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Ať je hodně dárečků i 
u tvého stromečku, v 
každém ať je zabalen 
jeden šťastný všední 

den. 
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ÚVODNÍK 
Milí čtenáři, určitě se již moc a moc těšíte na dárky od Ježíška. Věřte, že vám je jistě přinese 
právě ON, i když možná v rubrice Příběh se dočtete něco jiného. Ale vždyť to znáte, je to jen 
povídání od naší redaktorky Káji. Přejeme vám, ať k vám Ježíšek najde cestu a splní vaše 
přání. A nezapomeňte si užít bohaté sněhové nadílky a vykročit tou správnou nohou do roku 
2011!  
                                                                                                           
 
                                                                                                                          Redakce SchoolMagazine 
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Redaktoři SchoolMagazine se představují 
 

V letošním školním roce SchoolMagazine tvoří osmičlenná redakce. Je to vlastně taková 

„staronová“ redakce. Z minulých let zůstali stateční vytrvalci Jana Štěrbová a Jitka 

Sedláková, Filip Šikula a David Šutera, nyní deváťáci. Nově přišly sedmačky Aneta 

Valachová, Karolína Sedláčková, Monika Danielová a ze šesté třídy František Šutera. 

Nesmíme ale zapomenout na dalšího stálého člena naší redakce a to na paní učitelku 

Němečkovou, která nám s tvorbou časopisu pomáhá a hlavně má s námi velikou trpělivost.  

Dnes se vám představím JÁ: 

Jak bych začala? Jmenuji se Jana a moje přezdívka je 

Jaňulka. Mezi mé záliby patří tenis, ráda si  povídám s 

kamarády a začal mě bavit i sloh, díky novinářskému 

kroužku, který mám v oblibě. V redakci jsem již třetím 

rokem a tvořit články mě stále baví. Při psaní článků si 

rozšířím slovní zásobu, přiučím se i něco z tvorby textu a z 

gramatiky. Svoji slovní zásobu si také zvyšuji čtením knih. 

Možná si myslíte, že čtení knih je staromódní a nudné, ale není tomu tak. Stačí si vybrat 

nějakou zajímavou knihu a zaberete se do jejího děje tak, že za jediný den ji celou přečtete. 

Mně se to už stalo několikrát! A hlavně nesmím zapomenout na cizí jazyky, ty mám ze všeho 

nejraději. Učím se je ráda a připadají mně jednoduché. Mám zatím základy tří cizích jazyků a 

to angličtiny, němčiny a francouzštiny, ale ráda bych se jich naučila ještě více.  

Tak to je vše, co jsem vám o sobě chtěla napsat, ale pokud vás ještě něco zajímá, tak mně 

napište do redakce SchoolMagazine a na dotazy vám ráda odpovím.  

Dnes se vám představím také JÁ:  Jmenuji se Jitka Sedláková a mé 

články v časopise si můžete přečíst pod přezdívkou Jituše. Na jídlo 

mám ráda těstoviny. Oblíbené barvy jsou u mě právě podle nálady, 

patří mezi ně červená, černá, fialová, zelená, modrá. Ráda 

poslouchám písničku My chemical romance-Na Na Na, pitbull-

hotel room...Líbí se mně večerníčky Krteček,  Pat a Mat, Matylda. 

Mezi sporty, které mám ráda, patří plavání, běhání, lyžování a 

míčové hry. Mým oblíbeným dnem je pátek :-).   
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Školní okénko 

SchoolMagazine vyjel na soutěž 

V listopadu se konala celostátní soutěž školních 

časopisů, do které jsme náš Schoolmagazine 

přihlásili. Náš časopis postoupil do finále, a tak jsme 

měli možnost  jet do Brna na setkání s ostatními 

školními redakcemi, zúčastnit se workshopů na 

různá témata a slavnostního vyhlášení Nejlepší 

školní časopis roku 2010. A tak jsme jeli! 

Dne 26. 11. se v Brně v budově Krajského úřadu 

sešel velký počet redaktorů školních časopisů a to až 

takový, že prostory nestačili. Vid ěli jsme spoustu 

školních časopisů, které tvoří na jiných školách. 

