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Milí čtenáři!

Vítáme vás při čtení prvního čísla SchoolMagazine.
Školní časopis svůj název nezměnil, avšak redakci ano. Kromě již známých redaktorek Jolči a
Anny se v letošním roce budete setkávat s články také od nás, a to od Evy, Adriany a
Markéty.
Markéta

Kolářová

(Marky)

-

mám ráda pizzu a jezdím na kole
(ne současně).
Anna Jílková (Áňa) - mám ráda
sport,

hlavně

snowboarding.

Jsem všetečná, proto se budu
různých lidí vyptávat na vše
možné. A tak se třeba se mnou i
vy potkáte, tvořím totiž rubriku
Rozhovor.
Eva Nechutová (Eva) - hraji na klavír,
zpívám. Mám ráda zmrzlinu.
Adriana Holasová (Adri) - ráda jezdím na kole, mám ráda zmrzlinu a pizzu.
Jolana Jančová (Jolča) - ráda jezdím na koni a tři roky hraji na klavír. Mám ráda smažený sýr
s hranolky.
Je to však školní časopis, a tak budeme rády, když se spolu s námi budete podílet na jeho
tvorbě. Proto uvítáme oznámení o akcích, kterých se účastníte nebo nám sami můžete napsat
článek, který vám rádi otiskneme. Oceníme i náměty na rubriky, které byste ve školním
časopise chtěli mít.
Věříme, že společně se nám podaří vytvářet časopis, na který se všichni ve škole i mimo ni
budeme těšit a rádi si ho přečteme od začátku až do konce.
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Školní okénko
Přespolní běh Lysice
V pátek ráno jsme jeli autobusem do Lysic, kde se konaly závody v přespolním běhu. Po
příjezdu jsme si prohlédli trať a potom nám pan učitel rozdal čísla. Závod byl rozdělen do čtyř
kategorií - Mladší žákyně, Mladší žáci, Starší žákyně, Starší žáci.
Závod začal a my jsme vystartovali. Bylo to docela náročné, a tak jsme dobíhali posledních
sil, ale zvládli jsme to, už jen proto, že se nám nic nestalo. Za mladší žákyně jsem se
zúčastnila já - Anna Jílková (obsadila 34. místo), dále Kristýna Kovářová (50. místo),
Ludmila Švancarová (80. místo), Daniela Jančíková (88. místo). Celkově jsme se umístili na
16. místě.
Za mladší žáky se zúčastnil Peša Milan (19. místo), Žíla Filip (44. místo), Marek Tomáš (57.
místo), Kříž Václav (59. místo), Štěpánek Jan (92. místo). Celkové umístění na 10. místě.
Starší žákyně zastupovaly Danzingerová Michaela (12. místo), Novotná Michaela (14. místo),
Buršová Eliška (15. místo), Komárková Jana (42. místo). Celkové umístění na 3. místě.
Starší žáci byli ve složení Šafařík Viktor (12. místo), Nedoma Bronislav (17. místo), Tichý
Vladislav (41. místo), Fiala Jakub (44. místo), Sobotka František (54. místo) a celkové
umístění na 4. místě.
Poté co starší žákyně převzaly pohár za umístění na třetím místě, jsme odjeli zpět do Olešnice.
Domů jsme se vrátili šťastní, že jsme alespoň nějaký ten pohár přivezli.
Áňa

