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ÚÚÚÚvodníkvodníkvodníkvodník
Milí čtenáři, 
zdravíme vás v jarním období. Proč stojí za to podívat se na další stránky nového čísla 
SchoolMagazine? Třeba už jen proto, abyste se nedivili, když se na naší škole setkáte 
s indiány. Vaší pozornosti by také neměl uniknout rozhovor s vrcholovým sportovcem 
Tomášem Slavatou, který nedosahuje pouze vynikajících výkonů ve sportu, ale i v životě.  
Ani do hor nemusíte a my vám zprostředkujeme setkání s medvědem brýlatým. A myslíme 
také na to, abyste věděli, kde vám rádi nabídnou něco k četbě až náš časopis budete mít 
přečtený. Tak už raději otáčejte na další stránky!       
 
                                                                                                       Redakce SchoolMagazine 
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                                       Školní okénk o 

Beseda o výživě 
Co je zdravé jíst? Jak být stále 
v kondici? To jsme se dozvěděli 
v průběhu besedy s nutrioložkou 
Markétou Bednaříkovou. Jíst ovoce, 
zeleninu, luštěniny  a naopak se vyhýbat 
tučným pokrmům a velkému množství 
sladkostí a pohyb na čerstvém vzduchu, 
to je asi základ, který by nám měl 
pomáhat udržet si zdravou kondici. I 
když sama za sebe musím říci, že při 
povídání o správném a zdravém 

množství a zastoupení jednotlivých potravin během dne, jsem si uvědomila, že kdybych se 
měla této zásady držet, pravděpodobně bych měla hlad.  

 

Prohlídka nové olešnické knihovny 
 

Prohlédnout si nové prostory olešnické 
knihovny a seznámit se s možností 
výpůjčky měly některé třídy na škole.   
Paní knihovnice nám sdělila, jak je 
možné se do knihovny přihlásit a 
podle jakých zákonitostí můžeme najít 
knihu, kterou potřebujeme. 
V olešnické knihovně není pouze 
nabídka stálého knižního fondu, ale 
k dispozici jsou také knihy, které jsou 
vypůjčeny z knihovny v Boskovicích a 
budou pravidelně obměňovány. 
Neméně lákavou nabídkou k vyhledání 
informací ke studiu je také možnost 
přístupu na internet.  
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Exkurze do planetária 

Žáci první, druhé a třetí třídy se vydali na 

exkurzi do Hvězdárny a planetária 

Mikuláše Koperníka v Brně. Po příjezdu 

do Brna musely děti vystoupat na Kraví 

horu a odměna v podobě „hvězdičkového  

programu“ na sebe nenechala dlouho 

čekat.   

Prozkoumat, kam večer chodí Slunce, 

měly děti možnost spolu s Vítkem v 

poetickém Vyprávění o Vítkovi. Pohádka O pyšném Měsíci, dětem představila Měsíc, který 

se ale s nikým nechtěl kamarádit. Na hvězdnou oblohu mezi známá souhvězdí přivedl žáky 

příběh s názvem O statečném medvědovi.  

Shlédnutí tří pěkných pohádek přineslo žákům nejen zábavu, ale také poučení.                                                                                                         

Indiánský den v první třídě 
Prvňáčci patří k těm dětem, které se do školy 
většinou těší. Mají-li možnost prožít celý školní 
den jako indiáni, je pravděpodobně jejich 
nadšení z učení ještě větší. A tak tomu bylo i 
jeden den v 1.A, kdy si žáci vyrobili barevné 
čelenky, oblékli se do indiánských kostýmů a 
každý si zvolil své indiánské jméno. Oslovovat 
spolužáky jmény Rybana, Soči, Šedý pírko, 
Šedý vlk, Bílý tesák, Bílý medvěd, Vinetů byla 
zábava. Hodiny českého jazyka a matematiky 
byly také indiánské a pokřik, tanec indiánů 
vyplnil hodinu tělocviku. Přestávka mezi  

 vyučovacími hodinami posloužila ke stavbě indiánského opevnění.Učit se jako indiáni byla 
prima zábava. A co příště? Tak to se třeba v první třídě budou prý učit jako čarodějnice.  
A tady vám prvňáčci posílají indiánský pokřik, který se třeba také můžete naučit. 
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Exkurze v Poličce 
Na jeden den v měsíci březnu žáci devátého ročníku 

opustili svá místa v lavici a vyjeli za poznáním do 

Poličky.  

