

v univerzitní knihovně, když se tam učil. Vstal a byl moc rád, že tu nemají alarm. Potichu se 

tmou odebral pryč a ven ze dveří. Bylo deset hodin večer. S trochou štěstí si to ještě stihnu 

přečíst, řekl si. Zítra ho totiž nečekal jen tak nějaký test, ale nejdůležitější zkouška celé 

vysoké.  

Filipovi bylo v obleku trochu těsno. Dokázal to ale vydržet, zvlášť když věděl, že už nadobro 

vypadne ze všech škol. Tedy pokud by nechtěl učit, o čemž pochyboval. Konečně byla řada 

na něm. Převzal si diplom, onen kus papíru, který mu měl zajistit široký výběr zaměstnání, a 

už se těšil, jak to oslaví.  

On sám měl své vysněné povolání vybrané již od dětství. Většina dětí chtěla být 

Spidermanem, Lady Gaga či vojákem, on však, co se pamatoval, chtěl vyvíjet nová léčiva. 

Zčásti také proto, že mu po autonehodě zahynul otec. A přitom by pouze stačilo, kdyby v oné 

zapadlé řecké nemocnici měli dostatek léků.  

Jakmile se naučil číst, hltal všelijakou vědeckou literaturu a dokumenty. Věda ho fascinovala 

stejně jako jiné kluky rychlá auta. Proto také nikoho nepřekvapilo, když několikrát vyhrál 

chemickou a biologickou olympiádu. Po deváté třídě nastoupil na gymnázium, a pak sem, na 

přírodopisnou fakultu.  

A teď… Cesta života mu byla otevřená a on věděl jasně, kudy povede. Rozeslal žádostí o 

zaměstnání do několika nemocnic a laboratoří v Česku i sousedních zemích. 

Na to však teď myslet nechtěl. Chtěl místo chemických složek míchat složky pitné a místo 

sledování buněk sledovat filmy a koncerty. Chtěl se prostě alespoň jednou chovat jako ostatní 

lidé v jeho věku. 

„Šéfe, kluci z há elka vám poslali tu analýzu.“ Sekretářka Susan potřásla hřívou zrzavých 

kudrlin a vytrhla Filipa Kováře ze zamyšleného sledování roztodivných tekutin ve 

zkumavkách. „Díky, Susan“, pokývl rozpačitě a sedl ke svému počítači, který zanedlouho 

pípl. Monitor ožil a objevila se tapeta zobrazující současného největšího nepřítele všech 

lékařů – nezničitelný virus HIV, neboli Hrozně Impertinentního Výtržníka, jak mu 

v laboratořích říkali. Právě jeho analýzu si nechal vyrobit mladými pracovníky „há el“ – 

hlavní laboratoře. Ti čtyři zde pracovali asi půl roku, ale již se stali členy Filipova týmu pro 

zhoubnou nemoc a její výzkum.  
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Ta analýza vlastně nebyla nic nového – prostě jen sepsali, jaké má vir vlastnosti a jak na co 

reaguje. Filip si stáhl dokument do svých brýlí a řídil ho pomocí malé obrazovky, voperované 

do hřbetu levé ruky. Perfektní vymoženost roku 2034, pomyslel si.  

Projížděl obsáhlé pojednání, do kterého mu mladíci „pro zpříjemnění“ nadělali spoustu 

smajlíků, a přemýšlel. V životě se vždy řídil tím, že složité problémy se nejlíp řeší jednoduše. 

Složité problémy se nejlíp řeší jednoduše…Jednoduše… 

Naráz se napřímil a znovu si přečetl tu větu. Tahle věc je přece všeobecně známá! To nemůže 

fungovat! Tonoucí se stébla chytá, nezapomeň! Rozběhl se do laboratoře a srdce mu bušilo 

jako ještě nikdy, co tady v Americe nebo kdekoliv jinde zkoumal tuhle potvůrku.  

Slavnostní sál byl plný lidí. Museli projít důkladnými bezpečnostními prohlídkami, ať už to 

byli novináři nebo pozvaní hosté, aby se pak mohli zúčastnit předávání pravděpodobně 

nejslavnější ceny na světě s více než stoletou tradicí. Mezi lidmi již shromážděnými seděl i 

Filip Kovář – a nemohl uvěřit tomu, proč tu dnes je. Zatímco se místnost zaplňovala, 

přemýšlel o tom, že on sám má na tom objevu jen poloviční zásluhy. Ta druhá část patřila 

všem pracovníkům v laboratoři a také řediteli, který jeho projekt podpořil.  

Konečně se přistoupilo k předávání. „Tak tedy, dámy a pánové!“ hřímal muž na pódiu. 

