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ÚÚÚÚvodníkvodníkvodníkvodník
 
Milí pedagogové a žáci,  
 
poslední den školního roku je tady a je tu také závěrečné číslo školního časopisu.   

Dříve než se rozhodnete otočit na další stránky časopisu, chci poděkovat. 

Děkuji za vaše postřehy, rady a reakce, které jste nám redaktorům sdělovali. Děkuji všem, 

kteří se nebáli vzít pero do ruky a napsat článek do časopisu nebo nakreslit obrázek, či nám 

poskytnout fotografii ze školních akcí. Poděkování patří vám, kteří jste se nezalekli dotěrných 

otázek a přispěli jste do rubriky Rozhovor, stejně tak děkuji i vám, kteří jste neodvrátili tvář 

před zábleskem fotoaparátu.  

Chci také poděkovat redaktorům, kteří se v letošním roce rozhodli, že chtějí vydávat školní časopis- 

Jitce, Kristýně, Janě, Katce, Sabině, Aleně, Adéle, Davidovi a Filipovi, za jejich odvahu při získávání 

článků, jejich nápady, kterými dotvářeli kvalitu časopisu a hlavně za snahu, trpělivost a výdrž při 

tvorbě.  

Za celou redakci mohu napsat, že si vážíme vás věrných čtenářů, neboť jste pro nás byli vždy 

povzbuzením, že školní časopis má smysl vydávat. Například třeba právě včera odpoledne. 

Venku hřálo sluníčko a já ve sborovně při tisku časopisu. Připadala jsem si jako v zajetí bez 

kyslíku, už jsem si říkala, že to snad vzdám a časopis nevydáme. Tu mně ale přišel email, ve 

kterém byla věta - Těšíme se na vaše poslední číslo časopisu. Cožpak to lze zklamat čtenáře?   

Přeji vám všem krásné prázdniny!  

 

 
                                                                                                                    Lenka Němečková 
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                                       Školní okénk o 

Beseda o (ne)kouření 

Ve středu 19. 5. 2010 se konala pro žáky  

5. a 6. tříd beseda o (ne)kouření. Pro nás 

žáky opět jedna z mnoha příležitostí, jak se 

něco dozvědět, a přitom se neučit. Na 

začátku jsme se s paní seznámili a dozvěděli 

se, jak beseda bude probíhat. Dvouhodinový 

program měl dvě části. První hodinu jsme 

hráli hru, v druhé hodině jsme si povídali 

proč lidé kouří, proč je škodlivé kouření, 

dokonce jsme na jednom pokusu měli možnost vidět, jak to vypadá v plíci po vykouření jedné 

cigarety. Na konci jsme soutěžili, kdo získá nejvíce kartiček za správné zodpovězení 

zadávaných otázek. Na rozloučení každý dostal nálepku s obrázkem krávy, která má cigaretu 

v puse a sloganem „Vole, vole, nebuď jako já“. 

 Beseda byla velmi poučná a většina z nás si řekla, že s kouřením začínat nebudeme.  

Atletické zápolení o pohár starosty 

Pro první a druhý stupeň se 7. a 8. června 

uskutečnilo sportovní dopoledne.  Všichni se 

snažili předvést nejlepší výkon a komu se to 

podařilo skutečně nejlépe, zasloužil si medaili a 

diplom. Tím však ocenění nekončí. Třída 

s nejvyšším součtem bodů se ještě může těšit na 

získání poháru starosty města. Která třída ho 

získá, zatím netušíme, ale co když to bude právě 

ta moje nebo snad tvoje třída?   
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Mě přinesl čáp 

Jedno páteční dopoledne se žáci druhého stupně 

sešli v kině na promítání filmu Mě přinesl čáp a 

poté následné besedy s jeho tvůrci a herci.  

Film natočili studenti, kteří jsou členy NSFS-

nezávislé studentské filmové seskupení.  

Ve filmu amatérský divadelní kroužek nacvičuje 

novou hru. Jedním z herců je Emilka, sestra 

autistické holčičky Viktorky, která s Emilkou ráda 

divadlo navštěvuje. Tom, který v divadle sbírá 

fotografický materiál na svou ročníkovou práci, je 

naprosto unešený Viktorčiným výtvarným nadáním a začíná se o Viktorku více zajímat. 

Z reakcí Viktorky, z vyprávění její sestry, jejích kamarádů má divák možnost seznámit se a 

poznat některé projevy autistického chování. 

Film i následné povídání se nám líbilo a některé odpovědi na dotazy, které v průběhu besedy 

zazněly, si můžete přečíst v rubrice Rozhovor.     

Poznej své přátele 

Dne 25. května v rámci projektu s názvem 

Poznej své přátele, který byl schválen 

regionem Bílé Karpaty ve spolupráci se 

slovenskou Místní akční skupinou 

Kopaničiarsky región, jsme měli možnost 

poznat přátelé ze Slovenska. Cílem 

projektu má být vzájemné poznání 

sousedů za hranicemi, jejich dovedností, 

tradic a zvyků obou regionů.  

V pátek jsme měli možnost se seznámit s žáky z města Stará Tura a zhodnotit jejich 

dovednosti s těmi našimi. Nejprve jsme se utkali ve sportovních disciplínách. Překvapením 

pro  nás bylo, že někteří ještě nikdy neabsolvovali skok do dálky s rozběhem. A tak díky :-( 

instrukcím pana učitele Rešky se to naučili tak, že nakonec obsadili druhé a třetí místo v této 

disciplíně. Na nás ale zlato zůstalo! Poté jsme se bavili v kulturním domě nad hudebním 
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vystoupením. Slováci nás potěšili velmi pěkným tanečním vystoupením a zpěvem u cimbálu. 

Doufáme, že je ani náš pěvecký sbor a hra na nástroje nezklamala.   

Den jsme ukončili společnou diskotékou na zahradě kulturního domu.  