Halloween a Dušičky
První listopadový den nás navštívila paní Sobotková,
která nám přišla povykládat o slavení Halloweenu a
Dušiček.
Dozvěděli jsme se, proč je lidé slaví a jaké jsou mezi
nimi rozdíly. Halloween je starý anglosaský svátek,
který se slaví 31. října. Původně se do kostýmů a masek
lidé strojili ze strachu z duchů zemřelých. Dnes si však
tento svátek užívají především děti, které se převlékají
do strašidelných kostýmů a obcházejí domy s tradičním
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pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu) a žádají o nějakou sladkost. K
této tradici také patří vyřezávání dýňových luceren. Na besedě jsme se dozvěděli, že se tato
lucerna nazývá Jackova lucerna. A pokud to chcete vědět proč, tak si v našem časopise
přečtěte rubriku Příběh.
Jiným svátek než Halloween je křesťanský svátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé,
lidově Dušičky. Slaví se 2. listopadu. Lidé chodí na hřbitovy, kde zapalují svíčky, modlí se a
vzpomínají na zemřelé.
Na závěr povídání měl také každý z nás možnost si vzpomenout na někoho zesnulého. Dostali
jsme podzimní listy vystříhané z papíru a na ty jsme si mohli napsat jméno zemřelého, na
kterého pamatujeme a poté jsme společnou minutou ticha na ně zavzpomínali.
Povídání nás obohatilo o zajímavosti, které se k těmto svátkům vztahují a my je doposud
neznali.
Marky
Výstava betlémů
Dne 30. listopadu naše třída 7. A navštívila
výstavu betlémů, která se konala na olešnické
faře.
Bylo

zde

vystaveno

devadesát

betlémů

různých velikostí a z různého materiálu. Viděli
jsme betlémy velké, které se vystavují v
kostelech, střední, malé a i ty úplně nejmenší,
dokonce jsme spatřili i betlém ve skořápce od
ořechu. Materiály, z kterých betlémy byly
vyrobeny, byly papír, dřevo, plsť, ale i keramika, sklo, kámen, šustí. Některé betlémy také
hrály nějakou melodii.
Nejen, že jsme si betlémy prohlédli, ale také jsme se od paní průvodkyně a od naší paní
učitelky dozvěděli mnoho zajímavého. Víte, že tradici betlémů zahájil sv. František z Assisi, a
to když v roce 1223 jako první vytvořil v jeskyni scénu narození Ježíška? A že v olešnickém
kostele je po celý rok k vidění betlém z olivového dřeva, který byl vyroben řezbářem v
Betlémě? Nebo také, že v Brně na náměstí Svobody můžete vidět v životní velikosti několik
dřevěných postav z betlému v Jiříkově, který patří mezi největší betlémy na světě?
Na závěr jsme si tu předvánoční náladu ještě užili zazpíváním koledy Půjdem spolu do
Betléma. Zkrátka prohlídka se nám všem moc líbila.
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Adri

