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Slovo úvodem 

 

Milý čtenáři,  

zdravíme vás všechny při vydání prvního čísla School Magazine v novém 
školním roce. V letošním roce máme pro vás připraveno několik novinek, s nimiž 
vás budeme postupně seznamovat. První změna je tu: časopis má vlastní webové 
stránky http://smole.blog.cz/, tady si budete moci přečíst jednotlivé výtisky 
v případě, že je nezískáte v tištěné podobě. Věříme, že na stránkách časopisu 
najdete, co vás zaujme.  
A pokud budete mít vlastní příspěvky, připomínky, nějaký nápad na změnu, na 
vylepšení, pak neváhejte, osobně nás- redakční radu oslovte, nebo napište na 
schoolmagazine@email.cz, či se zapojte do diskuze na http://smole.blog.cz/ 
(příp. http://tridainfo.webgarden.cz/).  
Předem děkujeme, přejeme hezké chvíle ve školních lavicích a nyní  již příjemné 
čtení následujících řádků.                                                                     

                                                                              Redakce 
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Školní okénko 

Škola začala 

Začátek školy jsme snad všichni zaznamenali a  

odpočinutí po prázdninách jsme znovu zasedli do 

školních lavic. Ale pozor, změna! Nebyla tady ta stará 

lavice, na které mnozí měli zapsané cenné informace. 

Posadili jsme se do zcela nových lavic, dokonce i 

nábytek ve třídách byl vyměněný. Na chodbách se 

objevily nádoby- modrá, žlutá, zelená a už víme, že to 

znamená: třiďme odpad. Poděkování patří Norským 

fondům, z nichž se získaly finance pro naši školu a také 

těm, kteří přes prázdniny pracovali, aby se vše včas 

stihlo a vyučování jsme mohli zahájit 1. září, i když za zpoždění bychom byli ještě vděčnější. 

A tak, ať nám škola novotou září nejen v září, ale ještě dlouho a máme se zde dobře!  

Předvedu, co já vidět dovedu 

Stejný obrázek a každý vidí něco jiného. 

Optické klamy a stereogramy ukázaly, že co vidím, 

vlastně nevidím. Zkuste si to také a „uvidíte“! 

Příležitost máte na nástěnce vedle kabinetu paní uč. 

Němečkové 
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Předvedu, co vyřešit dovedu 

Jedno páteční odpoledne jsme jeli s paní učitelkou 

Němečkovou do Brna na výstavu her a klamů. Byli tu 

k vidění snad všechny hlavolamy! Vyzkoušeli jsme si 

například skládání různých mechanických hlavolamů, 

telefonovali jsme si akustickým telefonem, zkusili 

magnetickou brzdu, úhel našeho periferního viděni, měli 

jsme možnost číst a psát Braillovým písmem a spoustu 

dalších zajímavostí a záludností. Nejvíce nadšeni jsme však 

byli z  obtiskování našich těl do soustavy plastových 

jehliček. Bylo to legrační a někteří byli k nepoznání.☺☺. Pokud se ještě někdy bude konat 

podobná akce, tak se určitě zúčastníme. Moc se nám to líbilo.   

Jazykové odpoledne 

Při příležitosti oslav Evropského dne jazyků se na 

škole uskutečnilo jazykové odpoledne. Každý žák si 

mohl vybrat, kterému tématu se chce věnovat. Výběr 

z témat, která jsme si mohli zvolit byl hned na 

začátku úkol nesnadný, neboť nabídka činností byla 

opravdu pestrá: 

Mohli jsme „navštívit“ Norsko, Island, Anglii, zúčastnit se olympijských her, malovat vlajky 

států, zpívat písně z různých koutů světa, vytvářet pomůcky do hodin cizího jazyka, zabývat 

se slovní zásobou anglického jazyka, vyprávět pověsti v německém jazyce.  

