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ÚÚÚÚvodníkvodníkvodníkvodník
Milí čtenáři, 
SchoolMagazine sliboval v letošním roce více novinek, a tak jednu z nich opět máme. Jistě 
vaší pozornosti neuniklo, že na webových stránkách časopisu se nám zabydlel šotek, který si 
svůj nový příbytek ostražitě hlídá. Proto jsme se jako moudřejší rozhodli tomuto nečekanému 
hostovi ustoupit a přestěhovali jsme se nově na http://schoolmagazine.dobrodruh.net/. Máte 
možnost si zde přečíst jednotlivé výtisky SchoolMagazinu, avšak vždy se zpožděním proti 
běžnému prodeji. Věříme, že webové stránky časopisu navštívíte a zapojíte se do diskuze a 
ankety, kterými nyní zjišťujeme váš zájem o nové rubriky v časopise, proto abychom mohli 
vydávat časopis, který vám bude zprostředkovávat to, co vás zajímá a baví.   
 

Redakce SchoolMagazine 
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                                       Školní okénk o 

Lyžařský výcvik 
Je to již tradice na olešnické škole, že jeden 

týden v měsíci únoru mají žáci ze sedmých 

tříd všechny předměty v rozvrhu nahrazeny 

jediným a tím je lyžování.  

Zvyk se letos neporušil, a tak opět sedmáci 

a někteří osmáci vyrazili na zasněžený 

kopec na Závrší. Kombinace výborného 

počasí, báječných instruktorů a 

talentovaných žáků přispěla 

k nezapomenutelným zážitkům a novým sportovním výkonům při jízdě na lyžích či 

snowboardu. 

Zápis do první třídy 
 

Děti z mateřské školky, které od září chtějí 

či musí začít chodit do školy, se 18. ledna 

zúčastnily zápisu. Ve škole je tento den 

vítaly pohádkové postavy, které je 

provázely při plnění některých úkolů, kde 

předškoláci museli prokázat své dovednosti. 

Překážková dráha, poznávání barev, tvarů, 

čísel, písmen a další úkoly děti vůbec 

nezaskočily a všechny byly šikovné a moc 

se snažily, aby už brzy mohly zasednout do školních lavic.  

Bylo vidět, že se většina budoucích prvňáčků do školy opravdu těší a tak jim přejme, ať jim to 

vydrží co nejdéle!  
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Výuka ožívá 
Představte si monitor počítače s úhlopříčkou asi 

dva metry. Tak nějak podobně vypadá 

interaktivní tabule, která je od konce měsíce 

ledna umístěna na zdi v třídě 8. A. Stačí připojit 

notebook, projektor promítne obraz z počítače na 

povrch tabule a výuka může začít! Speciální 

elektronickou tužkou se dotýkáte povrchu tabule 

a přemísťujete obrázky, doplňujete cvičení, 

rýsujete, přehráváte nahrávky, sledujete film a 

děláte další činnosti, které nám už dobře známou nudnou výuku opět zpestřují.  

 

Článek měsíce 
Přiblížit práci členů redakcí školních časopisů a ukázat tvořivost žáků na školách si klade za 

cíl Soutěž o nejlepší článek měsíce. Soutěž probíhá ve spolupráci se 4. ročníkem soutěže O 

nejlepší časopis roku 2010 a časopisem Remix. Každý měsíc lze do této soutěže zaslat článek, 

který je nebo bude otištěný ve školním časopisu. Zaslané články jsou umístěny na facebooku, 

kde si je každý uživatel může přečíst a také ohodnotit. Členkami odborné poroty jsou 

spisovatelka Božena Klímová a redaktorka Šárka Szlaurová. 