Rozhovor
Od začátku školního roku už uběhlo několik dní, a tak jsme se rozhodli, že vyzpovídáme
prvňáčky, kteří se od 1. září stali školáky.
Na naše otázky odpovídali Markéta Vázlerová z 1. A a Jan Jílek z 1. B.
Líbí se ti ve škole? Co tě baví?
Jan: Ano, jsem tu s kamarády. Markéta: Ano, výtvarka.
S kým sedíš v lavici?
Jan: S Vojtou Nedomou. Markéta: S klukem.
Chtěl/ a bys sedět s někým jiným?
Jan: S Matějem Škorpíkem.
Markéta: S Michalkou.
Co bys řekl/a o paní učitelce?
Jan: Dává mračouny, ti se mi nelíbí. Líbí se mně, že dává šikulky, jedničky a pochvaly.
Někdy je naštvaná, někdy hodná, ale většinou je hodná a za to jsem rád.
Markéta: Ta je napůl zlá, napůl hodná.
Jaký předmět tě nejvíce baví?
Jan: Baví mě čtení.
Markéta: Výtvarka.
Co by ses chtěl/a naučit ve škole?
Jan: Číst, psát, počítat.
Máš nějaké kroužky mimo školu?
Jan: Plavání v Boskovicích, flétna, ministranti, Campanela. Markéta: Nemám.
Co děláš doma ve volném čase?
Jan: Hraju si s legem.
Těšíš se už do druhé třídy?
Jan: Ne, bude víc učení.
Markéta: Ano.
Čím bys chtěl/a být až budeš dospělý/á?
Jan: Návrhář plánů domů.
Markéta: Modelka.
Děkujeme za rozhovor
Áňa, Eva
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Příběh
Jackova lucerna
Žil byl kdysi na zemi opilec a šprýmař Jack.
Vyváděl různé prostopášné kousky a neplechy.
Nu a hlavně pil a pil a pil, že už více ležel než
chodil.
Jednou, právě v předvečer svátku všech
svatých, se tak strašlivě opil, že jak ležel, tak ho
postupně duše opouštěla a z pekla si pro něj
přišel ďábel, aby si ho sebou odvedl, jakmile
Jack zemře. Jenže Jack se probral a nechtělo se mu opouštět tenhle svět a tak začal s ďáblem
smlouvat. Ale ten se nedal. Prý ať nezdržuje, že v pekle už na ně čekají. Tu Jacka napadla
taková lest, možná si ani nemyslel, že to vyjde, ale prostě to zkusil. A prý když už tedy musí z
tohoto světa, tak by se rád naposled napil a poprosil čerta o šest pencí. Přesně tolik tenkrát
stálo pivo. Čert se Jackovi vysmál, kde by prý on vzal peníze. Tu mu Jack navrhl, aby se
proměnil v těch šest pencí sám, že jimi Jack zaplati a čert se pak může zase proměnit zpátky.
Protože už to chtěl mít ďábel za sebou, tak se od Jacka nechal přemluvit a skutečně se na šest
pencí proměnil. Jenže! Jack dal hospodskému jen pencí pět a jednu si nechal v peněžence. A
protože nebylo těch šest penci pohromadě, nemohl se ďábel proměnit zpět do své podoby. Nu
a tak prosil, vyhrožoval a smlouval, až se nakonec dohodl s Jackem, že když dá poslední
penci k těm pěti a čerta tak pustí, dostane Jack ještě rok na zemi navíc.
Jack čerta osvobodil a skutečně ještě dostal rok života. Jack se mohl polepšit a dělat pokání,
aby se dostal do nebe, ale on ne! Byl na sebe tak pyšný, jak obelstil čerta, že kudy chodil, tudy
se chlubil a dával si za své vyprávění platit pitím a tak nakonec na tom byl daleko hůř než kdy
před tím. A než se Jack nadál byl opět předvečer všech svatých a pro Jacka si opět přišel čert.
Byl pěkně naštvaný, protože si to v pekle slízl. A navíc jak Jack všude povídal o svém
úskoku, mohl si čert nechat ušít z ostudy kabát. Spustil zhurta na Jacka. Nadával a zlobil se a
že si má Jack pohnout, protože dnes už teda žádné poslední napití nebude. A jak to tak
povídal uvědomil si, že se tak rozohnil, že sám má velkou žízeň.
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Stáli zrovna pod hruškou, kde se vysoko ve větvích jedna velká šťavnatá hruška, kterou
zapomněli při česání utrhnout, skvěla. Čert na ni dostal chuť, ale nemohl na hrušku nijak
vylézt. Nu a tu dostal Jack opět nápad. Nevěděl, jestli to vyjde, ale zkusil to.
Nabídl čertu, že si mu může stoupnout na ramena a přes něj na tu hrušku vylézt. Čertovi se
nápad zalíbil a učinil tak. Vylezl po Jackových ramenou na hrušku. Lezl výš a výš až vysoko
do koruny a ... Jack využil chvíle čertovy nepozornosti a vyryl na kmen stromu do kůry
znamení kříže. Nu a ďábel měl vymalováno! Když chtěl z hrušky slézt zjistil, že to prostě
nijak nejde. Seděl ve větvích a nemohl vůbec nic dělat. Jack ho nechtěl pustit i když mu čert
zase nabízel roční odklad, ale on měl v živé paměti, jak rychle se rok překulí a věděl, že příště
už by asi čerta nijak neoklamal.
Po dlouhém a zoufalém přemlouvání se nakonec povedl Jackovi husarský kousek. Povedlo se
mu uzavřít dohodu s čertem a peklem, že si pro něj už nikdy nepřijdou a do pekla ho nikdy
nevezmou. Jack si mohl mnout nadšením ruce. A taky že jo!
Poté co čerta propustil, se jeho život proměnil v nekonečné pitky a lotrovství. Jestli byl kdy
