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Milí čtenáři, první číslo SchoolMagazine v novém školním roce je tu. Věříme, že obsah
pravidelných rubrik, na které jste byli zvyklí, vás opět potěší a časopis dočtete až do konce.
Přejeme radostné čteníčko.
Redakce SchoolMagazine
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Školní okénko
Přivítání prvňáčků
Prvňáčci, kteří v doprovodu rodičů přišli 1. září do školy,
aby zahájili svůj devíti roční zápas se znalostmi, byli
přivítáni deváťáky. Nejstarší žáci na škole jim předali
kytičku a snad jim svojí přítomností dodali odvahu pro
celou dobu povinné školní docházky.
Věříme tedy, že i po dvou měsících se našim nejmenším
na škole líbí a přejeme jim, ať jim radost vydrží co
foto: L. N.

nejdéle a jsou stateční při získávání nových vědomostí.

Výstava Genocida Romů v době 2. světové války
V měsíci září jsme měli možnost na škole zhlédnout
putovní výstavu představující téma holocaustu Romů
v Evropě. Fotografie a články přiblížili situaci v
Německu od roku 1933, protektorát Čechy a Morava
a postupné pronásledování „cikánské rasy“, zřizování
tzv. cikánských táborů u nás v Letech u Písku a

foto: L. N.

v blízkém Hodoníně u Kunštátu. Přečetli jsme si o
nedobrých pracovních, stravovacích a hygienických podmínkách, ve kterých Romové byli
nuceni žít a posléze odtud byli hromadně transportováni do koncentračního tábora v Osvětimi.
Výročí 100 let školy
Naše základní škola oslavila 100. narozeniny. Blahopřát
jí přišli 28. září nejen její známí- bývalí i současní
učitelé a žáci, ale také celá široká veřejnost, která toho
dne do Olešnice zavítala.
Gratulanti žasli nad mladistvým vzhledem oslavenkyně
a přáli jí především spoustu dalších pozitivních událostí,
foto: L. N.

které přispějí k její vitalitě ještě po mnoho dalších let.
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Soutěž Rallye Paříž- Vídeň
Při příležitosti oslav Evropského dne jazyků se němčináři
zúčastnili soutěžního dopoledne na Rakouském institutu
v Brně. Soutěžilo se jak v konverzačních dovednostech,
tak také ve všeobecných jazykových znalostech.
Soutěžící snad ostudu naší škole neudělali a držíme jim
pěsti, aby při losování o ceny bylo vylosováno právě to
jejich jméno.
foto: L. N.

Jazykové odpoledne
Zopakovat si naučené, dozvědět se něco nového,
dokázat spolupracovat, dobře se pobavit a připomenout
si slavení Dne jazyků v celé Evropě mělo za cíl
jazykové odpoledne na naší škole.
A jak se nám to dařilo? Poznat, v kterých jazycích se
zpívá písnička, kterou nám dala paní učitelka
Němečková, byla pro nás „španělská vesnice“. Seřadit
foto: L. N.

spolkové země Německa jsme ale zvládli
„ausgezeichnet“. A šprechtit? Na, klar! Zato

prononciation française nám jazyk zamotala, ale popletená česká přísloví jsme naštěstí rychle
srovnali. A třeba hned můžeme odjet do Zoo v Anglii, neboť „ anglická zvířata“ už také
poznáme. Hrát si umíme a je jedno, zda je to board games or Brettspiele oder deskové hry, a
tak snad se zase někdy pobavíme very well!

Pomáháme
Předposlední neděli v říjnu se na celém světě slaví Misijní neděle. Tento den je spojený s
finanční sbírkou na podporu misijních oblastí.
Některá děvčata z naší základní školy, která se dlouhodobě podílejí řadou různých činností na
pomoci nejchudším, vyrobily ve svém volném čase spoustu pěkných drobností pro misijní
jarmark, který organizovala olešnická farnost. Návštěvník jarmarku tak měl možnost finančně
přispět na projekty pro pomoc potřebným ve všech kontinentech.
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Zpíváme si pro radost
Každý pěvecký sbor nejen v Olešnici, ale též i
v jejím okolí již dávno ví, že první listopadový
týden se v Olešnici koná tradiční přehlídka
pěveckých sborů, na které si účast nemůže
nechat ujít. V pátek 5. 11. v kulturním domě
zacinkal olešnický Zvoneček, Notičky z Bytrého
se seřadily, aby se nevmíslily mezi boskovické,
foto: L. N.

Mezi horama se ukázal paprsek, Sluníčko

vysvitlo a Lelkováček zapěl. Hudební Perličky se v žádném případě neskrývaly a
campanelské Ššš bylo slyšet až u Studánky. Labyrint písní ukázal, že zpívání všem přínáší
radost stejně jako před 15 roky, kdy přehlídka sborů v Olešnici zahajila svoji tradici.

