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ÚvodníkÚvodníkÚvodníkÚvodník    
Milí čtenáři, 
nové číslo je tu, otočte dále a přečtěte si, co vás v našem časopise zajímá.  
 
.  
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                                      Školní okénko  

Povídání o Africe 
Jedno krásné dubnové dopoledne na naší škole proběhla 

beseda o Africe. V poutavém vyprávění lektorů a ze 

shlédnutého dokumentárního filmu jsme se dozvěděli 

mnoho ze života lidí v Africe. Měli jsme možnost 

vyzkoušet si vázání šátku a nošení dítěte podobně jak to 

dělají tamější ženy. Zjistili jsme také, že typické africké 

nošení nádob s vodou na hlavě není nic snadného. Nám 

stačila prázdná krabice a měli jsme toho až nad hlavu 

nebo spíše pod nohama. Při vyprávění mladé dívky, 

která musela podstoupit obřízku nebo shlédnutí slamů (chudinských čtvrtí) a dětí, které žijí na 

ulici, čichají lepidlo, jsme si zřetelně uvědomovali rozdílnost jejich a našeho života. Přesto 

však Afrika nemá pouze tyto stinné stránky, ale máte tady také možnost procházet se po 

velkých městech s bohatou nabídkou nejrůznějšího zboží, poslechnout si originální hudbu a 

uvidět volně žijícími zvířata v nádherné  přírodě.  

Proč jsou v Africe lidé žijící v extrémní chudobě a naopak lidé, kteří mají dostatek?  Tak to 

stále přesně zodpovědět neumíme, ale je nám jasné, že je třeba nabídnout pomoc a umět 

pomáhat těm, kteří to potřebují. My jsme začali třeba tím, že jsme černouškům, kteří mají to 

štěstí chodit do školy, vytvořili abecedu, aby se mohli učit.  

Exkurze druhých tříd 
Dne  4.5. 2010 obě druhé třídy navštívily firmu Agroservis pana Sedláčka v Olešnici. 

Firma je zaměřená na kovovýrobu a dále na prodej a servis zemědělské techniky značky 

CLAAS. Jelikož je v obou druhých třídách převaha chlapců, všichni byli návštěvou nadšeni. 

Viděli jsme velké traktory CLAAS, seznámili nás s funkcí staré mlátičky na obilí, prohlédli 

jsme si nejmodernější kombajny této značky a další zemědělskou techniku. Na závěr nám byl 

promítnut krátký film o tom, jak vypadala firma před dvaceti lety, při jejím vzniku, a jak 

vypadá dnes. Za pozornost byl každý účastník exkurze odměněn taškou s drobnými dárky.  

I přes nepřízeň počasí se nám návštěva vydařila a my jsme odcházeli s dobrou náladou  

a úsměvem na rtech.                                                                                             Mgr. P. Báčová, Mgr. D. Pešová 
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Film Katka 
Dne 22. dubna celý druhý stupeň shlédl dokumentární 

film o dívce, která jak sama říká, se chtěla lišit, a proto 

začala brát drogy.   

Režisérka Helena Třeštíková zaznamenala ve svém filmu 

čtrnáct let jejího života.   

Je rok 1996 a tehdy devatenáctiletá Katka žije v 

terapeutické komunitě a doufá, že se jí podaří žít život bez 

drog, mít přítele a snad i rodinu. Avšak závislost na droze 

je silnější, a tak se Katka opět ocitá na ulici se stříkačkou 

v ruce, živí se prostitucí, krádeží. Divák zřetelně vnímá 

její úpadek, záblesk naděje svítá ve chvílích, kdy má 

Katka znovu  odhodlání s drogou skončit. Ve třiceti letech 

Katka otěhotní s přítelem, který je také narkoman. Dítě pro Katku znamená hodně a s přítelem 

se oba snaží přestat brát drogy. Pobyt v léčebně ale nezvládnou. Nakonec se Katce narodí 

děvčátko, ale ani po jejím narození Katka s drogami nemůže přestat, přestože by ráda, a tak je 

dítě dáno do kojeneckého ústavu.  