Druhý den jsme našim partnerům ukázaly krásy olešnické školy, dílnu modrotisku a 

rozhlednu na kopci Kopaniny.   

Věříme, že se setkání podařilo a přispělo k navázání nových přátelství, která budou 

pokračovat i do budoucna. 

 

Pobyt v Chorvatsku 

V týdnu od 28. 5. do 5. 6. se žáci 

Základní umělecké školy 

v Letovicích zúčastnili pobytu 

v Chorvatsku. Jeli jsme do 

nejstaršího města v Chorvatsku 

do Stari Grad na ostrově Hvar.  

Protože ZUŠ Letovice má 

několik oborů- výtvarný, hra na 

flétnu, housle, pěvecký sbor, 

bylo nás tam opravdu hodně. 

Ubytování jsme měli v hotelu Arkada ve dvou  nebo třílůžkových pokojích. Jídlo se podávalo 

formou švédských stolů, prostě luxus.  

Celý den se zpívalo na následná vystoupení, malovalo na vernisáže. K namalování obrázků 

jsme hledali vhodná místa ve městečku, či na pláži, která bychom mohli namalovat. Navštívili 

jsme také město Hvar vzdálené 17 km.   

Počasí nebylo právě příznivé, přesto jsme se některé dny mohli koupat a opalovat, a tak jsme 

domů přijeli s bronzem na kůži.   
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Co se d ětem líbilo? 
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Čarodějnice Kaskadéři Indiáni

Strašidla 3D kino Skákací hrad

Strašidelný výtah Kuličková pistole Zvířata

Školní výlet prvních a druhých tříd 

Za tým redaktorů SchoolMagazine jsme 

se vydali zjistit informace o školním 

výletě k našim nejmladším žákům na 

škole. Upřímně řečeno tento úkol jsme 

si nazvali „bojová mise“. Ale počáteční 

strach z nedostatku munice pro napsání 

článku se však rozplynul okamžitě, když 

jsme si se žáky a paní učitelkou 

z prvních tříd začali povídat. Díky jejich 

výstižnému povídání a kresbám jsme se ocitli 

mezi kovboji, statečnými indiány, divokými 

koňmi, lupiči a dobrými lidmi, zkrátka na 

Divokém západě. Žáci za tímto dobrodružstvím 

nebyli ve vzdálené Americe, ale navštívili 

Westernové městečko Šiklův mlýn. Tady se 

dozvěděli mnohé z dob osídlování Divokého 

západu. Dokonce na výletě potkali i čarodějnici, 

kostlivce v hrobce a další prý nepříliš pěkné 

bytosti, ale to prý jen ti odvážlivci, kteří se nebáli a 

navštívili Strašidelný zámek DraXmoor.  

Všem se výlet líbil, nikdo se neztratil a podle slov 

paní učitelky byly moc hodné.  

Děkujeme dětem a paní učitelce za jejich 

vzpomínky a obrázky, které po návratu 

z výletu namalovali a nám je poskytli 

k otištění.    
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Turistický kurz šestých tříd 

Na turistický kurz jsme se 

vydali na dva dny do Jedovnic 

k rybníku Olšovec.  

Z Olešnice jsme jeli naším 

autobusem a po příjezdu na 

místo jsme se ubytovali ve 

čtyřlůžkových chatkách. Poté 

jsme se vydali do Moravského 

krasu. Navštívili jsme  Punkevní 

jeskyně., kde jsme měli 

zkrácenou plavbu na lodičkách, protože po předchozím deštivém počasí byla hladina vody 

stále vysoko. Svezli jsme se také lanovkou, vyfotografovali si propast Macochu. Pak jsme šli  

zpět do Jedovnic. Po návratu jsme si večer užili táborák. Druhý den jsme si prohlédli okolí 

rybníka Olšovce a odjeli jsme zpět domů.  

Byl to náš první dvoudenní výlet a jistě mohu napsat za všechny, že se nám tam moc líbilo. 

Můj obdiv patří také paním učitelkám Veselé a Cackové, které tam uhlídaly dvacet devět 

rozdivočelých počátečních puberťáků.      

Školní výlet 7. B 

Z letovického vlakového nádraží jsme 23. května jeli do Prahy. Po příjezdu jsme se ubytovali 

a protože právě probíhalo MS v hokeji, nemohli jsme dělat nic jiného než zapnout rádio a 

poslouchat. Naši hokejisté vyhráli a my to oslavili zpíváním hymny z okna ubytovny.  

Druhý den jsme si prohlédli památky ve městě. Byli jsme na Pražském hradě, prošli jsme se 

po Karlově mostu, vystoupali na Petřínskou rozhlednu. Únavu po namáhavé cestě městem 

probral příjezd našich hokejistů s titulem Mistři světa.  

Poslední den výletu jsme si prohlédli botanickou zahradu a odjeli domů. Výlet se nám líbil a 

velkým zážitkem pro nás bylo vidět mistry světa jen na vzdálenost několika málo metrů.  
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Školní výlet osmých tříd 

S napětím jsme očekávali, zda se pro nás 

nějaký výlet letos podaří uskutečnit. Patříme 

prý mezi žáky s nedostatkem slušného 

chování, a proto odvážní učitelé, kteří 

s námi chtějí školní výlet absolvovat, se 

hledají těžce. Nakonec se podařilo a my 

jsme na výlet vyrazili, dokonce na čtyři dny! 

Cílem výletu byla Telč a okolí. 27. května 

jsme vyjeli z Olešnice do Brna. 

V přeplněném linkovém autobuse se dokonce někteří z nás smilovali a pustili staršího člověka 

sednout. Po příjezdu do Brna jsme přestoupili a za dvě hodiny jsme se ocitli na nádraží 

v Telči. Odkud jsme šli pěšky pět kilometrů do místa našeho ubytování. Tuto cestu jsme tento 

den absolvovali ještě jednou, neboť jsme se odpoledne do Telče vrátili na prohlídku zámku a 

města. Po návratu z Telče jsme se sportovně vydováděli a těšili se na další den. 