SchoolMagazine
Ke konci loňského školního roku paní učitelka Němečková, která nám s tvorbou časopisu
pomáhá, přihlásila SchoolMagazine do soutěže Náš časopis 2010.
Mezi více než stovkou přihlášených časopisů jsme s naší tvorbou na zlato, stříbro, ani bronz
nedosáhli. Přesto však alespoň částečně náš časopis odbornou porotu zaujal a článek, ve
kterém o našem časopisu píše, si nyní můžete přečíst:
„Pojďme však nyní spolu s vítězem nabídnout ostatním školním časopisům zamyšlení právě
na téma rubriky. K tomu nám může posloužit jeden ze soutěžících školních časopisů, School
Magazine, vydávaný žáky ZŠ Olešnice, na jehož webových stránkách
http://schoolmagazine.dobrodruh.net/ nalezneme velmi podnětnou anketu pro čtenáře
časopisu. Autoři touto anketou vytvořili sondu směrem k zájmové orientaci čtenářů. Jedna z
prvních otázek ankety zní: „Jakou novou (příp. staronovou, ale nyní zaniklou) rubriku si
chcete přečíst?” A následuje řada rubrik jako Zajímavá místa u nás a ve světě, Rady a nápady,
Sport, Komiks - fotoseriál na pokračování. Poslední z rubrik zatím u čtenářů vede. Také
závěrečná anketní otázka se zabývá důležitým údajem: „Budete mít zájem o koupi tištěné
verze časopisu?”. Souhlasně se k tomuto vyjádřilo přes dvě stě žáků. School Magazine má své
pravidelnější rubriky, ale také monotématicky zaměřená čísla, například se zajímavě
zpracovaným tématem Vánoce. Pokud by mezi kritérii soutěže byly webové stránky pro
časopis, patřil by v tomto ohledu School Magazine také mezi vysoce hodnocené.“
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Rozhovor
Zajímalo nás, jaké to bylo dříve chodit do školy a na co vzpomínají bývalí absolventi. Proto
jsme navštívili několik občanů, kteří chodili v Olešnici do školy a požádali je o rozhovor, za
který jim moc děkujeme.
Ludmila Štěpánková, základní školu v Olešnici navštěvovala v letech 1931-1940.
Jaký předmět jste měla ráda?
Mě bavilo skoro všechno.
Utkvěl vám nějaký učitel v paměti?
Skoro všichni, byli to hodní učitelé.
Myslíte si, že jste byli hodní žáci?
Byli jsme ukáznění a měli jsme úctu k učitelům, když to dnes vidím nebo slyším, tak je to
dost odlišné.
Vzpomenete si na nějaký zážitek?
Teď si nevzpomenu.

Pan Skořepa, základní školu v Olešnici navštěvoval v letech 1954-1962.
Kdo byl tehdy ředitelem?
Ředitelem byl Krejčíř.
Byl nějaký učitel ,který vám utkvěl v paměti?
Paní učitelka Krušinová. Ta mě měla v první třídě. To byla zlatá paní učitelka. No a pak paní
učitelka Kouřilová, to už bylo na druhém stupni, ale to byla také zlatá ženská.
Myslíte si, že jste byli hodní žáci?
Jako třída jsme byli takoví soudržní a velcí lumpi, ale když jsme v deváté třídě vycházeli, tak
paní učitelka brečela a říkala: ,,lepší třídu už v životě mít nebudu“.
Jak vypadala vaše třída, kolik vás tam bylo?
Bylo nás hodně, kolem 35. Takže jsme byli dost našlapaní a těch učeben nebylo moc a naše
ročníky byly silné. Vybavení bylo špatné.
Jezdívali jste někam na výlety?
To se jezdilo každý rok, např.Krkonoše a různé památky.
Vrátil byste se zpátky do školy?
To už asi ne. Já jsem školu nikdy moc nemiloval.
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Bohuslava Tenorová, základní školu v Olešnici navštěvovala v letech 1956-1965.
Kdo byl tehdy ředitelem na škole?
Krejčíř.
Které předměty jste měla ráda?
Matematika, tělocvik jako každý, chemii, fyzika ta mě také bavila. A ještě dějepis, zeměpis to
mě také bavilo.
Které předměty jste neměla ráda?
Zpěv a výtvarnou výchovu. Ale hlavně zpěv, zpívat před tabulí.
Byl nějaký učitel,který vám utkvěl v paměti?
Ano, paní učitelka Mikolášková, ta nás učila v první třídě. Ona byla strašně hodná
Myslíte si,že jste byli i vy hodní žáci?
Já si myslím, že ano. My jsme měli ve třídě možná dva kluky, kteří byli takoví živější, ale ne
zlobiví.
Byly pro Vás a Vaše rodiče důležité známky? A jak jste se věnovala domácí přípravě?
Já jsem se nemusela učit, já jsem měla hezké známky, takže na mě nemusel nikdo dohlížet.
Vzpomenete si na nějaký školní zážitek?
Zážitků byla spousta, když jsme chodili na brigády nebo v tělocviku.
Jak vypadala třída, kolik vás tam bylo?
Bylo nás kolem třiceti. Nejhorší to bylo na nižším stupni, to jsme někdy museli chodit na
odpoledne, to bylo takové problematičtější. My jsme byli s jednou třídou, která po sobě
nechala nepořádek a pak jsme dostali od jejich třídní, že jsme udělali nepořádek, ale pravda to
nebyla. Jinak bylo všechno dobré.
Jezdívali jste se třídou na výlety?
Ano, jezdili jsme po okolí. A až jsme byli starší tak i dál
.
Květoslava Staňková, základní školu v Olešnici navštěvovala v období 1976-1980
Kdo byl tehdy ředitelem?
Ředitelem byl Slavíček, ze kterého měli všichni respekt. Vždycky jsme prchali za rohy,
jakmile jsme ucítili kouř z fajfky.
Jaké předměty jste měla ráda?
Češtinu, výtvarku, tělocvik.
A které jste naopak neměla ráda?
Chemii, fyziku, tak asi jako každý.
Byl nějaký učitel, který vám utkvěl v paměti?
Takový učitel, který by opravdu vystupoval jako učitel byl pan učitel Toman a ještě jsem
měla ráda paní učitelku Fialovou.
Myslíte si, že jste byli hodní žáci?
No, já myslím,že jsme taky zlobili. Myslím, že jsme udělali jednou něco s prasátkama jako
tím zrcátkem na paní z bytovky a ona si stěžovala, že málem spadla z okna a pak jsme nejeli
na výlet.
Byli pro Vás a Vaše rodiče důležité známky? A jak jste se věnovala domácí přípravě?
Ano, známky byly důležité. Domácí přípravě jsem se věnovala jak vy, musela jsem se učit.
Dostala jste někdy nějaký trest ve škole?
Něco jsme museli psát, když jsme zlobili, třeba padesátkrát, ale už si nevzpomenu co. Taky
jsme zlobili.