Nad některými časopisy jsme žasli údivem, např. 

tisk na křídovém papíře, celostránkové barevné ilustrace, příspěvky od většiny tříd na škole, 

zajímavé rubriky. U jiných časopisů jsme byli vděčni za ten náš výtvor. Po prohlídce časopisů 

jsme se účastnili workshopů. Někteří z nás byli na workshopu s tématem, jaký má být 

žurnalista, na jiném worshopu jsme měli možnost poznat, jak nám média mohou zkreslovat 

realitu. Po načerpání nových zajímavých informací jsme poobědvali bagetu. A pak již bylo 

slavnostní vyhlášení vítězů, sál byl přeplněný, sedělo se a stálo, kde se dalo a někteří se tam 

ani nevešli. Předávání diplomů se tedy ve většině případů konalo posíláním z ruky do ruky. 

Ale předávání či posílání, nejdůležitější je to, že najednou byl vyhlášen i název našeho 

časopisu a než jsme se stihli vzpamatovat, v rukou jsme již měli diplom s oceněním od 

časopisu Remix za celkový vzhled našeho časopisu. Nezůstali jsme ale pouze u jednoho 

diplomu, ale diplomy za Nejlepší článek měsíce ještě získala Karolína Sedláčková a Radek 

Janeček za jejich příspěvky, které byly v SchoolMagazine v měsíci únoru a v březnu otištěny. 

Radost z diplomů byla veliká, ale až získáme diplom Nejlepší časopis roku, tak bude ještě 

větší, to vám slibujeme :-)!      
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První pomoc 

V prosinci se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili povídání o poskytování pomoci zraněnému. Dozvěděli 

jsme se například jak poskytnout první pomoc raněnému elektrickým proudem, co a jak dělat 

když zraněný má zástavu srdce, nedýchá, jak zajistit tepenné krvácení a spoustu dalších 

užitečných rad. Nejen, že jsme poslouchali nové informace, ale také jsme se dozvěděli i různé 

zajímavosti přímo z terénu, se kterými se přednášející setkal a měli jsme též i možnost si vše 

prakticky (naštěstí jen jako a na figuríně) vyzkoušet.   

Vánoční trhy 

První neděli adventní se v Olešnici konají vánoční trhy. Také letos se pravděpodobně nejen 

nejmenším nejvíce líbila ukázka výcviku dravých ptáků, 

neboť v době konání se kolem prostoru u kašny sešlo 

alespoň na pět set diváků. Návštěvník trhů měl také 

možnost zavítat do Městské knihovny, v  Mateřském 

centru Hastrmánek si mohl pohrát, nebo zapřemýšlet nad 

hlavolamem a pokud si chtěl něco pěkného vytvořit, pak 

mohl zavítat do nově otevřeného Komunitního centra 

Rafael, kde si mohl vyrobit vánoční ozdoby, přání nebo 

svícen. Na náměstí řada stánků s výrobky, dobrotami a 

nápoji byly také pro každého, kdo na náměstí přišel jistě 

zajímavé.   

Nebe a peklo ve škole 

Dne 6. prosince, svůj svátek přišel s námi oslavit svatý Mikuláš. Ale nepřišel sám! Přišli i 

čerti, prý kdyby tu někdo zlobil. Co myslíte, 

zlobil někdo?  Několik dětí už si málem s 

sebou do pekla na výpomoc a převýchovu 

odnesli, ale nakonec přece jen slibování a 

přímluvy spolužáků zabraly, a tak pytel opět 

otevřeli. A Mikuláš, hodný to muž, všechny 

děti podělil sladkostmi a připomněl jim, že 

mají být hodné, neboť za rok se zase objeví.  
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Předvánoční vystoupení 

Navečer dne 9. 12. v kulturním domě 

v Olešnici zavládla sváteční předvánoční 

atmosféra. Hrál tady totiž symfonický 

orchestr ZUŠ Letovice (hrají v něm i 

naše spolužačky :-)) a zpíval náš dívčí 

sbor Campanela. Nejprve zazpíval sbor 

Campanela, poté se rozezněly tóny 

fléten, houslí, klarinetů, bas a další řady 

nástrojů a mistrovsky zaznělo několik 

skladeb. Závěr vystoupení tvořilo 

společné hraní a zpívání vánočních koled, při kterém měli možnost si zazpívat i diváci. Veliký 

potlesk diváků byl všem účinkujícím potvrzením, že vynaložené úsilí při tříměsíčním 

společném trénování na vystoupení, se vyplatilo.  

