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Úvodník 
Milí čtenáři školního časopisu,  

zdravíme vás s novým číslem School Magazine.  

Ve školním okénku vám opět nabízíme přehled školních akcí, kterých se některé třídy zúčastnily. Můžete si tu 

přečíst o životě lidí v Africe, o níž jsme si povídali v rámci jedné besedy. Pokud se chcete dozvědět, zda 

School Magazine uspěl v celorepublikové soutěži školních časopisů, pak nevynechejte článek Soutěž o nej... 

časopis. Opět jsme pro vás zpracovali školní anketu. Vás, kteří čekáte na pokračování komiksu, také 

nezklameme. Nechybí ani povídka, soutěž, vtipy a další pravidelné rubriky.  

A tak se již pusťte do čtení toho, co vás v našem časopise nejvíce zajímá.                          Redakce 
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Školní okénko 
 
 
 

Beseda o Africe 
 
Na začátku listopadu se uskutečnila beseda o Africe s paní Evou Obořilovou, která 

podnikla již několik cest do Guiney a do Keni. Nejezdí se 
dívat na safari, ale pomáhá zde spolu s ostatními 
dobrovolníky v chudinských čtvrtích.   
Díky autentickému vyprávění paní Obořilové, promítání 
obrázků z jejích cest a ukázek různých předmětů z Afriky 
jsme si mohli udělat představu o životní úrovni lidí, kteří zde 
žijí. V následujících řádcích vám její vyprávění alespoň 
částečně přibližujeme.  
Pokud přijedete do Guiney jako první, uvědomíte si, že tam 
nefunguje elektrická energie tak, jak je u nás běžné. Pouliční 

osvětlení není, výlohy v obchodech nejsou osvětlené a pokud ano, pak světlo poskytuje svíčka 
umístěná v lahvi. Cestování po Africe je velmi náročné, v Africe jezdí auta, která by už u nás 
v Evropě dávno byla odstavena na vrakovišti. Neexistuje tady možnost zastávky na občerstvení, na 
umytí se. Velkým problémem je nedostatek nezávadné vody, a tak si dopřát večerní koupel v jeden a 
půl litru vody je přepych. Paní Obořilová spolu s dalšími dobrovolníky se nakonec sázeli, kdo se 
zvládne celý umýt včetně umytí vlasů, vyčištění zubů právě v jeden a půl litru vody. Pro vodu musí 
děti chodit až několik kilometrů pěšky a nosit ji v těžkých vědrech. O PET láhev, kterou paní 
Obořilová chtěla vyhodit, byl téměř boj. V láhvi mohou totiž doma vodu déle uchovat. Na rozdíl od 
mnohých z nás děti v Africe do školy chodí velmi rádi, avšak toto privilegium má jen malá část 
z nich. Většina rodičů nemá peníze, aby školy mohli zaplatit, v lepším případně jsou posíláni do škol 
pouze chlapci, děvčata zůstávají doma. Oblíbenou hračkou dětí je pneumatika nebo mají na hraní jiné 
věci, které my bychom považovali za odpad. Velice rádi hrají fotbal, znají jména našich fotbalistů a 
když jim paní Obořilová přivezla míč, naučili se perfektní češtinou slovo kopačák. 
Kontrast bohatství a chudoby lze spatřit v Keni. V jejím hlavním městě v Nairobi jsou sice obchodní 
centra, banky, hotely, ale když odjedete kousek za centrum přijedete k domečkům postaveným 
z bláta a z vlnitého plechu. Přijeli jste totiž do slumu - do chudinské čtvrti. Jedním z mnoha slumů 
v blízkosti Nairobi je slum Kibera, který se nachází 5-10 km od centra Nairobi. Lidé tu žijí 
v nedostatečných hygienických podmínkách, ve slumu chybí kanalizace, není zajištěn odvoz 
odpadků, lékařská péče apod. Na ploše 2,5 km2 tady žije milion lidí, z nichž půl milionu tvoří děti. 
Děti, z nichž mnohé jsou sirotci, které na ulici žebrají, děti, které čichají lepidlo, děti, které jí prach 
ze země, aby zahnaly hlad…  
Dobrovolníci se snaží pomocí různých projektů těmto lidem pomáhat. Usilují o zlepšení 
hygienických podmínek, chtějí, aby dětem bylo umožněno vzdělání, aby si mohly společně hrát.   
V důsledku chudoby se jim nedostává věcí, které jsou pro nás samozřejmostí.  
 