Přestože Katčina touha přestat brát drogy byla velká, závislost byla vždy silnější.  

Pokud budete mít možnost, běžte se na film podívat. Můj názor je, že bychom se měli snažit 

varovat závislosti na čemkoli.  

 

Film Měsíc a hvězdy 
Na konci měsíce dubna jsme v kině viděli film M ěsíc a hvězdy.  

Film se odehrával v roce 1939 v Itálii. Přestože začíná druhá světová válka, v Římě se točí 

nový film s  mezinárodním hereckým obsazením. Válka způsobuje nepřátelství mezi státy, ale 

při natáčení filmu je tomu naopak a lidé se tu sbližují. Do hlavních rolích je obsazena 

populární německá herečka a anglický herec. Producent je žid, ale jeho úsilí dokončit film je 

veliké a neodradí ho ani skutečnost, že riskuje svůj život i život ostatních herců.  

  

 

 

 

 



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

 

 4 

Den Země 

Oslavit Den Země na naší škole znamená: 

obléknout se do pracovního, do batohu dát 

špekáček a rohlík, vzít velký igelitový 

pytel, navléknout si chirurgické rukavice a 

vyrazit uklízet do ulic a přírody Olešnicka.  

Samozřejmě ne všichni jsou nadšeni 

takovým náhradním rozvrhem, přesto však 

při práci je tu zápolení větší než ve třídě o 

místo u tabule. Jde tu o boj o získání 

nejzajímavějšího úlovku. A to byste se divili, co se vše dá v naší obci nalézt! Za standardní 

úlovky tentokrát bylo možné zařadit igelity, papíry, mezi cennější patřilo objevení zajímavé 

plechovky, mapy staré několik let a mezi luxusní úlovek patřila dlouhá okapová roura.  

Po práci jsme si zasloužili odpočinek, opekli párky a  těšili se, že jsme alespoň trochu přispěli 

ke zkrášlení naší obce.  

Den matek 
Možná se budete divit, 

ale dříve se prý svátek 

matek slavil jako 

mužský svátek. Muži 

sice nakoupili svým 

drahým polovičkám 

květiny, ale poté to 

museli jít pořádně 

oslavit do hospody, a 

tak se obvykle domů vrátili se zvadlou květinou a podlomenýma nohama. 

Proto také možná žáci olešnické školy zvou raději své maminky na  tento svátek na program 

do kulturního domu, kde jim svým vystoupením chtějí udělat radost a poděkovat jim za jejich 

péči. Letos si děti opět připravily pěkné písničky, básničky, nebály se ani zatancovat či zahrát 

divadlo.   

Věříme, že se vystoupení povedlo a maminky (některé i v doprovodu tatínků, což potvrzuje, 

že ona stará tradice o svátku mužů již neplatí) odcházely spokojené.   
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Společné dílo 
 

Malé zrnko písku stmelilo žáky 
z různých ročníků druhého stupně  
k vytvoření společného díla. Každý, 
kdo měl chuť, se mohl zapojit při 
tvoření mandaly. Aby každé zrnko 
písku přišlo na to správné místo, bylo 
třeba maximální soustředěnosti. Na 
bolesti kloubů, zad a krční páteře, 
které se dostavovaly po hodinách 
dřepění i ležení na zemi, se rychle 
zapomínalo, neboť touha vidět dílo 
hotové, byla mnohem silnější. 
Trpělivost a vytrvalost tvůrců se 
vyplatila a po dvou měsících tvoření 
se všichni můžeme radovat, že 
vytvořená sova, která zdobí chodbu 

naší školy, nám pomůže k naplnění slov: „Jsme obklopeni moudrostí, člověk není jejím 
pramenem, nýbrž pouhou nádrží a může vydat jen to, co nasbíral.“  Ernst Thompson Seton 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jméno: Sova 
Den narození: 5. 5. 2010 

Velikost: 1,30 x 1,30 
Rodiče: žáci 6. – 9. tříd 

 

Sovičko naše vytvořená, 
vytvořená naší pílí a nadějí, 
ty, jenž jsi pískem opeřená, 
tvé oči k radosti všechny 

svádějí. 
(Filip Doskočil, 9.A) 

Sovičko naše rozmilá, 
tys nás všechny sjednotila. 

