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ÚÚÚÚvodníkvodníkvodníkvodník
 
 

Milí čtenáři, 

zdravíme vás v novém kalendářním roce a přejeme, ať se vám daří plnit vaše vysněná přání. 

Přání některých z vás splní možná právě SchoolMagazine, neboť na základě vašich požadavků  

přináší novou rubriku Auto- moto. Věříme, že i v dalších pravidelných rubrikách se dočtete mnoho 

nového a zajímavého. Jistě neméně lákavou nabídku máme pro ty, kteří nám chtějí přispět do některé 

z rubrik našeho časopisu. Od měsíce února vaše příspěvky, které ve School Magazine otiskneme, 

odměníme.  

Těšíme se na spolupráci a ve zdraví užívejte zimních radovánek!  

 

 

 

                                                                                                                redakce 
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Školní okénko 

Dramatický kroužek 
Možná ani nevíte, že jsme byli 
s dramatickým kroužkem před 
Vánocemi v mateřské škole potěšit 
naše nejmladší kamarády. Připravili 
jsme si pro ně představení s názvem 
– ,,Jak ztratil Večerníček pohádky.“ 
Malí diváci mohli v naší pohádce 
vidět Večerníčka, Amálku, Manku, 
Rumcajse a Cipíska, Křemílka a 
Vochomůrku, včelí medvídky 
Brumdu a Čmelu, Pučmelouna, 
Boba a Bobka a také Rákosníčka.  
Dětem se naše hudebně - 
dramatická pohádka moc líbila. 

Zapojily se do malých scének v pohádce a na konci představení poznávaly pohádkové 
postavy. S dětmi jsme si na závěr ještě zatančili a zazpívali.Ve školce se nám moc líbilo, 
diváci tleskali, co jim síly stačily a nás to moc těšilo. Každý z nás ještě dostal vánoční balíček 
plný sladkostí, který byl milou odměnou za naše snažení.  

Divadelní kroužek 
Tříměsíční snažení a nacvičování v rámci 
divadelního kroužku jsme mohli zúročit na 
vánočním vystoupení, kde jsme divákům 
zahráli pohádku ,,O lakomé Barce“, napsané 
a upravené podle stejnojmenné pohádky 
Jana Wericha z knihy  Fimfárum. Při 
nacvičování jsme si užili mnoho legrace, ale 
také pořádné dřiny. Sami jsme si namalovali 
kulisy a všichni jsme si sami zajistili 
kostýmy. Každý při nácviku mohl říct svůj 
názor a vyjádřit se k textu a ději. Tak jsme 
společně dotvořili napsaný text do konečné 
podoby. Zkouškami a učením textu jsme 
naplnili náš volný čas a výsledek stál za to.                                                                                                    
Diváci se nenudili, snažili jsme se je 
vtipnými scénkami bavit v průběhu celého 
představení. 

Doufáme, že se nám bude dařit i roce 2009 a vám samozřejmě také! 
 

Další fotografie z vystoupení  dramatického a divadelního kroužku v roce 2008 
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naleznete na stránkách naší školy www.zsamsolesnice.estranky.cz 
 

Tříkrálová sbírka 
 
 
V neděli 4.1. 2009 se v Olešnici uskutečnila 
Tříkrálová sbírka. 
Možná jste také otevřeli dveře svých domovů 
Třem králům, kteří vám vinšovali štěstí, zdraví, 
dlouhá léta... a poté poprosili o peněžitý 
příspěvek na Charitu. 
My, králové alias děti z olešnické farnosti, 
děkujeme za vřelé přijetí ve vašich domácnostech. 
 
 
 

 

Projekt: „Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst“ 
 
Nic vám tento název neříká, nemáte ani 
tušení, o jaký projekt se jedná? Pak mi tedy 
dovolte, abych vám poskytla alespoň 
několik základních informací, neboť jako 
žákyně sedmé třídy se aktivně do projektu 
zapojuji. Na projekt „Svět je nádherná 
kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí 
číst“, získala v listopadu loňského roku 
naše škola grant od MŠMT v rámci 
rozvojového programu Podpora výuky 
cizích jazyků ve školách v roce 2008. 
Získané finance z  grantu se využily na 
nákup cizojazyčných knih, které si budeme 