Druhý den byl také putovní, vyrazili jsme na 17 kilometrové putování Vysočinou a cestou 

jsme navštívili hrad Roštejn. Túra byla pěkná a zakončili jsme ji v Telči dobrou točenou 

zmrzlinou, která nám dodala další energii na pětikilometrové pokračování  k přechodnému 

domovu. Večeří, projížďkou na lodičkách a po zhodnocením dne jsme šli spát. 

Třetí den s puchýři na nohou jsme se vypravili na nádraží do Telče, odkud jsme vlakem jeli 

do Jihlavy. Tady jsme se vyřádili v aquaparku, navštívili zoologickou zahradu, prohlédli 

město Jihlavu a jeho podzemí. 

Čtvrtý den jsme se rádi zřekli dalšího naplánovaného poznávání krás okolí a raději jsme si 

déle pospali (jenom o dvě hodiny) a vydali se vlakem na cestu domů. Po přestupu do rychlíku 

do Brna jsme se dozvěděli, že v Tišnově je výluka a do Brna je náhradní autobusová přeprava. 

Toto nemilé překvapení a dlouhé cestování nám ale zážitky z výletu nezkazilo. Výlet se mně 

moc líbil a už se začínám těšit na ten další, který uzavře naši povinnou školní docházku. 
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Školní výlet devátých tříd 
 

Z naší milované Olešnice, od naší již 

méně milované školy jsme odjeli  

3. června na dvoudenní školní výlet.  

Po dlouhé cestě jsme narazili na 

pořádnou Kost, ale nebyla to žena, ani 

dívka. Pár set let jsme tipovali. Byl to 

hrad! Na další zastávce nás uvítala 

pořádná Baba a o kousek vedle stála 

Panna. Prohlédli jsme si je pečlivě z 

blízka i z dálky. Po prozkoumání jsme zjistili, že ladné křivky nenajdeme a je pravda, že u 

Baby jsme to ani neočekávali, a tak jsme vlastně shlédli zříceninu Trosky.  

Pak už jsme to „zacampovali“, Kemp byl luxusní, dokonce i bahenní lázně jsme měli možnost 

vyzkoušet. Velká část lázní byla situována na místě volejbalového hřiště, kde nás tato bahenní 

koupel neminula, přestože jsme to neměli v úmyslu. Pak byl večer a poté nastala noc. A co se 

dělo v noci? Omlouváme se, ale to by nám asi stejně cenzurou školního časopisu neprošlo, 

proto se ani nebudeme namáhat něco psát.  

Další den jsme se vydali na túru. Šli jsme převážně v proti směru z kopce až jsme došli 

k městu, kde jsme spatřili „jen“ kupu šutrů na sobě. Byli jsme v Prachovských skalách. 

Pokračovali jsme dál a konečně jsme přišli do pořádného města, do Jičína. Těšili jsme se na 

Rumcajse, ale nikde jsme ho nepotkali. Ještě štěstí, že jsme s sebou měli Cipíska. Po rozchodu 

ve městě, pro některé spíše „rozsedu“ jsme odjížděli domů.  

Výlet byl „hustej“, hlavně to bahno A to je tak asi vše!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



School Magazine č. 5., školní rok 2009/ 2010 

 

 10 

 

 

 
 
 

Beseda s herci ve filmu M ě přinesl čáp 
Na promítání a povídání o filmu Mě přinesl čáp k nám do Olešnice přijel režisér, kameraman 
a producent filmu Denny Ellis, hlavní osvětlovač a klapka Eda (Jan Šípek), zvukař Pago 
(Michal Peigl) a Lago (Lukáš Daniš), který ve filmu hraje Toma.  
Po shlédnutí samotného filmu a také filmu o průběhu natáčení, jsme mohli klást otázky, na 
které jsme chtěli, aby nám tvůrci odpověděli. Některé z nich a odpovědi na ně, si nyní můžete 
přečíst.  
Jak vás napadlo toto téma? 
Denny Ellis: Já jsem chtěl něco jako divadlo versus třeba fotograf , tak něco. A když jsem dal 
mamce (maminka je  MUDr. Dagmar Zezulová- pozn. redakce) můj scénář, moje mamka píše, a tak si 
tam mamka vpašovala tu autistku. Nakonec to není ani tak o té divadelní hře, ale spíše o té 
autistce. Ale je to taková práce nás všech, domluvili jsme se, že to tak bude a  všichni jsme se 
na tom podíleli. A navíc ta autistka je moje sestra a je zajímavé s ní žít. Vše, co tam o autismu 
je, tak je to podle skutečnosti, jak jsme to my s ní prožívali. Takže ta herečka je skutečná 
autistka.  
 
Jak dlouho jste natáčeli?  
Denny Ellis: Natáčeli jsme o letních prázdninách 14 dní v kuse, poslední klapka klapla  
23. srpna 2009. Loutky se pak dotáčely přes víkend 27. – 29. listopadu, tak se dokončilo 
natáčení. Střih, nahrávání hudby, vypravěče a jiné práce pak trvaly až do března 2010. 
 
Kde jste natáčeli? 
Denny Ellis: Natáčelo se v Ústí nad Orlicí, interiéry divadla v divadle ve Svitavách, doma se 
točilo u nás doma v Hradci nad Svitavou.  
 
Jaké to je natáčet?  
Eda: Je to skvělé, je to amatérské, je to taková zábava a hrálo se dobře.  
 
Jak dlouho trvalo než jste si získali její důvěru, aby s vámi natáčela? 
Lago: Ona je strašně přátelská, rychle si zvyká na lidi a mezi všemi si najde přátelé. Takže my 
jsme si zvykli velmi rychle a ona taky.  
 