Nezáleží na věku 
a jakou kdo udělal paseku. 

Ač nemáš ještě ani rok, 
do života udělej svůj první 

krok. 
My u tvého zrodu stáli, 
a protože jsme se vždy 

hodně smáli, 
budeš i ty se stále smát, 
každý tě bude mít rád. 
To vše ti za 7.A přeje 
(Zuzana Stejskalová) 

Poslední odkaz 
Náš poslední rok končí a každý začíná vzpomínat na humorné 
okamžiky, trapné zážitky a hordy učení. My odejdeme a za pár 

let si na nás nikdo nevzpomene. Ale my vzpomínat budeme a jsme rádi, 
že můžeme do naší sbírky přidat i zážitky spojené s tím, 

jak jsme se váleli po zemi v hromadě písku a hádali se, jakou kdo 
dostane barvu. Vzpomínky na nás vyblednou, ale toto "dílo" zde zůstane 

jako náš odkaz, že jsme sem patřili. "Naše sova" možná časem 
také vybledne, ale neztratí se docela a bude tu "strašit" místo 

nás. 
(Jana Valachová, Lucie Žaludová, 9. B) 
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Když se řeklo SOVA, hned nás 
napadlo, že jde o naši sovu, kterou 
děláme ve výtvarce. Dělali jsme ji 

každý pátek poslední hodinu, 
bylo to pro nás odreagování po všech 

těch hodinách.  
Bavilo nás sypat písek na svoji část 

mandaly, a pak ho zarovnávat, aby to 
vypadalo pěkně.  

Myslím, že nám bude chybět, ale taky 
jsme rádi, že už je „naše sovička“ celá. 

(Zuzana Bajerová, 8.B) 

Práce na sově se nám moc líbila. Pokaždé 
jsme se těšili na další 

hodinu výtvarné výchovy, až uvidíme, co 
zvládly další třídy. Doufáme, že 

paní učitelka přichystá další takový projekt a 
my společně 

budeme moci pracovat na něčem podobném. 
(7.B) 

Tato práce mě velice bavila, hodně jsem se u 
ní nasmál, ale někdy 

jsme se u ní v zápalu boje i pohádali. 
(Miloslav Lžičař, 6.A) 

I když nás kamínky tlačily do dlaní a bylo 
nám do řvaní, i přesto 

nás to bavilo a slunce pěkně svítilo. 
(8.A) 

Práce na sově byla úžasná.  
Zjistila jsem, že piplavá práce není 

zase tak nudná a že se u ní občas i zasmějeme. 
Když jsem viděla, že se sova dodělává, tak jsem šla 
za druhou třídou, aby nám ještě kousek nechali. A 

pak jsme to dělali ještě dvě hodiny. No, prostě 
super prácička, u které se něco naučíme a trochu si 

pohrajeme. 
(Vendula Jančová, 6.B) 

Práce na sově byla zábavná.  
Pobavíte se, pokecáte a určitě si 

budete povídat i s těmi, se kterými se moc často 
nebavíte. Takže ti ostatní, co se nezapojili, určitě 

udělali chybu. 
(Marek Baka, 6.B) 

Práce na sově mě naučila být trpělivou. 
(Nikola Kadlecová, 6.B) 
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Rozhovor s paní u čitelkou Lenkou Veselou 
 
Paní učitelka Veselá vyučuje na druhém stupni český jazyk a výtvarnou výchovu.  Při žádosti 
o poskytnutí rozhovoru pro školní  časopis nás vesele přijala a poctivě odpověděla na všechny 
otázky.  
 
Co jste dělala předtím, než jste přišla učit na naši školu? 
Byla jsem na mateřské dovolené s dětmi a předtím jsem pět let pracovala v reklamní agentuře 
na brněnském výstavišti, kde jsem využila jak znalosti z češtiny, tak z výtvarné oblasti.      
 