moci vypůjčovat a dalších materiálů vztahujících se k projektu.    
Na počítačích jsme- my žáci sedmého ročníku, vytvořili česko- německo- anglické prezentace 
o zemích, v nichž se danými jazyky mluví. Některé prezentace si budete moci prohlédnout na 
webových stránkách školy. Nyní vyrábíme cizojazyčný kalendář s příslovími. Není to 
jednoduché, musíme pořádně máknout, ale baví nás to a paní učitelka má s námi obrovskou 
trpělivost a moc nám pomáhá. Mezi další aktivity, které nás čekají, je vydání cizojazyčné 
brožurky o našem městě a nacvičení divadelního představení v cizím jazyce. Také bychom 
vás chtěli pozvat na zábavná odpoledne s němčinou a angličtinou, kde se třeba něco z těchto 
jazyků i naučíte.  
Tento projekt je pro mě velmi zajímavý a věřím, že se zdokonalím nejen ve svých znalostech 
z cizího jazyka, ale že se naučím i spoustu nového z jiných oblastí.  
A co vy ostatní- nemáte chuť spolupracovat s námi?  Zapojte se také jako samotní aktéři nebo 
jen jako diváci. Sledujte pozorně plakáty na nástěnkách ve škole, ať vám neunikne žádná akce 
spojená s tímto projektem! Nejbližší z nich bude křest kalendáře. 
 



School Magazine č. 4., školní rok 2008/ 2009 

 

 4 

Projekt: Už vím, jakou knížku si přeji pod stromeček 
V loňském roce naše škola získala nemalou finanční 
dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
na uskutečnění projektu Už vím, jakou knížku si přeji 
pod stromeček. 
Chtěli bychom zábavnými a zajímavými činnostmi 
přivést zejména žáky prvního stupně k tomu, aby častěji 
sáhli po kvalitní knížce, než aby si sedli k počítači nebo 
k televizní obrazovce. 
A proto již v brzké době budou všechny třídy prvního 
stupně vybaveny knihovničkami s knihami 
dětské literatury, encyklopediemi a mimočítankovou 
školní četbou, které budou sloužit žákům ve vyučování 
nejen v českém jazyce, ale také v dalších předmětech 
jako je přírodověda, vlastivěda nebo prvouka. Využívat 

je budou děti ze školní družiny nebo školního klubu, také v různých školních kroužcích. 
Všichni žáci prvního stupně si již vytvořili svá portfolia, kde budou celý školní rok  
shromažďovat záznamy o spisovatelích, ilustrátorech, přečtených knihách doma i ve škole.  
Výsledkem by měla být vlastní „kniha“ plná zajímavých informací a hlavně chvalné 
hodnocení  jejich vykonané práce. 
Aby si žáci mohli srovnat své čtenářské dovednosti se spolužáky, uskutečnila se druhý 
prosincový týden na prvním stupni naší školy Vánoční mezitřídní čtenářská soutěž. Žáci mezi 
sebou soutěžili ve dvou kolech. Nejdříve v rámci třídy, pak vždy vítězové z ročníků. Ceny, 
hezké knížky a malá sladkost, byly vítězům předány na slavnostním vyhlášení před Vánoci ve 
školní tělocvičně. Pro velký úspěch soutěže jsme domluvili její další pokračování. 
Protože se blížily Vánoce, všechny děti si připravily přáníčka pro Ježíška s názvem knihy, 
kterou by si přály pod stromeček. Slavnostně je pověsily na vánoční stromečky ve škole, ale 
také na strom v kulturním domě, kde se konala mini výstavka, na které děti mohly ukázat svá 
nově založená portfolia. 
Ještě nás čeká výstava zakoupených knih, která se uskuteční v březnu  - měsíci knihy, kam 
určitě pozveme i rodiče, aby si nové knížky prohlédli.  
                                                                                                                Učitelé prvního stupně 
 

Výsledková listina 
Vánoční čtenářská mezitřídní soutěž 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ročník 
1. místo : Libor Šikula 
2. místo : Tomáš Kánský 
3. místo : František Peterka 

 

2. ročník 
1. místo : Ema Vraspírová 
2. místo : Lucie Frkousová 
3. místo : Tereza Kánská 
 

 

3. ročník 
1. místo : Josef Krušina 
2. místo : Anna Vraspírová 
3. místo : Erik Báča 
 

 

4. ročník 
1. místo : Eliška Kánská 
2. místo : Adéla  Mitanová 
3. místo : Markéta Novotná 

 

5. ročník 
1. místo : Karolína Sedláčková 
2. místo : Lucie Otoupalová,   

Pavla Marková 
3. místo : Aneta Valachová 
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Rozhovor 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Deváté třídy měly besedu. Pro čtenáře School Magazine se nám podařilo zjistit alespoň 
několik bližších informací od pozvaného hosta, který nám odpověděl na naše otázky. 
   