Za měsíc únor redakce SchoolMagazine poslala do této soutěže články Recept na živou vodu 

od Radka Janečka a Karolíny Sedláčkové. A jak to dopadlo? Z doručených článků  si recept 

Radka Janečka zasloužil od odborné poroty ocenění na umístění mezi čtyři nejlépe hodnocené 

články měsíce února. Vyjádření odborné poroty k Radkově článku je následující: „Recept na 

živou vodu, článek časopisu „School Magazine“, od Radka Janečka z 6. B. Oceňuji jednoduše 

proto, že krásně odráží žákovskou fantazii, se špetkou poetického humoru a to je to pravé, co 

bych především (kromě zdravě dravé kritičnosti a nadsázky) v časopisech studujících ráda 

viděla. Už jejich věk jim k tomu dává výbornou příležitost.“ 

Zaslané články a hodnocení čtyř nejlepších si můžete přečíst na stránkách  

http://www.facebook.com/pages/Celorepublikova-soutez-o-nejlepsi-skolni-casopis/ nebo na  

http://www.askcr.cz/casopis/.  

Redakce SchoolMagazine Radkovi blahopřeje a přeje i nadále spoustu nápadů! 
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Rozhovor 
 
Naší prosbě o poskytnutí rozhovoru pro SchoolMagazine ochotně vyhověla třídní učitelka  
5. B Hana Martínková, která je od letošního školního roku novou tváří v pedagogickém sboru 
na naší škole.        
 
Učila jste už někde jinde než v Olešnici? 
Pokud nepočítám praxi v rámci studia, tak neučila. 
 
Kde jste studovala? 
Střední školu na gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem. Vysokou školu Pedagogickou fakultu 
na Masarykově univerzitě v Brně. 
 
Jaká je Vaše aprobace? 
Předměty prvního stupně. 
 
Proč jste si vybrala jít učit do Olešnice? 
Škola se nachází v místě mého bydliště, což je velká výhoda. Bylo zde volné místo a navíc 
jsem dala přednost „venkovské“ škole než škole ve velkém městě.  
 
A jak se Vám učí? 
Děti jsou docela fajn. Z počátku jsem měla obavy z toho, jak si budeme rozumět, ale myslím, 
že jsme si padly do oka. A nějaké problémy nastanou vždycky.  
 
Co Vás baví na této práci? 
Práce a spolupráce s dětmi. 
 
Máte oblíbený zimní sport? 
V zimě ráda lyžuji. 
 
Vaše oblíbené jídlo? 
Těstoviny na různé způsoby.  
 
Máte nějaké zatím nesplnitelné přání? 
Mám, ale třeba se mi ještě vyplní. 
 
Tak to držíme pěsti 

 
 
 

Paní učitelce děkujeme za rozhovor 
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Jak pracuje servisní technik ve firmě Daniševský 
 

 Firma Daniševský spol. s r.o., 

založená v roce 1992 je českým výrobcem 

zdravotnické techniky a dodavatelem 

širokého sortimentu vlastních výrobků a 

služeb. Pro nemocnice a další 

zdravotnická zařízení vyrábí a dodává  

stropní stativy, kyvná ramena, stropní 

instalační mosty a lůžkové rampy, které 

slouží na jednotkách intenzivní péče, na 

anesteziologicko resuscitačních odděleních, operačních sálech či na lůžkových odděleních. 

Firma se také zabývá projektováním, montováním kompletních potrubních rozvodů kyslíku, 

stlačeného vzduchu, vakua a ostatních plynů pro zdravotnictví, farmacii, potravinářský a další 

průmysl. Na klíč dodává kompresorové a vakuové stanice, redukční tlakové stanice, zdroje 

medicinálních a technických plynů. Realizuje kompletní dodávky technologií v oboru 

rozvodů, čištění a filtrace medicinálních, technických plynů a vakua.  

Důležitým zaměřením firmy je také zabezpečení servisní činnosti, provádění montáže 

a instalace výrobků u zákazníků a revize těchto technologií. Jak se provádí kontrola a oprava 

těchto zařízení, o tom jsme si povídali s panem Zbyňkem Leflerem, který ve firmě vykonává 

funkci servisního technika.      

Panu  Leflerovi začíná pracovní doba v šest hodin ráno. Dostane instrukce, kde je 

potřeba provést opravu, nebo servis, tzn. zkontrolovat dodanou technologii a odstranit závady 

způsobené běžným provozem nebo nesprávným zacházením. Poté autem vyráží do terénu, 

obvykle jezdí na území České republiky, kdy denně ujede přibližně 300 km. Někdy je však 

nutné zavítat na kontrolu také na Slovensko, do Ruska nebo do dalších zemí Evropské unie. 