 
Jakou školu jste vystudovala? 
Studovala jsem Střední průmyslovou školu textilní v Brně, obor textilní výtvarnictví. A pak 
český jazyk a literaturu + výtvarnou výchovu pro druhý stupeň základních škol na 
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.  
 
 
Proč jste se nevěnovala výtvarné činnosti a šla jste učit? 
Tím, že jsem šla učit, rozhodně moje výtvarné aktivity neskončily. Mám pocit, že se zde 
s vámi mohu dostatečně realizovat a baví mě to. A pokud mi zbude nějaký volný čas, tak 
tvořím doma.  
 
 
Co nejraději malujete?  
Maluji ráda abstraktní věci a hodně se věnuji vyrábění skleněných šperků, maluji na sklo.  
 
 
A ty šperky si tedy vyrábíte sama? 
Ano, na čiré sklo různých tvarů nanáším speciální barvy, které se po zaschnutí stanou součástí 
skla.   
 
 
Kdy jste se rozhodla, že půjdete na uměleckou školu?  
Od malička jsem ráda malovala a mým snem bylo ilustrovat dětské knížky. Proto, když jsem 
se rozhodovala, na jakou školu půjdu, vybrala jsem si školu s výtvarným zaměřením. Také 
jsem moc ráda četla, takže kombinace češtiny a výtvarky byla přesně pro mě.     

 
 
 

Děkujeme za rozhovor 
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Jak pracuje vychovatelka v dětském domově?  
 

 

 

Všem dětem není dopřáno, aby se o ně starala jejich vlastní máma a táta, a tak některé z nich 

vyrůstají v dětských domovech. Tady se jim mámu a tátu snaží nahradit „tety a strýcové“.  

Jak pracuje teta v dětském domově, to jsme zjišťovali od paní vychovatelky Lenky z dětského 

domova v Hodoníně u Kunštátu. 

V dětském domově, kde paní vychovatelka pracuje, jsou děti od 3 do 18 roků, případně starší, 

pokud se ještě dále vzdělávají. Jedná se o dětský domov rodinného typu. To znamená, že  

každá „rodina“ obvykle 7 až 10 dětí, o které se starají dva vychovatelé, má k dispozici 

pokojíky, velký obývací pokoj, kuchyni, koupelnu. Děti se tak lépe zapojují podle svých 

možností a schopností do prací spojených s chodem domácnosti a připravují se tak pro 

samostatný život 

S dětmi je to někdy těžké, proto se jim paní vychovatelka snaží, co nejvíce porozumět, 

pochopit je a dodává: „Ty děti si už za svůj život užily dost, jsou fajn, mám je moc ráda a těší 

mě, že jim můžu alespoň trošku nahradit rodinu.“ 

Paní vychovatelka pomáhá s domácím úkolem, s dětmi hraje hry, chodí na procházky, dívají 

se na televizi, společně vaří. Její pracovní doba je dvanáct hodin, přesto však únavu necítí, 

neboť práce s dětmi ji baví a jak sama říká „důležité je, aby děti ve vychovateli našly oporu“.  

Je vidět, že děti se snaží paní vychovatelce také dělat radost: „Dostala jsem moc pěkný 

obrázek od jedné malé holčičky, úplně jí zářily oči, když mně ho dávala.“ 

A tak vychovatelům i dětem přejeme, ať si dokáží připravovat co nejvíce radostí a mají se 

rádi.   
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KomiksKomiksKomiksKomiks----    Aranka, nenávist nebo pAranka, nenávist nebo pAranka, nenávist nebo pAranka, nenávist nebo přátelstvíátelstvíátelstvíátelství    
Díl 2. 

Ve škole si spolužáci nové žákyně Aranky moc nevšímají, snad až na dvě Adrianu a Lauru. 
Ty dvě mají o ni zájem až moc, ale... 
V prvním díle se Laura s Adrianou Arance posmívaly, schovaly jí batoh, který Aranka dlouho 
hledala a nakonec musela jít domů pěšky, protože jí ujel poslední autobus.   
 

Nová postava: 

 
Karin-  Jana Štěrbová 8.B 

________________________________________________________________  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 

To 
jo!!  