 

Vánoční besídka  

 

Vystoupení se zpěvem koled, tancem, 

divadelních scének v podání žáků z naší 

školy jistě již každému divákovi 

připomnělo, že Vánoce už klepou na 

dveře a za týden přijde Ježíšek.  
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Rozhovor s paní učitelkou Bílkovou 
 

 
Rozhovor s paní učitelkou Bílkovou jsme vedli již v  říjnu, tedy po necelých dvou měsících 
jejího působení u nás na škole. Protože paní učitelce je stále do zpěvu, tak doufáme, že se jí na 
škole pořád stejně líbí.  
 
 
Co učíte na naší škole a jak se Vám tu líbí?  
Učím hudební výchovu a češtinu. Jsem zatím spokojená.  
Učila jste ještě někde jinde než v Olešnici? 
Učila jsem na základní škole v Kunštátě a předtím ještě dva měsíce na záskok za paní učitelku 
v Boskovicích. 
Na jaké hudební nástroje hrajete? 
Na klavír, trošku na kytaru a na flétnu.  
Jaká skupina se Vám líbí? 
Tak třeba Kabát. 
Proč? 
Tak jednak mají zajímavé texty, které o něčem jsou, něco vypovídají  celkem dobře zpívají, 
ale v závislosti na tom rocku, co hrají.  
Jaká je Vaše oblíbená kniha?  
Těch je víc, ale asi nejoblíbenější asi od Agathy Christie. 
Které jídlo je Vaše nejoblíbenější? 
Svíčková. 
A které nemáte ráda? 
Hrachovou kaši.  
Co ráda děláte? 
Čtu, v létě jezdím na kole a v zimě na běžkách.  
Díváte se na Talentmanii? 
Když mám čas, tak ano. Ale ne, že bych se cíleně na ni dívala.  
Přihlásila byste se tam? 
Ne! V životě, ne. 
A kdyby Vás někdo přihlásil, šla byste tam? 
Tak taková příhoda se mně už stala. Už jsem byla přihlášená do Superstar, ale nešla jsem tam. 
 
 

Děkujeme za rozhovor 
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MOJE NEJ VÁNOCE  
 

 
Když se řekne „nej“ Vánoce, každého hned napadnou ty Vánoce z dob, které si už téměř 

nepamatuje, Vánoce přibližně do šesti let. V té době se člověk před každoroční štědrovečerní 

procházkou, která se obvykle koná ještě před večeří, bál, zda-li si to s ním Ježíšek nerozmyslí 

a nevrátí mu dopis za okno, což by znamenalo, že zůstane bez dárků. 

Po překonání šesti let už si to člověk umí v hlavě sám srovnat a již ví, že nějaký ten dárek 

přeci jenom dostane. No a potom je ještě třetí období, do kterého se řadí i moje nejlepší 

Vánoce. Je to doba přibližně od deseti let, kdy člověku rodiče prozradí, že neexistuje žádný 

nadčlověk, kterého nazýváme Ježíšek, který by dokázal obdarovávat děti hmotnými dary 

minimálně v celém Česku. Do té doby nad tím člověk nijak zvlášť nepřemýšlí, že ten Ježíšek 

musí mít asi pěkné svaly (vždyť přeci nosí stromečky!), ocelové nervy (já bych asi byla 

24.12. na pokraji zhroucení…), dobrý organizační smysl a moc dobré srdce, když obdaruje na 

poslední chvíli i toho největšího zlobivce. Když pak zjistí, že je to pouze odůvodnění proto, 

jak rychle utratit velké množství peněz a především roztomilá tradice, uvědomí si, že i kdyby 

se každý den houpal na lustru, nedělal úkoly a byl hrozně drzý, přeci jenom by něco dostal.  

Moje „nej“ Vánoce jsou tedy minulé Vánoce, kdy jsem zjistila, jak to s těmi dárky vlastně je. 