Kolik má let? 
Denny Ellis: Teď má 15 let, ale když se natáčelo, tak jí bylo asi tak 14,5. Ale ona je na 
sociálně nižší úrovni. Třeba tak jako desetiletá.  
 
Dokáže se autistka zamilovat? 
Denny Ellis: Zamilovat? Tak to nevím, ale asi dokáže určitě pro něco žít. Třeba jak tam jsou 
ty obrázky (pozn. redakce.-Míša velice pěkně kreslí, ve filmu se tomu také věnuje), je to ale skutečně tak. 
Ona si s obrázky povídá, věří v obrázky. Třeba, když jde spát, tak obrázky mají své místo, 
také je dává spát. Tak to asi zatím  takovou formu lásky určitě má.    
 
 



School Magazine č. 5., školní rok 2009/ 2010 

 

 11 

Chodí do školy? 
Denny Ellis: Chodí do školy, chodí do normální školy, nechodí do zvláštní, má svoji 
asistentku. Jak tam je řečeno, ona je vysokofunkční autistka, takže je schopna relativně 
fungovat normálně. Má ale občas momenty, že potřebuje poradit, nedokáže se dlouho 
koncentrovat, a tak od toho je tam ten asistent, aby jí to napsal, třikrát řekl a tak.   
 
Jak se učí? 
Denny Ellis: Má problém uvažovat logicky. Je domluvená s učitelkami, že jí dají přesně 
otázky a odpovědi, ona se to všechno naučí a druhý den už to neví. V jejím případě to není 
nadržování. Ona vůbec třeba neví, nemá pojem o čase, jaké je roční období, tak teď už se to 
naučila, ale když jí bylo dvanáct tak ne. Bylo jí jedno jestli je jaro nebo léto, nebylo jí jasné 
názvosloví, jinak věděla. Nebo se zeptáte, kdy jsou Vánoce, tak vám řekne o prázdninách. 
Potřebuje se to vše systematicky naučit, a pak si třeba něco zapamatuje.  
 
Jak se učila text k  filmu? 
Denny Ellis: Byl napsaný scénář a protože nám bylo jasné, že Michalka není schopná se to 
naučit, sama si to přečíst, naučit se to a potom tak hrát. Tak taťka jí nahrál kompletní scénář a 
ona si to potom pouštěla, pořád si to přehrávala a tak se to naučila úplně nazpaměť. A tak 
hrála, když bychom udělali změnu, tak by to byl problém. Jedno, dvě slovo, to by šlo, ale 
nějakou velkou změnu, třeba, že někdo dříve odejde ze záběru, tak by už nevěděla. Měla to 
přesně naučené, jak má hrát. Ale zvládla to naprosto bravurně.   
 
Když má tak ráda Michaela Jacsona, tak jak reagovala na to, když zemřel?  
Denny Ellis: Byla z toho zklamaná, my jsme všichni mysleli, že se z toho zhroutí, ale zvládla 
to velice dobře. Spíše jí hrozně rozčilovalo, když se jí každý na ulici- no ne na ulici, ptal, jak 
to nese a tak. Vnitřně se s tím nějak srovnala, ale spíše jí vadilo toto.  
 
Jaké to je žít doma s autistkou?  
Denny Ellis: Takové jaké to tam je. Je to strašně fajn. Dostal jsem email od jedné paní, která 
psala, že se jí strašně líbí, že filmy, které jsou o autistech, jako třeba ten Rainman nebo 
některé další, tak jsou většinou o tom , jak je to strašně těžké žít s těmi lidmi a právě, že tady 
se jí líbilo a bylo jí sympatické, že to není zobrazeno jako problém, ale že  je to takové 
zpestření. Sice jí musíte všechno desetkrát vysvětlovat a podobně, ale zase je strašně fajn, ona 
je strašně obohacující.  

 
Děkujeme 

 
 
 

Autismus je jednou z poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu 
některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem 
poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je 
narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází 
specifické vzorce chování. 
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Co je pro mě největším požitkem? 
 
 

Knihy. Většina lidí by asi v dnešní době nad knížkami ohrnula nos, ale já bych bez 
nich snad ani nemohla žít.  

Už jako malá jsem si knížky často prohlížela, rodiče mi z nich četli a já měla knížky 
radši a radši, tolik příběhů tam bylo! A každý byl alespoň v něčem jiný a moje dětská 
představivost mohla pracovat na plné obrátky. Myslím, že už tam, když jsem byla malá, 
začala moje láska ke knihám. Jakmile jsem se naučila číst a věděla jsem, co který ten divný 
znak znamená, tak jsem se od knížek už neodtrhla. Hned v první třídě mě čtení uchvátilo snad 
právě proto, že jsem uměla něco nového, mohla jsem si číst sama, nepotřebovala jsem k tomu 
už ostatní. A pak…, pak mě to prostě „chytlo“. Dodnes čtu každou volnou chvílí a hltám 
jednu stránku za druhou, stále s nosem zabořeným mezi stránkami.  

Dříve jsem četla spíše pro radost nebo proto, abych zahnala nudu. Ale postupem času 
se pro mě staly knížky něčím víc než jenom zajímavými příběhy na zkrácení dlouhé chvíle. 
Dnes v nich hledám nové a nové informace, někdy je potřebuji do školy, jindy je vyhledávám 
sama od sebe jenom proto, abych věděla víc o tom, co mě zajímá. Často se ptám sama sebe: 
„Proč neustále toužím poznávat nové, proč stále se honím za novými vědomostmi?“  Nevím 
proč to dělám, ale když něco vím, byť to třeba v životě nikdy nepoužiji, mám z toho dobrý 
pocit. 

Jindy čtu knížky proto, abych utekla před světem, strašně ráda se začtu tak, že vnímám 
pouze příběh knižního hrdiny a nemyslím na okolní svět, ten mi je v tu chvíli celkem 
„ukradený“. Často se stává, že moje pocity se ztotožňují s pocity hrdiny a někdy stane, že 
porovnávám život hlavního hrdiny s tím svým. Možná i to je další důvod, proč vlastně tak 
ráda čtu.  