Pokud vám není lhostejný život těchto dětí, pak můžete svoji účast na pomoci vyjádřit nyní např. tím, 
že do školního klubu přinesete nějaké psací potřeby nebo alespoň namalujete nějaký obrázek, či 
vyrobíte drobnou věc. Paní Obořilová 27. prosince odlétá do Keni, kde tyto věci předá těm, kteří to 
potřebují. Jménem paní Obořilové vám předem děkujeme.  
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Rodičovské schůzky  
Dne 19. 11. se moji rodiče vypravili do školy, ne že by se chtěli ještě učit, ale šli se informovat na 
můj prospěch a chování. Ve škole se totiž konal „rodičák“. Na odpoledne doma bez rodičů si nemohu 
stěžovat, dělala jsem si, co jsem chtěla. Avšak navečer, když jsem uslyšela příchod rodičů, jsem 
rychle raději popadla několik polštářů a pak to začalo...   
______________________________________________________________ 

Ukáži, že fotografovat dokáži 
 
Další kolo školní fotografické soutěže, jejímž tématem byl podzim. 
Největší zastoupení svých fotografií měli žáci ze 7. B.  
V hlasování, kterého se mohli zúčastnit všichni zájemci z řad žáků i 
ostatních zaměstnanců školy, byl za nejzdařilejší fotografii vybrán snímek 
od Kateřiny Kalouskové (7. B), na druhém místě se umístila fotografie 
Jitky Sedlákové (7. B) a třetí místo získala fotografie od Kristýny 
Brázdové (7.B).  
Gratulujeme! 

_______________________________________________________________ 

Ukáži, že svět poznat dokáži 
Úkolem této soutěže bylo poznat památku na obrázku 
a napsat město, kde se tato památka nachází.  
Vyhodnocení odevzdaných odpovědí nebylo obtížné, 
neboť se zúčastnila jediná Jitka Sedláková z  7. B. Plný 
počet  bodů nezískala, ale za účast v soutěži si pochvalu 
a odměnu právem zasloužila. 

________________________________________________________________ 

Předvedu, co vyřešit dovedu 
Procvičit si postřeh, logiku a zkusit si složit nějaký 
hlavolam, tak o to jsme se snažili v rámci zábavného 
odpoledne s hlavolamy.  
Jak to bude, kam to patří, ještě chvíli, bourá se to, už to 
bude a hurá mám to! Nějak tak vypadala atmosféra, ve 
které jsme se zaujetím a velkou trpělivostí přemýšleli, jak 
nad různorodou obtížností hlavolamů vyzrát. Společně 
jsme si pohráli, pobavili se a každý předvedl, co vyřešit 
dovedl. 
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Soutěž o nej... školní časopis 
V pátek 28.11. jsem se spolu s dalšími třemi redaktorkami School Magazine a s paní učitelkou 
zúčastnila v Brně celostátní soutěže školních časopisů.  
Cesta byla dlouhá, ale my jsme se na ni vybavily křížovkami a časopisy, a tak jsem se nenudily.  
Když už jsme naše čtenářské zásoby vyčerpaly, hrály jsme slovní kopanou, při níž došlo i na 
nevědomé vytváření nových slov, vzpomínám si např. na slovo autobusárna. Naštěstí to už netrvalo 
dlouho a my byly skoro na místě. Musely jsme ještě přesednout na městský autobus a jet do městské 
části Komín. Soutěž se konala v tamější střední škole Informatiky a spojů. Budova to byla obrovská, 
ale společenský sál, kde se soutěž konala jsme hravě našly. Nejprve jsme se zapsaly a na bílou 
nálepku jsme si napsaly své jméno, název časopisu a přilepily si ji na halenku. Pak již jsme si mohly 
prohlédnout a pročíst spoustu a spoustu školních  časopisů, které byly do soutěže přihlášeny. Byly tu 
časopisy ze základních i středních škol. Některé časopisy byly pouze černobílé, některé byly psány 
rukou, názvy časopisů byly také velmi různorodé. U každého časopisu byl papír, na který každý 
účastník mohl zapsat svůj dojem z daného časopisu. Náš časopis získával pozitivní i negativní 
hodnocení od diváků. Po prohlídce časopisů byl workshop. Tady jsme si nejprve zahráli několik 
skvělých her, pak jsme se představili a seznámili se tak s ostatními redaktory. Dozvěděly jsme se 
několik informací o tom, jak se jinde tvoří školní časopis. Zajímavostí jedné školy jsou  tzv. duhové 
karty, kterou získává žák, který napíše nějaký článek do školního časopisu a  tato ho opravňuje 
k vynulování špatné známky, kterou dostal. Nebo za napsání článku mají žáci právo chodit 
přednostně na obědy. Nezavedeme to i na olešnické škole, co říkáte paní učitelky a páni učitelé? 
Nakonec se nám představil milionář, který chce odkázat své dědictví a my jej máme přesvědčit, aby 
své peníze dal právě tomu našemu časopisu. A tak tedy úkol zněl: „Vytvo řit reklamu pro náš 
časopis“. Po odvysílání reklam, miliony nedostal nikdo, ale všichni jsme dostali chutnou bagetu. Pak 
již následovalo vyhlášení výsledků- tři první místa v kategorii základních škol, tři první místa 
v kategorii středních škol, nejlepší titulka a ocenění za podporu autorské tvorby. School Magazine 
nezískal žádné ocenění, avšak naší redakci to odvahu a chuť psát školní časopis nevzalo, ba naopak 
chceme náš časopis dále vylepšovat a věříme, že také vy, čtenáři, nám v tom pomůžete. A můžete 
začít třeba hned- napište sami nějaký článek a my vám ho velmi rádi otiskneme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tady  je ten náš... 
tento časopis vypadá 

zajímavě... 

ohodnotíme ho... 
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konkurence je skutečně veliká 

Co se mi v časopise povedlo? 

reklama za milion... ...a hotovo  

posilnily jsme se a... 
... 

seznámily jsme se a ... ....SchoolMagazine vás 
informuje... 

nevyhrály jsme, ale... 
mili

odjely zpátky  za vámi... 