Je to zvláštní, správně by mně to mělo pokazit moji iluzi o krásných Vánocích tím, když si 

uvědomím, kolik peněz a času na ně vlastně padne. Přesto, či snad právě proto, to byly moje 

dosud nejlepší Vánoce. Byly v podstatě stejné jako ostatní, ale přeci jenom jiné. Stejně jako 

vždy nám od začátku adventu vyhrávaly koledy, stejně jako vždy jsem s mamkou pekla 

cukroví, stejně jako vždy jsme Štědrý den strávili doma. Ale taky jsem poprvé s taťkou 

zdobila stromeček a zjistila jsem, že chudák mamka stráví téměř celou noc na Štědrý den tím, 

že při neustálém „hoblování“ filmu Láska nebeská v DVD přehrávači balí dárky.  

A všechny tyhle věci mně ještě víc dotvořily idylu opravdových, pohodových Vánoc. Za tu 

dobu, co jsem na světě, už jsem si zvykla na to, že Vánoce byly klidné a bílé možná tak 

v dobách pana Lady, když roubené chaloupky zapadly do jednoho a půl metru sněhu a lidé 

nikam nemohli. Ale… O Vánocích jsem šťastná. Ze všeho, a to tak, že si koledy snad zpívám 

i v noci. Vždyť Vánoce jsou jednou za rok. Tak je třeba si jich pořádně užít! 

Kája 
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Vánoce 
 
 
Betlém 

Betlém je město na Západním břehu Jordánu 
pod palestinskou správou, přibližně 10 km 
jižně od Jeruzaléma. Narodil se zde Ježíš 
Kristus. Nejvýznamnější památkou je chrám 
Narození Páně, jedna z nejstarších 
křesťanských svatyní postavená na místě 
Ježíšova narození svatou Helenou, matkou 
byzantského císaře Konstantina Velikého.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Betlémské světlo 

Myšlenka šířit Betlémské světlo vznikla v roce 1986 ve studiu 
hornorakouského rozhlasu v Linci. V Česku se tento novodobý 
vánoční zvyk šíří od prosince 1989. První světlo přivezli do 
tehdejšího Československa čeští exiloví skauti z Rakouska. Plamínek 
zažehnutý v místě narození Ježíše Krista a nazvaný Světlo přátelství 
putuje ve speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince, 

odkud se předává do 25 zemí světa a také institucím, například Evropskému parlamentu nebo 
OSN. Do Česka přiváží Betlémské světlo junáci, skauti. Betlémské světlo představuje 
především postavu Ježíše Krista, který se narodil v městě Betlémě. Ježíš je na různých 
místech Písma svatého nazýván Světlem, tudíž o vánočních svátcích, kdy si připomínáme 
narození Ježíše Krista, je to v posledních letech spojeno také s tímto zvykem, že se z Betléma 
rozváží světlo do celého světa. U nás v Olešnici se betlémské světlo bude letos roznášet opět 
na Štědrý den ráno.  

 

 
 
 
 

Čtrnácticípá stříbrná hvězda 
označuje místo narození Ježíše v 

chrámu Narození Páně 
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Jesličky 

Zvyk stavět v našich kostelech a domácnostech betlém souvisí s 
úctou k místu narození Spasitele, která je velice starobylá. Její 
kořeny sahají až k životu sv. Jeronýma, jenž se roku 385 odebral z 
Říma do Betléma, kde žil v blízkosti betlémské jeskyně až do své 
smrti roku 420. Zde, na místě, kde se narodil Pán Ježíš, vznikl také 
jeho překlad Písma svatého do latiny a většina jeho listů. Jesle, ve 
kterých byl narozený Spasitel světa, měli podle sv. Jeronýma ve 
veliké úctě už  první křesťané. Zbožná císařovna sv. Helena je pak 
nechala umístit do stříbrné schrány a v roce 642 byly přeneseny do 