Přestože se němčinu neučím, zvolila jsem si vyprávění pověstí. Nejprve jsme si poslechli 

několik pověstí Olešnicka, nahranými některými z našich spolužáků. Pak jsme si zvolili 

pověst, kterou budeme nahrávat. Volba připadla na Kubovu skálu. Rozdělili jsme si role a 

začalo trénování výslovnosti a nahrávání. A kdo neuměl německy ani ceknout? Ten se to 

„hravě“ naučil, anebo tak jako v mém případě se podílel na zprostředkování důležitých 

citoslovců- mohutný řev jsem zvládla jako rozená Němka.  

Být vypravěčem byla docela dřina a v krku některé z nás bolelo ještě druhý den.  
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Zpíváme si pro radost 

Dne 6. listopadu naše škola pořádala 14. přehlídku 

dětských pěveckých sborů. Do Olešnice si  přijeli 

zazpívat žáci z pěveckých sborů ze ZŠ TGM v Bystřici 

nad Pernštejnem, ZŠ a MŠ Salmova Blansko, Slavíčci 

ze ZUŠ Boskovice, Sluníčko ze ZUŠ Letovice, Labyrint 

ze ZŠ Štěpánov nad Svratkou, Perličky + Antiperle 

z Gymnázia Blansko a samozřejmě nechyběla ani naše olešnická Campanela Ole. Písně zněly 

v českém i anglickém jazyce, zpěváci zpívali písně lidové, americké černošské spirituály, 

písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, písně Ladislava Němce, Karla Svobody, zazněly 

písně skupiny Beatles a další. Všichni zpěváci měli hlasy jako zvon a název přehlídky- 

Zpíváme si pro radost, splnili na výbornou. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a těšíme se 

v příštím roce na viděnou a slyšenou! 

Připomněli jsme si výročí 

Blížící se 20. výročí sametové revoluce nemohlo 

zůstat bez povšimnutí. A tak v hodinách jsme si 

povídali o souvislostech a událostech, které se 

k tomuto datu vztahují. Žáci osmých a devátých 

tříd shlédli dokumentární film Kausa Uherské 

Hradiště. Ve filmu vypovídají političtí vězni, kteří 

byli od padesátých do konce šedesátých let 

vězněni a psychicky a fyzicky mučeni ve věznici v Uherském Hradišti. Skupina 

vyšetřovatelů, která tehdy ve věznici působila, si však vinu za nelidské zacházení nepřipouští. 

Ve filmu Reflexe jsme viděli události od konce roku 1988 až do pádu totalitní moci v 

Československu.  
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Rozhovor s panem Miloslavem Krejsou 

Při přehlídce pěveckých sborů jsme o rozhovor požádali muzikanta a sbormistra pana 

Miloslava Krejsu z Letovic.  

Miloslav Krejsa se hudbě věnuje už od dětství. Začínal v šesti letech hraním na housle, ale u 

nich dlouho nezůstal a začal se věnovat hře na klavír a později hře na varhany.  

Hru na varhany vystudoval na brněnské konzervatoři. Působil jako sbormistr celkem 

třiadvaceti pěveckých sborů. V současné době ještě řídí dva sbory dospělých zpěváků a 

pomáhá s dirigováním dětského sboru.  

S kterým sborem jste dnes přijel? 

Přijel jsem se sborem Sluníčko z Letovic. A jezdíme sem už od začátku. Mám to štěstí, že 

jsem už od začátku tady s vámi v Olešnici zpíval. Nejdříve jsem sám vedl ten sbor a teď to 

vede moje kolegyně Maruška Nečasová a já ji hraji na klavír.  

Jak se Vám letošní přehlídka líbí? 

Je to moc hezký. Pěkně to máte připravené, moc se nám to všem tady líbí, jsme všichni velice 

spokojeni.  

Co vyučujete?  

Já vyučuji hru na klavír a klávesy, neboli keyboard. A vedu dětský sbor s paní učitelkou 

Nečasovou.  