Témat, o kterých se dají psát knížky, je zajisté nespočet, někdo má rád detektivky, jiný 
čte horory, někdo romány. A co mám ráda za knížky já, podle čeho si vlastně vybírám to, co 
si přečtu a co ne? Řekla bych, že nejspíše už podle obalu, když mne nezaujme, málokdy 
knížku vůbec prolistuji. Název je podle mě taky důležitý, měl by už předem vypovídat něco 
málo o tom, jaká knížka bude. A moje kamarádka také často říká, že dobrá knížka i krásně 
voní. Jakmile už tu či onu knihu otevřu a pustím se do čtení, tak mě musí strhnout tím, jak je 
napsána. Na co také číst rozvleklý nudně napsaný příběh, ve kterém by se nic zajímavého 
nedělo? Kniha musí mít prostě spád.  

Není nad to, přečíst si dobrou knížku, která mě baví od začátku až do konce a přečtu ji 
jedním dechem. Najít takovou, to bývá ale problém. A proč? Nakladatelství dnes chrlí spousty 
a spousty titulů, ale mnoho z nich je, jak se říká- na stejné brdo. Jedna knížka jako druhá, stále 
se opakující děj, jen jiná jména hrdinů. Jindy jsou příběhy tak průhledné, že hned na začátku 
víte, jak kniha vlastně dopadne. Ano, chápu že se nedá stále vymýšlet něco nového, ale proč 
knih teda není méně, ale zato kvalitních?  

Dříve podle mě byla kniha pro každého vzácnost. Dnes je knih spousta a lidé se o ně 
už podle mě tak moc nezajímají. Je tu doba internetu a hodně se na knihy zapomíná. Podle mě 
jsou knihy důležité. Vždyť dříve, když se vynalezlo písmo, tak se na hliněných tabulkách, 
papyru, pergamenu a později v knihách uchovávaly vědomosti. Z různých spisů víme více o 
naší minulosti, když by lidé nečetli a nepsali, tolik bychom toho nevěděli  ba i zapomněli 
bychom to, co nám někdo „jenom“ řekl, protože by to v žádné knize nebylo zapsané a 
uchované pro další generace.  
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Z knih čerpáme vzdělání, můžeme v nich najít zábavu a dokonce nás i vychovávají. 
Vždyť už z pohádek, které známe z dětství, víme, že nemáme věřit cizím lidem, ať jsou na nás 
sebe víc milí a hodní, abychom potom nedopadli, jako kůzlátka ve známé pohádce, kde je 
sežral vlk. Knihy ovlivňují náš život možná víc, než bychom si dokázali představit. Rozvíjí 
naši představivost, probouzejí naše city, mnohdy nás nutí se zamyslet. Knihy jsou součástí 
našeho života. Myslím, že by se na světě nenašel ani jeden člověk, který by za svůj život 
nepřečetl ani jednu knihu a pokud to tvrdí, tak nejspíše lže.  

Knihy na světě byly, jsou a já pevně věřím že budou dál. Ano, lidé dnes přišli i s tím, 
že všechny knihy budou online na internetu, myslím, že někdy se to může hodit, ale číst každý 
den u počítače knížku? Nevydržela bych to, mám ráda, když si někam s knížkou „zalezu“, 
držím ji v rukách a mohu naslouchat šustění stránek, když je otáčím, nebo knížkou jen tak 
listuji.  

Knihy se sice dají i zfilmovat. Ale kdo někdy četl knížku, která byla později 
zfilmována, tak myslím, že mi dá zajisté za pravdu, že nad knižní podobu většinou není. 
Vždyť když čteme, můžeme si sami představovat ten svět, ve kterém se příběh odehrává, ale 
když si pustíte film máte jasně dané, jak co vypadá a mnohdy se stává, že alespoň moje 
představa, se od té filmové na míle daleko liší. Filmy podle mě kradou naši fantazii a nedávají 
nám prostor popustit uzdu naší představivosti. Moje fantazie je v některých směrech 
neomezená a to je další důvod, proč čtení miluji a mám jej raději, než filmy. 

Den bez přečtené stránky by pro mě snad ani nebyl dnem. Dalo by se říci, že jsem 
přímo knihomol, ale jsou pro mě na světě i jiné důležité věci, na které nemůžu ve svém životě 
zapomínat. Nerada bych se ztratila ve vymyšleném světě a zapomněla na realitu, na svoje 
každodenní povinnosti, na svoje radosti, starosti, na mé přátele a rodinu.  

 
Ale když bych měla možnost být někým jiným, zažít příběh někoho jiného na vlastní 

kůži, to by mohlo být zajisté zajímavé. Vnímat svět jinýma očima, vědět, co si myslí, jaký má 
na co pohled. Možná bychom potom byli rádi tím, kým jsme a méně často by nás napadala 
věta: „Kéž bych byl někým jiným.“ 
 

.                                                                                                             Michaela Pešová, 9. A 
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Komiks 

3. díl 
 
V minulém dílu holky pozvali Aranku do kina, ale nepřišly. Pak jí začaly psát nepěkné sms a neustále 
ji prozvánět. Aranka je z toho všeho zmatená, ale na pomoc jí přichází Karin. 
 
Karin se snaží Aranku uklidnit                                             Po chvilce se Aranka rozpovídá. 
 

   . 
 
      Aranka je na odchodu.                                                   Večer si Laura s Adrianou píší na počítači. 
 

                                           
 
 

Řekni mi co se 
stalo 

a já ti pomůžu. 

Laura a Adriana 
mně pořád  
něco dělají.  

Je pravda, že jsou 
oblíbené, ale to  

neznamená, že ti mohou 
ubližovat. 

Budu o tom 
přemýšlet. 

Jo, jo neboj, to 
nezapomenu! 