School 
Magazine  
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Rozhovor 

 
 
Už jako malé dítě toužila jet do Afriky, stát se lékařkou a v Africe pomáhat. Nakonec se stala 
bioložkou, pracuje v jedné farmaceutické firmě a ve volném čase pořádá projekty týkající se Afriky. 
Řeč je o Evě Obořilové, které jsme na závěr její besedy o Africe, položili ještě několik otázek.  
 
Kde bydlíte? 
Bydlím v Ivanovicích na Hané 
 
Kolik je Vám let? 
Je mi 34 let. 
 
Jak dlouho už jezdíte do Afriky? 
Hm, myslím, že je to od roku 2004. 
 
A kolikrát jste už byla v Africe? 
Asi sedmkrát. 
 
Do jakých oblastí Afriky jezdíte? 
Do Guinei a do Keňi 
 
Čím se platí v Africe? 
V Guineii je to frank a v Keňi to je šilink. 
 
Máte v Africe adoptované nějaké dítě? 
Ano mám, dvě děti- jednoho kluka a jednu holčičku. 
 
Je povolené vzít si domů dítě, které si adoptujete? 
Ne,  to opravdu nejde 
 
Děkujeme za rozhovor a těšíme se někdy příště 
Nemáte zač a já se taky těším na to příště.  
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Statistika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V jakém měsíci se narodili žáci na naší škole? Narodilo se více dětí v zimních nebo v letních 
měsících? V jaký měsíc tedy slaví narozeniny nejvíce žáků na škole?  Tak to je téma dnešní ankety. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nejvíce žáků se narodilo v měsíci červenec. 

• Nejméně žáků se narodilo v měsíci říjen. 

 
 

 
 

Měsíc narození  
Počet 
žáků  

  leden 38 

únor 18 

březen 25 

duben 29 

květen 30 

červen 25 

červenec 46 

srpen 24 

září 30 

říjen 17 

listopad 26 

prosinec 27 
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18

25
29 30

25

46

24

30

17

26 27

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

led
en

ún
or

bř
ez

en

du
be

n

kv
ě
te

n

č
er

ve
n

č
er

ve
ne

c

sr
pe

n
zá
ří
říj

en

lis
to

pa
d

pr
os

ine
c



                                                                       School Magazine, č. 2, školní rok 2008/ 2009 

 8 

 
 

Povídka- Timy 
 
 
 
 
 
 
 
Tomášek už zase jede za babičkou a dědečkem. Moc se na ně těší. Nejdříve ho maminka posadí na 
autobus, kterému Tomášek říká Petřík, potom mu pan výpravčí pomůže najít správný motoráček a 
hurá na výlet.  
Žádný problém, každý ho tu zná. U babičky se nacpe buchtami a už běží za svým kamarádem  
Honzíkem. S Honzíkem si vždy užije spoustu zábavy. V létě lezou na stromy a teď když už je skoro 
zima a je sníh, tak jezdí na saních. Honzík zrovna dostal od tatínka nové sáně. ,, Tome, pojď, 
vyzkoušíme je,“ lákal kamaráda. ,,Tak jo, ale pojď hned,“ odpověděl Tom nedočkavě. A tak vyrazili, 
sáňky jezdily rychlostí větru a se skokánkem, který si kluci udělali, to byla teprve paráda. Při páté 
jízdě to však kluci neubrzdili a bum, bác, křach a tvrdý náraz do borovice. „Au, au, brrr to je zima,“ 
naříkal Tomášek. „Nefňukej a raději vstávej, musíme najít sáňky“, pobízel Honzík. „Jejda, to bude 
doma výprask, jestli se s nimi něco stane,“ měl obavy. „Támhle jsou,“ zvolal Tomášek. To se mi 
ulevilo, jsou v pořádku,“ oddechl si Honzík, když sáňky pečlivě prohlédl. ,,Honzíku, nevíš kde mám 
čepici?“ zeptal se vyděšeně Tom Honzíka. ,, Nevím“ odpověděl Honzík. 
,,To je malér, babička se bude určitě zlobit, pletla mi ji totiž a dokonce ručně,“ brečel už skoro 
Tomášek. ,, Neboj Tomášku, čepice se určitě najde, však nemá nohy,“ utěšoval ho Honzík. 
Pustili se tedy do hledání. Hledali dlouho a úplně všude. Až Tomášek vykřikl:,, Honzíku, mou čepici 
drží v tlamě pes! ,,Vypadá hladově, něco mu dáme,“ odpověděl úplně klidně Honzík a než se 
Tomášek nadál byl už zpátky s kouskem párku. Hladový pejsek hned přiběhl a složil klukům čepici 
k nohám. Problém s čepicí byl tedy také úspěšně vyřešen. Ale ještě tu byl ten pes, který se od nich 
nehnul, byl jim totiž vděčný za párek. ,, Měli bychom mu dát nějaké jméno,“ navrhl Tom, který už se 
přestal bát a dodal ,, co třeba Timy?“ ,,Tak  jo“, souhlasil Honzík. 
Další problém ale byl, kam Timyho dát. ,, Mám nápad, vezmu ho 
k babičce na půdu“ navrhl Tomášek a Honzík souhlasil. 
Nějaký čas to takhle šlo. Tomášek s Honzíkem brali Timyho na 
procházky a oba mu podstrojovali. 
Jednou u večeře se však ozvalo:,,haf haf haf“. Babička se šla tedy 
podívat na půdu. Samozřejmě, že přivedla Timyho. ,, Co to má 
znamenat, Tomášku?“ ptala se babička. Tomášek se chtěl 
omlouvat, ale babička pokračovala: ,, Ten pejsek je tak nádherný, 
necháme si ho a postavíme mu boudu a musíme mu hlavně 
vymyslet jméno“. „On už ale jméno má, jmenuje se Timy“. 
A tak Timy zůstal u babičky a dědečka. Tomášek s Honzíkem si 
s ním hráli pokaždé, když Tom přijel. 
 