6

School Magazine č. 1., školní rok 2010/ 2011

Jak tenkrát vypadala třída, třeba vybavení, kolik vás tam bylo?
Bylo nás dvacet a měli jsme hezkou třídu s výhledem na Závrší v páté třídě a pak jsme se na
hodiny stěhovali.
Jezdili jste se třídou na výlety a kam?
Na hrady, na zámky. Třeba v Lysicích jsem od té doby nebyla.
Byla jste se po ukončení základní školy podívat ve škole?
Chodily tam moje děti, tak jsem tam chodila a na cvičení jsem tam chodila.
Byly nějaké změny, které vás zaujaly?
Lepší vybavení jídelny, nemusí se tam čekat takové fronty, jinak děcka mají hezčí lavice.
A vrátila byste se?
Určitě bych se ráda vrátila.

Marie Sedláková, v období 1957-1966 navštěvovala základní školu v Brněnci a chvíli
v Olešnici.
Jaké předměty jste měla ráda?
Dějepis, zeměpis, matematika mi moc nešla, přírodopis a z prací v dílnách jsem měla dvojku.
Byl nějaký učitel, který vám utkvěl v paměti a proč?
Pan učitel Sýkora z Brněnce, pan učitel Falešný, paní učitelka Pešková, která doučila v
Knínicích. Utkvěli mi v paměti protože měli zajímavý přístup k učení.
Myslíte si, že jste byli hodní žáci?
Byli jsme určitě pozornější než dnes, seděli jsme s rukama za zády. Nesměli jsme žvýkat,
bylo to trošku přísnější.
Byli pro vás a vaše rodiče důležité známky a jak jste se věnovala domácí přípravě?
Známky pro mě byli důležité pro rodiče také, ale bylo také hodně práce.
Vzpomenete si na nějaký zážitek ze školy?
Jeden pan učitel, už nežije, měl takový zvyk, že si otíral křídu o přední lavici a my jsme toho
využili a přetřeli jsme lavici křídou a další hodinu do toho někdo jiný sáhl a zlobil se.
Dostala jste někdy nějaký trest ve škole?
Trest přímo ne, ale párkrát poznámku.
Jak to vypadalo u vás ve třídě?
Ve třídě nás bylo 22 a vybavení bylo takové základní, ale měli jsme hezký kabinet
přírodopisu.
Jezdily jste se třídou na výlety?
Jezdily jsme. Třeba do Adršpachu, na Sněžku, na jednom výletě jsem si vymkla kotník, takže
to byl krátký výlet.
Jituše a Jana
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Anketa
Při příležitosti konání dne otevřených dveří v rámci oslav 100. výročí budovy Základní školy
jsme požádali návštěvníky o vyplnění dotazníku.
Děkujeme všem, kteří nám ochotně odpověděli na naše otázky a díky nim nyní máte možnost
si přečíst následující stránky.
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Co se návštěvníkům ve škole nejvíce
líbilo?