Jak se jmenujete? 
Mojmír Širůčka 
 
Proč jste přijel na naši školu? 
Přijel jsem udělat besedu a diskuzi o drogách a drogové problematice. 
 
Kolik vám je let? 
Je mi 31 let. 
 
Máte nějaké zkušenosti s drogami? 
Ano, bohužel ano. Nejsem na to zrovna pyšný, ale v minulosti jsem měl osobní zkušenosti 
s drogami. 
 
Jak se k Vám drogy dostaly? 
V podstatě přes kamarády. 
 
A kde jste na drogy bral peníze? 
Já jsem si brzo vydělával. 
 
Co bylo nejlepší na tom, že jste bral drogy? 
No, zábava. Pocit zábavy. 
 
Co bylo nejhorší? 
Deprese, smutek a následně ztráta kamarádů. 
 
A co byste vzkázal lidem, kteří jsou drogově závislí? 
Já bych jim řekl, aby to raději ani nezkoušeli. Já jsem si myslel, že to nějakým způsobem 
zvládnu nebo se vyhnu závislosti, ale bohužel se tak nestalo, a pak jsem se z toho obtížně 
dostával. S drogami je to velice složité. 
 
Děkujeme za rozhovor 
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Anketa- Vánoce s kaprem nebo knihou? 
 
 
 
Dnešní anketa je malým ohlédnutím ke slavení Vánoc.  
Štědrovečerní menu s kaprem a bramborovým salátem je tradice.  
Je tento zvyk zachován v domácnostech žáků na naší škole, či se na prostřeném stole objeví 
na místo ryby jiné jídlo? 
Co žák základní školy dostane pod stromeček? Je mezi dárky kniha?  
 Podívejte se na získané údaje! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jídlo/ 
třída Kapr 

Jiná 
ryba, 
příp. 
filé 

Jiné 
jídlo 

1. A 18 2 0 
1. B 13 4 0 
2. A 8 5 5 
2. B 7 4 1 
3. A 10 7 0 
3. B 10 8 0 
4. tř. 23 8 1 
5. tř. 7 16 0 
6. A 11 4 3 
6. B 11 4 1 
7. A 6 7 3 
7. B 11 2 5 
8. A 11 6 4 
8. B 14 5 4 
9. A 12 2 2 
9. B 13 2 2 

Kniha/ 
třída 

ano  ne 
Celkový počet 
dotázaných 

žáků 

Počet  žáků, 
kteří dostali 
knihu v %  

1. A 6 12 18 33,3 
1. B 12 5 17 70,5 
2. A 8 10 18 44,5 
2. B 8 4 12 66,7 
3.A 7 10 17 41,2 
3. B 8 10 18 44,5 
4. třída 21 11 32 65,6 
5. třída 17 6 23 73,92 
6. A 0 18 18 0 
6. B 6 10 16 37,5 
7. A 6 10 16 37,5 
7. B 7 11 18 38,9 
8. A 8 13 21 38,1 
8. B 9 13 22 40,9 
9. A 5 11 16 31,2 
9. B 6 11 17 35,3 