Říma. Své místo nalezly v podzemní kapli baziliky Sancta Maria Maggiore. Každoročně je 
pak věřící uctívali, když byly o vánočních svátcích vystavené spolu s obrazem Ježíška na 
slámě. 
Nadšeným ctitelem božského Jezulátka byl sv. František z Assisi. Uvádí se, že na Vánoce 
roku 1223 zbudoval v lese poblíž Grecia chlév s jeslemi, do kterých položil na slámu sošku 
milostného Jezulátka. K jeslím pak přivedl také živého vola a osla. U jesliček pak spolu se 
svými řeholními spolubratry i lidmi z širokého okolí slavili v noci narození Spasitele mši 
svatou. Velice brzy se tato vánoční pobožnost rozšířila i do dalšího křesťanského světa. Ke 
konci 18. století, v době osvícenství, jesličky opustily kostely a ujaly se na vesnicích i ve 
městech mezi prostým lidem. K základním figurkám - Ježíškovi v jeslích, Marii, Josefovi, 
volu, pastýřům se stády a třem mudrcům - si lidé přidávali i další postavy ze svého nejbližšího 
okolí. Postavy byly zasazeny do mnohdy fantastické krajiny. Materiály, z něhož se betlémy 
stavěly byly rozmanité. Betlémy byly papírové, ručně malované, vyřezávané ze dřeva nebo 
modelované z různých tvárných hmot. I v betlémářství se vytvořily v průběhu staletí četné 
krajové rozdíly, jak v pojetí, tak i v materiálu. 

Vánoční stromeček 

Vánoční tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes, pochází z německých 
měst. Zpočátku nebyl zdoben svícemi. Jedna z prvních zpráv o ozdobeném 
osvětleném stromku v místnosti je v brémské kronice z roku 1570. Nejdříve 
bychom jej našli v cechovních a řemeslnických domech. Do soukromých 
prostor začal pronikat až v polovině 17. století. V 19. století opouští 
německé prostředí. Ujímá se nejprve ve městech, poté na venkově, většinou 
ho přijímají dříve protestanté než katolíci. Katolická církev považovala 

zpočátku zdobení stromů za pohanský zvyk. V Česku nemá vánoční stromek dlouhou tradici. 
Poprvé jej postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel pražského Stavovského divadla Jan 
Karel Liebich na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se však začal prosazovat jen 
pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století v bohatých pražských měšťanských rodinách. Na 
vánočních trzích se sice začaly prodávat z Německa dovezené umělé stromečky vyřezané z 
kartonu nebo tenkých prkének, ale kupující o ně nejevili příliš veliký zájem. Více se ujaly 
živé stromečky, smrčky, jedličky nebo májky ozdobené sladkým pečivem, perníkem a 
především ovocem – jablky nebo hruškami, mandlemi či rozinkami. Zřejmě roku 1860 se na 
stromečku v Čechách poprvé rozsvítily lojové svíčky. Do venkovských stavení pronikaly 
ozdobené vánoční stromečky ještě pomaleji. Až do první světové války bývala v mnoha 
domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová větev. 
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Jmelí 

Lidé si jeho zelené, postříbřené či pozlacené snítky nejčastěji připevňují na lustr, případně nad 
dveře. Zřejmě proto, že pod zavěšeným jmelím má muž právo políbit jakoukoli dívku či ženu. 
Nebo proto, že „kdo se pod jmelím políbí, druhému se zalíbí“ a jejich láska bude po způsobu 
jmelí věčně zelená. Každopádně darované jmelí nosí štěstí, a tak se při vánočních návštěvách 
se hodí s sebou jmelí přinést. 

 

Koledy 

Na koledu se o Vánocích chodilo o Štědrém večeru, na 
svátek sv. Štěpána, na Nový rok, o dni sv. Tří králů a 
někde i na Hromnice. Slované přijali název koleda 
podle názoru L. Niederleho z latinského slova 
Calendae (kalendy), označujícího první lednové dny, 
kdy se slavil slunovrat. Z kalend se stala kolenda, 
koleda". Staroslověnské slovo koleda znamenalo prý 
také novoroční den. Balkánské národy nazývaly 
kalendou pohanské oslavy zimního slunovratu se zpěvy 
a průvody.. Koledy ve středověku šířili po celé Evropě 
potulní žáci, často účinkující v oblíbených vánočních 
hrách. O vánočních svátcích byly slyšet na trzích, v 
klášterech, domech bohatých měšťanů i šlechtických 
palácích.  
V Čechách je starodávný obyčej koled a koledování 

doložen ještě v předhusitských dobách. Vzdělaný mnich Jan z Holešova sepsal v 
Břevnovském klášteře více než před půl tisíciletím spis Štědrý večer, v němž zachytil vánoční 
obyčeje a zvyky našich předků. Neopomněl popsat ani vánoční píseň, která se tehdy zpívala: 
vele, vele, stojí dubec uprostřed dvora. O mnoho mladší není ani koleda Narodil se Kristus 
Pán, která vznikla z latinské duchovní písně Ave hierarchie coelestis (Buď pozdraveno, 
kněžstvo nebeské).  