  
 
 
 
 
 



                                                                       School Magazine, č. 2, školní rok 2008/ 2009 

 9 

                     

 

Cesta do budoucnosti (2. díl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nové postavy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENATA                                                      NIKOLA 
Věk:14                                                          Věk:13 

Oblíbený předmět: přestávka                       Oblíbený předmět: přestávka 
Záliby: nakupování                                     Záliby: chat na internetu, kluci 

Hraje: Kristýna Brázdová                            Hraje: Jana Šikulová 
 

 
 

Blanka minule holkám slíbila, že se pokusí zjistit, co je to za písmo na papírku, který holky našly. 
Holky jsou nedočkavé, a tak Blance už za týden telefonují... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

Hm,to 
bychom 
mohly! 

Myslím, že bychom 
na tom papírku měly 

začít makat hned! 

Ahoj, jasně, že jsem se na 
to dívala. Vím ale zatím 
jen, že je tam morseovka a 
nějaká šifra, takže ji 
musíte rozluštit. 
 

Tak to bychom snad 
mohly zmáknout! 
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Holky si všimly, že v šatně je Renata s Nikolou... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O pár dní později... 

Po vyučování holky zase volají Blance...                 Ještě než se holky rozloučí, jdou se před školu koulovat... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezitím do šatny přišla Nikola s Renatou, které využily situaci... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cože mají? 
...Asi nějaký 

papírek! 

Hele támhle jsou ty 
šprtky! Něco si 

povídají. Poslouchej! 

Co kdybychom si 
ho zkusily 

„vyp ůjčit“? 

Myslíš? Ale 
vlastně proč ne! 

Holky 
ticho, 

támhle je 
Renata 

s Nikolou! 

Tady bychom 
se o tom neměly 

bavit! 

To máš 
pravdu. 

Jdeme pryč! 

Ty krá čmery 
na nás přišly! 

Stejně už 
to  víme! 

Máme pro tebe 
jednu špatnou a 
jednu dobrou 
zprávu! Ta 

dobrá je, že už 
budeme skoro 
hotové! A ta 

špatná: Máme 
pocit, že na to 
přišly Renata 
s Nikolou! No tak to je 

blbý! 

Au to bolí!!!!! 

Huráá zásah! 

Na ni!!! 

Kde to mají? 

Já něco 
vidím... 

Já jsem 
dobrá! 

Našla jsem 
to! 

Super! 

No akorát, že jsem 
ten papírek našla já! 

A vůbec se mi to 
nelíbí! 

Co blbneš, snad jim 
ho teď zase nechceš 
vrátit! Jsi dobrá a 

zdrháme... 
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Lasice hranostaj 

Říše: živočichové  
Kmen: strunatci 
Třída: savci 
Řád: šelmy 
Čeleď: lasicovití 
Rod: lasice 
 

 
Lasice hranostaj je malá šelma s protáhlým tělem a krátkými končetinami. Dorůstá délky až  

24 cm, délka ocasu bývá kolem 10 cm. Dospělý jedinec váží asi 200g. Samci jsou výrazně větší než 

samice. Jejím domovem je oblast Severní Ameriky, Evropy a Asie. Vyskytuje se v lesích, na 

loukách, ale také v křovinatých porostech, horských oblastech nebo bažinách.  

V létě je zbarvení hranostaje hnědé (zahrnuje poměrně rozsáhlou škálu od světle až po tmavě hnědou 

barvu s bílým břichem, které v zimě nahrazuje hustší čistě bílý kožich. Pro hranostaje je typická 

černá špička ocasu, která zůstává u letní i zimní srsti. V jižnějších oblastech výskytu může být línání 

letní srsti pouze částečné, nebo nemusí hranostaj měnit srst vůbec. Zimní kožešina hranostaje bývala 

vždy vysoce ceněná a byla používána i na typická slavnostní roucha (hermelín). Traduje se, že při 

příležitosti korunovace krále Jiřího VI. v roce 1937 bylo z Kanady do Anglie dovezeno asi padesát 

tisíc hranostajích kožešin. V Severní Americe a bývalém Sovětském svazu byli hranostajové 

donedávna loveni ve velkém. Poslední dobou lov ustává, neboť zpracování kůží je dnes již příliš 

drahé. 