Jaká byla št ědrove černí ve čeře?
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Zkaženou zimu neboli ZZ považuji za 
můj nejhorší zážitek.  
Ale pěkně od začátku. Rodiče, kteří 
jsou sportovně založení, mi již po 
několik zim, snad od té doby co jsem 
začala sama stát a chodit, dávají lekce 
lyžování na našem místním svahu 
v nadmořské výšce 500 m. Jednoho dne 
se rozhodli, že po Vánocích společně 
vyrazíme na dva týdny lyžovat do 
Krkonoš. Paráda, na horách jsem ještě 
nikdy nebyla, lyžování miluji a 
dokonce i do školy nebudu muset. Moc 
jsem se těšila. Avšak s radostí přišly i 

starosti. Ne, že bych neměla lyžařské oblečení, ale starostlivá maminka naznala, že v mém 
starém oblečení bych na horách zmrzla.  
Vyrazili jsme tedy na nákupy do Brna. Nakupuji ráda, ale co je moc, je moc. Neustálé 
převlékání se do teplých oteplovaček mi dalo pořádně zabrat. Jedny byly dlouhé, druhé byly 
málo teplé, další jsem ani nedopnula, zkrátka po vyzkoušení dvanáctera kalhot, desatera bund 
a patnáctera kombinéz jsem byla více unavená než kdybych celý den lyžovala. Až konečně 
prodavačka našla to pravé oblečení pro mě- bílé kalhoty s červeným proužkem a k tomu 
červeno bílá bunda. Vše mi perfektně padlo a hurá na hory..., ale kdepak, ještě rukavice a 
čepici. Tak a opět ten samý kolotoč. Na moji velikou hlavu sehnat čepici je opravdu umění, 
ale nakonec se podařilo. Po navštívení pěti obchodů jsem mohla říct: „Mám lyžařské kalhoty, 
bundu, čepici a rukavice“ a hlavně pořádně si oddechnout.     
Konečně je tady den, kdy odjíždíme na hory. Maminka, odbornice na organizaci a balení věcí, 
měla vše výborně pod kontrolou, a tak balení a nakládání věcí do auta proběhlo bez 
komplikací. Tatínek nastartoval a už jsme jeli. Cesta byla dlouhá, ale já to nevnímala, usnula 
jsem totiž. 
Když jsem se probudila už jsme byli v Krkonoších a taťka odnášel věci do hotelu.  
Po ubytování jsme s mamkou nedočkavě vyrazily vyzkoušet sněhové podmínky. Chvilku mně 
trvalo než jsem se oblékla do oteplovaček a zimní výzbroje. Nové lyže se mi moc líbily a byla 
jsem na ně pyšná. S mamkou jsme vyjely nahoru a už rychle, kdo bude dřív dole. Nejsem 
přece žádný začátečník, odpíchnout a jedu, ať mamka vidí, jak mi to na nových lyžích jde. 
Ale najednou moje jedna lyže se řítí po svahu dolů, já buch  sebou na zem a kutálím se přímo 
do křoví. Mamka byla ihned u mě a pomáhala mi postavit se, ale šlo to ztěžka, strašně mě 
bolela noha.  
S nohou jsem musela k doktorovi a měla jsem ji tři týdny v sádře. A nové lyže? Jedna lyže 
byla zlomená a druhá lyže se ani nenašla, pravděpodobně sjela ten svah první z nás!  
Teď už vím, že příště si raději pořádně zkontroluji, zda mám lyže správně nasazené a nebudu 
machrovat! 
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Komiks 
 
 
 

 
 
 
 
Po koulovačce se holky vrátily do šaten a řekly si,  že budou pokračovat v luštění šifry . Došly 

k batohům a … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No, opravdu je to nějaký 
divný. Vždyť byl tady. Kdo by 
měl tolik drzosti a hrabal by se 
nám v taškách?! 

Hele kde je ??? 
Vždyť jsi ho dávala 
nějaký divný 

Myslím, že to vím!!! 
Musely to vzít Nikola 

s Renatou, nikdo jiný nás 
nemohl slyšet. 

Holky, přemýšlejme, mně 
totiž napadá....  

Tak je budeme 
sledovat  v hodině. 

Myslím, že se 
prozradí.   To je fakt, ale 

měly bychom už 
jít za chvíli zvoní. 

. 

Jak je znám, tak pokud ho 
mají, tak určitě ten papírek 

budou zkoumat i ve 
vyučování. 

Potvrdí se podezření, které 
vznesla Andrea? Jsou Nikola a Renata 

zlodějky? 
 

 Zvoní a začíná hodina rodinné 
výchovy... 

To je super, aspoň 
víme, kde je.  Andrea 

bude nadšená. 

No jasně mají ho! 

Co je tohle za 
hrozný písmo? 
???? 
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Pokračování příště 
 
 
 
 

Ale nic paní 
učitelko . 