O co je největší zájem u Vás na škole? 

Těžko říct. Prostě u nás máme všechny obory, máme u nás v hudební škole klavír, akordeon a 

ten dětský sbor a ... o zobcové flétny je v poslední době velký zájem. 

Znáte dobře Olešnici? 

Já si vzpomínám, že když jsme kdysi začínali tady v Olešnici, tak jsme ještě vždy odpoledne 

chodili po Olešnici a všechny tady ty vaše podniky jsme navštívili, na věž jsme se dokonce 

dostali, bylo to na celý den a bylo to moc pěkný tenkrát. 
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Jaké zkušenosti  jste za ta léta nasbíral? 

No tak zkušenosti jsem nasbíral.  

A jsem třeba rád, že letos přibyly nové dva sbory a je to tady hrozně moc hezké.  

Protože pan Krejsa v rozhovoru uvedl  svoji kolegyni paní učitelku Nečasovou, tak jsme si 

dovolili také ji požádat o zodpovězení našich otázek.  

 

 

Rozhovor s paní učitelkou Marií  Nečasovou 

Jak se Vám tady dnes líbí? 

Děkuji za otázku. Ale musím říct, že s dětským pěveckým sborem Sluníčko Základní 

umělecké školy v Letovicích sem jezdíme od samého zrodu, kdy tento festival vlastně založil 

pan učitel Slavíček a  vždycky jsme v Olešnici spokojeni a vždycky se sem moc těšíme.  

S jakým sborem jste tedy letos přijeli? 

Letos tu opět máme dětský sbor Sluníčko a ještě jeho přípravku Paprsek, se kterým 

pracujeme. Takže vlastně nacvičujeme ve dvou sekcích a i těm nejmenším dětem dáváme 

příležitost, aby si mohly v Olešnici zazpívat.  

Co vyučujete? 

Tak já konkrétně učím kromě pěveckého sboru ještě hudební nauku, přípravku takzvanou, zobcovou 

flétničku a druhým rokem také dramatický obor.   

Hrajete na nějaký hudební nástroj? 

Ano, já jsem houslistka a vlastně, i když housle nevyučuji, jsem jenom amatér, co se houslí 

týče, tak už třicet let jezdím do komorního orchestru a hraji na housle. 

Jak Vy vidíte dnešní  zájem dětí o výuku hudby? 

Pokud mohu mluvit za Základní uměleckou školu v Letovicích, tak musím říci, že u nás  o 

nějaký pokles nejde, že zájem dětí stále trvá. Jsme škola čtyř oborová, to znamená, že kromě 

oboru hudebního, máme výtvarný, taneční a literárně dramatický a o všechny obory zatím 

zájem stále je. A mimo jiné také i díky vám, dětem z Olešnice, kteří navštěvují naši školu 

v různých oborech a musím říct, že jsem před chvilkou viděla vaše nové prostory a jsou moc 

hezké.  
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Jak dobře znáte Olešnici?  

Jestli dobře to nevím, zda je ta správná odpověď. Ale protože jsem v roce 1979 nastoupila na 

zdejší základní školu jako učitelka na druhý stupeň a působila jsem zde i jako zástupkyně a 

musím říci, že to první místo člověku vždycky přiroste k srdci a že na Olešnici mám jenom 

hezké vzpomínky.  

Co byste popřála našemu školnímu časopisu? 

Protože jsem loni viděla vaše první čísla, předpokládám, že jste jej založili loni, tak musím 

říci, že se mně od začátku moc líbil. A tak přeji časopisu a všem jeho tvůrcům mnoho tvůrčí 

Tak to byla paní učitelka Nečasová a pan Krejsa. A jak se zpívá žáčkům? Tady přinášíme 
odpověď jednoho z nich:  

 

Jak se jmenuješ? 

Karel Strija. 

S jakým sborem jsi přijel? 