Lasice hranostaj je noční zvíře, které je velmi přizpůsobivé a dokáže lovit bez problémů i přes den. 

Kořistí jsou mu především hlodavci, příp. ptáci nebo jejich vajíčka. V případě nouze se spokojí i s 

žížalami nebo jinými bezobratlými.  

Mláďata má jednou do roka, přičemž doba březosti (stejně jako u dalších lasicovitých) může být až 

dvanáct měsíců. Jedná se o tzv. utajenou březost, kdy oplozená vajíčka zůstávají v klidu až do doby 

příznivějších podmínek. Samotný vývoj plodu trvá asi 1-2 měsíce. K páření může docházet od května 

do srpna. Doupě si zřizuje v dutině stromu, ve skalní rozsedlině a nepohrdne ani opuštěným 

doupětem jiného zvířete. 
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Horoskopy 

Střelec 

23.11. 23.11. 23.11. 23.11. ---- 21.12. 21.12. 21.12. 21.12.    
 
Střelci jsou vždy velmi aktivní. Přes zdání neustálého spěchu bývají 

dobrými pozorovateli a dovedou rychle analyzovat příčiny jevů. 

Bývají velmi zvídaví, neustále chtějí poznávat nové lidi a nové věci. 

Rychle a snadno navazují kontakty s lidmi a zajímají se o jejich život. 

Mají rádi nezávislost a svobodu, ale ctí také svobodu druhých. Jsou optimisty a většinou se jim proto 

všechno daří. Bývají dobrými sportovci. Také práce je pro Střelce spíše sportem a činí jim potěšení. 

Příčinou jejich případných neúspěchů bývá velká impulzivnost. Rozhodují se rychle, míří přesně, ale 

někdy také přestřelí. Nebojí se nebezpečí. Někdy v něm nalézají i sebe sama. Milují pobyt na 

čerstvém vzduchu, mají rádi přírodu a cestování. Jsou obvykle přející a mají smysl pro spravedlnost. 

Tito lidé si docela dobře vystačí sami. Bývají lhostejní k rodinným poutům. Přesto jsou Střelci 

romantičtí, otevření, vstřícní a všechen svůj talent využijí k tomu, aby nalezli tu pravou lásku.  

Střelci těžko snášejí jakákoli omezení, i v práci potřebují dostatek pohybu. Musí mít svobodu 

rozhodování. Potřebují kolem sebe hodně lidí, různorodost a vzrušení. Přílišná kontrola ze strany 

nadřízených je může přivést k apatii, která se bude navenek projevovat neposlušností a vzpurností. 

Měli by si vybrat povolání v oblasti podnikání nebo finančnictví. Výborné uplatnění poskytují 

povolání jako tlumočník, velvyslanec, cestovatel, letec, průvodce. Zaměstnání může souviset také se 

sportem nebo láskou ke zvířatům. Mohou být i filosofové, kněží a učitelé.  

Střelci se zpravidla těší dobrému zdraví. Může se stát, že vlivem přepracování přecení svoje síly. 

Nemoci se podřizují velmi neradi, obvykle se rychle uzdraví. Jako prevence pomáhá častý pobyt v 

přírodě a pohyb. K nejcitlivějším místům patří dolní končetiny, hlavně kyčle. U starších Střelců se 

může objevit zkostnatění kyčelních kloubů, ischias a bolesti zad. Proto je důležité zůstávat aktivní i v 

pozdějším věku.  
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Kozoroh 

22.12. 22.12. 22.12. 22.12. ---- 20.1. 20.1. 20.1. 20.1.    
 
Lidé narození ve znamení Kozoroha jsou praktičtí, zdrženliví, vytrvalí 

a vážní, protože vědí, že blahobyt a pohodlí nepřicházejí bez námahy a 

vytrvalé práce. Mají silně vyvinutý smysl pro povinnost, který často 

přehlušuje všechny ostatní city. V povaze Kozorohů je vážnost, 

opatrnost a přemýšlivost. Přitom jsou ctižádostiví, pilní, trpěliví a 

zároveň nepodplatitelní. Mají silnou potřebu postupovat kupředu, 

nahoru, jak duševně, tak společensky. Jejich silné autoritě napomáhá dobrý organizační talent. Jsou 

konzervativní, ztělesňují stabilitu, jsou diplomatičtí, ale málo přizpůsobiví. Nejraději mají vše 

podrobně naplánováno, velmi neradi improvizují. Kozorozi bývají velmi uzavření a obtížně navazují 

kontakty s okolím. Zůstávají nedůvěřiví a udržují si odstup. Přesto jsou hodní důvěry a lze se na ně 

spolehnout.  

Bývají ostýchaví, zdrženliví a stydliví. Nikdy nad sebou neztrácejí kontrolu. I když svého partnera 

hodně milují, nechávají si vždy kousek soukromí pro sebe. Ve vztahu se snaží dosáhnout 

dominantního postavení. Manželství uzavírají teprve tehdy, když si důkladně prověří kvality svého 

partnera. Nezřídka hraje důležitou roli i finanční situace jejich protějšku.  