V čem viděli návštěvníci hlavní rozdíl
proti škole, kterou kdysi navštěvovali?

- interaktivní tabule
- výstava starých fotografií
- počítačové učebny
- nástěnky na chodbách
- výborně vybavená nová tělocvična
- velmi pěkně připravené třídy
- pěkné přijetí
- nové záchody
- pěkně uklizeno, všude pořádek
- pan ředitel
- úplně všechno

- nové vybavení
- pěkně barevné třídy
- počítačové učebny
- moderní kuchyň
- rekonstrukce celé budovy
- nelze srovnávat, vše je úplně jiné
- už sem nemusím chodit

Na jaké zážitky vzpomínali bývalí absolventi školy?
„Vzpomínám, jak jsem u bývalého vchodu rozbil okno a kolník Horáček mě poslal, ať ho
nechám zasklít u sklenáře Hanáka. Tato nehoda přišla rodiče na osm vajec a mě to stálo
výprask. “
„Každoroční bramborové brigády, dopoledne ve škole, odpoledne na poli.
„V létě jsme nenosili boty a já jsem byl strašně rád, že se nemusím přezouvat,“
„Při úklidu skříně ve třídě, na dotaz, co s krabicí, paní učitelka řekla- vyhodit, tak jsme
krabici vyhodili z okna na právě procházejícího pana ředitele Krejčíře.“
„Když jsem chodila do školy, většina měla pouze obyčejné oblečení, obvykle šedé nebo
černé kalhoty a k tomu nějaká halenka či košile. Jednou spolužačka přišla v červených
kalhotech, které se nám děvčatům moc líbily. Na hodinu jsme měli pana ředitele Krejčíře,
který když spatřil kalhoty spolužačky, jí okamžitě nařídil, ať se převlékne do cvičebního
úboru, že s takovými výstředními kalhotami nemůže ve škole být. Spolužačka se
převlékla a pan ředitel kalhoty vzal, dal je na tabuli, kterou vytáhl nahoru. Kalhoty se
zamazaly od maziva a roztrhaly se.
„Vzpomínám na mimoškolní povinné bramborové brigády a sběr léčivých bylin, zažili
jsme tu spoustu legrace a měli jsme možnost mít k učitelům tak nějak blíže.“
„Vytápění kamny přímo ve třídě.“
„Rozbité brýle od pana učitele Sedláka. Ta sedla.“
„Výborné obědy.“
„Dvojka z chování.“
„Na několik rozbitých lustrů.“
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Na jaké zážitky vzpomínali bývalí absolventi školy?
„Na paní učitelku, která v hodině jedla ořechy.“
„V páté třídě jsem hrála v pohádce Perníková chaloupka ježibabu.“
„Ve škole jsme se učili poskytnutí první pomoci. Pan učitel Neubauer chtěl, abychom
měli názornou ukázku, a tak tajně spolužáka namaskoval červenou marmeládou a řekl
mu, ať udělá, že spadne ze schodů a pořádně zakřičí. Zazvonilo na hodinu, pan učitel
Neubauer ještě nebyl ve třídě, ozval se výkřik a náhle do třídy přiběhl pan učitel, myslím,
že Cibulka, nevím jistě, možná to byl pan učitel Peša a v náruči nesl našeho spolužáka
celého od krve-marmelády. Začal na nás křičet, ať otevřeme okna a nekoukáme jak blbci.
Přišel pan učitel Neubauer, který jen přihlížel a na ležícího spolužáka a dělal psst.“
„Na kapelu se spolužáky.“
„Na fronty na obědy.“
„Výdej mléka v plastových lavorech u dveří školníka.“
„Ze školy jsem chodil domů oknem v šatnách.“
„Cvičení s plynovými maskami.“
„ Kouření dole u kuchyně.“
„Přírodopis s panem učitelem Adámkem.“
„Pan učitel Štěrbáček a jeho vysazování žáků na skříně, když zlobili.“
„Na sbor Skřivánek.“
„Na hraní fotbalu na chodbě.“
„Pan ředitel Hél mě krmil.“
„Roztrhání kartičky na obědy od pana ředitele.“

Aneta, Jituše, Jana
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Moje oblíbené místo

S mým oblíbeným místem je to těžké. Jsem
totiž člověk, pro kterého hraje krajina
významnou roli. Miluji místa, z nichž vyzařuje
klid a mír, místa, která představují dynamiku a
sílu. Místa, jež jsou dobře uspořádaná. Toto
výběr mých oblíbených míst trochu zužuje.
Přesto si nemohu vybrat konkrétní místo,
protože bych ošidila ta ostatní.
foto: L. N.

Klid. Mír. Propracovanost. Dynamika. Síla.