Se sborem Sluníčko z Letovic? (Copak tu je pouze sbor Sluníčko?) 

Baví tě zpěv? 

Jo, tak baví. 

Jak dlouho chodíš do sboru? 

No, tak to už čtyři roky. 

Na co hraješ? 

Na harmoniku, trochu na klávesy, flétnu a to bude vše.  

A co tě nejvíc baví? 

Výtvarka, kreslení.  

 

 

 

Děkujeme za  rozhovory a milé přání pro náš časopis. 

Přejeme i nadále hodně elánu, radosti při zpívání a věrné spokojené posluchače. 
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Jak pracuje... 

 
 

Už se vám to také někdy stalo?  Kašel, rýma, bolest v krku a jiné zdravotní potíže, avšak 

k lékaři se vám nechce, ale bez léků to asi těžko zvládnete? A tak jdete do lékárny v naději, že 

vám tady poradí? Je úkolem lékárníka 

poradit, nebo pouze prodat lék, který 

pacient požaduje? Co je náplní práce 

lékárníka, co musí umět? To jsme se 

snažili pro vás zjistit u paní magistry v 

lékárně v Olešnici. A tak si nyní 

přečtěte, co nám o práci lékárníka 

prozradila.    

Stát se lékárníkem znamená studovat 

farmacii. Studovat můžete čtyřletou střední školu tzv. farmaceutický laborant. Po maturitě se 

farmaceutický laborant podílí na přípravě léčiv a je pomocníkem lékárníka. Pokud absolvujete 

pětileté studium na některé z farmaceutických fakult, pak se vaše pracovní kompetence 

rozšíří. Farmaceutickou fakultu u nás najdete v Hradci Králové a druhou Farmaceuticko- 

veterinární univerzitu v Brně. Po absolvování máte teoretické a praktické znalosti o léčivech a 

léčivých přípravcích, o látkách užívaných při jejich přípravě, o farmaceutické technologii a o 

fyzikálním, chemickém, biologickém, mikrobiologickém a klinickém hodnocení léčiv a 

léčivých přípravků. Máte vědomosti o metabolismu, o mechanismech účinků léčivých látek, o 

pravidlech užití léčiv a léčivých přípravků, apod. Máte kvalifikaci podávat informace o 

léčivech ostatním zdravotnickým pracovníkům i veřejnosti. Můžete pracovat ve výzkumu a 

vývoji nových léčiv a léčivých přípravků, jejich výrobě, kontrole, distribuci, v lékárenství, 

zdravotnicky  zaměřených laboratořích apod.  

Paní magistra nám ochotně zodpověděla naše dotazy. To, že ji a celou její rodinu práce baví, 

dokazuje i to, že je tato práce v  rodině vykonávána již čtvrtou generací. Děkujeme a přejeme 

i nadále hodně radosti a imunity při setkávání s nemocnými zákazníky.   
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Příběh 

 

 

Popelčin střevíček vypravuje... 

Dovolte, abych Vám pověděl něco o svém životě. Určitě mě všichni znáte, i když nemám jméno, ale v 

pohádkách mě označují kouzelným střevíčkem. V pohádkách mám také mnoho podob. Někde jsem 

stříbrný, v Anglii dokonce křišťálový, ale nejčastěji jsem celý ze zlata. 

Jsem vždy maličký a pokaždé přesně padnu na Popelčinu útlou nožku. Narodil jsem se v Popelčině 

chaloupce pod zámkem v její malé komůrce, kde bydlela se svou macechou a sestrami.  

Teď ale žiji se svým bráškou v Barrandovském studiu v naší útulné rekvizitárně, kde je nám moc 

dobře. Vlastně mám krásny, téměř pohádkový život. No uznejte sami, kolika botkám se poštěstí 

vystupovat v pohádkách, kde mám vlastně hlavní roli. Řekněte, kde by teď byl princ, kdyby mě 

Popelka neztratila a on mě nenašel. Jak by ji potom poznal?  To by si pak asi vzal jednu z jejích 

šeredných sester. 