Jsou velmi schopnými a spolehlivými pracovníky, ale vyžadují standardní podmínky, soukromí a 

klid. Dávají přednost tradičním profesím a vyzkoušeným metodám. Neradi mění zaměstnání. 

Příhodným oborem je pro ně účetnictví, bankovnictví, administrativa a vědecká povolání. Jsou 

úspěšní i jako učitelé, právníci, architekti, zedníci, farmáři. Mohou mít také literární schopnosti.  

Lidé narození ve znamení Kozoroha bývají v dětství častěji nemocní, ale s věkem získávají na 

odolnosti. Většinou si zachovávají svěžest a jasného ducha až do vysokého věku. Nemoci mohou mít 

příčinu v melancholii a pesimistické náladě. Mají sklon k revmatismu, nachlazení či kožním 

alergiím. Jako prevence poslouží pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu a masáže.  
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Vodná ř 

    21.1. 21.1. 21.1. 21.1. ---- 20.2 20.2 20.2 20.2....    
 

Vodnáři jsou velmi romantičtí. Je mezi nimi mnoho 

vynikajících myslitelů, básníků, vynálezců a vědců. Jejich 

pronikavá intuice vidí dále a hlouběji do budoucnosti. Rádi 

experimentují. Dokonale dokáží realizovat své myšlenky, 

které by se na první pohled mohly zdát neuskutečnitelné. 

Vodnáři milují všechno, co je originální, fascinující, 

nezvyklé. Mají hlubokou, komplikovanou povahu, proto mohou být někdy špatně chápáni. Vodnáři 

snadno navazují přátelské vztahy a jejich přátelé se na ně mohou spolehnout. K jejich povahovým 

rysům patří velkorysost, nezištnost a v širším smyslu snaha zlepšit lidstvo. Zajímají je ideály, 

zabývají se věcmi, které se týkají spíše celku než jednotlivce, například otázky sociálních a lidských 

práv, výchova a politika. K jejich problematickým stránkám náleží potlačování citů, nedostatek 

trpělivosti a někdy lhostejnost.  

Vodnáři jsou idealisté a zajímají se více o vysoké cíle a hluboké myšlenky než o milostné románky. 

Jsou zdrženliví a neradi dávají své city najevo. Vyznačují se hrdostí a dokonalým sebeovládáním a 

citové projevy považují za slabost. Vodnáři si po dlouhém váhání vybírají jednoho partnera na celý 

život a v manželství jsou zpravidla věrní a oddaní.  

Lidé narození v tomto znamení jsou všestranně nadaní a žijí činorodým a pestrým životem. Jejich 

volnomyšlenkářská povaha je nutí vybírat si svobodná povolání. Úspěšní jsou díky své důvěře v 

konečný úspěch a vnitřnímu přesvědčení, že právě oni mají pravdu. Pro Vodnáře jsou vhodné profese 

se vztahem k pokroku a předvídání budoucnosti jako inženýr, informatik, meteorolog, vědecký 

pracovník. Jsou dobří obchodníci a podnikatelé. Dokáží analyzovat lidské chování a mohou působit 

jako psychologové, vychovatelé nebo učitelé.  

Svoji odolnost proti nemocem by Vodnáři měli posilovat vyváženou stravou a pobytem na čerstvém 

vzduchu. Jejich nemoci bývají nejčastěji spojeny s oběhovým systémem. Mají zvýšené riziko 

vysokého krevního tlaku a poruch srdečního rytmu. Častěji u nich dochází k poranění nohou.  
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Tip - Knižní tituly 

 
 

 

Praha 

Publikace popisuje nejkrásnější památky Prahy a postihuje nejdůležitější 
historické události.Text doprovází množství ilustrací, dobových dokumentů, 
fotografií i prostorových kreseb s průřezy budov. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Atlas vlajek se samolepkami, Doblado Anna 
V knize najdete mapy, z nichž se dozvíte, kde leží jednotlivé země světa, jak 
jsou velké, jak se jmenují jejich hlavní města a jak vypadají jejich státní vlajky. 
Získávání nových znalostí však nebude nuda. Učit se totiž budete tak, že si 
budete hledat a lepit samolepky vlajek na správná místa. Kromě vlajek států se 
zde seznámíte i s vlajkami nejznámějších a nejdůležitějších světových 
organizací, jako jsou OSN, NATO, Evropská unie, Červený kříž 
a další. Kniha obsahuje více než 200 samolepek. 
 

Hanin kuf řík, Karen Levine 

Příběh sourozenců Hanky a Jiřího Bradyových, kteří se po deportaci rodičů 
rázem octli sami v Novém Městě na Moravě. Ovšem po několika měsících i je - 
desetileté židovské děti odvezli do terezínského ghetta. Jiří nakonec díky mnoha 
šťastným náhodám válku přežil, v osmačtyřicátém před komunisty utekl do 
Kanady, kde se postupem času vypracoval na respektovaného podnikatele. O 
své milované sestře ale nedokázal vypátrat žádné zprávy. Až desítky let po 
válce ho našla Tuniko Išioka, zakladatelka tokijského centra pro zkoumání 
holocaustu, které nedal spát tajemný kufr s jménem Hanah. Ta po mnoha letech 

pátrání Jiřího našla a zrekonstruovala i osud jeho malé sestry. 