Holky, co to máte?  

Tak mi to 
ukaž! 

Patří to do 
hodiny? 

Ta 
nadělá.
.. 

Aby se 
nezbláznila, 
nějaký papír. 

No super. Další 
průšvih, do 
kterého mě 
zatáhla Renata .  

Perfektní, to 
bude Andrea 

koukat. 

Po hodině ... Paní učitelko ten 
papírek je náš. 
Můžete nám ho 
prosím vrátit? 

...ale to není 
potřeba, opravdu 

je náš, Nikola 
s Renatou nám ho 

vzaly. 

Skutečně? Tak 
zavolejte 
holky... 

Néé, snad to 
neroztrhne  
a nevyhodí!  

Jo,  to je zápis 
z minulé hodiny. 

Tady to máte, 
paní učitelko. 

Hrozná 
úča. 

Jooóóó, máme 
ho !!! 

Děkujeme.  
Tady ho máte a 
ne že vám ho 
zítra zabavím 

v matice. 
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Volkswagen golf VI 2,0 TSFI 
Pod kapotou ostrého Golfu GTI nalezneme 2 litrový 
přeplňovaný čtyřválec TFSI nabízející výkon 155 kW / 
210 koní, což je oproti předchozí verzi navýšení výkonu 
o 10 koní. Hodnota maximálního točivého momentu 
přitom zůstala stejná a to 280 Nm při 1 800 ot./min. O 
přenos výkonu na kola přední nápravy se stará 
šestistupňová manuální převodovka, přičemž k dispozici 
je i dvouspojkový automat se stejným počtem stupňů. 

S hmotností novinky se automobilka nechlubí, ale hodnota sprint z nuly na stovku za 7,2 sekundy 
a udávaná maximální rychlost 239 km/h nenaznačují při 
výkonu 210 koní nějakou dramatickou změnu oproti 
současné generaci. Udávaná kombinovaná spotřeba činí 
7,5 l/100 km, zatímco Golf V GTI potřebuje na sto 
kilometrů rovných 8 litrů benzinu. Samozřejmě, že 
uvažujeme  teoreticky a reálná spotřeba bude trochu jiná. 
Opomenout nesmíme ani vnější stránku vozu, která však 
příliš nepřekvapí. Úpravy bodykitu a karoserie jsou ve 
standardním stylu Volkswagenu. A zda některé decentní 
úpravy novému Golfu sluší, to už musíte posoudit jen vy 
sami. 
 

Škoda Octavia 
  Škoda Octavia je model automobilu vyráběný českou 
automobilkou Škoda od roku 1996. Tenkrát úplná novinka, dnes 
okoukané auto, které už skoro každý zná „ jako své boty.“ Ale 
nyní je tu nová Octavia a nový design.  
Odlišuje se například v nově tvarovaných bočních ochranných 
lištách. Interiér zůstal 
skoro stejný, ale vybavení 
se změnilo: GPS navigace  

s integrovaným pevným diskem s kapacitou 30 GB a 
nová grafika přístrojů. Nově tvarovaná jsou přední 
sedadla a loketní opěrka mezi nimi. 
Máte řidičský průkaz, bylo vám 18 let? Tak na co 
ještě čekáte? Za „báječnou“ cenu již  od 349 000 Kč 
může být vaše. Šťastnou cestu!    
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Zvířata 
 

 
 
Říše: živočichové (Animalia) 
Kmen: strunatci (Chordata) 
Podkmen: obratlovci (Vertebrata) 
Třída: savci (Mammalia) 
Řád: hlodavci (Rodentia) 
Podřád: dikobrazočelistní (Histricognathi) 
Čeleď: dikobrazovití (Hystricidae) 
Rod: dikobraz (Hystrix) 
 
 
 

 
V přírodě se vyskytuje několik druhů:  
dikobraz bornejský (Hystrix cristata) 
dikobraz filipínský (Hystrix pumila) 
dikobraz jávský (Hystrix javanica) 
dikobraz jihoafrický (Hystrix africaeaustralis) 
dikobraz krátkoocasý (Hystrix brachyura) 
dikobraz obecný (Hystrix cristata) 
dikobraz srstnatonosý (Hystrix indica) 
dikobraz sumaterský (Hystrix ssumatrae) 
 