Přestože se někdy může jednat o výpadek elektrické energie či vadu na přístroji, který udržuje 

základní životní funkce pacienta, auto s majákem firma nepoužívá. Pro takové případy jsou 

tyto přístroje zapojeny do velmi důležitých obvodů, které jsou napájeny ze záložních zdrojů, 

které v případě výpadku velmi rychle obnoví dodávku el. energie, mezi přepnutím na záložní 

zdroj udržují přístroje integrované baterie, které vydrží minimálně třicet minut. Pro servis 

zdroj foto: http://www.danisevsky.cz/ 
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stativů na operačních sálech se domlouvá termín, kdy se neoperuje, či jiný sál musí být volný, 

pokud by mělo dojít k neodkladnému zákroku. Servisní technik, který provádí opravu 

přístrojů na operačních sálech v nemocnici se musí převléct do sterilního oblečení, které 

používají zaměstnanci nemocnice. Po příjezdu do nemocnice informuje servisní technik 

technické oddělení, které má za úkol zajišťovat bezproblémový chod zařízení v nemocnici. 

Technické oddělení pak informuje staniční nebo vrchní sestry o servisních zákrocích, které se 

budou na oddělení provádět. Nejčastěji pan Lefler zavítá na oddělení jednotek intenzivní 

péče, anesteziologicko resuscitační oddělení nebo operační sály, kde je značné množství 

přístrojů, které používají pro svoji správnou funkci medicinální plyny. Provádí zde například 

kontrolu těsnosti plynových potrubí, odstraňování nežádoucích úniků medicinálních plynů a 

kontrolu elektrické instalace v lůžkových rampách, stativech či jiných zařízeních. Nejčastější 

opravy jsou takové, které způsobuje opotřebení při běžném používání, kdy třeba dojde 

k uvolnění zásuvek či nefunkčnosti rychlospojek medicinálních plynů. S nesprávným 

zacházením se pan Lefler setkává také, většinou jde o mechanické poškození způsobené 

nepřiměřenou silou, či nesprávnou manipulaci se zařízením. Nahrazení vadné součástky či 

oprava přístroje není levnou záležitostí, neboť cena samotného výrobku se pohybuje v řádů 

stovek tisíc za kus a je závislá na složitosti provedení a použitých materiálech. Většinou se 

jedná o profily z eloxovaného hliníku (eloxování-  povrchová úprava, kdy dochází ke tvorbě 

rovnoměrné kompaktní vrstvy oxidu, který je tvrdší a chemicky odolnější a zlepšuje tak 

mechanické a chemické vlastnosti eloxovaných výrobků).  

Svoji práci pan Lefler vykonává obvykle v ranních a odpoledních hodinách, někdy ale na 

základě požadavků nemocnic musí provést některé kontroly či opravy přístrojů v noci a pro 

akutní případy se také servisní technici střídají na nočních pohotovostech. 

 Zalíbila se vám práce servisního technika? Pak máte možnost se po absolvování 

střední průmyslové školy elektrotechnické o toto zaměstnání ucházet.   

 

Možnosti studia: 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Kounicova 16, Brno 
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, 531 69 Pardubice 
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Božetěchova 3,  772  00 Olomouc  
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Makarenkova 1. Havířov 
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Gen. Svobody 2,  Mohelnice 
 
 
 
 



School Magazine č. 3., školní rok 2009/ 2010 

 

 7 

Ilustrace k textu: Kateřina Švábová, 8. A  

 

 

Co pro m ě znamená fantazie? 
 