Na začátku kariéry jsem měl vždycky trochu trému, protože jsem zůstal úplně sám trčet na schodech, 

až se mi rozklepal podpatek. No ale pak, když mě princ Popelce nasadí a ona mu skočí do náruče, 

jsem vždycky trošku naměkko a to se mi vždy podpatek málem podlomí. 

Možná se divíte, že jsem hned na začátku neřekl něco o svém původu, ale bude to tím, že můj původ 

je pro mě samotného velkou záhadou. Popelka mě totiž vyloupla z kouzelného oříšku, který dostala od 

svého tatínka. Teď přesně nevím, kolik mi je, ale myslím že začínám  

3. století svého života. Myslím, že na to ale nevypadám, zato většina mých pohádkových Popelek už 

by byly dávno stařenky. Mezi moje záliby patří kromě herectví i cestování, procestoval jsem plno 

zemí - Maďarsko, Rusko, Slovensko, Anglii..., ale nejvíce se mi líbí tady v Čechách. Jsou tu také 

nejkrásnější Popelky. 

Stejně si myslím, že jsem takový všeuměl. S herci, se kterými natáčím, jsou vždy patálie a jednu scénu 

s nimi natáčíme třeba dvě hodiny. Zato já svou roli zahraji vždy na výbornou. A to na to nemám školu 

jako ostatní herci. Nejvíce se mi líbilo natáčení Popelky, kde byl kůň Jurášek a sova Rozárka, se 

kterými jsem se spřátelil. Líbilo se mi, že se natáčelo v zimě, kdy je vše pohádkové a romantické. 

Mám moc rád zimu a hlavně mám rád Vánoce.  

převzato z http://www.cesky-jazyk.cz/ 
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Svoboda není samozřejmá 

Státní svátek 17. listopad je v kalendáři označen jako Den boje za svobodu a demokracii. 
Připomeňme si v krátkosti okamžiky, které se k tomuto datu vztahují. 

28. říjen 1939- první svátek vzniku republiky v době existence protektorátu 

Při demonstracích proti nacistické okupaci (výslovně zakázaných) bylo v tento den těžce 
zraněno několik demonstrantů. Jeden z nich, vysokoškolský student Jan Opletal, zemřel 11. 
listopadu. Jeho pohřeb, který se konal 15. listopadu, se stal záminkou pro další vystoupení 
vysokoškolských studentů proti okupantům. Odehrály se další srážky mezi policií a 
německými bojůvkami se studenty, kteří strhávali dvojjazyčné nápisy a házeli je do Vltavy. 

V reakci na tyto události byly ráno 17. 11. 1939 přepadeny vysokoškolské koleje a bylo 
nařízeno uzavření vysokých škol údajně na dobu tří let. Bylo popraveno 9 studentských 
funkcionářů a 1200 náhodně vybraných vysokoškoláků deportováno do koncentračních 
táborů. Udává se, že postiženo bylo 10 vysokých škol, 1223 zaměstnanců a 17556 studentů. 

Od té doby se 17. listopad slavil jako Mezinárodní den studentstva. 

17. listopadu 1989- padesáté výročí událostí z listopadu 1939 

Změny totalitních režimů k počátkům demokracie, tehdy již proběhlé v Maďarsku a Polsku, 
zasáhly také tehdejší Československo a NDR (východní Německo). Dne 9. listopadu padla 
berlínská zeď, po celém světě známý symbol komunistické totality. Podobné změny o něco 

později zasáhly i Pobaltské státy, část bývalé Jugoslávie, Bulharsko a Rumunsko. 