O historii Poličky a způsobu života v něm jsme se 

dozvěděli z vyprávění pana průvodce v Muzeu města. 

V Poličce nelze zapomenout ani na významného 

rodáka Bohuslava Martinů. Jak žil Bohuslav Martinů a 

jak se mu podařilo proslavit českou hudbu po celém 

světě, jsme zjistili v expozici Barevný svět Bohuslava 

Martinů. Tady jsme měli možnost shlédnou originální 

osobní předměty a dokumenty rodiny Martinů. 

Tento den jsme se ale nevěnovali pouze seznámení se 

s městem Poličkou a jeho významnými osobnostmi. V rámci filmového festivalu Jeden svět, 

který se v Poličce právě konal, jsme shlédli dokument Chci být Někdo z prostředí čínské 

střední školy v městě Čonking. Byli jsme diváky života mládeže, která se snaží dostat na 

jednu ze dvou nejprestižnějších univerzit v zemi. Studentů, kteří chtějí dosáhnout co 

nejvyšších cílů a stát se úspěšnými. Zřídka mají volný čas, neboť vše obětují studiu. Pro řadu 

studentů pocházejících z chudého venkova je totiž studium na některé z univerzit jednou z 

mála možností postupu na sociálním žebříčku. Přesto však šance není veliká, neboť na tyto 

univerzity se každý rok hlásí přes deset miliónů uchazečů. Ve filmu byl zřetelný kontrast 

nejen vzdělání u nás a v Číně, ale také výchovy, která vzhledem k té naší je mnohonásobně 

přísnější, jedná se o výchovu plnou příkazů a nátlaku.  

Po shlédnutí filmu možná o trochu lépe rozumíme čínské mentalitě a možné příčině čínského 

hospodářského rozkvětu. A pokud se vám někdy zdá, že je učení ve škole moc, pak si třeba 

zkuste vzpomenout, že výuka v čonkinské škole začíná od sedmi hodin ráno a končí v 

jedenáct večer.    
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Beseda s vrcholovým sportovcem Tomášem Slavatou 
Je pátek, 26.března a máme besedu s triatlonistou Tomášem 
Slavatou.Vítaná úleva z vyučování, ale také možnost opět 
se něco dozvědět. V přeplněné třídě nás vítá sympatický 
pán. Očekávám, že bude mluvit pouze o sportu, ale to se 
mýlím. Pan Slavata hovoří o své cestě ke sportu, mluví o 
svém nelehkém mládí a rodině, zmiňuje se o synovcích, 
které adoptoval. Cítím, že pro něho není ani tak důležitý 
samotný sport, ale možnost prostřednictvím sportu pomáhat 
druhým. Zaujala mě věta, kterou řekl: ,,Můj největší úspěch 
života nevidím v mém čtrnáctém místě na mistrovství 
světa, ale v tom, že se mně podařilo přesvědčit úřady 
k tomu, aby mně svěřily moje synovce, i přestože jsem byl 
tehdy mladý.“  
Tomáš Slavata nám může být příkladem. Ať pocházíme 

z jakéhokoli prostředí, záleží na nás, kam budeme směřovat a kam to dotáhneme. On se 
nenechal strhnout proudem, ale plul proti němu. Nedal se cestou alkoholu a drog, tak jak tomu 
bylo v jeho rodině. Ale pomocí sportu vytrval a dnes je z něho vrcholový sportovec, který 
pomáhá a chce pomáhat druhým za jejich vysněným cílem. Za besedu děkujeme a přejeme 
mnoho dalších úspěchů.      
 
Setkání s panem Slavatou nás také inspirovalo k napsání básně o něm.  
Konec přestávky, zvoní zvonec, 
po schodech přibíhá světoznámý sportovec.  
Všichni ke dveřím zbožně vzhlíží, 
sportovec se k nim opatrně plíží. 
 
Sedne si, do počítače koukne, 
a pak nervózně stoupne. 
 
Kolo, plavání, běh, 
člověk by si nejraději leh. 
 
Klíční kost si zlomil,   
avšak brzy se zotavil.  
 
Nelehké dětství on měl, 
přesto však správnou cestou šel. 
 
Ač mlád, dvě děti má, 
nejsou však jeho, jsou adoptovaná. 
 
Garáž přeplněna auty 
a podporuje skauty. 
 
Začátek přestávky, zvoní zvonec, 
po schodech odchází slavný sportovec.  
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Jak se slaví Velikonoce 

S příchodem jara nastává i čas slavení 

svátků velikonočních.  