Ta se bude ještě 
divit. 

Ráno Adriana s Laurou píší Arance sms 

To jo! 

Jdeme do kina. 
Chceš jít s námi? 

Jé, bezva, jasně, 
že půjdu. Hned 
jim odepíši.   
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                              .                               

                                                                                          .                          . 
   Mezitím: 

     Holky přemluví spolužačku,aby Arance vyřídila             Ta nic netuší a vzkaz vyřídí. 
     vymyšlený vzkaz. 
    
      Když je Aranka pryč, vrhnou se  na její obrázek           Aranka čeká na holky a těší se do kina. 

Vyřídíš, prosím, 
Arance, že má jít 

za třídní? 

Jo.

Nevšímej 
si jí! 

Já ji dám 
soutěž. 

Udělám tomu 
žlutej 

obličej. 

O přestávce  Aranka maluje obrázek do 
školní soutěže 

Třeba, když 
vyhraji, tak se 
budou se 
mnou ostatní 
kamarádit.     

Máš jít za 
třídní.  

Jo, jdu 
hned.   

Ten obrázek 
byla asi legrace, 
nemohly vědět, 
že to mám na 
soutěž.  

Kde jsou? Už tu 
měly být.  

To je naivka, 
myslela, že 
přijdeme!   
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     Holky posílají Arance další sms.                              

 
Holky se radují a vymyslí další plán.                                       .Aranka brečí na chodbě. Kolem jde Karin. 

 
       Nedostává žádnou odpověď, ale na tašce leží 
       Arančin mobil. Karin je zvědavá a přečte si sms od holek.  

Kino je super, 
zvlášť když tady 

nejsi ty!! 

Hurá zpráva! 
Asi se někde 
zdržely.   

Cože?! Proč 
mně to dělají?    

Budem ji 
furt 

prozvánět, 
co ty 
na to? 

Jasně, 
nejvyšší čas 

začít! 

Co se ti stalo? 

S tím se musí 
něco udělat dřív 
než bude pozdě!   

Pokračování příště.  
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Snovačka jedovatá 
 
 
 

Snovačka jedovatá, nebo-li lidově černá 

vdova je malý, dlouhonohý pavouk s velkým 

zadečkem a výrazně menší hlavohrudí. Má 

leskle černé tělo s oranžově až červeně 

zbarvenou skvrnou na zadečku připomínající 

tvar přesýpacích hodin. Nápadné zbarvení na 

zadečku samic slouží jako výstraha pro 

masožravé živočichy. Její jed je vysoce 

účinný a patří mezi jeden z nejúčinnějších v řádu pavouků. V případě kousnutí od dospělé 

samice se nám do kůže dostane až jeden milimetr z celé jedné chelicery (klepítka), přičemž se 

nám do těla dostane tak vysoká dávka jedu schopná k usmrcení. Jed snovaček začne působit 

již po několika minutách a v postižené oblasti se nám může objevit otok velký až 15 cm. 

Takže až uvidíte pavouka rychle utíkejte ☺.  

Podobně jako ostatní pavoukovci žije většinu roku samotářským způsobem života a partnera 

vyhledává pouze v období páření. Po spáření samce zabije, díky čemuž dostala i svůj í název 

černá vdova. Svá vejce ukládá do kulovitého útvaru z jemných vláken, kde jsou dobře 

zamaskována a chráněna před vnějšími podmínkami.  
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Leonardo da Vinci 
(15. dubna 1452 Anchiano u Vinci – 2. května 1519 Cloux u Amboise) 

 

Leonardo da Vinci se narodil 15. dubna 1452 v Toskánsku, ve 

vesnici Anchiani nedaleko města Vinci v blízkosti Florencie. 

Byl nemanželským dítětem vesnické děvečky a notáře. Pět let 

vyrůstal na venkově pouze s matkou a poté žil s otcem ve 

Vinci, kde začal chodit do školy. Brzy vynikal v matematice. 