Dikobrazi žijí v Africe, jižní a jihovýchodní Asii a v Evropě. Podle druhu je délka těla zvířete 
v rozmezí 78-90 cm a dosahuje hmotnosti až 27 kg.   
Dikobraz je pomalu pohybující se zvíře, na ochranu před predátory používá dlouhé a tuhé 
bodliny (bodliny jsou přeměněná srst). Bodliny jsou dvojího typu. Dlouhé jsou měkké, kratší 
jsou duté a mají velmi ostrou špičku. Když je v ohrožení, rozběhne se pozpátku a snaží se 
útočníka nabodnout, může tak způsobit i těžká zranění. Není pravda, že může bodliny 
vystřelovat, ale může je uvolnit, když je zabodne do kůže útočníka. Po určité době mu 
ztracené ostny dorůstají.  
Je to býložravec, živí se ovocem, kořínky a hlízami. Život mu začíná v noci, ve dne spí v 
norách. V přírodě žije v suchých křovinatých oblastech a řídkých lesích, nory si vyhrabává 
pod skalisky a velkými stromy. Často využívá i nory jiných zvířat. Za potravou vychází 
především v noci, živí se kůrou, listím a plody dřevin, různými bylinami, rád ohlodává velké 
kosti uhynulých zvířat. Dikobraz se dožívá více než dvaceti let. 
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Knihy 
 
 

Wilson Jacqueline, 
Anděl Vicky 
Vicky a Jade jsou nejlepší 
kamarádky již od mateřské 
školky. Vicky patří e třídě 
vždy k nejoblíbenějším, 
dovede se všude prosadit a 
pro Jade je velkou oporou. 
Vicky však neočekávaně 

umře a pro Jade nastává těžké období, 
v němžse vyrovnává se ztrátou blízké 
přítelkyně a musí si najít nové přátelé...  
 
 
Lomonová Lucie, 

Anča a Pepík 
zasahují 
Anča a Pepík opět 
v akci 
 
Příběhy dvou chytrých a 
statečných myšek patří 
jak z literárního, tak z 

výtvarného hlediska k tomu nejlepšímu, co 
na poli komiksu v Čechách pro děti 
vzniklo. 
Poznáte myší holku Anču a myšího kluka 
Pepíka v rozličných dobrodružstvích, která 
se odehrávají jak v jejich reálném životě, 
jako třeba na táboře, v loutkovém divadle, 
na výletě, v cirkuse, tak také ve světě 
fantazie. Myšky se setkávají se zlem, 
nespravedlností .... Jsou tady i příběhy plné 
kouzel a neuvěřitelných příhod, které vás 
přenesou do světa skřítků, víl a zlých 
čarodějnic  
 
 
 
 
 

Wilson Jacqueline, Dítě do kufru   
Jak se vyrovnává 
desetiletá Andy 
s rozvodem svých 
rodičů? Tak o tom si 
můžete přečíst v této 
realistické knize, která 
vás rozesměje, ale 
zároveň i  pohne 
k slzám. 
 

 
 
Nienacki Zbygniew, Pan Auťák a 
templáři  
Dobrodružná kniha, podle které vznikl 

i televizní seriál. 
Dobrodružství mladého 
pracovníka muzea, tří 
chlapců a děvčete při 
hledání pokladu mnichů 
templářů ze 14. stol. v 
okolí polského 
Malborku. 
 
Scott Michael, 

Alchymista - Tajemství 
nesmrtelného Nikolase Flamela   
Josh a Sophie jsou dvojčata, která si chtějí 
během prázdnin vydělat na první auto. Josh 
si najde práci v malém knihkupectví u 
manželů Flemingových a jeho sestra v 

kavárně naproti přes 
ulici. Jednoho dne se jim 
změní celý život, když se 
v ulici objeví podivné 
auto s ještě podivnější 
posádkou.  
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Winterfeld Henry, 
Gaius je osel  

 
Detektivka, která vás 
zavede do starého Říma. 
Na chrámové zdi se objeví 
hanlivý nápis a ze zločinu 
znesvěcení je obviněn 
dvanáctiletý Rufus. 
Policie syna slavného 
generála uvězní, chlapci 

hrozí trest - useknutí obou rukou. Jeho šest 
spolužáků z proslavené Xantovy školy 
však věří v Rufovu nevinu a snaží se přijít 
celé záležitosti na kloub 
V průběhu napínavého příběhu se čtenář 
dozví, jak vypadá běžný den senátorských 
synků, které za svítání vodí do školy 
otroci, porozhlédne se po slavném Foru 
Romanu, zavítá do tajemného věštcova 
obydlí i do bohatých sídel senátorů. Pozná 
morálku a hodnotový žebříček mladých 
Římanů z dobrých rodin z doby před 
dvěma tisíci lety.  