Detektiv Rychlík zasahuje, Jim Sukach 

Kriminální případy k řešení pro děti.  Slavný kriminalista doktor Rychlík se 
spojuje se svými přáteli, aby odhaloval podvody, krádeže, loupeže i vraždy. Se 
svým synem Benjaminem a detektivem Elliottem Thinkerem hledá způsoby boje 
s kriminálními živly. 
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Tip - DVD 

 

Kung Fu Panda 
 
 

Panda Po je velkým fanouškem kung-fu a rád by se ho naučil. 
Pracuje v tátově hloupém obchodu s nudlemi. Otec věří, že Po 
jednoho dne obchod převezme. Po má, ale jiný sen, chce se 
stát jedním z Dračích bojovníků. 
Dračích bojovníku je celkem pět: mistr Zmije, mistr Tygřice, 
mistr Jeřáb, mistr Kudlanka a mistr Opice. Jsou nazýváni 
divoká pětka a chrání klid a mír v údolí Klidu. 
Údolí Klidu chce, ale napadnout sněžný leopard Tai Lung. 
Divoká pětka musí začít ještě více trénovat. Jejich učitel mistr 

Shifu jim v tom velmi pomáhá. Brzy však všichni pochopí, že potřebují ještě jednoho bojovníka. 
Přiberou tedy k sobě pandu Po. Nikdo nevěří, že by Po mohl být jedním z Dračích bojovníků. Má 
totiž asi jako většina pand zavalité tělo a působí tak „pandasticky“. Po to však nevzdává a snaží se ze 
všech sil naučit kung-fu. Bojovníci mají, ale málo času, leopard Tai Lung se blíží a ničí vše, co mu 
přijde do cesty. 
 
Bobule 
 

 
Komedie, která je příběhem dvou kamarádů Honzy a Jirky. Honza  je 
typický městský floutek. Jeho kámoš Jirka je podvodníček, který moc 
rozumu nepobral, ale má jednu skvělou vlastnost. Umí geniálně oblbnout 
ženský. Právě toho oba využívají při svých podvodech. Kšeftují s byty, auty 
a vůbec se vším, co se právě namane. Jednoho dne se Honza dozví, že jeho 
moravský děda, kterého dlouho neviděl, je vážně nemocný. Tato zpráva 
vytrhne Honzu ze zajetých kolejí a rozhodne se splnit dědovi jeho životní 
sen. Zajistí mu dovolenou snů a aniž to tuší, splní si tím i svůj sen. Najde to, 
co dlouho hledal a po čem toužil. 
 

 
Můj kamarád gepard 

Režisérka Carroll Ballardová natočila vzrušující dobrodružství dvanáctiletého 
Xana, který se snaží vrátit do divočiny geparda, o kterého odmalička pečoval. 
Úžasné přírodní scenérie Jižní Afriky, lvi, krokodýli, divoké řeky i podivný 
tulák se stanou testem Xanovy kuráže a rozhodnosti. Příběh o odvaze nechat 
odejít někoho, na kom vám záleží. 
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Soutěž 
 
 
 
 
 

1. Co je to...? 
Napište,  co znamenají tato slova: 

 
CINTORÍN 
ATRIBUT 
GOMBÍK 
KULT 
SABAT 
GOTIKA 
HOSTIE 
BAROKO 
 
 

2. Co tam chybí? 
Doplňte, které slovo chybí v pranostice nebo v přísloví: 
Kateřina na ............,Vánoce na blátě. 
Svatý..............přijel na bílém koni. 
Na Nový rok o...............krok. 
Na Tři krále o............dále 
Svatá Barbora vyhání.............ze dvora. 
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý.............po blátě. 
Lucie noci upije a ...........nepřidá. 
Kdo..........chodí, sám sobě škodí. 
Lež má ............nohy. 
Jablko nepadá........od stromu. 
Co se v ............naučíš, ve stáři jako když najdeš. 
Svatá...........chladna z rána. 
Na svatého Jiří vylézají ........a......... 
Na Hromnice o ...........více. 
 
 
Soutěže o ceny se můžete zúčastnit i při vyřešení pouze jednoho z daných úkolů. 

 
Neváhejte, luštěte a posílejte na schoolmagazine@email.cz 

nebo odevzdejte přímo u redakce 
Uzávěrka soutěže je: 12. prosince  

 
NEZAPOMEŇTE SE PODEPSAT A NAPSAT TŘÍDU!  