Zda je tomu tak také v ostatních 

státech a jak jarní tradice slaví žáci v 

Polsku, Francii, Finsku, Švédsku a na 

Ukrajině, jsme měli možnost se 

dozvědět v hodinách německého 

jazyka, kdy jsme si vzájemně tyto 

informace předávali.  

Zapojeni jsme byli nejen my osmáci, ale také deváťáci, kteří spolupracovali na tvorbě 

prezentací a také žáci ze šestých a sedmých tříd, kteří s radostí kreslili, vyráběli a psali 

velikonoční přání a namluvili velikonoční a jarní říkanky.  

Prezentace od žáků ze zahraničí a poštou doručené jarní pohlednice nám umožnily dozvědět 

se o slavení Velikonoc v cizí zemi a udělali nám velikou radost.  

Článek měsíce 

V minulém čísle SchoolMagazine jsme vás 

informovali o probíhající soutěži Soutěž o nejlepší 

článek měsíce, ve které se mezi úspěšnými pisateli 

umístil Radek Janeček.  

Do nového kola soutěže jsme vybrali a zaslali 

článek opět  z rubriky Příběh, tentokrát od Karolíny 

Sedláčkové z 6. B s názvem Co pro mě znamená 

fantazie. Odborná porota vybrala ze zaslaných 

článků dva články, které si zaslouží ocenění za 

úspěšný článek v kategorii do 15 let.  K radosti 

Karolíny a jistě i vás ostatních můžeme napsat, že jeden z těchto vybraných článků je právě 

její. Spisovatelka Božena Klímová a redaktorka Šárka Szlaurová ho ocenily následovně: 

„Článek je tvárný, autorka se nebojí překládat své úvahy a fantazie. I námětově je příspěvek 

zajímavý.“ 

Karolíně blahopřejeme, přejeme tvůrčí fantazii a vyzýváme také vás ostatní: Zapojte se také! 
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Rozhovor s vrcholovým sportovcem Tomášem Slavatou 
 
Vrcholový triatlonista Tomáš Slavata přijal pozvání na naši školu. Z jeho povídání s ním jsme 

poznali, že je to člověk, který jde za svými cíly a své sny mění ve skutečnost. Je to muž nejen 

s vynikajícími sportovními výkony, ale také s činy, kterými pomáhá ostatním.  

Když jste začal se sportem?  

Začal jsem s běháním, byly to přespolní běhy někdy ve třetí třídě. 

 

Jaký sport děláte?  

Hlavní disciplínou je terénní triatlon a k tomu doplňkově závodím v běhu, lehké atletice, 

motosport, horská kola, lezení.  

 

A který sport Vás z toho nejvíce baví?  

Ten triatlon. Určitě.  

 

Co Vám sport dává? 

Dobrou fyzičku a hlavně realizovat věci kolem toho, co se týče projektu, výchovy kluků.  

Po fyzické stránce mám strašnou výhodu, že toho pak zvládnu víc.  

 

Jak vypadá Váš běžný den?  

Mám popsat ten dnešní? 

 

Nějaký běžný den.  

Tak běžný den: ráno vstanu, tak v osm hodin, jdu na hodinu plavat, pak jdu na tři až čtyři 

hodiny na kolo, pak mám oběd, odpoledne mám trénink s dětmi, pak si ještě odtrénuji svůj 

běžecký trénink. Pak tak kolem páté sednu k počítači a řeším administrativu, co se týče 

projektů, činnosti atletiky Tábor, řeším evropské fondy, granty a hledám nové cesty, jak 

dětem pomáhat 

 

Jak zvládáte takový nabitý program? 

Docela v pohodě.  
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Jak se jmenuje Váš projekt, který podporujete? 

Je to vlastně projekt, který jsem vypracoval a je to projekt na podporu dětí z dětských domovů 

a sociálně znevýhodněných dětí. Hlavní myšlenkou toho projektu je spojení profesionálního 

sportu s dětmi ze sociálně slabších vrstev. Aby ty děti dostaly stejnou šanci, kterou jsem 

dostal já a našly šanci ve sportu nějakou filosofii 

 

Proč jste se chtěl stát pěstounem?  

Pěstounem jsem se hlavně stal proto, že jsem nechtěl, aby to samé, co jsem prožíval já 

v dětství, aby prožívali ti kluci. Vycházel jsem ze své vlastní zkušenosti. Nechci, aby ty děti 

procházely stejným trápením jako já. 