Ve čtrnácti letech odjel s otcem do Florencie, kde ho 

fascinovaly vystavěné chrámy a paláce. Leonardo se začal učit 

v dílně malíře a sochaře Andrea Verrocchia a získal zde 

technickou zručnost, naučil se objektivnímu a přesnému 

zobrazování kreslených předmětů. Roku 1472 byl přijat do 

florentského malířského cechu a do roku 1481 pracoval ve 

Florencii. Již v raných dílech, která ve Florencii vznikla, se Leonardo projevuje jako precizní 

pozorovatel a jeho schopnost přírodu nejen zobrazit, nýbrž také zachytit její atmosféru je v 

dějinách malířství objevná. Roku 1482 byl Leonardo povolán na milánský dvůr, kde pracoval 

až do roku 1499. Poté pobýval Leonardo opět ve Florencii. Od roku 1516 až do své smrti žil 

ve Francii na pozvání krále Františka I. 

Mezi jeho nejznámější výtvarná díla patří obrazy Madona ve skalách, Poslední večeře , Sv. 

Anna samotřetí,  Mona Lisa, Dáma s hranostajem, Portrét hudebníka, Proporce lidské postavy 

(Vitruvius). Leonardo se věnoval studiu anatomie člověka. Leonardo získával vědomosti o 

stavbě lidského těla z četných pitev, které prováděl. Leonardo se ale nezabýval jen studiem 

člověka, ale i zvířaty a rostlinami. Leonardo da Vinci se zajímal o Pythagorovu matematiku, 

kterou si brzy osvojil a pojal ji za základ vlastních bádání. Umění a věda jsou pro něho 

důležité a oboje se vzájemně doplňuje. Leonardo pracoval v mnoha technických oborech, 

například se snažil pokusně určit součinitel tření, zkoumal ráz pevných těles, jeho studie 

z oboru optiky, astronomie a přírodních věd obsahovaly mnoho nových poznatků. Projektoval 

stavby a navrhoval různé válečné stroje. Konstruoval tkací stroje, stroje na broušení skla,  

létací stroje, navrhl padák, helikoptéru. Leonardo da Vinci byl všestrannou osobností, byl 

malíř, sochař, architekt, umělecký historik, hudebník, přírodovědec, spisovatel a konstruktér.  

 

zdroj obr.: 
http://cs.wikipedia.org/ 
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TAFROBTAFROBTAFROBTAFROB    

 

Datum narození: 5.10.1982 

Místo narození: Brno 
 

 

Tafrob, neboli vlastním jménem Pavel Sup patří 

české nadějné mc´s, nebo-li rapery. Svůj talent 

nejdříve uplatnil ve freestyle rapu ( text není 

připravený,  raper popisuje situaci a okolnosti, které 

se právě odehrávají okolo něj).  

Svoji rapovou kariéru zahájil v kapele ZW Cirkus, 

kam ho před osmi roky přivedl její zakladatel Jiří 

Walker. Po prvním vyhraném souboji na jednom z prvních freestyle contestů na akcích 

Foundation následovala celá řada vítězství, korunovaná ziskem trofeje pro vítěze na 

Foundation finále. To znamenalo otevřenou cestu až k prvnímu titulu neoficiálního krále 

českého freestyle rapu na druhém Hip-hop kempu. Lze říci, že doposud nemá konkurenta.  

Se skupinou ZW Cirkus objel velkou část země, skupina roku 2004 vydala vinyl singl Já bych 

si přál.  

Nedlouho po tom Tafrob začíná pozvolna nastupovat na sólovou dráhu a postupně vydává 

alba: Nuda v Brně, Není co ztratit, Sup a v tomto roce vyšlo Stratil sem vše.  
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Soutěž- Sport 

  
 

Mistrovství světa v hokeji 2010 
 
 

1) V kterých dnech probíhalo MS v hokeji 2010? 
2) V jaké zemi se hrálo? 
3) Koho čeští hokejisté porazili až po nájezdech? 
4) S kým jsme bojovali o první místo? 
5) Kdo vstřelil první gól při utkání s Ruskem (jméno 
hráče)? 
6) Kdo obsadil 1., 2., 3. místo na MS 2010? 
 