opilcem a vyvrhelem, tak to bylo ničím proti tomu, co z něj bylo teď. Ovšem za všechno se
platí. I za nezřízený život. A tak když se opět rok s rokem sešel, tak v předvečer všech svatých
Jack díky svému zhýralému a neřestnému životu zemřel.
Jeho duše se po smrti vydala do nebe. Přece měl smlouvu s peklem, že tam ho už nikdy
nevezmou. Jenže - a na to Jack nikdy nepomyslel, to že ho nevezmou v pekle rozhodně
neznamená, že ho vezmou v nebi! A také že ne. Do nebe Jackovu duši nepustili. Připomněli
mu, že měl nejméně dva poslední roky na to, se polepšit, protože mu bylo ukázáno, kam jeho
život spěje, ale on toho nedbal. A navěky se před ním brány nebeské zavřely.
Jack byl lehkomyslný i po smrti a řekl si, když ne v nebi tak v pekle místo mám. Ale ouha!
Peklo má také své zákony a smlouvy dodržuje. Takže když se Jack dopotácel k branám pekla,
byl i odtud hnán. Bránu pekla nikdy překročit nesmí. Taková byla dohoda. Jack byl najednou
sám podveden. A podvedl sám sebe. Stál v temnotách před pekelnými branami a propadal se
do nekonečného zoufalství. Ďáblu se Jacka zželelo, ale porušit smlouvu nemohl. Proto dal
Jackovi jeden žhavý uhlík, který měl nosit temnotou a o který se měl hřát, vždy právě při
výročí své smrti, tedy v předvečer svátku Všech svatých 31. října.
A od těch dob prý dávají lidé do dýní svíčky a žhavé uhlíky. Jsou pro Jacka, aby jeho
umučená duše nebloudila ve tmách a mohla se v nekonečné zimě aspoň trošičku ohřát. A také
se věří tomu, že když lidé dají Jackovi do dýně svíčku, tak on potom ochrání jejich obydlí a
jejich duše před zlými duchy.
zapsala Marky
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Hororová povídka
Příběh jedné halloweenské noci
Byla noc. Halloween.
Nevšední bouřka řezala oblohu. V
každém záblesku se můj pokoj rozzářil
jasným světlem, ze kterého mě hned
začaly bolet oči. Déšť bičoval okna a
vítr se se svou nebývalou silou opíral o
dům. S mým zrakem si pohrávaly stíny,
které se při každém záblesku zvětšily do obrovské velikosti. Pomalu jsem začínala mít strach.
Abych trochu ulevila už tak dost podrážděným nervům, odešla jsem do obýváku, zapnout si
televizi. Pohodlně jsem se usadila, zavrtala se do teplé deky a přepínala programy. Na jednom
běžel nějaký dokument snad z druhé světové války, na jiném dobrodružný film s Jamesem
Grayem. Chvíli jsem sledovala MTV, ale nakonec mě přemohla únava a já usnula.
Vzbudila jsem se do temnoty a po pokoji se rozléval tichý zvuk. Televize měla černou
obrazovku, ale vydávala divné chrčení. Rozespale jsem se zaposlouchala a konečně uslyšela,
co se z ní line. Byly to slova. Nebo spíš jen jedno slovo stále se opakující. Smrt. Smrt. Smrt.
Vyplašeně jsem se posadila a nahmatala ovladač. Mačkala jsem ze všech sil červené tlačítko
vypnout, ale slova neustávala. Spíš se ještě zvyšovala hlasitost, až nakonec jsem neslyšela nic
jiného než neustálé smrt, smrt, smrt.
Začala jsem panikařit, ale než jsem se stihla zvednout a utéct, hlas ustal. Vyděšeně jsem
oddechovala a sledovala obrys obrazovky. Ta se najednou rozsvítila a přes celý její obraz se
objevila dýně s vyřezaným zlověstným úšklebkem. Z reproduktoru se ozýval strašlivý smích.
Začala jsem křičet a hrůzou bez sebe jsem vyběhla z místnosti. Snažila jsem se dostat pryč z
domu.
Doběhla jsem ke schodišti, když jsem však o něco zakopla. Neudržela jsem rovnováhu a
padala dolů. Každý schod mi do žeber vrážel neskutečnou bolet.
Když už jsem se dokutálela až dolů, nebyla jsem se schopná pohnout. Nebyla jsem schopná
ničeho.
Poslední, na co si pamatuji, byla černá postava, která se nade mnou skláněla. Na hlavě měla
naraženou dýni s vyřezaným zlověstným úšklebkem...
http://krevjezivot.blog.cz/1111/pribeh-jedne-halloweenske-noci
zapsala Adri
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Zajímavosti
Facebook
Facebook je sociální síť, která umožňuje komunikaci s lidmi z okolí.
Jméno serveru vzniklo z papírových letáků zvaných Facebooks, které
se rozdávají prvákům na amerických univerzitách. Tyto letáky slouží
k bližšímu seznámení studentů mezi sebou.
K založení Facebooku vedla dohoda mezi studentem počítačového
programování Markem Zuckerbergem, bývalým studentem
Harvardovy univerzity a Edduardem Severinem. Původně byl tento
systém omezen jenom pro studenty Harvardovy univerzity. Postupně
však bylo připojení rozšířeno na další univerzity a nakonec i do
zahraniční. V České republice byl první přístup přidělen Masarykově univerzitě v Brně. Poté
se začaly do systému připojovat i některé nadnárodní obchodní společnosti. Od 11. srpna