 
Březinová Ivona 
Lvíče  

Lvíče a jeho 
sourozenci tráví celé 
dny v africké přírodě, 
kde je toho spousta k 
vidění - sloni, antilopy, 
ptáci i žirafy. Malí 
lvíčci se toho však 
musí také hodně 
naučit.  
A to není vždycky tak 
úplně jednoduché! 

Kniha je doplněna DVD. 
 
 
 
 

 
 

Hawking Lucy a Stephen,  
Jirkův tajný klíč k vesmíru  
 Za vším je útěk Jirkova ochočeného 

prasátka. Díky němu se 
Jirka seznámí se svými 
sousedy - Aničkou a 
jejím otcem Erikem, 
který se zabývá vědou. 
Erik má nejvýkonnější 
počítač na světě a říká 
mu Kosmo. Ten dokáže 
vyslat Jirku a jeho 

kamarády na jakékoli místo ve vesmíru. 
Kosma by ovšem rád využil i někdo jiný - 
a Erik s Jirkou se tím dostanou do 
obrovského nebezpečí. Ve vesmíru totiž 
není nic nebezpečnějšího než černá díra... 
Kniha spojuje veselé dobrodružství s 
vědeckými údaji o vesmíru. Najdete v ní 
nejnovější poznatky o černých dírách od 
Stephena Hawkinga a také mnoho 
barevných fotografií přímo z kosmu. 

  
Arnold Nick, Mikroskopická 
monstra  
 

V knize se například 
dočtete, který živý tvor 
vám klade vajíčka pod 
kůži, proč je váš zubní 
kartáček plný mikrobů 
nebo proč jsou vaše 
střeva hotový interhotel 
pro bakterie. 
Nahlédnete do 
drobného světa 
mikrobů, přečtete si 

deníček roztoče prachovky, vyzkoušíte si, 
zač je toho loket být mikrochirurgem, a 
připojíte se k panu Očkovi, až se ocitne 
tváří v tvář bakterii. V knize samozřejmě 
nechybějí ani zajímavá fakta, které zná jen 
málokdo, bláznivé kvizy, vtipné obrázky i 
záludné otázky.
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Medvídkoviny 
 
Ahoj kamarádi, už jsem tu zase já medvídek Ríša. Krásně padá sníh, a tak jezdím s kamarády 

na saních.  
Poznáš jakou barvu mají sáně a moje šála? 
Sáně mají___________ barvu. Šála 
má__________ barvu. 
Dokážeš napsat tyto barvy anglicky? 
 
 
 
A co když začne sníh tát? To pak jdou dělat 

pořádné sněhové koule a z nich pak třeba postavit sněhuláka. Už jsi letos s kamarády 
nějakého postavil? Ano! Tak mně nakresli obrázek, jak tvůj sněhulák vypadal!  
 

Koulujete se s kamarády? Já mám takovou pořádnou 
koulovačku s kamarády strašně rád. A tak vám tady posílám 
několik „sněhových“ koulí k vybarvení. Zvolit si můžete 
barvičky, jaké chcete. Neboť u mě není nikdy nic nemožné! A u 
vás?  
Už se na vaše obrázky moc těším!  
 