To vše se mi vybaví, když si vzpomenu na pohled na Jadranské moře z chorvatského pobřeží
v jasném, zlatavém světle západu slunce. V tu chvíli člověku připadá, že vstoupil do ráje.
Chorvatsko nepochybně patří mezi má oblíbená místa, ať už ve chvílích, kdy vám slunce
hladí tvář a vy si užíváte v teplém, čistém moři, nebo když sedíte ve stínu zmrzlinárny a
vzduch se před vámi tetelí horkem, ale i tehdy, když zasněně posloucháte šplouchavou
písničku klidných vlnek ve tmě dorážejících na oblázkovou pláž. Tento pohled a tyto zážitky,
se mi naskytly ve městečku Orebić, jednom z nejjižnějších míst Chorvatska. Nad městem je
dominantou starý kostel se hřbitovem dávných námořních kapitánů. Jejich zdobené hrobky
shlíží na moře, jež bylo kdysi jejich obživou, na moře, které je poseté tisíci ostrůvky jako
nějaké fantastické zvíře. Ano, býti mořským vlkem, nejspíše bych si toto úrodné místo
vybrala pro svůj odpočinek.
Co se mi vybaví, když se řekne Alpy, velehory Evropy? Je to prostředí klidné, vyzařuje z něj
mír a ona zvláštní nedotknutelnost, to, že si je lidé ještě nestačili podmanit. Právě to se mi na
nich líbí. A když projíždím zimní krajinou kolem populárního městečka Ramsau pod
ledovcem Dachstein, připadám si stejně jako krajina kolem. Je to stejný pocit, když vykonám
pro mnohé útrpnou cestu většinou zaplněnou kabinkou lanovky a rozhlédnu se z horské výše
na ostatní kopce, ozářené zimním slunečním svitem. V tu chvíli si říkám, že kvůli tomuto
výhledu bych tu chtěla zůstat napořád. Ale když vidím protilavinové zábrany, rozmístěné
všude po svazích, uvědomuji si, že i krásná příroda umí být zlá. Přesto bych udělala téměř
cokoliv, abych mohla na tomto místě strávit alespoň rok.
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Má oblíbená místa jsou tři, i když u toho třetího to není jisté. Mám ráda velkoměsta, a dosud
jsem byla ve třech: v Paříži, Vídni, a v Praze. První jmenované bylo největší, a to se mi na
něm zamlouvalo. Byl to úžasný pocit, když jsem vyjela (to přiznám) na vrchol Eifellovy věže
a v okruhu deseti kilometrů neviděla nic jiného než tisíce obchodů, restaurací, kaváren,
kostelů a muzeí, které jen čekaly na to, až je všechny prošmejdím. Zároveň jsem si však
uvědomovala, že je to prostředí vhodné pro různé nekalé živly.
Na Vídni se mi líbí, že je taková malá, a tím i jaksi útulnější. Zelené nablýskané kopule
kostelů upozorňují na svoji majestátnost. V zimě nepřehlédnutelné vánoční stromy, postavené
na každém větším náměstí. Ve městě je také velké množství kaváren, kde vždy spatříte
nějakého Vídeňáka s kávou a novinami.
A co říci o Praze, o stověžaté Praze? Shlédla jsem již mnohé, ale do našeho hlavního města se
pořád ráda vracím. Má takovou zvláštní atmosféru, ne asi nadarmo se v ní usazovali králové. I
když máte pocit, že ji znáte, vždy vás překvapí nějakou novou památkou či místem. Její
nezaměnitelná historická krása vás okouzlí. Stačí zavřít oči, a již před vámi kráčí služka s nůší
na zádech, mířící na trh, ulicí projíždí povoz, a učitel debatuje se studenty před univerzitou.
Pražské panorama zná každý, z jedné strany svoji dceru pozorují moudří otcové, Pražský hrad
a Vyšehrad, na druhé straně stojí rozverná vnučka, Petřínská rozhledna.
Vyjmenovala jsem tedy místa, která považuji za svá oblíbená. Je to zvláštní, ale některá se mi
líbí jen v určitém ročním období, například Chorvatsko. Na jaře, v létě a na podzim je moře
teplé a svítí slunce, což tvoří idylické prostředí. Ovšem v zimě, kdy prší a tmavé vlny bičují
útesy, by se do deprimující krajiny nikdo dobrovolně nevydal. Přesto se jedná o originální
prostředí, které na sídlišti mezi paneláky nenajdete. A to je přesně ono. Líbí se mi místa
originální. Vždyť příroda je originální, a to co vnukla lidem, tak také. Když se lidé spojí
s přírodou, vzniknou úžasné věci. Ale když se staví proti ní, je to jako rána mezi oči. A ta se
nelíbí nikomu, ani přírodě. Krásné, moudré přírodě.

Dinosaurus
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Komiks
Už je toho
nějak moc.
Ach jo!

Lucie dostala zase pětku a ještě ke všemu s ní
přestal chodit její kluk.

Má to ale dnes pech! Rozbije se jí taška a učení se
jí rozsype po chodbě.

Jestli je to kvůli
Jardovi, tak...

Pomůžu ti.