 

Pouštění lodiček  
Na Vánoce je zvyk pouštění lodiček z ořechových skořápek. 
Ořechová lodička se zapálenou svíčkou se vypustí do nádoby s 
vodou. Její plavba předznamenává životní dráhu toho, kdo ji vyslal. 
Když vydrží dlouho svítit, čeká majitele život dlouhý a šťastný. 
Jestliže se lodička pustí na volnou vodu, dotyčný se vydá na cesty, 
drží-li se při břehu, zůstane doma. 
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Komiks 
2.díl 

Lucii se ve škole horší prospěch, její nejlepší kamarádka Petra jí přebrala kluka. Na (ne)štěstí 
se skamarádí se spolužačkou Ester, která ji pozve do své party. 

 
 
Ve škole: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vítám tě, 
dáš si s náma 

něco? Napij se! 

V tom něco plave? 
Tohle já pít snad 

ani nebudu. 

Petra je 
podrazačka 
už se s ní 
nebavím 

Co se 
vlastně 
stalo? 

Chodila jsem s  
Jardou a Petra 

mně ho přebrala 

Hmm.. 
To není moc  
kamarádský. 

S ní jsem 
skončila. 

Půjdem dneska 
zase někam? 

Jo,jasně 
představím tě 

partě. 

Tohle je 
Lucka. 

Ahoj.  
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Ber nebo nech 
bejt! Ale snad 
chceš patřit do 

party! 

Jak chceš.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Druhý den: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ty, jo, ale 
nebylo to 

nejhorší. Co to je 
vlastně?  

Po včerejšku 
jsem totálně 

unavená 

Přesně tak, ale vše 
tě mohu naučit.  

Chutnalo, co? To 
je výrobní 
tajemství.    

Teď ty, dnes už 
nás snad 

neodmítneš! 

Ne, nechci a 
už musím jít. 

Nevím, ale chce to asi 
trénink, jako vše. 

Jdeme, ještě musím 
napsat matiku.    

Na matiku už kašlu, 
jsem hotová. Ale do 
večera budu fit a jdu 

zase s vámi.  
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Panenka Barbie 

 

Začátky Barbie sahají až do třicátých let minulého století. Je to příběh, 

jaký jsme už všichni někdy slyšeli: jedna dívka Ruth potkala mladého 

studenta jménem Elliot a zamilovala se do něj. Dokončila střední školu a 

měla sny o své velkolepé budoucnosti v opravdovém světě. Chtěla jít 

studovat vysokou školu, ale její rodiče chtěli, aby se spíš držela tradice, 

vdala se a založila rodinu, než aby trávila další roky studováním. Dívka 

se rozhodla jak pro studium, tak pro rodinu. Mladému manželskému páru 

Ruth a Elliot Handlerovým se narodili dvě děti, holčička Barbie a syn 

Ken. V polovině 40. let vlastnili Handlerovi firmu na výrobu dřevěných 

rámů na obrazy. Elliot a jeho obchodní partner vyráběli a Ruth měla na starosti prodej. Elliot 

začal z odřezků dřeva vyrábět malý nábytek pro panenky a to byl začátek jejich obchodu s 

hračkami.Bylo to v roce 1945, kdy Ruth a Elliot přizvali svého blízkého přítele Harolda 

Mattsona, aby spolu založili společnost vyrábějící nejznámější a nejúspěšnější panenku, která 

kdy byla. Svoji firmu nazvali MATTEL - složeninou jména MATTson a ELliot.  

V polovině 50. let si Ruth při návštěvě Švýcarska koupila německou panenku Lilli, která byla 

prvně vyrobená v roce 1955. Byla oblečená podle jedné známé postavy z příběhů, jaké 

vycházely v německých novinách Bild. Lilli byla vyrobená z tvrdého plastu,  měla dlouhé 

vlasy, náušnice, boty a dalo se na ni sehnat spousta šatů. Právě Lilli se stala  tou panenkou, 

která inspirovala Ruth Handlerovou, aby vytvořila panenku Barbie. Ruth věděla, jak by měla 

její Barbie vypadat. S pomocí techniků a inženýrů z Mattelu se narodila první Barbie. Ruth 

potom najala módní návrhářku Charlotte Johnsonovou, aby vybavila šatník pro Barbie. 