Když to někomu 
řeknu, stejně mně 

to neuvěří.   

To si nesmíš 
nechat líbit!  

Nezapomeň ji 
v noci 
prozvánět.  
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Zvedne ho, ale nikdo se neozve. V noci jí               
mobil zvonil osmkrát. Ráno jde nevyspalá do 
školy.  

Aranka spí a už po několikáté jí zvoní mobil.              
  
 
 
 
            Ve škole:                                                           

                               .                                                               

 
 
 
 

Včera dobrý a co  
dnes? 

Budeme 
pokračovat, 
ale teď jí 

nalepíme  na  
záda cedulu. 

Jdeš do toho 
se mnou? 

Jasně, že 
jdu. 

Máš tam 
chybu, sem se 

píše jsem.  

Detail. 
Opravím. 

Prosím, kdo 
volá? 
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Spolužáci se Arance smějí. Aranka si sáhne na  
                                                                                           
záda a s pláčem běží na záchod, Karin jde za ní. 

Na záchodě Aranka začne plakat                                                          Karin jí utěšuje.  
                  

 
 

                                                                                          
 

. 
 
 

        

Dneska ti to 
sluší. 

Dík. 

Musíme s tím něco 
udělat a to co 

nejdřív. 

Tak jo! 
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Mezitím: 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
                                                                                                      

                          
. 
 
 
 

 
 

Hele sváča! 
Dáme si? 

To snad ne! 

Na holky kašli, dej si 
je do  seznamu 
odmítnutých a spadne 
jim to do hlasovky. 
Karin 

To jsem 
nevěděla. 

Po několika dalších probdělých nocích, kdy Arance každou hodinu 
vyzvání mobil, je Aranka zoufalá. Naštěstí má alespoň Karin. 

Arance přijde sms od Karin.  Adriana s Laurou už zase mají 
plán.   

Prozvoň tu 

Aranku branku 

 

Ok už to 
zvoní! 

No, vypadá to 
k snědku. Ale bacha, 

abychom něco 
nechytily.  
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Ta kráva! Ona 
tam má 
hlasovku 

Co je?! 

Nevšímej si 
jich! 

Dávej si 
na nás  
bacha! 

Proč? Nemám 
důvod se vás bát. 

To si 
myslíš ty! 

To přehnala! 
Ta si nějak fandí, 
musíme jim 
ukázat, kdo jsme 
my!  

Schováme 
oběma boty! 

Laura tahá Karin za vlasy.    

Holky mají další nápad.      
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Zase ty dvě! Kvůli 
nim nestihnu 
rande. 

Ahoj a díky, už 
spěchám na autobus.  

Zavolám na 
linku bezpečí-
116 111.  

No, konečně. Dvě 
hodiny hledání. 

Tady jsou.  

Karin vylíčí celý příběh Aranky.      
To je vážné. Zajdi s tvojí 
kamarádkou třeba za někým 
z učitelů ve škole a sdělte to.  

Paní na lince bezpečí poradí, ať se  holky 
nebojí svěřit někomu dospělému. 
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Aranka se nechá od Karin přesvědčit a 
společně vše řeknou paní učitelce.  Ukáží jí také všechny sms a prozvánění. .  

Děvčata je dobře, že jste 
to přišly říct. Karin jsi 
hodná, že jsi Arance 
pomohla.  

Můžete počítat 
s trojkou 
z chování.  

Paní učitelka si promluví s Laurou a Adrianou. 
Nakonec jim sdělí rozsudek.   

-------------------------Konec----------------------- 
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Co je šikana? 
 
 
V několika vydání SchoolMagazine jste si mohli přečíst v rubrice Komiks  příběh Aranky, 
které je ubližováno od spolužaček. Jistě uznáte, že takové chování vůči druhým není správné. 
Chování Adriany a Laury lze označit slovem šikana.  
 
O šikanu se jedná, jestliže je někomu opakovaně ubližováno a on se nedokáže ubránit. 
Ubližování může mít různou formu- posměšky, pomluvy, ničení, schováání věcí, ignorování, 
vydírání, bití a ponižování, patří sem také nepřátelské chování prostřednictvím elektronických 
prostředků (jedná se tzv. kyberšikanu), např. obtěžování prostřednictvím telefonu, ICQ, 
SKYPE, výhružné, hanlivé, urážlivé zprávy prostřednictvím SMS, MMS  nebo internetu, 
zesměšňující nebo ponižující obrázky či videa posílané e-mailem nebo vyvěšené na webové 
stránce, blogu, zneužití identity oběti rozesíláním různých zpráv jejím jménem,  
  
Šikanující chce získat moc a převahu nad ostatními a zároveň skrýt své vlastní obavy a 
nejistoty. 
Jsi-li svědkem šikany... 
Pokud se domníváš, že je někdo v tvém okolí šikanován, pak mu třeba právě Ty můžeš 
pomoci. Nejlépe, pokud se obrátíš na dospělého, kterému důvěřuješ. Jestliže nikoho takového 
nemáš, můžeš zavolat na linku bezpečí 116 111 nebo napsat email do poradny, kde ti zkušení 
psychologové dají radu. Hlavně se neboj o tom s někým promluvit, nedomnívej se, že žaluješ. 
Není to žádné žalování, ale účinná pomoc někomu, kdo si sám neumí pomoci.   
  
Jsi-li šikanován.... 
Nikdo nemá právo ti ubližovat. Neměj strach, nestyď se a svěř se někomu, komu věříš, 
nejlépe dospělému (rodič, učitel).  Jestliže máš obavu obrátit se na dospělého ze svého okolí, 
můžeš zdarma zavolat na linku bezpečí 116 111 nebo kontaktovat pedagogicko- 
psychologickou poradnu. 