„Komise se jednohlasně usnesla, že letošním laureátem Nobelovy ceny za medicínu je pan 

Filip Kovář, vynálezce prvního prokazatelně účinného léku proti AIDS!“ Filip se ocitl před 

tleskajícím sálem a cítil se opravdu šťastný. Tihle lidé sem přišli kvůli němu, kvůli jeho 

objevu! Teprve teď si uvědomoval, jaké to bude mít důsledky.Vždyť lék STOPAIDS  měl 

viditelné výsledky již po měsíci a ulehčoval život nejen nemocným, ale i lékařům. Fungoval 

totiž na tak jednoduchém principu, že byl velmi lehce dostupný. Byl prostě tím, čím penicilin 

proti angíně. 

V pokoji luxusního stockholmského hotelu se ozývalo jen tiché oddechování. Jeho obyvatel 

nespal, jen klidně ležel v posteli a užíval si jedinečnost okamžiku. Připadal si  znovu jako ten 

hubený, brýlatý kluk, co poprvé viděl v  televizi dokument o Nobelově ceně a říkal si, jak by 

bylo prima tohle ocenění získat. Teď ho tedy měl a přemýšlel o tom, co bude dál. Jistě, bude 

pracovat ve Spojených státech, ale měl v plánu se dříve či později vrátit do Česka. Mohl bych 

třeba přednášet na univerzitě, určitě se také zapojit do zlepšování úrovně výzkumných 

pracovišť, pomyslel si. A pak, až bude v důchodu, sepíše knihu. Žádnou nudnou učebnici, ale 

něco o svém objevu. O vědě. A o tom, co znamená pro jeho život i životy všech ostatních ve 

dvacátém prvním století.  

Kája 
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Komiks na pokračování 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Na rozhlednu 
dnes ale 
musím!  

Docela je tu 
bláto. Už mám 
skoro promočené 
boty. 

Je to sice ještě 
pořádný kus, 
ale to zvládnu!  

Áá, padááááááááám Auuu, to je bolest! 

Erika si vyšla ven...  
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Auuu, slyší mě 
někdo? 
Pomóóóóć! 

Ticho, neštěkej! Něco 
slyším.  

haf haf 
haf 

Eriko, jsi to 
ty? Co se ti 
stalo?   

Pomůžu ti a 
zkusíme, zda budeš 
moci jít.   

Au, to bolí.  
Počkej, pomalu.    

Díky!   

Adéla je venku se psem... 

za půl 
hodiny... 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Jé, Adélo! Spadla 
jsem a asi mám 
zlomenou nohu a je 
mně hrozná zima.  

Tak pojď na nohy.   

To se ti 
řekne., pojď.  

Tak pojď. Už je 
fakt pěkná 
kosa.    

Danielo, poběž 
rychle sem!  

za půl hodiny:  
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                                                                                                                    Adéla, Daniela, Sára 

    

    

Pokračování v lednovém čísle SchoolMagazine 

    

    

    

    

    

    

Nazdar holky, co tu 
podnikáte?   No, nazdar! Pojď, 

prosím, sem. Erika má 
něco s nohou.    

Počkat, vím rady! 
Ještě, že mě tu máte!   
Teď teprve oceníte 
můj mobil!     

Holky já fakt už 
nemůžu a je mně 
hrozná zima.    Tak to někdo 

zvedněte!     

Za chvíli 
bude 
tma.   
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JAN LUCEMBURSKÝ 
((((****10.srpna 1296 10.srpna 1296 10.srpna 1296 10.srpna 1296 ––––    + + + + 26.srpna 1346)26.srpna 1346)26.srpna 1346)26.srpna 1346) 

Jan Lucemburský se narodil jako jediný syn římského krále Karla VII. a 

jeho manželky Markéty. Vyrůstal na dvoře francouzského krále Filipa 

Sličného. Jeho otec se krátce po narození syna stal římskoněmeckým 

králem a začlenil ho tak do politiky.  

V roce 1307 navštívili Jindřicha VII. čeští vyslanci, nespokojení 

s vládou dosavadního krále Jindřicha Korutanského. Prosili ho, aby 

uvolil svého syna pro nástup na český trůn a vzal si poslední zástupkyni 

rodu Přemyslovců, Elišku Přemyslovnu. Jindřich nakonec svolil a Jan se 

nejprve 31.srpna zasnoubil s Eliškou a poté byl 7.února 1311 korunován českým králem. Nejdříve se 

v Čechách pokoušel vládnout tak, jako jeho otec celé říši, s tím však pohořel. Česká šlechta nechtěla 

tak silného krále. Však mu také v době jeho korunovace bylo čtrnáct let, takže velmi podléhal 

otcovým rádcům. V roce 1313 jeho otec zemřel a Jan začal vládnout v Čechách. Eliška Přemyslovna 

chtěla obnovit mír a prosperitu z dob Přemyslovců. Proto začala mít spory se šlechtou, které však byly 

brzy ukončeny. Její manžel zatím odjel do Lucemburska a odtamtud se rozhodl obsadit Čechy 

s armádou. Šlechta se mu však postavila na odpor a téměř přišel o svou korunu. S tímto sporem mu 

nakonec pomohl říšský král. O rok později se proti němu vzbouřila pražská šlechta a Jan ztratil 

o Čechy zájem.  