Dík, dnes je
mně nějak
divně.
Nechci o
tom mluvit.

Ve výtvarné výchově holky pracují ve skupinách a je s nimi i
spolužačka Ester.
Ester měla asi
pravdu, když
říkala, že je
Petra nějaká
divná.

Buď
zticha!

Co to zase je?
Ján jen
myslela, že
...
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Nuda a blbost
tohle to.

Tak to asi nejseš
normální.
Mě to docela
baví.

Přeháníš!

Lucka se prochází a v tom uvidí Petru s Jardou.

To je přece moje věc.
Petra chce pořád do mě
šťourat, co je jí do mě!

To snad ne!

Au, to
bolí.

Nechte mě,
oba jste zrádci.
Ty zrádkyně!
Lucko,
vysvětlím ti
to.
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Co se ti stalo?
Proč?

Nic!

No vidíš a hned
je líp.
Co to je? Nějaké
víno, či co?

Petra je
potvora.

Trochu se napij,
uleví se ti.

Pokračování příště

Jituše, Jana, Opica
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Plyšový medvídek
Plyšový medvídek, hračka kterou zná každý a většina
z vás ji má doma. Jak to bylo se vznikem plyšového
medvídka? Proč je medvídek stále nejoblíbenější
hračkou? To se dozvíte, když budete číst dále.
Příběh plyšového medvídka začíná v roce 1902. Tehdy
se americký prezident Theodor Roosevelt vypravil do
Mississippi, aby vyřešil spory o hranice. Na jeho počest
bylo uspořádáno střílení medvědů, tehdejší oblíbená
mužská zábava. Medvědů však nebylo mnoho, a tak
když po několika hodinách lovci našli malé medvídě,
odmítl jej Roosevelt zastřelit. Scénku s prezidentem a
malým medvídkem zachytil malíř Clifford Berryman a
jeho obrázek byl otištěn v novinách. Obrázek se stal
velkým hitem. A poté již výroba plyšových medvídků
na
sebe nenechala dlouho čekat. Prezident Roosevelt si
foto: Jituše
vzal medvídka za svého maskota a díky němu získal
podruhé prezidentský úřad. Ve stejné době na druhém
konci světa, v Německu, vyrobil Richard Steiff zcela náhodou podobnou plyšovou hračku,
ale v Evropě v té době se jí nedostalo oblíbení. Dnes je však již plyšový medvídek oblíbenou
hračkou dětí na celém světě.
Máte také svého medvídka nebo jiného plyšáka? Pokud ho máte opravdu rádi, tak ho můžete
poslat na zájezd s ostatními plyšáky. Hloupost? Ne, jen vás upozorňuji na nabídku cestovní
kanceláře Toy traveling. Zájezd do Prahy nebo do jiného města, kde se váš plyšák vyfotí u
známých památek stojí 90 Euro(2340 Kč). Pokud mu chcete dopřát ještě více, pak ho
přihlašte na zájezdy včetně různých druhů masáží, aromaterapií za 150 EUR (3900 Kč).
Pokud vás nabídka zaujala, pak svého plyšového miláčka můžete přihlásit na
http://www.sendyourdarling.com/
Zúčastněte se ankety!
Zašlete fotografii, namalujte obrázek a
napište nám o své oblíbené plyšové
Zajímavost:
hračce.
V roce 1989 se v USA prodal
Pište na:
medvídek z roku 1920 za 3
schoolmagazine@email.cz
500 000 korun
Zúčastněte se ankety Oblíbená plyšová
hračka.
Hlasujte na:
http://schoolmagazine.dobrodruh.net/
Zdroj: časopis Rodinka, http://cestovani.idnes.cz/poslete-sveho-plysaka-na-zajezd
Jituše
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GAIUS IULIUS CAESAR
(12./13.července roku 100 př.n.l. – 15.března roku 44 př.n.l.)

Caesar se narodil v bohaté, tzv. patricijské rodině, což byl v Římě
výraz pro vysoce postavené lidi, tato rodina však k moc vlivným
nepatřila. Měl dvě sestry. Jeho mládí bylo velice neklidné, protože se
po otcově smrti stal hlavou rodiny, a také proto, že v té době na
Apeninském poloostrově zuřily dvě války: nejprve o samotnou Itálii a
poté mezi patriciji, bohatými a vlivnými lidmi, a plebeji, prostými
rolníky či obchodníky, jejichž životní práva patricijové stále
utlačovali.
zdroj obr.:
http://www.forumtraiani.de/