Studenti chtěli na Albertově v Praze uctít památku Jana Opletala, který byl v roce 1939 
zavražděn nacisty během německé okupace. Zpočátku poklidné a státem povolené setkání se 
změnilo v protirežimní stávku. Brutální zásah Veřejné bezpečnosti proti mladým lidem 
vyburcoval celou společnost, která se rozhodla říci NE totalitnímu režimu. Mnoho studentů 
bylo vážně zraněno. Tento tvrdý zákrok proti pokojným studentům vyvolal silný odpor 
většiny lidí v naší zemi. Studenti vysokých škol vstoupili do stávky, organizovali výjezdy do 
okolních obcí, kde vyprávěli ostatním o událostech v Praze. Studenti sepsali požadavky, které 
vyjadřovaly přání většiny lidí v naší zemi, kteří již nechtěli nadále vládu komunistů. Postupně 
se na stranu studentů přidávali herci, umělci, dělníci v továrnách. Herci místo divadelních 
představení četli společné stanovisko a s diváky diskutovali o situaci. Dne 27. listopadu 1989 
se uskutečnila dvouhodinová generální stávka. Lidé se scházeli na statisícových 
demonstracích už nejen v Praze, ale ve všech našich městech v Čechách i na Slovensku.  
 
17. listopad 1989 znamenal začátek konce komunistického režimu v naší zemi. V prosinci 
roku 1989 byl prezidentem naší republiky zvolen Václav Havel, který byl krátce před tím 
propuštěn z vězení. 
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Marie Terezie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj obrázku: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Andreas_Moeller_001.jpg 

 

Kdo to byl? Arcivévodkyně rakouská, 

královna uherská a jediná vládnoucí žena na 

českém trůně. 

Kdy žila?  1717 - 1780 

Kdy vládla? 1740 - 1780 

Významné reformy?   

1749- začátek tereziánských reforem  

(správa, vojenství, vzdělávání) 

1769- Právní reforma  

1773- zrušení jezuitského řádu 

1774- Všeobecný školní řád 

1775- Robotní patent   

1776- zrušeno mučení 

Marie Terezie se narodila 13. května 1717  
ve Vídni jako nejstarší dcera císaře a krále 
Karla VI. a Alžběty Kristýny. Hned první 
den svého života pokřtěna a celým jménem 
se jmenovala Marie Terezie Walburga 
Amálie Kristýna. 
Dětství a mládí Marie Terezie bylo šťastné, 
na její výchově se podílejí jezuité. Učila se 
latinsky, italsky, francouzsky a španělsky, 

zajímala se o klasickou literaturu, dějiny, 
ráda tancovala, kreslila, zpívala. Marie  
Terezie vyšívala i několik šatiček pro 
pražské Jezulátko. Mezi nejvýznamnější 
patří zelené se zlatou výšivkou.  
V devatenácti letech se Marie Terezie 
vdala za korunního prince lotrinského 
vévodství, Františka I. Lotrinského. Měli 
šestnáct dětí, které stojí na počátku 
habsbursko-lotrinské dynastie. Byli to 
Marie Alžběta, Marie Anna, Marie 
Karolina, Josef II., Marie Kristýna, Marie 
Alžběta, Karel Josef, Marie Amálie, 
Leopold II., Marie Karolina, Johanna, 
Marie Josefa, Marie Karolina, Ferdinand, 
Marie Antoinetta a Maxmilián František.  
Jako nejstarší dcera Karla VI. se Marie 
Terezie ujala vlády po jeho smrti 20. října 
1740 na základě tzv. pragmatické sankce 
(nedělitelnost země a nástupnictví ženy 
v případě, že panovník nebude mít 
potomka chlapce). Předpokládaná slabost 
nové královny a mocenské tlaky v Evropě 
vedly nejprve ke zpochybňování 
pragmatické sankce a k pokusům odkoupit 
některé součásti říše. Osm let trvaly války 
o habsburské dědictví se střídavými 
úspěchy. Z Marie Terezie se však stala 
ctižádostivá, hrdá, statečná a odpovědná 
panovnice a válku vyhrála. Pro Rakousko 
sice ztratila Slezsko, ale získala uznání 
svého manžela Františka I. za římského 
císaře a zajištění pragmatické sankce pro 
své následovníky. 
Poslední léta svého života Marie Terezie 
prožila ve smutku.Velký smutek jí 
způsobila smrt manžela v roce 1765. 
Dne 8. listopadu 1780 se nachladila na 
lovu bažantů a 29. listopadu 1780 zemřela. 
Je pochována, stejně jako její manžel v 
rodinné kapucínské kryptě ve Vídni. 