Během Janovy nepřítomnosti vlastně vládl v Čechách šlechtic Jindřich z Lipé. To se však lidem 

přestávalo líbit, a proto v roce 1333 přijel do Čech, Janův syn Karel, který byl pokřtěn jménem 

Václav. Král o tom nejprve nevěděl, poté mu však udělil titul markraběte moravského. Proto se tato 

doba nazývá jako „lucemburské dvojvládí“. To panovalo až do roku 1341, kdy se Karel stal 

nástupcem českého trůnu.  

Jan Lucemburský se zasloužil o vybudování Staroměstské radnice, jeho syn zase o pražské 

arcibiskupství.  

Jan Lucemburský byl však spíše diplomat. Například v roce 1322 získal Chebsko od Ludvíka. 

V letech 1319-1329 byla připojena Horní Lužice a roku 1335 část Slezska. Také byl aktivní v Itálii a 

získal několik italských měst. Roku 1335 se vzdal nároku na polský trůn, který mu náležel po 

Václavovi II., výměnou za peníze. Také však získal již celé Slezsko. V roce 1346 vyvolal volbu 

nového německého krále a jeho syn Karel byl zvolen římsko německým císařem Karlem IV.  

Ke konci svého života, v roce 1339, král oslepl. Do bitvy u Kresčaku, kde bojoval na straně Francouzů 

proti Anglii, vjížděl slepý, veden dvěma rytíři. Byla to tedy téměř jistá smrt. Francouzi bitvu prohráli. 

Uvádí se, že než zemřel, prý vyřkl král slova: „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!“ Král 

Jan Luucemburský je pohřben v Lucemburku v katedrále Panny Marie. 

                                                                                                                                                       Kája 
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Strašilky 

Strašilky  mají nejbližší příbuzenské vztahy ke kobylkám, 

sarančím a kudlankám. Vyznačují se tím, že velmi zdařile 

napodobují tvar i zbarvení větviček, trnitých klacíků nebo 

listů. Takovému zbarvení se říká kryptické neboli 

krycí.Většina druhů strašilek se vyskytuje alespoň ve dvou 

barevných variantách, obvykle zelené a hnědé nebo 

hnědošedé. Většina strašilek je větších než 50 mm, ale 

najdou se i druhy, které dorůstají až do velikostí větších 

než 250 mm, výjimečně až 550 mm. Strašilky jsou velmi 

různorodé. Dají se rozdělit do tří typů: typ hůlkovitý nebo větévkovitý, často neobyčejně 

úzký, štíhlý a dlouhonohý, tyto označujeme obecně jako pakobylky. Druhý typ je kratší a 

robustnější, přičemž tělo je pokryto trny nebo jinými výrustky, někdy i neobvykle velikými a 

mohutnými, tyto typy se označují jako strašilky v užším slova smyslu. Třetí typ připomíná jak 

zbarvením, tak i tvarem list, takové druhy obecně označujeme jako lupenitky.  

Protože nejčastěji chovaným druhem a nejvhodnějším pro začátečníky jsou pakobylky 

indické,tak si o nich něco povíme. Pakobylky patří mezi hmyz. Pakobylky indické mají 

hnědou častěji zelenou barvu a dokonale připomínají větvičky. Samička dorůstá 7 až 8 cm, 

sameček je menší.  

Pakobylku indickou můžete chovat doma v teráriu, které má jednu ze stěn z hustého pletiva a 

tím zajistíte dostatečné větrání . Jednou až dvakrát denně postřikovat. Pakobylky se z kapek 

vody napijí. Živí se listy  ostružníku, maliníku, růže. Když listy nebo větvičky namočíte do 

skleničky s vodou, krmení déle vydrží, ale ústí skleničky vyplňte molitanem či houbičkou, 

abyste zabránili utopení pakobylky.  

 

                                                                                                                                       Áňa 
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Black Eyed Peas  
 

Black Eyed Peas je populární americká skupina. Členy 

kapely jsou will.i.Am, Apl.de.ap, Taboo a zpěvačka Fergie. 