2006 se může připojit kdokoli starší 13 let.
O začátcích této sociální sítě pojednává film The Social Network.
S 1,5 miliardou aktivních uživatelů (únor 2015) je jednou z největších společenských sítí na
světě. Je přeložen do osmdesáti čtyř jazyků.
K dalším zajímavostem této sítě jistě patří:
1. Více než 60 milióny nahraných fotografií týdně
2. Hodnota společnosti byla v roce 2006 odhadována na 100 miliónů USD
3. V roce 2010 společnost získala v soutěži Křišťálová Lupa 1. místo v kategorii sociální sítě.
4. V roce 2014 koupil Facebook svého zřejmě největšího konkurenta v oblasti posílání zpráv,
službu WhattsApp
5. Více než 50 miliard uživatelských fotek (červenec 2010)
6. Každý týden přibývá 220 miliónů fotek, které zaberou až 25 terabajtů
7. Každý den se uživatelům zobrazí více než 3 miliardy fotek
8. Ve špičce se každou sekundu zobrazí uživatelům více než 550 000 snímků
9. Uživatelé si mezi sebou mohou posílat virtuální dárky, které představují vektorové obrázky.
Jeden dárek stojí 1 dolar
10. Lidé mohou na této síti získat psychickou závislost
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Sice až na závěr, přesto však informace nejdůležitější, a to
několik pravidel, které jako uživatelé Facebooku máme
dodržovat.
Ostatní pravidla jsou k přečtení v „Podmínky používání služby
Facebook“, které si každý uživatel má přečíst dříve než odsouhlasí
svoji registraci.
Neposkytnete na Facebook falešné osobní informace ani bez povolení nevytvoříte účet pro
nikoho jiného.
Nebudete vytvářet více než jeden osobní účet.
Pokud váš účet deaktivujeme, nevytvoříte bez našeho svolení jiný.
Nepoužijete svůj osobní profil Timeline ke svému komerčnímu obohacení a k těmto účelům
budete používat Facebook Stránku.
Nebudete službu Facebook používat, pokud je vám méně než 13 let.
Nebudete službu Facebook používat, pokud jste odsouzeným sexuálním delikventem.
Své kontaktní informace budete udržovat přesné a aktuální.
Nesdělíte nikomu své heslo (nebo v případě vývojářů svůj tajný klíč), neumožníte nikomu
přístup ke svému účtu ani nepodniknete žádné jiné kroky, které by mohly ohrozit bezpečnost
vašeho účtu.
Nepřenesete svůj účet (včetně jakékoli stránky nebo aplikace, kterou spravujete) na jiného
uživatele bez našeho předchozího písemného svolení.
Nebudete shromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů, nebo jinak získávat přístup k
Facebooku, pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací
moduly nebo scrapery) bez našeho předchozího svolení.
Pokud vyberete pro svůj účet nebo stránku uživatelské jméno nebo jiný identifikátor,
vyhrazujeme si právo jej odebrat nebo opakovat vznesení nároku, pokud jej budeme
považovat za nevhodný (například v případě stížnosti vlastníka ochranné známky na
uživatelské jméno, které nemá přímý vztah ke skutečnému jménu uživatele).
Nebudete na Facebooku zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení
Nebudete nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy.
Nezapojíte se prostřednictvím Facebooku do nezákonného multi-level marketingu na
pyramidovém principu.
Nebudete se pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu
někomu jinému.
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Nevytvoříte ani nebudete používat aplikaci třetí strany zahrnující obsah týkající se alkoholu,
seznamování nebo jiný obsah pro dospělé (včetně reklam) bez použití odpovídajících omezení
podle věku.
Nebudete šikanovat, zastrašovat ani obtěžovat žádného uživatele.
Při publikování nebo nabídce soutěží, rozdávání propagačních předmětů nebo provozování
loterií („propagaci“) na Facebooku budete dodržovat naše Pokyny k propagaci a všechny
příslušné zákony.
Nebudete zveřejňovat následující obsah: nenávistné projevy, vyhrožování nebo
pornografický; podněcující k násilí; nebo obsahující nahotu či graficky znázorněné nebo
bezdůvodné násilí.
Nepoužijete Facebook k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo
diskriminačním.
Nebudete vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo
nesprávnou funkci nebo vzhled Facebooku, jako je útok s cílem odepření služby nebo
narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce Facebooku.
Nebudete označovat uživatele nebo posílat e-mailové pozvánky osobám, které nejsou
uživateli, bez jejich souhlasu. Facebook nabízí nástroje pro sociální hlášení, které uživatelům
umožňují vytvářet zpětnou vazbu související s označováním.
Nebudete napomáhat k porušování tohoto Prohlášení nebo zásad.
pravidla vybrána z Podmínky používání služby Facebook,
http://www.facebook.com/legal/terms