V roce 1958 získala Barbie patent. Byla to panenka, jaká v těch letech neměla obdoby. Byla 

ohebná, souměrná a krásná, a to všechno při výšce  28 cm. A můžeme říci, že oblíbená 

zůstává i dnes.  
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Lenochod dvouprstý 
 

Lenochodi dvouprstí mají dlouhou a hustou hnědavou srst, 

která roste opačným směrem, než je obvyklé. To lenochody 

chrání před deštěm, jelikož může voda stékat směrem od 

břicha ke hřbetu a na zem a tudíž se srst nepromočí. V 

přírodě mají srst zelenavou, což však nezpůsobuje barvivo 

srsti, ale zelené řasy, které na lenochodech rostou na 

povrchu ve zvláštních žlábkách a poskytují jim tak 

ochranné zbarvení. Tělo dorůstá na délku přibližně 60 až 64 

cm a hmotnost se pohybuje kolem 6 - 8 kg.Lenochodi mají dlouhé končetiny s dvěma (na 

předních končetinách) a třemi (na zadních končetinách) zahnutými drápy, které slouží jako 

háčky při zavěšování na stromech. Lenochodi dvouprstí nemají ocas, který ve vývoji pomalu 

zcela zakrněl. Mají celkem dvacet zubů,které nejsou potažené sklovinou, ale řídkou a 

pórovitou zubovinou, do které pronikají šťávy z potravy, a proto také mají zuby tmavohnědou 

barvu.  

Spatřit lenochoda dvouprstého v přírodě je velice obtížné, jelikož žijí nehybně v hustých 

spletích větví a listů v deštných pralesech. Lenochodi se dostali do všeobecného povědomí 

především kvůli své „lenosti“. Lenochod však není jen pomalé zvíře a v korunách stromů 

může zdolat i větší vzdálenost, než 3 km/hod. Je aktivní převážně v noci. Lenochodi nemají 

nijak zvláště vyvinut zrak a proto se při hledání potravy, kterou se stávají především listy, ale 

i větvičky a plody, zřídka kdy i drobní obojživelníci nebo plazi, spoléhá na skvěle vyvinutý 

hmat a sluch. Lenochodi dvouprstí žijí až na období rozmnožování samotářským životem. 

Když následuje doba rozmnožování, začnou samci vydávat zvláštní, vysoké a lidským uchem 

neslyšitelné zvuky, kterými láká samice. Samice je březí 240-325 dnů a poté rodí ve větvích 

stromů jediné mládě, které se svými drápy celý následující rok pevně drží na břiše své matky. 

Mláďata se nejprve od matky liší zbarvením, mají výrazně tmavší srst.  

 

Jaňulka 

 

Zdroj textu a obr.: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lenochod_dvouprstý 
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PSH 
 
 

Tato legendární česká skupina PHS, nebo-li Peneři Strýčka 

Homeboye, se svým přínosem pro hip hopovou kulturu (ať 

už jde o rap, nebo graffity) zapsala do kroniky a do paměti 

každého posluchače rapu. Skupina složena ze dvou MC´s 

(Orion, Wladimir) a jednoho DJe (Mike Trafik – dříve 

Richard) se na scéně objevila v době, kdy bylo slovo rap 

v Čechách pouze vdáleným pojmem. ,, East Side Unia I“ a Penerský track ,, Jižák Jižák“, jež 

vyšla v roce 1998 pod taktovkou Orionového Terroristy, přesvědčila posluchače, proč by měl 

začít český rap. O dva roky později přišel comeback s názvem ,, Penerský Desert“ na 

kompilaci ,, East Side Unie II“.  Po několika singlech a demech začali být PSH vystavováni 

tlaku posluchačů, kteří čekali na první počin. Po roce od Unie III vyšel jejich debut ,, 

Repertoár“ s beaty od Wiche, který se tu stal klasikou. Do teď se nedá zapomenout na track ,, 

Praha“ a Hlasuji Proti“. Jejich plodnost nepřestala ani po vydaní jejich desky, důkazem toho 

byl i remix na ,,Prahu“ v roce 2002 a ,,Bys Chtěl Víc“ z posledního vydání ,,East Side Unie“. 