Počátky kapely sahají do roku 1992, když se na škole 

potkali William Adams a Allan Pineda Lindo a zjistili, že 

chtějí dělat podobnou muziku a to muziku ne zrovna 

nejznámější . Ml to být rap mixovaný s jazzem, a tak 

založili skupinu Tribaly nations. Nahráli i jedno CD, které 

ale nikdy nevyšlo.Následující léta kapela hrála po losangeleských klubech a získala základnu 

fanoušků. O tři roky později se skupina přejmenovala na Black Eyed Peas a zároveň vydala 

své první album s názvem Behind the Front.  

 

Stich 
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Soutěž o ceny 
    

    

Malujte, kreslete štětcem, tužkou nebo myší na PCMalujte, kreslete štětcem, tužkou nebo myší na PCMalujte, kreslete štětcem, tužkou nebo myší na PCMalujte, kreslete štětcem, tužkou nebo myší na PC  

 

princezny, sluhy, čarodějnice, Křemílka,  čerty, vodníka, detektiva, 
lenocha, Krtečka,... zkrátka nějakého vašeho oblíbeného knižního či 

filmového hrdinu nebo hrdinku.  

 

Soutěžní obrázky budou poté hodnoceny v žákovském hlasování. 

Všichni účastníci soutěže, kteří splní zadané soutěžní podmínky se mohou těšit 

na cenu za účast – týden ve škole bez ústního zkoušení.  Autor díla, které získá 

nejvíce hlasů, se ještě navíc bude těšit z věcné ceny. 

 

 

 

 

 

 

 

Své práce označte vaším  jménem, třídou, názvem postavy a knihy či filmu, kde vystupuje a 

odevzdávejte redaktorům SchoolMagazine, paní učitelce Němečkové nebo posílejte na adresu 

schoolmagazine@email.cz 

Uzávěrka soutěže je 15. ledna.  

                                                                                                                 Jája 
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PPPPro zasmáníro zasmáníro zasmáníro zasmání    

VtipyVt ipyVt ipyVt ipy     
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdenkošlap, Nataša, Jája 

 

Jede automobilista, když tu ho předběhne 
kuře. Automobilista přidá, ale nedokáže 
jej dohonit, pouze vidí, jak zaběhlo do 
statku. Dojede tam a ptá se statkáře, zda 
je to pravda, že má tak rychlé kuře.  
„Ano, mám, je speciálně vyšlechtěné, aby 
mělo velká stehýnka. “ „A neprojevuje se 
to na chuti?“ 
„Nevím, ještě jsme žádné nechytili!“ 
 

Ptá se dcera otce: „Kdy se indiáni 
malují válečnými barvami?“ Otec: 
„Když jdou do boje.“ Dcera: „Pozor! 
Máma se maluje!“ 
 

 
Leží moucha na zádech a klepe 
nožičkama. Letí kolem druhá 
moucha a ptá se: „Aerobic?“ První 
odpoví: „Ne biolit.“ 

Před školou stojí cedule s nápisem: 
NEPŘEJÍŽDĚJTE DĚTI! Druhý den 
přibude nápis: POČKEJTE SI NA 
UČITELKY! 
  

 
„Policie? Jel jsem autem a srazil jsem 
dvě slepice." 
„No, tak je položte na krajnici. Ať je 
další auta nerozmažou po vozovce.“ 
„Rozumím. A co mám udělat s jejich 
motorkou?“ 

 
 
Když jde bubák spát, každou noc se 
podívá do skříně, jestli tam není 
Chuck Norris. 
 
 

Baví se bruneta a blondýna. 
Bruneta:“Víš jak včera vypadl ten 
proud?“ Blondýna: „jo!“ Bruneta: 
„Tak já jsem zůstala hodinu ve 
výtahu!“ Blondýna: „to nic, to já 
zůstala čtyři hodiny na jezdících 
schodech“.  

 

V žákovské knížce čte otec: Umýt, 
smrdí! Otce to rozzlobí a odepíše  
Nečuchat,učit.  
 

„Pane doktor, náš syn si pořád hraje na 
písku a dělá bábovičky. Dá se to nějak 
léčit?“ ptá se matka.  
„Proč by se to mělo léčit?“ diví se lékař. 
„To je přece normální.“  
„My si to s manželem taky myslíme, ale 
snacha se s ním chce kvůli tomu 
rozvést!" 
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Týden po vydání tištěného SchoolMagazine si ho 

můžete přečíst na webových stránkách 
http://schoolmagazine.dobrodruh.net/  

 
Své články, obrázky, které chcete zveřejnit 

v SchoolMagazine, posílejte na  
e-mail: schoolmagazine@email.cz 

nebo osobně odevzdávejte redaktorům.  
   

 