 

Kolik dětí jste adoptoval a jak s nimi vycházíte? (pozn. redakce-Pan Slavata má od svých 21 

let v pěstounské péči své dva synovce, tehdy jim bylo 9 a 11 let).   

V pěstounské péči mám dvě děti. Mladší se jmenuje Tomáš Slavata, stejně jako já, nechal 

jsem jim změnit jména. Starší se jmenuje Miroslav Slavata. Vycházíme spolu kamarádsky, 

máme vlastně hodně kamarádský vztah a můžeme se navzájem na sebe spolehnout.  

 

Co považujete za svůj největší sportovní a životní úspěch a proč?  

Životní úspěch je pro mě získání kluků do pěstounské péče. A proč? Protože jsem dal těm 

klukům zázemí a šanci, kterou by nedostali a dal jsem tu šanci i hlavně sobě. Ve sportu je to 

určitě to čtrnácté místo na mistrovství světa v roce 2004. A považuji si ho proto, že to bylo 

jedno jakoby z mých větších mistrovství světa a velká zkušenost.  

 

Máte nějaké životní motto? 

Všechno fair play. Prostě, když se dělají věci dobře, tak vždycky ten život je v pohodě, 

takových těch špatných věcí pak přichází míň.  

 

Kdo Vás v životě nejvíc podporuje? 

......No, já sám. Já sám sebe prostě motivuji k lepším věcem 

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme pevné zdraví, spoustu trpělivosti a síly   
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Jak pracuje knihovnice v olešnické knihovně?  
 

 Všichni vášniví čtenáři jistě s radostí uvítali, že 

v Olešnici je otevřena nová knihovna.  

O práci v knihovně jsme si povídali s paní Ivanou 

Kozlovou, která v konkurzu mezi dvacítkou 

uchazečů byla vybrána na místo knihovnice do 

olešnické knihovny.   

Vzhledem k tomu, že se městská knihovna 

přestěhovávala do nových prostor, tak si nová 

paní knihovnice nejprve musela všechny knihy přestěhovat. Byla to pro ni však výhoda, jak 

sama říká, neboť každou knihu držela v ruce, musela ji očistit od prachu, vysát, zapsat, a tak 

teď už má alespoň přehled, které knihy v regálech knihovny jsou. Pro lepší orientaci v 

nabízených knihách slouží rozdělení knih podle žánrů, např. romány, pohádky, naučná 

literatura, dále také dobře poslouží abecední řazení podle příjmení autora.  

Úkolem knihovnice není pouze objednávání a evidence nových titulů či vyřazování 

poničených knih, ale také poradit čtenářům při výpůjčce knih. Pokud přijde čtenář a ví název 

knihy, kterou si chce přečíst, pak se stačí podívat do počítače a paní knihovnice sdělí, zda tuto 

knihu knihovna má. Pokud je znám autor, pak také není problém vybrat nějakou knihu, která 

se čtenáři bude líbit. Podle slov paní knihovnice je to však obtížnější v těch případech, když 

přijde čtenář, který nemá představu, kterou knihu by chtěl a chce jen nějakou knihu. Ale 

nebojte, i tady vám jistě paní Kozlová může dobře poradit.  

Paní Kozlová dříve pracovala s dokumentací, umí pracovat na počítači, a tak tyto dovednosti 

nyní uplatňuje při práci v knihovně. Neméně důležité je také to, že ráda čte. Jejími oblíbenými 

knihami byly Děti z Bullerbynu a Kocour Mikeš. K těmto knihám se ráda vracela, a tak je pak 

už uměla skoro zpaměti. Také se svými dětmi hodně četla a všichni si oblíbili knihu Betty 

MacDonaldové Čáry paní Láryfáry.    

„Každá kniha, která je v naší knihovně, je svým způsobem zajímavá“, sděluje paní 

knihovnice. Tak neváhejte a běžte si nějakou tu knihu půjčit.  