DJ Richard odchází ze skupiny a novým členem a DJem se stává Mike Trafik. Dalším 

bonusem do síně slávy Penerů se stává sólovka Oriona ,,Territorium 1“, u které už název 

napovídá, že se musí posluchač připravit na pokračování. Wladimír 518 se tou dobou věnoval 

spíše graffity a Mike Trafik své DJ kvality na akcích a soutěžích.  

 

 

                                                                                                                          Jaňulka 

 

 

 

 

Zdroj textu a foto: www.osobnosti.cz 
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PPPPro zasmáníro zasmáníro zasmáníro zasmání    

VtVtVtVt ipyipyipyipy     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filip 

 

Učitelka se ptá: „Pepíčku, proč mi 
ukazuješ fotku tvého otce?” 
A Pepíček na to: „Vždyť jste říkala, 
že byste chtěla vidět toho blbečka, co 
mi napsal domácí úkol.” 

Farář se ptá na hodině náboženství 
dětí: „Kdo chce jít do nebe?” 
Hlásí se všichni kromě Pepíčka. 
„Proč ty do nebe nechceš?” 
„Protože maminka říkala, že mám jít 
ze školy rovnou domů!” Žák: „Pane učiteli, nemohu přečíst, 

co jste mi napsal pod slohovou 
práci!” 
Učitel: „Napsal jsem ti tam, piš 
čitelněji.” Specialista Microsoftu se zúčastnil 

střeleckého kursu. Dostal 
bezpečnostní instruktáž, pušku, 
náboje. Vystřílel deset ran a od cíle 
mu hlásí, že žádná kulka nezasáhla 
terč. Střelec se zadívá na pušku, pak 
na terč. Znovu na pušku a na terč. Dá 
prst před hlaveň, stiskne spoušť. 
Podívá se na krvácející zbytek prstu a 
volá k cíli: „Tady je všechno 
normální, chyba musí být na vaší 
straně…“ 

K Novákům přijde prodavač 
vysavačů. Na zem vysype spoustu 
odpadků a říká: „Všechno, co ten 
vysavač nevysaje, sním.” 
„Tak to vám přeji dobrou chuť, od 
včerejška nám nejde proud.” 

Tři kamarádky si povídají, co dají 
manželům k Vánocům. „Pořídila 
jsem mu věc, která udělá stovku za 
deset vteřin, je to Honda.“ „To já mu 
koupila věc, která udělá stovku za pět 
vteřin, je to Porsche!“ A třetí povídá: 
„Pche, já mu koupila věc, která udělá 
200 za sekundu, je to osobní váha! “ 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: 
„Pepíčku, zapal vánoční stromeček.” 
 Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A 
svíčky taky?” 
 
 

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné 
náladě. Zeptal se předvedeného muže: 
„Za co jste tady?“ 
 „Za předčasné vánoční nákupy.“ 
 „To přece není žádný přestupek. Jak brzy 
jste nakupoval?“ 
 „Dvě hodiny před začátkem otvírací 
doby.“ 
 

Co ti dal manžel pod stromeček?" - 
„Norkový kožich!“„A sedí? “ 
 „Jo, oni tam měli schovanou 
průmyslovou kameru! “ 
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Ať o Vánocích máte pravou sváteční pohodu,  
ať se radujete z nadělených dárků, zkrátka, ať 
prožijete krásné chvíle, na které budete rádi 

vzpomínat. 
 
 

                                                        přejí redaktoři  SchoolMagazine 
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Minule jsme se ptali:  

 
Jaká je vaše oblíbená plyšová hračka? 

 
Na webových stránkách http://schoolmagazine.dobrodruh.net 

jste hlasovali (údaje k 21.12) 
 

opička ..................18 
 

pejsek ..................18 
 

kočička ..................18 
 

tygřík ..................18 
 

medvídek ..................22 
 

jiná .................. 20 
 

 
 
 

SCHOOLMAGAZINE SE TĚŠÍ NA VAŠE POSTŘEHY, 
NÁVRHY, PŘIPOMÍNKY, POCHVALY, KOMENTÁŘE, 

VLASTNÍ TVORBU! 
Pište nebo hlasujte na:  

schoolmagazine@email.cz 
http://schoolmagazine.dobrodruh.net 
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