Planeta Země
1.
Země nejspíše vznikla před 4,6 miliardami let
2.
3.

Poloměr Země je skoro 6 371 000 kilometrů
Skládá se z několika vrstev tzv. geosfér, které na sebe volně

navazují. Liší se od sebe složením, hustotou, tlakem a teplotou.
Jádro: uvnitř pevné, na povrchu tekuté, převažuje železo a nikl; 31% hmotnosti Země
Plášť: 84% celkového objemu Země, z křemičitanů železa, hořčíku, z oxidů.
Kůra: tloušťka od 5 do 70 km, rozlišujeme kůru oceánskou (tenčí) a pevninskou.
4.

Je tvořena převážně železem (86,2 %)

5.

Země se otáčí kolem své osy a obíhá kolem Slunce.

6.

Slunce oběhne za 365,2564 průměrných slunečních dní

7.

Rychlost oběhu Země je v průměru asi 30 km/s
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Některé dny z kalendáře
Světový den spoření, 31.10.
Světový den spoření není moc známý v České republice, ale je
velice oblíbený v Rakousku. Tento den je možné se blíže
podívat do činnosti bank a dalších spořících ústavů.

Světový den mrtvice, 29.10.
Tento den by měl poukazovat na příčiny a rizika, která s sebou mrtvice přináší a také na
možnosti léčby.
Rozlišujeme:
1. Srdeční - bývá způsobena zúžením tepen zásobujících srdeční
sval krví a kyslíkem. To může být příčinou celé škály různě
závažných potíží od bolesti na hrudi až po těžkou dušnost a
bezvědomí a může skončit i smrtí postiženého. Jiným trvalým
následkem infarktu myokardu může být tzv. vigilní kóma (člověk
s trvale poškozeným mozkem neschopný vědomé činnosti).
2. Cévní mozková příhoda- akutní stav, charakterizovaný poškozením
mozku v důsledku poruchy mozkového krevního oběhu. Častým následkem je jednostranné
ochrnutí končetin.
Při podezření na mozkovou mrtvici je třeba neprodleně přivolat rychlou záchrannou službu (
na lince 155). K zajištění co nejrychlejší účinné léčby pomáhá informace o přesném čase
vzniku obtíží, o lécích, které nemocný užívá a o nemocech, pro které se léčí.