Do druhé z těchto válek se Caesar zapojil jen velice málo a odešel

raději sloužit ve vojsku do Asie, kterou si Římané také podmanili. Cestou zpět ho však unesli
piráti, které nechal několik let poté, po nabytí své moci, ukřižovat. Když se vrátil zpět do
Říma, chvíli působil jako řečník a vykonával různé drobné funkce ve statní zprávě a církvi.
Tyto funkce měnil velice často. Pak se rozhodl opět odcestovat, tentokrát v roce 75 př.n.l. na
řecký ostrov Rhodos, kde se zdokonaloval v řečnictví u tamních filozofů.
Když se vrátil v roce 63 př.n.l. do Říma, došlo v jeho kariéře ke zlomu. Po několika žalobách
na různé nespravedlivé lidi byl jmenován vrchním veleknězem a v této funkci podporován
tribunem lidu, tj. funkce osoby z řad plebejů, která rozhoduje podle lidu. Poté však byla jeho
manželka Pompeia málem unesena mužem, který do jejich domu vnikl v přestrojení za ženu,
Caesar prosadil, aby onoho muže odsoudili a on sám se s Pompeiou rozvedl, aby na něm
neulpělo podezření. Nedlouho potom mu byla svěřena správa „Vzdálenější Hispánie“, ještě
než mohl odejít, musel splatit své druhy. V tom mu pomohl jeden z nejvlivnějších Římanů té
doby, Marcus Crassus, kterému Caesar pomáhal v politice.
Během služby v Hispánii se mu podařilo dobít téměř celé Portugalsko a byl mu za to vojáky
udělen titul imperiátor. Také byl zvolen konzulem. Začal vystupovat před senátem, kde roku
60 př.n.l. uzavřel dohodu o rozdělení vlády s dvěma mocnými muži, Marces Crassem a
Pompeiem. Crassus dostal Asii, Caesar tehdy ještě nedobytou Galii a Pompeius Pyrenejský
poloostrov a Itálii, vládl však z Říma, kde si upevňoval moc. Když však v roce 53 př.n.l
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zahynul v boji Crassus, strhly se boje mezi Caesarem a Pompeiem. Pompeius prosadil zákon,
podle něhož každý, kdo překročí říčku Rubicon na severu Itálie, je nepřítelem Říma. Toto
však byla jediná cesta, kterou se mohl Caesar dostat do Říma z Galie. Řeku však i přesto
překročil a pronesl výrok, který je nám dodnes známý: „ Kostky jsou vrženy!“ ( Alea iacta
est!). To zapřičinilo vypuknutí občanské války. Pompeius, který by mohl Caesarovi čelit
z domáckého Říma, uprchl do Řecka. Caesar se však nejdříve vypravil do Španělska, kde
zůstala část Pompeiovy armády. Caesar je sice porazil, ale dovolil jim přejít do jeho vojska.
Poté se vypravil do Řecka, kde Caesara porazil v bitvě u Farsálu. Pompeius zbytečně prchl do
Egypta, kde ho Caesar mohl obklíčit. Když se Caesarova armáda Přeplavila do Egypta,
přivítal je tamější král Ptolemaios XIII s Pompeiovou hlavou na podnosu. Přesto ho však
Caesar sesadil, a královnou ustanovil jeho manželku, Kleopatru. Během bojů a její dosazení
na trůn však shořela slavná alexandrijská knihovna. Poté se Caesar vydal na další vojenské
tažení do Asie, proti Pontům. Po necelém týdnu již posílal do senátu nejkratší hlášení
v historii: „Veni, vidi vici.“ ( Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. )
Když se v roce 45 př.n.l. vrátil do Říma, lidé se předháněli v tom, kdo mu prokáže větší úctu.
Povýšili ho na boha a pojmenovali podle něho i měsíc. Ustanovil si také svého dědice
Octaviana, který později v římských dějinách sehrál důležitou roli. Byl také určen diktátorem.
15.března 44 př.n.l. došlo k jeho zavraždění, před senátem pod sochou jeho soka Pompeia ho
ubodali 23 ranami příznivci republiky. Když mezi nimi Caesar také zahlédl svého přítele
Bruta, vyřkl svůj poslední výrok: „I ty, Brute?“ ( Et tu, Brutus? )
čerpáno z : http://www.panovnici.cz/, http://cs.wikipedia.org/

Dinosaurus
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Plch velký

Někdy se stává, že obyvatelé chat v
blízkosti lesa může v noci probudit
šramot ze spižírny nebo na půdě,
což může být nepozvaný host
šedostříbrné zvířátko plch. Plch
velký dosahuje délky 13-19 cm,
jeho ocas je dlouhý 11-15 cm a váží
70-180 g. Velmi dobře šplhá a
zdroj obr.
http://commons.wikimedia.org

skáče. Vyskytuje se v celé Evropě a
severním Íránu. Aktivní je za

soumraku a v noci. Piští a hvízdá. Občas si vytváří letní zásoby, nikdy ne zimní. Jídelníček
plcha obsahuje listy, pupeny, kůru, žaludy, bukvice, ořechy, bobule, plody, hmyz, vejce a
ptačí mláďata. Zimní spánek trvá od října do května. Samice rodí 2 až 7 mláďat, která jsou do
tří týdnů slepá, po dvou měsících jsou již ale schopná se o sebe sama postarat.