Paní knihovnici děkujeme za její povídání, přejeme příjemné pracovní prostředí a spokojené 

čtenáře.  
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Nejlepší kamarádka 

Moje nejlepší kamarádka je pro mě 
neuvěřitelnou osobností. Má 15 let, a i 
přesto se se mnou pořád baví. Ba co víc! 
Nemá sourozence, a proto mi přijde, že si 
mě trochu přivlastnila. Nevím, co je na ní 
špatného. Dokonce i vzhled: má menší 
postavu, ani hubená ani tlustá. Světu 
ukazuje pěkný obličej: velké, jakoby psí 
hnědé oči, přes které se neklene skoro žádné 
obočí, rámují ho husté černé vlasy 
zastřižené do delšího mikáda. Nos trochu 
vyčnívá z roviny tváře, pod ním se usmívá 
nejistá pusa, která nevěděla, kdy začít růst, a 
moc nenarostla. Zato se krásně začervenala.  
Právě jde přede mnou po ulici. Zezadu 
vypadá nenápadně ve svém oblečení, 
většinou nijak výstředním, laděném do 

černomodra, červenočerna a červenomodra. Chodí vzpřímeně, a na okolní svět se dívá vážně, 
ale převážně se usmívá. Doháním ji. „Nazdár!“ křičím. Odpovídá nápodobně. Ptám se jí, 
odkud jde. „Ále! Byla jsem v knihovně zjistit, proč má žirafa na hlavě ty růžky, jak jsme 
přemýšlely. Představ si! Všechny encyklopedie projdu, internet jakbysmet, optám se 
knihovnice, ale nic! To je fakt záhada, ale my na to přijdeme!“ Z čehož plyne, že je chytrá. 
Když se sejdeme, vždy si povídáme, hrajeme hry, a většinou přijdeme na podobnou 
„pošahanost“. I když tohle je docela normální. 
Jednou jsme přemýšlely, proč je dobré umět vyrábět poličky, ona se to chtěla naučit. Dospěly 
jsme k tomu, že kdyby doma zaplnila všechno místo knihami (obě rády čteme), zavřeli by 
obchody s nábytkem, nešel by proud, netekla by voda, byla by tma, hořela by škola a neměla 
by signál v mobilu, teprve pak by potřebovala umět vyrábět poličky.  
Proč ji popisuji?  Těch důvodů je mnoho. Tolik, že je ani všechny nedokáži vyjmenovat. V 
první řadě proto, že je stejné povahy jako já. V druhé, že se na mě nikdy nenaštve (i když jí 
určitě někdy lezu na nervy), čte podobné knížky, náš vkus je stejný i co se týče filmů. Před 
půl rokem, když u nás spala, jsem jí řekla, jaká muzika se mi opravdu líbí. To nevěděl do té 
doby nikdo, ani rodiče. A zjistila jsem, že ona je na tom stejně. Tohle sem napsat nemůžu, 
čtenáři by se nám smáli. Někdy z legrace říkáme, že až budeme velké, pořídíme si byty v šesti 
světových metropolích (v Praze, Paříži, Římě, Londýně, New Yorku a na Floridě ) a budeme 
v nich vždy po dvou měsících bydlet.  

MOJE NEJLEPŠÍ KAMARÁDKA MÍŠA JE TEN NEJSKVĚLEJŠÍ ČLOVĚK NA CELÉM 
SVĚTĚ, LEPŠÍ NEMŮŽE BÝT ANI TEN, DO KOHO SE JEDNOU ZAMILUJU. 
NECHTĚJTE VĚDĚT, CO Z TOHO VYPLÝVÁ. 
                                                                                                             Karolína Sedláčková, 6. B 

 

Ilustrace k textu: Kateřina Švábová, 8. A 
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KomiksKomiksKomiksKomiks    

Aranka, nenávist nebo pAranka, nenávist nebo pAranka, nenávist nebo pAranka, nenávist nebo přátelstvíátelstvíátelstvíátelství    
Díl 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aranka 
hraje Adéla Ryzí, 8. B 

Adriana 
hraje Jitka Sedláková, 8. B 

Laura 
hraje Kristýna Brázdová, 8. B 
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Aranka je první den v nové škole.                       Ostatním se moc nezamlouvá, ale doufá… 

 
 
 

    
O přestávce Laura s Adrianou zavřou Aranku na               Holkám nestačilo, že Aranku zavřely, ještě jí vzaly    
záchodě.                                                                              batoh..               
   
                                                                                                   . 

   
… a z jejího telefonu si opsaly  její telefonní číslo…                      …a nakonec jí schovaly batoh. 

Ahoj, já jsem 
Aranka. 

Třeba nejsou 
všichni 
takoví. 

Ta má, 
ale ránu 

A to jméno- Aranka,  
jako nějaká branka, 
ne? 

To bude 
sranda!! 

Za chvilku je 
hodina. Rychle, 
pohni! 

Narveme to 
sem!!! 

Dobrý 
nápad!! 

Hlídej, já si 
opíšu číslo! 