 

 
Ze světa fotbalu 

                                     
 

1) Kterému českému fotbalovému reprezentantovi se přezdívá ,, Malý Mozart“? 
2) Co znamená centr? 

3) Za co můžete dostat žlutou kartu? 
4) Podle čeho poznáme kapitána týmu? 

5) Co je to penalta? 
6) Jak se jmenuje současný trenér našeho 

národního týmu? 
7) Jak se jmenují naši obránci a útočníci? 

Napiš alespoň dva u každého.  :) 
8) Jak dlouho trvá fotbalový zápas? 

 
 
 
 
 

Řešení posílejte na 
schoolmagazine@email.cz 

nebo odevzdejte přímo u redakce.  
Uzávěrka soutěže je: 5. června 

 
 
 

 

Soutěžte s námi a tato nástěnná 
dekorace může být vaše! 
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Pro zasmáníPro zasmáníPro zasmáníPro zasmání    
 

 
Jdou dvě blondýnky po obchodě se sportovním příslušenstvím a jedna z nich ukáže na 

kopačky a říká druhé: „Podívej se, kolik ty boty mají podpatků!“  a ta druhá na to: 
„Takové jsem vždycky chtěla!“ 

Přijde blondýna do knihovny a začne velmi nahlas řvát: „Prosím jeden velký jogurt a jeden 
malý, ten co je v něm nula bodů tuku.“ Knihovnice je okřikne: „Neřvěte tak, tady jste ve 
vědecké knihovně.“ A blondýna na to šeptem: „Tak jeden velký jogurt a jeden malý... “ 

Jde blondýnka večer po ulici a na lampě je letáček na kterém je napsané: prodám byt 3+1, 
prosím, klepejte, a tak blondýnka klepe na lampu. Jde kolem policajt a ptá se blondýnky proč 
klepe na tu lampu a ona: „Píšou tady, že mi prodají byt a nikdo neotevírá. Policajt se podívá 

na tu lampu a říká: „Svítí, tak by měli být doma.“ 

Dva muži vyjdou pozdě v noci z restaurace a vidí, jak jim v dálce mizí zadní světla 
posledního autobusu. 

„Co budeme dělat, tady taxíky nejezdí, jak se teď dostaneme domů?“, běduje jeden. 
„Víš co, tady jsou garáže dopravních podniků, vlezeme tam a jeden autobus si vypůjčíme.“ 

„Tak dobrá, tak běž pro autobus, já budu hlídat.“ 
Druhý muž tam vleze a když se půl hodiny nic neděje, vydá se ten první za ním. "Co se 

děje?", ptá se. 
„Ale, nemůžu najít dvaadvacítku. Budeme muset ukrást třicetčtyřku a vystoupit u kostela.“ 

Přijde do baru hokejista s fotbalistou. 
Hokejista: „Whisky s ledem.“ 

Fotbalista: „Whisky, ale s trávou.“ 

 

Zazvoní telefon. Zvedne ho tříletý klouček. Z telefonu se ozve: „Mohu mluvit s maminkou?“ 
„Chlapeček do telefonu zašeptá: „Ona má moc práce.“ 

„Tak s tatínkem.“ 
„Taky má moc práce.“ 

„A je u vás doma ještě někdo?“ 
„Jo, policajt.“ 

„A mohl bych mluvit s ním?" 
Další zašeptání: „Ten má taky práci.“ 

„A není tam ještě někdo?“ 
Opět se ozve šepot: „Ještě hasiči.“ 

„A může teda mluvit s někým z hasičů?“ 
„Oni mají taky práci.“ 

„A co tam všichni dělají?“ 
„Hledají mě.“  
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 B L A H O P Ř E J E M E 

Terezii Novotné, jejíž článek Beseda se sportovcem z minulého čísla SchoolMagazine si 
zasloužil uznání od odborné poroty v soutěži Článek měsíce. 

Důvody poroty pro ocenění: 
Krátký informativní text o besedě důmyslně předává vzkazy, užitečné pro životní 

rozhodnutí. 
 

Terezie získává nové číslo SchoolMagazine zdarma.      
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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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