Mrtvice je třetí nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Lze jí předcházet, a proto se
lékaři snaží co nejvíce informovat rizikové skupiny obyvatel.
Ročně mrtvice postihne 30 000 lidí a každý pátý zemře.
Díky vhodné výživě, léčbě a kardiologickým operacím je možné stav pacienta výrazně
zlepšit.
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Svátek sv. Martina, 11. 11.
Svatý Martin přijíždí na bílém koni, tak zní stará pranostika, podle
níž nám má tento světec na koni přivézt první sníh. Svátek svatého
Martina patřil již v historii k jednomu z nejoblíbenějších v roce.
Tento den byl spojován nejen s příchodem prvního sněhu, ale také s
pravým posvícením, kdy se jí tzv. svatomartinská husa. Pojídání
husy vzniklo díky legendě, kdy se Martin zdráhal přijmout biskupský
úřad v Tours. Schoval se do husince, hejno hus ho ale svým
kejháním prozradilo.
Svatý Martin se narodil roku 316 jako Martin Tourský. Jeho otec byl pohanský římský
důstojník v římské provincii Horní Panonie, dnešním Maďarsku, a už v patnácti letech donutil
Martina stát se vojákem.
Avšak tomu bylo jinak. Legenda nám říká, že jedné chladné temné noci uviděl Martin na ulici
polonahého žebráka, který ho žádal o almužnu. Martin ale peníze neměl, a protože chtěl
žebráka alespoň ochránit před chladem, rozetnul svůj vojenský plášť na dvě poloviny a jednu
mu daroval. Následující noc se mu zjevil Kristus oblečený právě do této poloviny pláště.
Pravděpodobně pod vlivem tohoto zjevení přijal Martin na Velkou noc roku 339 křest a
rozhodl se zasvětit svůj život Bohu. Než dosáhl důstojnické hodnosti a mohl odejít z vojska si
však musel ještě asi patnáct let počkat. V roce 372 přijal biskupský stolec v Tours, ale i přes
své jmenování biskupem žil dále jako mnich v chatrči poblíž řeky Loiry, kde později vzniklo
opatství Marmoutier. Svatý Martin zemřel roku 397 v 81 letech v Candes u Tours.
Je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů a nejčastěji bývá zobrazován na koni s půlkou
pláště a žebrákem.
Světový den toalet, 19. 11.
I záchod má svůj den! Přestože ve většině států jsou toalety již samozřejmostí, stále existují
místa, kde tomu tak není. Světový den toalet má za úkol zvýšit podvědomí o tomto problému,
které s sebou nese spoustu onemocnění a zároveň šířit a oslavovat hygienu.
A víte, kdy se zrodil první splachovací záchod? Bylo to roku 1596, kdy sir John Harington
pro Alžbětu I. vynalezl splachovací toaletu, kterou pojmenoval The Ajax.
Eva, Marky, Adri, Áňa
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Příroda
Zoologická a botanická zahrada v Brně
Dnes vám představím zoologickou a botanickou zahradu v Brně.
Rozhodla jsem se proto, že jsem ji spolu se svými spolužáky z páté třídy 4. října navštívila a
moc se mi tu líbilo.
Botanická zahrada a arboretum je výukové a účelové zařízení Mendelovy Univerzity
v Brně, které bylo založeno Prof. ing. A. Bayerem v roce 1938 na ploše 2 ha. K rozšíření
plochy areálu došlo v roce 1967 na stávajících 11 hektarů. Areál je rozčleněn do pěti
tematických částí, které jsou popsány na schématické mapce.
Sbírky arboreta zahrnují na 4 000 orchidejí, 300 tillandsií, 2 000 trvalek, 350 kultivarů
velkokvětých kosatců, 500 skalniček a 4 000 dřevin.
Zahrada leží v nadmořské výšce 220 - 250 m n. m. v oblasti s průměrným úhrnem srážek
547 mm/rok a průměrnou roční teplotou 8,4 °C. Podloží je tvořeno jílem.z