 



  

 

Zvířata 

 

Zajíc polní je žlutohnědě až hnědošedě zbarvený a má krátký černý ocas s bílým proužkem na 

konci. Charakteristickým znakem jsou dlouhé uši a dlouhé zadní nohy 

Zajíc polní byl u nás velmi rozšířený, ale v letech 1966-1976 myslivci jich ročně ulovili až 1,5 

miliónu.  

Mláďata se rodí venku, na rozdíl od mláďat králíka, která přicházejí na svět v norách. Rodí se 

vyvinutá, tzn. mají srst a vidí. U králíka jsou mláďata po narození holá a slepá. To je jeden 

z hlavních důvodů proč si králík hrabe nory a zajíc ne. 

Oba hlodavci se živí rostlinou potravou.  

Na závěr ještě jednou malé shrnutí:   

Zajíc polní Králík divoký 

-dlouhé uši a nohy                                   -krátké uši a nohy 

-mláďata jsou po narození vyvinutá       -mláďta nejsou po narození vyvinutá 

-žije v pelíšku                                         - žije v norách 

-hlodavec                                                -hlodavec 

-v jednom vrhu 2-5 mláďat - v jednom vrhu 2-5 mláďat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj obrázku: http://www.priroda.cz 
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Lucie VondráLucie VondráLucie VondráLucie Vondráčkovákovákováková    

Lucie Vondráčková se narodila 8. března 

1980 do hudební rodiny. Otcem je herec, 

zpěvák a hudebník Jiří Vondráček a matka 

textařka a překladatelka Hana Sorrosová.  

Lucie Vondráčková studovala hudebně-

dramatický obor na Státní konzervatoři v 

Praze a po maturitě vystudovala filosofickou 

fakultu, obor kulturologie. 

Od dětství  měla spoustu koníčků např. tanec, 

balet, gymnastika, zpěv, později cizí jazyky. Poprvé se v televizním seriálu objevila ve svých 

devíti letech, hrála v seriálu Ludvík Ráži Území bílých králů, později v  seriálu Václava 

Vorlíčka Návrat Arabely. Hrála ve třech filmech režiséra Juraje Jakubiska; Nejasná zpráva o 

konci světa, Bathory (v obou filmech se její postava jmenovala Lucie) a Post coitum, dále 

vystupovala ve filmu Labyrint. Zlomovým rokem v její herecké kariéře se stal rok 1992, kdy 

dostala malou roli v Národním divadle ve hře Saténový střevíček. Její významnou 

muzikálovou rolí pro byla Hanka ve Starcích na chmelu, v Divadle Rokoko ztvárnila během 

osmi let např.: Shakespearovu Julii, Aňu ve Višňovém sadu, Johanku z Arku ve Skřivánkovi, 

Mary Warrenovou v Čarodějkách ze Salemu, Alici ve hře Na dotek a další. V divadelním 

spolku Kašpar hraje trojroli: Anny, královny Markéty a písaře v Richardu III.. Věnuje se 

dabingu a točí české i zahraniční filmy. Její poslední CD s názvem "Fénix" se velmi dobře 

prodává, stejně tak jako i  předchozí alba Boomerang, Pelmel, Manon. Věnuje také muzikálu 

a točí i filmy a to nejen české, ale i zahraniční. V muzikálu Excalibur ztělesňuje Morganu.   