 VYLOSOVANÝ ÚSPĚŠNÝ LUŠTITEL ZÍSKÁ V ĚCNOU ODMĚNU. 
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Medvídkoviny pro nejmenší 

 
Ahoj, děti, jsem míša Ríša. Doufám, že se stanu vaším dobrým kamarádem.  
Na mé stránce si můžete procvičovat své znalosti. Najdete tu různé hry, 
skrývačky, hádanky, početní úkoly apod.  
Tak neváhejte a pusťte se do řešení úkolů: 
 
Na oslavu mých narozenin 1. 12. jsem pozval sedm kamarádů. Nakonec, jak 
už to bývá, vše dopadne poněkud jinak, a tak se mi tři pozvaní nepřišli, dva 

onemocněli a šest přišlo navíc. Jestlipak víš,  kolik skleniček jsem musel přinést na stůl, abychom si 
všichni mohli na mé oslavě přiťuknout moc dobrou medovinkou. 
Napiš odpověď:  
 
Uhádneš, který dárek jsem dostal od myšky Ely, jestliže víš, že dárek od myšky není modrý, není na 
něm zelená a není kulatý…?  
 
Správný dárek zakroužkuj: 
 
 
 
Tady jsou moji kamarádi. Zkus na každém najít rozdíl na fotce vlevo a vpravo.  

          
 
A je tu úkol poslední. Namalujte mi dort s počtem svíček, které jsem měl na svém narozeninovém 
dortu. A že nevíte, kolik jsem měl let? Tak vám poradím, narodil jsem se v  roce 2 000.   

 
Mějte  se pěkně a už se na vás těším v příštím díle! 

 
Soutěž o ceny „Medvídkoviny pro nejmenší“ je určena pro žáky z prvního 

stupně!  
Neváhejte, luštěte a posílejte na schoolmagazine@email.cz 

nebo odevzdejte přímo u redakce 
Uzávěrka soutěže je: 12. prosince  

 
NEZAPOMEŇTE SE PODEPSAT A NAPSAT TŘÍDU!  

 VYLOSOVANÝ ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL ZÍSKÁ V ĚCNOU ODMĚNU 
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Pro zasmání 
 
 
 

Přijede autobus na celnici a do okénka se nahne celník se slovy: 
„Drogy, cigarety, alkohol?“ 

A cestující na to: „Kávu prosím“ 
 

Provedl se průzkum na stejnou otázku v různých částech světa, která 
zněla takto: „Prosím Vás, jaký je váš názor na nedostatek jídla v jiných 

částech světa?“ 
Výsledek byl katastrofální: 

V Africe nevěděli, co je to „jídlo“ 
V západní Evropě neví, co je to „nedostatek“ 
Ve východní Evropě, co je to „vlastní názor“ 

V Argentině zase, co je to „prosím“ 
A v USA zase, co je to „okolní svět“. 

 
Potkal pán chlapečka a ptá se ho: „Chlapečku, kde máš kamarády? “ 

On odpověděl: „Přejel je kombajn.“ 
„A kde máš sourozence?" 

„Přejel je kombajn. “ 
„A kde máš rodiče?“ 
„Přejel je kombajn.“ 

„A co tady vlastně děláš?“ 
„Já tady jezdím s kombajnem.“ 

 
Fyzik, biolog a chemik přijdou poprvé v životě na břeh moře. 

Fyzik je fascinován vlnami. Prohlásí, že chce udělat nějaké výzkumy ohledně dynamiky vln, vstoupí 
do moře, které jej pohltí a už nevrátí. 

Biolog prohlásí, že chce udělat nějaké výzkumy mořské flory a fauny, vstoupí do moře a taktéž se již 
nevrátí. 

Chemik dlouhou dobu čeká, pak vytáhne blok a zapíše si poznatek: „Fyzikové a biologové jsou 
rozpustní v mořské vodě. “ 

 
V mateřské školce: „Děti jak se řekne malý dub?“ 

„Doubek.“ Ozvalo se. 
„A co malý buk?“ 

„Bůček!“ 
 

Přes den to štěká a v noci plave ve vodě. Co to je to? 
(Tchýnina zubní protéza) 
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Inzerce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

HLEDÁME  
 

Hledáme nové členy a členky do hasičského kroužku. 
Nabízíme: střílení ze vzduchovky, štafetové běhy, vázání uzlů, požární útok, 

orientaci s buzolou a mnoho jiných zajímavých činností... 
Těšit se můžete také na hasičské závody. 

 
Přijít se podívat a přihlásit se můžete na pravidelných schůzkách, které se 

začínají každý pátek v 17:00 u hasičské zbrojnice v Olešnici. 
Najdete nás také na: www.hasiciolesnice.webnode.cz 

Těšíme se na vás. 
 

V Ý Z V A 
Redakce školního časopisu se obrací na vás všechny, kteří rádi píšete příběhy, 

povídky, skládáte básničky a rádi byste svoji tvorbou udělali radost i 
ostatním, pak neváhejte a pište do rubriky  

 Příběh 
Ozvěte se: 

e-mail: schoolmagazine@email.cz 
Předmět: Příběh 
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V Ý Z V A 
Redakce školního časopisu vám nabízí účast v soutěžích o věcné ceny 

v rubrice 
 Soutěž  

Neváhejte, čtěte, luštěte a svá řešení odevzdávejte přímo u redakce nebo 
posílejte na 

e-mail: schoolmagazine@email.cz 
Předmět: Soutěž 

Vítězná fotografie ze soutěže 
„Ukáži, že fotografovat dokáži“ 

 

Kateřina Kalousková (7. B) 