Zoo Brno je zoologická zahrada v severozápadní části města Brna v městské časti BrnoBystrc. Byla otevřena 30.srpna 1953. Zaměřuje se hlavně na kopytníky, ale chová i další
atraktivní zvířata jako třeba lední medvědy, tygry, opice atd. V současné době se specializuje
na chov zvířat z oblasti Evropy, severní Asie a Severní Ameriky. Jejím ředitelem je Martin
Hovorka. Nyní má zoologická zahrada rozlohu 65 hektarů. Je zde k vidění téměř 800 zvířat v
210 druzích.
Ještě blíže se o obou zahradách můžete dočíst v mé prezentaci, kterou najdete na webových
stránkách http://schoolmagazine.dobrodruh.net/
Jolča
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Soutěž
Najděte daná slova v osmisměrce

Kolik je všech trojúhelníků?
Svá řešení soutěže (osmisměrku, počet trojúhelníků)
odevzdejte redaktorům časopisu nebo pošlete na
schoolmagazine@email.cz. Nezapomeňte uvést své
jméno a třídu. Odevzdávejte do 10. 1. 2017.
Vylosovaný výherce získá věcnou odměnu!

Áňa

16

Vtipy
Starý profesor má na praxi mladou adeptku učitelské profese: „Brzy zjistíte, že téměř v každé
třídě se najde nějaké děcko, které bude chtít za každou cenu o všem diskutovat. Váš první
krok bude snahou umlčet ho. Ale radím vám, pečlivě se nad tím zamyslete, protože tohle
děcko je pravděpodobně jediné, které vás poslouchá.“
„Proč jsi nebyl včera ve škole?“ ptá se učitel žáka. „Musel jsem odvést krávu k býkovi.“ „A to
nemohl udělat tvůj otec?“ „Ne! To musel udělat býk.“
Zvířátka mají sněm. Předsedající sova povídá: „Nedá se nic dělat, ale jedno zelené zvíře bude
muset z lesa pryč!“ Z pod lopuchu vyleze žába a povídá: „Chudák krokodýl.“
Potká jedna paní druhou paní s jezevčíkem. Paní bez psa říká: „To je hezký pejsek? A co
stojí?“ Majitelka psa odpovídá: „Nevím, proč si nesedne.“
„Jak se rozmnožují počítačové viry?“„Pučením.“ „Co?“ „Pučíš si disketu a už je to tady.“
Babka pošle dědka do sklepa, aby přinesl česnek a cibuli. „Nezapomeň! Dvě věci!“ říká
babka.Dědek jde do sklepa a za chvíli přinese lopatku na smetí. „Cos to zase přines? Říkala
jsem jasně: dvě věci! Kde máš smeták?“
Tonda šel navštívit přítele. Našel ho v kuchyni klečet na kolenou drhnout podlahu. „No tohle
by mne ani ve snu nenapadlo, příteli.“ „Mě taky ne, to je nápad mé staré.“
„Vážení cestující, mluví k vám kapitán letadla. Podíváte-li se na levé křídlo, zjistíte, že hoří.
Pohledem na pravé křídlo zjistíte totéž. Podíváte-li se dolů, uvidíte širý modrý oceán. Kdo z
vás lépe vidí, uvidí malou žlutou tečku. Tou tečkou je záchranný člun. V tom člunu sedím.“
„A to si představte, že já teďka taky nemám žádný peníze. Já jsem například minulý týden
musel prodat kamna, abych mohl zaplatit uhlí!“
Pane doktore, co mám dělat, když můj manžel mluví každou noc ze spaní?“ „Dejte mu
příležitost, milá paní, aby mohl promluvit ve dne.“
„Pane doktor, je v pořádku, že si můj synek hodně hraje na písku?“ „Určitě, tříbí se mu tím
představivost a šikovnost.“ „Vidíte, a jeho manželka se kvůli tomu chce rozvést!“

Áňa
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Zájemci o knihy Lubomíra Müllera (Schody do nebeského pokoje, Oběti milostného
nerozumu, Bílá perla v černém srdci), kteří si je chtějí prohlédnout, prolistovat, nechat od
autora podepsat, pořídit do své knihovny nebo dokonce přečíst, si je mohou půjčit ve
školní knihovně či se mohou obrátit na paní učitelku Němečkovou.
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