Lucie Vondráčková ráda čte nebo si zajde s přáteli posedět či se podívat do kina na pěkný 

film.  

 

zdroj obr.: http://mm.denik.cz 
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VtVtVtVtiiiipypypypy    

 

Ptá se učitelka při zkoušení žáka: „Proti komu bojovali husité?“  Žák odpoví: „Proti křižákům. 

Jiný žák se přihlásí a nesměle řekne: „A co jim ti pavouci udělali? “ 

 

Pan učitel prochází třídou a vidí na zemi nedopalek cigarety. Zvedne ho a přísným hlasem 

zvolá: „Čí je ten vajgl? “  Pepíček s klidem odpoví: „No teď už Tvůj, když jsi ho našel.“ 

 

V nový školní rok přijde do třídy nová paní učitelka a říká: „Dobrý den, děti, připravila jsem 

si pro vás hru na celý školní rok. Každé pondělí vám zadám otázku a ten, kdo na ní odpoví 

správně, může být celý týden doma. “  V pondělí přijde do školy paní učitelka a zeptá se dětí: 

„Kolik kilometrů má Sahara? “  Všichni mlčí. Další pondělí přijde paní učitelka do třídy a 

vykřikne: „Kdo sem dal tu krysu!“  Přihlásí se Pepíček a řekne: „To jsem byl já, paní učitelko 

a nashledanou za týden! “ 

 

Pepíček se probudí s výkřikem: „Příšerné.“ „Co se stalo?“, ptá se ho máma. Zdálo se mi, že 

hoří škola. “  „To byl jen sen. „No právě! “ 

 

„Kde leží Kuba, Martine?“  Martin: „Kuba leží v posteli a má hrozný kašel.“ 

 

Víte, kdo je nejmenší? Silničáři. Jakmile napadnou dva centimetry sněhu, nejsou vidět. 

 

Proč šneci tak často lezou přes silnice? Chtějí si užít adrenalinové sporty. 
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Soutěž 

 

 

 

1. Z kterého slova nelze vytvořit druh stromu?  

a) Olpot  b) Amalp  c) Sinarc d) Ovjar 

2. Doplň následující číslo: 

1, 4, 9, 16, 27,  …. 

3. Doplň chybějící číslo 

1 6 5 

7 8 1 

   4 7 … 

4. Najděte chybějící slovo 

sokl ( koks) troska 

vize (…….) halama 

5. Které písmeno následuje? ( v abecedě nepočítejte písmena s háčky) 

A  D  I  P …. 

6. Co  je to antonymum? 

7. Co je to ortocentrum?  
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AAAAkcekcekcekce    
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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, výletu a chcete se o své zážitky podělit s čtenáři School Magazine, pak neváhejte a pište do 

rubriky Školní okénko. 

Ozvěte se: 

e-mail: schoolmagazine@email.cz 

Předmět: Školní okénko  

Uzávěrka příštího čísla 28. 11. 2009 

V Ý Z V A 

Redakce školního časopisu se obrací na vás všechny, kteří rádi píšete příběhy, povídky, skládáte 
básničky, či malujete a rádi byste svojí tvorbou udělali radost i ostatním, pak neváhejte a pište do 

rubriky Příběh. 

Ozvěte se: 

e-mail: schoolmagazine@email.cz 

Předmět: Příběh 

Uzávěrka příštího čísla 28. 11. 2009 

S O U T Ě Ž 

Redakce školního časopisu vám nabízí účast v soutěži o věcné ceny v rubrice Soutěž. 

Neváhejte, čtěte, luštěte a svá řešení (s uvedením svého jména a třídy) odevzdávejte přímo u redakce 
nebo posílejte na: 

e-mail: schoolmagazine@email.cz 

Předmět: Soutěž 

Uzávěrka soutěže 28. 11. 2009 
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