Čerpáno z: http://www.priroda.cz/

David
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Marpo
Povolání: Rapper, MC, bubeník
Věk: 25
Datum narození: 29. 1. 1985
Znamení: Vodnář
Člen skupiny: Chinaski

Marpo, vlastním jménem Otakar Petřina ml., je synem
rockového kytaristy Oty Petřiny a manažerky rockových skupin
Hany Petřinové (např. Chinaski, Žlutý pes atd.). Největším
hobby Marpa je thajský box, ve kterém našel zalíbení před několika lety a už podnikl několik
cest do těchto končin, aby zlepšil své umění. Trénuje a aktivně zápasí za Hanuman Gym.
Marpo je pověstný svou nevraživostí k rapovému duu Supercrooo. Dosud Marpo natočil čtyři
videoklipy - Jsem, Jděte mi z cesty, Let’s go a Nech to běžet.Marpo je vítězem dvou
prestižních českých rapových soutěží. Za vítězství v Rap Fight Vol. 1 a ve finále Who’s The
King – Final Rap Fight si odnesl celkem 125 tisíc korun. Dále vyhrál RGM Hudební ceny
Óčka 2006 v kategorii hip-hop.Marpo podepsal na jaře roku 2007 smlouvu s Universal Music
kde vydal svoje třetí sólo Rapstar v produkci finského Kfieda! Začátkem roku 2009 Michal
Malátný potvrdil mediím že Otakar Petřina alias Marpo se stal stálým členem skupiny
Chinaski.
V roce 2005 vydal debutové album Původ umění, podílel se i na albu Rýmy A Blues rapera
Gipsyho.

Čerpáno z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Marpo
Jana
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Pro zasmání

Vtipy
Kilo rozumu

Skartace

Pepíček sedí ve škole a nic se mu
nedaří. Pan učitel mu na konci hodiny
řekne: „Běž, Pepíčku a kup si kilo
rozumu!“ Pepíček na to: „A mám říct, že
je to pro vás?“

Policajt Karel hází do kopřiv
papíry. Přijde k němu strážmistr
Jarin a říká: „Proč házíš ty
papíry do kopřiv?" „Velitel mi
nařídil, abych ty tajné
dokumenty spálil."

Oblíbená tchyně
Na návštěvu mladého páru
přijede maminka manželky.
Zazvoní a otevře ji manžel. „Á
maminko, tak jak dlouho se
dneska zdržíte?" „Ale
Vojtíšku, jen tak dlouho, než ti
má přítomnost začne vadit."
„To si ani kafíčko nedáte?"

Velký rozdíl
Pan učitel vysvětluje rozdíl mezi
nehodou a neštěstím. „Může mi někdo
z žáků říct nějaký příklad?" Pepíček
se přihlásí. „Prosím, pane učiteli, když
ztratím žákajdu, je to nehoda a když ji
tatínek najde, je to neštěstí."

Zatracená disketa
Volá uživatel na technickou
podporu, že mu nejde vložit do
mechaniky třetí instalační
disketa. Technik po delším
přemýšlení: „Poslyšte, a vyndal
jste vůbec tu druhou?" „Ne, to
mi připomíná, že ta už tam šla
taky nějak špatně!"

Záškolák
Maminka k synovi: „Volala mi
paní učitelka, že mám přijít do
školy, nevíš proč?“ „To nevím,
neviděl jsem ji už celý měsíc."

Vojenská posádka
Velící důstojník řve před
nastoupenou rotou: "Pooozor!
Tamhleten malej bílej vzadu, vy
jste neslyšel rozkaz?" Vojáci:
„Ale to je patník!" Velící
důstojník: „Na jméno jsem se
neptal! Pooozor!"

Vánoční překvapení
Potkají se dva kamarádi: „Co dostaneš
od ženy k vánocům?" „Ále, nějakýho
chlapa." „Cože?" „Viděl jsem, že ho má
manželka schovanýho ve skříni."

Filip
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Líbil se vám tento časopis?
Která rubrika se vám líbila nejvíce?
Co vás naopak vůbec nezaujalo?
Co byste si ještě v časopise chtěli přečíst?
Chtěli byste do časopisu přispět vlastním příspěvkem?
NEVÁHEJTE, PIŠTE A HLASUJTE!
SCHOOLMAGAZINE SE TĚŠÍ NA VAŠE POSTŘEHY,
NÁVRHY, PŘIPOMÍNKY, POCHVALY, KOMENTÁŘE,
VLASTNÍ TVORBU!
Pište, hlasujte na:
schoolmagazine@email.cz
http://schoolmagazine.dobrodruh.net

2. ČÍSLO SCHOOLMAGAZINE VYCHÁZÍ JIŽ ZA
MĚSÍC A MIMO JINÉ PRAVIDELNÉ RUBRIKY VÁM
PŘEDSTAVÍME NÁS- REDAKTORY
SCHOOLMAGAZINE!
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