V pohodě, 
nikdo nejde. 

Vedle NÍ 
nesedím 
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Arance se podařilo dostat ze záchodu, ale nemůže najít                   Aranka je zoufalá, ale holky jsou na odchodu.  
svůj batoh. Za chvíli jí odjíždí poslední autobus.                                          
Holky se, ale jen  smějí. V šatně je ještě spolužák, ale počínání holek ignoruje. 
 
 
 

                                                                         
Na závěr se s Arankou ještě ,,sladce“ rozloučí.                                  Až po hodině a půl Aranka najde svou tašku 
 
 
 

     
   Autobus jí ujel, a tak musí jít domů pešky.                        
 
                                                                                                      

                          
. 
 

No hledej, 
hledej... 

Papá, ty 
jedna 
branko. Á, tak tady je. 

Holky dejte 
mi ho prosím. 

To je ta nová, 
radši je nechám.  

Pokračování příště 
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Medvěd brýlatý 
 
 

Medvěd brýlatý, kterému se také říká 

Andský medvěd je jedním z menších 

druhů medvěda. Měří 130-210 cm na 

délku. Samec váží 130-200 kg a samice 

jen 40-65 kg. Medvěd brýlatý se 

vyskytuje v horách na severozápadě 

Jižní Ameriky. Dále žije ve Venezuele, 

v Kolumbii, Ekvádoru, Bolívii a 

v Chile. 

Je to typický denní živočich a samotář. 

Tento medvěd si pomocí silných větví 

staví hnízdo na stromech, kde tráví 

většinu času. Rád pobývá ve vlhkých lesích, kde si může najít dostatek potravy. Požírá listy, 

trávu, kořínky rostlin, kaktusy a plody ovoce. Na severozápadě se živí mladými palmami, 

které vyrve i s kořeny ze země. Ale je to také šplhoun, listy a ořechy v koruně vysoké staré 

palmy si ujít nenechá. Někdy si pochutná také na hmyzu.  

V červenci samice přivádějí na svět jedno až tři mláďata po asi 250 denní březosti. Mláďata 

jsou při narození slepá. V bezpečí u matky se zdržují asi dva roky.  

Medvěd brýlatý je nyní velmi vážně ohrožen. Všechna jeho poslední útočiště jsou již 

poznamenána lidskou činností (těžba dřeva a následné zemědělské využívání pasek). 

Ochránci přírody se tohoto medvěda marně snaží chránit před pronásledováním ze strany 

domorodců, kteří ho nezabíjejí jen pro ochraně svých stád, ale také jako cennou zvěřinu. 

 

. 

 

 

 

 

zdroj obr: 
http://commons.wikimedia.org/ 
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Napoleon Bonaparte- francouzský generál a císa ř 
(15. srpna 1769, Ajaccio – 5. května 1821 na ostrově Svatá Helena) 

 

 Napoleon se narodil jako jako syn šlechtice Carla 

Buonaparta a jeho ženy Laetizie Ramolinové. ve městě 

Ajaccio na Korsice. Studoval na vojenské škole v Brienne-

le-Chateau a posléze na elitní École Militaire v Paříži. Po 

francouzské revoluci mezi sebou soupeřili royalisté a 

revolucionáři. Napoleon díky tomu, že podporoval 

revolucionáře získal podplukovníka dobrovolníků, kteří 

bojovali na jejich straně. Poté se stal dělostřeleckým 

důstojníkem a účastnil se obležení Toulonu. Od února roku 

1800 vykonával Napoleon funkci prvního konzula. Tohoto postavení využil při prosazování 

svých reforem a posílení svojí pozice. O dva roky později 2.srpna 1802 byl jmenován 

doživotním prvním konzulem. 2. prosince 1804 se Napoleon Bonaparte stal francouzským 

císařem Napoleonem I. Obřadu se účastnil i papež Pius VII.,  kterého Napoleon pozval.  