Linka bezpečí Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a 
mladistvé (do 18 let, studenti do 26 let). Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je 
dostupná z celé České republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů. Linka 
bezpečí ctí zásadu anonymity a tak, pokud volající nechce, nemusí sdělovat své osobní údaje. 
Posláním lidí, kteří pracují na Lince bezpečí je poskytovat telefonickou krizovou pomoc a 
poradenství dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v takové situaci, že ji nemohou nebo 
nedokáží zvládnout vlastními silami. Linka bezpečí pomáhá dětem a dospívajícím řešit těžké 
životní situace. Slouží především těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se 
ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit 
někomu ze svého okolí. Dětem a mladistvým je dáván dostatečný prostor k tomu, aby mohli 
hovořit s konzultantem o své situaci a dospět společně k nějakému možnému řešení.  

 

Pochop, že každý je jiný. Jinak myslí, jinak cítí, jinak jedná.  

Nikdo nemá právo nikomu ubližovat. 
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Štír 
 
 
Štíři jsou řád pavoukovců, vyznačují se velkými, 
klepetovitými makadly a zúženým 
prodlouženým zadečkem s jedovým ostnem. Štír 
přežije radioaktivitu, která by člověka zabila. 
Vydrží nejíst rok a zadržovat dech tři dny. 
Přežije vysoké teploty i zmrazení. Štíři byli 

svědkem konce dinosaurů. To, že jsou tu tak dlouho, s sebou nese i nevýhody. Některá zvířata 
si našla obranu a jak je lovit. Například surikata.  
Tělo štíra je rozděleno na dvě základní části: hlavohruď a zadeček. 
Prvních 7 článků zadečku se nazývá trup, zbývající část zadečku je tvořena pěti články a 
telsonem- posledním zadečkovitým článek, který je zakončen jedovým ostnem, do kterého 
ústí dvě jedové žlázy. Tato část zadečku bývá označována jako ocas, tento název je ale 
nesprávný, protože pravý ocas je část těla za řitním otvorem. U štíra je řitní otvor umístěný na 
spodní straně těla mezi pátým článkem „ocasu“ a telsonem. 
Trup obsahuje vnitřní orgány, plicní vaky, trávicí trubici a rozmnožovací orgány. K trupu jsou 
připojeny čtyři páry kráčivých nohou. Zakrnělé zbytky dalších končetin tvoří hřebínky, které 
slouží jako smyslové orgány. 
Na hlavohrudi nese jeden pár středových očí, až pět párů dalších postranních očí, klepítka  a 
makadla, která jsou přeměněna v klepeta. Některé jeskynní druhy štírů nemají oči. Díky 
rozložení očí po těle má štír k dispozici zorný úhel prakticky 360 stupňů. Všechny druhy štírů 
jsou jedovaté. Jejich jed je většinou neurotoxin, složený z různých proteinů a sodných a 
draselných iontů. Působí tak, že narušuje přenos nervových vzruchů. Štíři používají svůj jed k 
zabití nebo paralyzování kořisti, jed působí rychle, a tak umožňuje štírovi kořist polapit a 
sežrat. Mláďata většiny druhů nejsou ale schopna probodnout kůži. 
Většina štírů má jed, který účinně působí jen na jiné členovce, a pro lidi je relativně neškodný. 
Bodnutí způsobí jen bolest a  otok. Několik druhů štírů, většinou z čeledi Buthidae, mohou 
být nebezpeční i pro člověka. Obecně štíři nejsou schopní vyloučit při bodnutí dostatečné 
množství jedu potřebného k zabití zdravého dospělého člověka, bodnutí ale dokáže zabít děti, 
staré nebo nemocné osoby. Nejbolestivější bodnutí způsobuje Leiurus quinquestriatus. Má 
také nejúčinnější jed a je velice útočný. Nejhorší pověst má štír tlustorepý, který údajně 
způsobí největší počet úmrtí po bodnutí štírem v severní Africe. 
Nejsou-li štíři vydrážděni, jsou plachá a neškodná zvířata, kteří používají jed jen k lovu. Před 
nebezpečím se pokoušejí uniknout, nebo se naopak vůbec nehýbou. Obecně platí, že druhy 
štírů s dobře vyvinutými klepety jed k lovu používají zřídka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zdroj: 
wikipediacommons.org 
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50 Cent 
 
 

 
Rapper 50 Cent se narodil jako Curtis Jackson, 6. 
července 1976 v New Yorku. 
Pseudonym 50 Cent si Curtis zvolil podle proslaveného 
gangstera Fort Green Projects. Rapper je věřící a jedno z 
jeho tetování říká: „Bůh mi rozumí.“ Otce nikdy 
nepoznal a matka byla dealerkou drog, vystupující pod 
přezdívkou Fat Cat. Když bylo Curtisovi 8 let byla jeho 
matka zastřelena při loupežném přepadení. Po její smrti 
se Curtise ujali prarodiče. Kolem 10 let začal s boxem a 