 

Tak a teď už úkol poslední. Písmenka ve slovech se 
rozdováděla a nyní je tedy na vás, abyste je opět seřadili tak, aby 

vzniklo slovo, které představuje nějaké zimní oblečení. Daná slova použijte ve větě. 
ášla ___________                                          onpokžy __________ 
ubdna __________                                        unpčcháoče _________ 
ečpcei __________                                        ukrvaiec _________ 

 
 
 
 

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: 18. února  
 

NEZAPOMEŇTE SE PODEPSAT A NAPSAT TŘÍDU!  
 VYLOSOVANÝ ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL ZÍSKÁ V ĚCNOU ODMĚNU!  
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Soutěž 
 
 
 

 

 
1. Přemístěte čtyři zápalky tak, abyste 
dostali šest rovnostranných trojúhelníků. 
 
 
 

2. Přidejte tři zápalky tak, abyste                  
dostali pět rovnostranných trojúhelníků. 

 

 

 

 

 

 
 

 
3. Kolik je na obrázku trojúhelníků? 
 
 
 

 

 

 

 

4. Z daných slov napište příběh nebo básničku 
(daná slova můžete skloňovat, časovat apod., 
musíte však použít všechna slova a 
samozřejmě můžete přidat další): ryba, 
zataženo, skála, lyže, domů, člun, myš, spát, 
veselý, volat.    

 Pro zařazení do soutěže si 
můžete vybrat libovolný úkol. 
Avšak čím více vyřešených 

úkolů, tím větší šance na výhru.  
Neváhejte, luštěte a posílejte na 

schoolmagazine@email.cz 
nebo odevzdejte přímo u redakce.  

Uzávěrka soutěže je: 18. února  
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Pro zasmáníPro zasmáníPro zasmáníPro zasmání    
 

Jde žabička k zvěrolékaři s ponožkou na hlavě. Zvěrolékař se jí ptá: „Kdo ti to udělal, 
žabičko?“ Žabička se změněným hlasem: „To je přepadení.“ Jde žabička k zvěrolékaři s 

ponožkou na hlavě. Zvěrolékař se jí ptá: „Kdo ti to udělal, žabičko?“ Žabička se změněným 
hlasem: „To je přepadení!“ 

 
Paní učitelka se ptá žáků: „Co nám dává ovce?“ „Vlnu.“  

„Co nám dává slepička?“ „Vajíčka. “ „A co nám dává kráva?"  „Úkoly! “ 
 

Blondýnka se před zkouškou v autoškole ptá: „Pane instruktore, když mi dojde palivo a rozhodnu se 
jet dál, neuškodí to motoru?“   

 
Paní učitelka se ptá: „Pepíčku, co je podle tebe nekonečné?“ 

 Pepíček: „Prosím, vesmír a školní rok.“ 
 

Malý Honzík přišel několikrát za sebou do školy pozdě. Vymýšlel si důvody: Jednou mu vítr vzal 
čepici, jindy se rozvodnila řeka. Jednou ho dokonce přepadli lupiči.  „Ale jdi a co ti sebrali?", ptá se 

učitel. Honzík: „Domácí úkol."  
 
 

Víš proč blondýnky ječí, když sedí u počítače? Protože drží myš.  
 

„Tak jsem tady, pane doktore.“ 
„A co vám je?“ 

„Co by mi mělo být? Moje Emilka mě za vámi poslala, že si ji musím vzít a že vy mi to už nějak 
vysvětlíte!“ 

 
Malá Terezka luští křížovku. 

„Tati, jak se řekne hrůza na šest?“ 
„Svatba?“ 
 

Potkají se dvě žížaly a jedna se ptá: „Kde máš manžela? “ 
„Ále, chlapi ho vytáhli na ryby.“ 

 
Běhá zajíc po poli a nadšeně vykřikuje: „Ať žije vláda! Ať žije vláda!“ 

„Proč se tak raduješ?“ vyzvídá druhý zajíc. 
„Zase zdražili broky!“ 

 
Potkají se dva psi a jeden se ptá: 

,,Kam jdeš?“ Druhý odpoví: „K doktorovi s blechami.“ A ten první:,,No vidíš, já je mám dva 
roky a ještě nemocný nebyly.“ 
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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 

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

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 

O D M Ě N A  za  V A Š E  Č L Á N K Y 
Od měsíce února redakce školního časopisu odměňuje příspěvky, které budou otištěny ve 
School Magazine. Těšit se můžete na věcné odměny, ale i na jiné příjemné výhody. Vaše 

vlastní články, fotografie, obrázky, apod. odevzdávejte přímo u redakce nebo posílejte na 
e-mail: schoolmagazine@email.cz 

Předmět: Příspěvek 
                                    Uzávěrka únorového čísla je 18. února. 