Korunu si však císař vložil na hlavu sám. Po zmařených plánech invaze do Velké Británie 

pokračoval bleskovým postupem do Rakouska. S armádou obsadil opuštěnou Vídeň a 

pokračoval za ustupující rusko-rakouskou armádou. Na podzim roku 1805 došlo ke střetnutí  

90000 vojáků v bitvě tří císařů u Slavkova, kde Napoleon  všechny své protivníky porazil. Po 

této bitvě byla změněna mapa Německa, roku 1806 zaniká svatá říše římská a vzniká rýnský 

spolek. Téhož roku byla v Berlíně vyhlášená kontinentální blokáda (zákaz obchodování 

s výrobky Velké Británie). V bitvě národů u Lipska v roce 1813 Napoleon prohrál a byl nucen 

abdikovat. Poté byl vyhnán na malý ostrov Elba. Na francouzský trůn se vrátila monarchie 

a král Ludvík XVIII, který však u lidí nebyl oblíbený. Napoleon využil vhodné politické 

situace a uprchl z Elby. 1.března 1815 přistál u Francouzských břehů a vydal se na pochod do 

Paříže. Lidé znechucení monarchií jej nadšeně vítali jako osvoboditele a ve velkém se k němu 

přidávali. Napoleon Bonaparte získal zpět trůn i armádu bez jediného výstřelu. 

Na trůně ale vydržel pouhých sto dní. Okolní státy proti němu znovu vytáhly a v bitvě u 

Waterloo jej porazily.  Napoleon byl opět vyhnán, tentokrát na ostrov svatá Helena. Zde 

prožil zbytek svého života v britském zajetí a roku 1821 Napoleon zemřel.    

 

zdroj obr: 
http://commons.wikimedia.org/ 



School Magazine č. 4., školní rok 2009/ 2010 

 

 16 

Eminem 
Eminem se jmenuje celým jmenem Marshall Bruce 

Mathers III. Narodil se 17.10.1972. Dětství prožil se svojí 

mámou a mladším bratrem, tátu nikdy nepoznal.Často se 

s rodinou stěhovali mezi Kansas City a Detroitem, 

nakonec zůstali ve Warren v Michiganu.V mládí se stal 

fanouškem rapu a ve čtrnácti letech se mu začal věnovat. 

Ve 14 měl i své první vystoupení, později také se 

skupinou Soul Intent. Střední školu nedokončil, vystřídal několik různých prací, ale 

maximálně se snažil soustředit na hudbu. V roce 1996 vydal debutové album "Infinite" Po 

vystoupení v soutěži freestyle rap v Los Angeleském rádiu, získal pozornost silného hráče na 

poli hudby Dr.Dre, který mu pomohl s jeho úspěšným albem "The Slim Shady EP". Své 3. 

album "The Slim Shady LP" vydal 23.2.1999, bylo založeno na veleúspěšném singlu "My 

Name Is,". Album se během krátké doby stalo jedním z nejprodávanějších a získal za ně dvě 

ocenění, Grammy pro nejlepší rapové album a nejlepší rapový sólový výkon "My Name Is,". 

S jeho čtvrtým albem "The Marshall Mathers LP" (2000) získal podobné úspěchy jako s 

předchozím. Během prvního týdne od vydání se prodalo kolem dvou miliónů nahrávek a stalo 

se tak nejrychleji prodávaným rapovým albem v historii. Za svůj singl "The Real Slim Shady" 

získal ocenění MTV pro nejlepší videoklip roku a nejlepší mužské video. Stejně jako za 

minulé album získal cenu Gramy pro nejlepší rapové album a nejlepší rapový sólový výkon 

"The Real Slim Shady". Eminem na sebe opět upozornil v roce 2002 dalším kontroverzním 

albem "The Eminem Show". Také stejný rok debutoval v Hollywoodském filmu „8 Mile“. 

Roku 1999 se oženil s Kim Mathers, která se stala předmětem několika jeho písní včetně 

songu "Kim". V červnu 2000 byla Kim hospitalizována po pokusu o sebevraždu. O měsíc 

později podal Eminem návrh na rozvod, ale Kim požadovala 10 miliónů dolarů a plnou péči o 

své dítě Hailie Jade Scott. Po dohodě nakonec přistoupil na požadavek přenechat péči dcery 

na Kim, ačkoliv tvrdil, že jeho dcera je pro něj nejdůležitější na světě. Roku 2001 se rozvedli. 

V letech 2003 a 2004 se Kim dostala do problémů s drogami a byla odsouzena na dva roky 

podmíněně. Eminem s Kim se znovu vzali 14. ledna 2006 v Michiganu, ale zanedlouho se prý 

pár opět rozvedl. Eminem se v současné době stará jak o dceru Hailie, o její sestřenici Alainu 

a svoji nevlastní dceru Whitney, které adoptoval. 

 

 

 

zdroj obr: 
http://commons.wikimedia.org/ 
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Soutěž Hannah Montana 
 
 

Pro ty, kteří si koupili minulé číslo SchoolMagazine to bude naprosto jednoduché, ale nebojte, 
také vy ostatní to hravě zvládnete. Otázky se budou týkat Miley Cyrus, o které jste si mohli 

přečíst v minulém čísle.  
 