byl velmi nadaný, trénoval dokonce v legendární Gleason’s gym. Snu o nadvládě v ringu se 
ale vzdal a začal pod přezdívkou Boo Boo obchodovat s drogami.V té době začal i rappovat. 
Vážnější postoj k rappu získal až s narozením svého syna Marquise, uvědomil si, že ho musí 
finančně zajistit a že už nechce trávit tolik času ve vězení. Jednomu pobytu za mřížemi se 
vyhnul tak, že se místo toho zúčastnil 7 měsíčního vojenského výcvikového tábora. Nadání 
mladého rappera si všiml Jam Master Jay z Run DMC, který vlastnil malé nahrávací studio. 
Jam Master Jay ho naučil sestavovat písně a dodržovat správný rytmus. I přestože se od Jam 
Master Jaye naučil spoustu věcí, brzy pochopil, že se s ním nedostane tam kam potřebuje. 
Smlouvu vypověděl a začal se poohlížet po větší nahrávací společnosti. V roce 1998 50 Cent, 
Lloyd Banks a Tony Yayo zakládají G- Unit.  
Půl roku po dokončení svého prvního alba, 24. května 2000, byl 50 postřelen před domem 
svých prarodičů. Zasáhlo ho devět kulek. Fifty strávil v nemocnici sice jen 13 dní, ale stálo ho 
to smlouvu, protože Columbia Records se zalekla negativní publicity a rozšiřování 
nelegálních kopií Power Of The Dollar po internetu. Od tohoto incidentu se Fifty pohybuje 
téměř neustále s neprůstřelnou vestou a nechal dokonce vyrobit speciální vestu i pro svého 
syna. 50 Cent se vyjádřil k útočníkovi v časopise Rolling Stone: „Syn smrti, kdo mě 
postřelil.“ V roce 2005 vychází Fiftymu album The Massacre. U labelu G-Unit podepisují 
Olivia, DJ Whoo Kid, rapper Spider Loc a velkým překvapením jsou další přírůstky Mobb 
Deep, M.O.P. a Mase. Stále častěji se také objevují zprávy o neshodách nebo dokonce beefu 
mezi 50 Centem a Gamem. Game byl dokonce vyhozen z labelu G-Unit Records, o něco 
později ho ale Fifty vzal zpátky a veřejně se usmířili na tiskové konferenci, při příležitosti 
založení charitativní organizace G-Unity. I přes velký úspěch jejich duetů Hate It Or Love It a 
How We Do mají spolu spíš špatný vztah. Fifty se objevuje i jako hlavní postava hry 
Bulletproof a znovu je mu vyčítáno, že propaguje násilí. Na názor, že tato hra může někoho 
poškozovat Fifty reaguje: „Člověk, který se nechá ovlivnit počítačovou hrou musí podle mě 
už nějak poškozený být. Takovou osobu by v podstatě muselo negativně ovlivňovat téměř 
všechno.“  
 

 

 

zdroj obr.: osobnosti.cz 
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PPPPro zasmáníro zasmáníro zasmáníro zasmání    
 

 
Nově jmenovaný ředitel sedí ve své kanceláři, přehrabuje se papíry na stole, když v tom 

někdo zaklepe na dveře. Ředitel chce udělat dojem, řekne moment, zvedne sluchátko, pak 
řekne dále, načež vstoupí borec v montérkách, a ředitel přikryje dlaní sluchátko a řekne:  
„moment“, potom do sluchátka říká: „Spolehněte se pane ministře, všechno je zařízené, 

kdyby byly nějaké problémy, tak zavolejte.“ 
Položí telefon a říká: „Vy byste potřeboval co?" 

Pán v klidu odpoví: „Já jsem Vám přišel zapojit telefon.“ 
 

Přijde Krakonoš do pekárny a říká: „Já si vezmu půlku Šumavy!“ 
 

Američan, Čech a Rus se dostanou do kšeftů s drogami někde v Asii a mají jít na popravu. 
První jde Američan a může si vybrat, jestli chce provaz, kulku, nebo elektrické křeslo. On 
sáhne po tradici své země a chce elektrické křeslo. Posadí ho na něj, přivážou, cvak, a ono 

nic. Podle zákona ho musí pustit, když ho už jednou popravili. 
Když vyjde na chodbu, zašeptá Čechovi, který je na řadě, že nejde proud. 

Čech, když mu dávají vybrat, zapřemýšlí a dojde mu, že má chtít křeslo. Posadí ho, zase nic a 
tak ho musí pustit. 

V Čechovi, když vychází, se probudí bratrství a Rusovi také pošeptá, že nejde proud. 
Rus vejde dovnitř, a když se ho ptají, co si vybere, odpoví: „Když nejde proud, tak mě třeba 

zastřelte.“ 
 

Sejdou se Bush, Putin a Havel a povídají si, jak na tom jejich státy jsou. 
Bush říká: „My, když začnem stavět jeden den letiště, tak večer už na něm přistane první 

letadlo." 
Putin na to: „My, když začnem stavět koleje přes celou Sibiř, tak večer na nich vyjede první 

vlak.“ 
Načež Havel povídá: „My, když začnem jeden den stavět pivovar, tak už v deset dopoledne 

jsou všichni na mraky.“ 
 

Povídají si dva dědci v parku a jeden říká, že nemůže usnout. 
„Tak to dělej jako já, počítám do tří a pak na 100% usnu.“ 

„A to fakt jen do tří???" 
„Nóó, někdy do půl čtvrtý....“ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



School Magazine č. 5., školní rok 2009/ 2010 

 

 25 

 P O D Ě K O V Á N Í 
za příspěvky do tohoto čísla SchoolMagazine 

 
Redakce školního časopisu děkuje dětem z první třídy, Petře Švábové, Pavle 

Dvořákové z 6. A, Vojtěchu Knotkovi a jeho spolužákům z 7. B, Mirkovi Hanzlovi a 
jeho spolužákům z 8. B, deváťačkám MB FD a MP za příspěvky o školním výletě. 

Děkujeme Michaele Pešové za příspěvek do rubriky Příběh. Děkujeme paní učitelce 
Veselé za ztvárnění role v komiksu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B L A H O P Ř E J E M E 
 

Vítězi soutěže z minulého čísla Martinovi Hladilovi z 8. B, který získává věcnou 
odměnu.     

 



School Magazine č. 5., školní rok 2009/ 2010 

 

 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Ý Z V A 
Redakce školního časopisu se obrací na vás všechny, kteří jste se s třídou zúčastnili nějaké 
besedy, akce, soutěže, výletu, píšete příběhy, skládáte básně, či víte o nějaké zajímavé 

akci a chcete se podělit s čtenáři SchoolMagazine, pak neváhejte a pište vlastní příspěvky 
nebo informujte redaktory, kteří se postarají o zpracování vašich informací.  

Ozvěte se: 
e-mail: schoolmagazine@email.cz 

Předmět: Název rubriky (např. školní okénko) 
Příspěvky napsané žáky budou odměněny! 
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