Jaké je rodné jméno Miley Cyrus? 
Kdy se narodila? 
Jak se jmenují její rodiče? 
Napiš jeden film, ve kterém si Miley zahrála. 
Jak vznikl pseudonym Miley? 
A nakonec napiš názvy dvou písní, které Miley zpívá. 
 

 
Řešení posílejte na schoolmagazine@email.cz 

nebo odevzdejte přímo u redakce.  
Uzávěrka soutěže je: 25. dubna  

 

Soutěžte s námi a tato nástěnná 
dekorace může být vaše! 
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PPPPro zasmáníro zasmáníro zasmáníro zasmání    
 

 
Pepa a Franta jedou vlakem, průvodčí jim kontroluje jízdenky. Když odchází, ozve se: 

„Nepoznal to!." Průvodčí si jízdenky vyžádá zpět, situace se opakuje. „Zase to nepoznal!" 

Potřetí důkladná kontrola jízdenek „Ani teď to nepoznal!" Průvodčí se tedy zeptá, co 

nepoznal. „My jsme si je s Pepou prohodili!" 

 

 

Stavební inženýr vstane od oběda a zamyšleně povídá ženě: „Tak se mi zdá, že brzy způsobím 

úplnou revoluci v betonářství! Napiš mi, prosím tě, recept na ty tvoje knedlíky." 

 

 

Stěžuje si blondýnka:  

„Je mi zima na ruce.“ „Tak si je dej do kapsy.“ „Nemůžu, mám tam rukavice." 

 

 

Vyučování. Pan ředitel se prochází chodbami, když vtom zaslechne z jedné třídy smích. 

Vejde dovnitř: „Proč se smějete?" "Učitelka vypadla z okna." „A co ty, Pepíčku, proč pláčeš? 

Tobě je paní učitelky líto?" „Ne, pláču proto, že jsem to neviděl," smrkne Pepíček. 

 

 

Policajt zastaví blondýnu na ulici a říká: „Slečno, váš pes nemá košík." „Ale my nejdeme 

nakupovat!" „Promiňte, to jsem nevěděl." 

 

 

Na jednom zájezdu u moře. Lidi se koupou v deltě řeky a dobře se baví. Jeden turista se zeptá 

průvodce: „Jsou tady krokodýlové?" 

 „Ne. Oni se bojí žraloků." 

 

 

Víš, co se stane, když zkřížíš žirafu s ježkem?  

Dvoumetrovej kartáček na zuby! 
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 P O D Ě K O V Á N Í 
za příspěvky do tohoto čísla SchoolMagazine 

Redakce školního časopisu opět děkuje Karolíně Sedláčkové za příspěvek do rubriky 
Příběh, jehož téma zvolila paní učitelka Veselá. Dále děkuje Terezii Novotné za 

příspěvek Beseda s vrcholovým sportovcem do rubriky Školní okénko a také děkuje 
děvčatům Kovářové, Hegerové, Stejskalové za báseň do rubriky Školní okénko. 

Redaktoři také děkují paní učitelce Girglové za sdělení informací o akcích pořádaných 
v první třídě.  
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 B L A H O P Ř E J E M E 
 
Karolíně Sedláčkové za výborné umístění v celostátní soutěži O nejlepší článek ve školním 

časopise.  
Redakce SchoolMagazine věnuje Karolíně školní časopis do konce roku zdarma.    

 B L A H O P Ř E J E M E 
Výherci minulé soutěže SchoolMagazine se stali Alice Dofková z 1. A, 
 Roman Štěrba z 4. B, Monika Danielová z 6. A, Pavla Marková z 6. A.   

Výherci získávají věcnou odměnu.    

V Ý Z V A 
Redakce školního časopisu se obrací na vás všechny, kteří jste se s třídou zúčastnili nějaké 
besedy, akce, soutěže, výletu, píšete příběhy, skládáte básně, či víte o nějaké zajímavé 

akci a chcete se podělit s čtenáři SchoolMagazine, pak neváhejte a pište vlastní příspěvky 
nebo informujte redaktory, kteří se postarají o zpracování vašich informací.  

Ozvěte se: 
e-mail: schoolmagazine@email.cz 

Předmět: Název rubriky (např. školní okénko) 
Příspěvky napsané žáky budou odměněny! 

 
 

 