Co pro mě znamená 
fantazie? Řeknu to rovnou: 
všechno. Bez fantazie bych 
nebyla nic. Já totiž čtu 
převážně fantastické knížky 
a jsem strašně velký snílek. 
Často si vymýšlím příběhy 
z úplných maličkostí. 
Když potkám na ulici 
někoho, kdo běží, hned si 
představuji, že ho honí 
nějaká příšera. Když mám 
špatný den, myslím si, že se 
moje konání znelíbilo 
nějakému zlému 
černokněžníkovi a ten na mě 
seslal nějaké hrozné kouzlo. 
To je toho, řeknete si, to 
dělá občas každý. 
Představivost je však pro mě 
mnohem víc.  
Na svoji se dívám jako na 
věc, která je strašně vzácná, 
a proto z ní musím čerpat, 
dokud nevyprchá. Na cizí 
fantazii se ale dívám jinak: 
jako na věc, která je tu 

proto, aby bavila vás ostatní. S fantazií můžete vydělávat, mít možnost prosadit se ve velkém 
kolektivu. Někdy však může přinést i zklamání. Třeba když nějaký slavný spisovatel napíše 
knihu, která se moc nelíbí nebo když vás jeden den napadne nápad na krásnou slohovku, všem 
to řeknete, a když druhý den na vaši práci čekají, zapomenete to. 
Proto si nedokáži představit, jaké by to bylo, kdybych se narodila jako někdo, kdo nemá 
představivost. Musí to být hrozné, chodit kolem učiněných podnětů k vymýšlení a vůbec 
z nich netěžit. Vždyť bez fantazie by nebyla ani důležitá složka lidské civilizace: knihy. Snad 
úplně každý má doma knihovnu a v té knihovně zcela určitě nebudou jenom deníky nějakých 
slavných lidí, ale také alespoň jedna knížka pohádek nebo pověstí. Toto je přece fantazie, 
z níž vyplývá dokonce i nějaké ponaučení. Myslíte, že lze opravdu vlkům rozpárat a pak zase 
zašít břicho? Myslíte, že jde z perníku postavit naprosto funkční dům? Myslíte, že jelen může 
mít zlaté parohy?  
Fantazie je zkrátka úplně všude kolem nás. Měli bychom si jí vážit, protože je to kouzlo, které 
neodmyslitelně k lidem patří, a proto je třeba ji zachovat pro další generace, aby se pak za sto 
let nepsalo do učebnic dějepisu, cože to ta fantazie vlastně byla.  

Karolína Sedláčková, 6. B 
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Zimní olympijské hry 2010 
 

Ve starořecké Olympii byl 22. října 2009 zažehnut olympijský oheň a odtud pak pochodeň 

putovala do Kanady, kde 12. února 2010 byly zahájeny zimní olympijské hry ve Vancouveru.  

Do Kanady se pochodeň dostala 30 října a tady absolvovala svoji nejdelší štafetu v rámci 

jedné země a to celých 45 000 kilometrů, čímž vytvořila rekord nejdelší cesty olympijské 

pochodně v jedné zemi. Pochodeň navštívila nejvýznamnější místa Kanady a dostala se také 

do nejsevernějšího trvale obydleného místa na světě – Alert. Cesta pochodně po Kanadě byla 

naplánována tak, aby si ji za dobu jejího putování mohlo vyměnit 12 000 Kanaďanů a aby 

90% kanadské populace mělo možnost na místo, kudy štafeta povede, dorazit do jedné hodiny 

autem a vidět oheň na vlastní oči. 

Jednadvacáté zimní olympijské hry ve Vancouveru byly oficiálně zahájeny generální 

guvernérkou Kanady Michaëlle Jeanovou a prezidentem mezinárodního olympijského výboru 

Jacquesem Roggem. Olympijský oheň na stadionu pak zapálila kanadská čtveřice v čele s 

hokejistou Waynem Gretzkym. Vlajkonošem české výpravy byl Jaromír Jágr.  

Zimní olympijské hry se budou odehrávat do 28. února 2010 a sportovci budou soutěžit 

v celkem patnácti sportovních odvětvích: alpské lyžování, biatlon, boby, běh na lyžích, 

curling, krasobruslení, akrobatické lyžování, lední hokej, saně, severská kombinace, short 

track, skeleton, skoky na lyžích, snowboarding, rychlobruslení.  

Na olympiádu bylo k dispozici přes 1,7 milionů vstupenek. Je přítomno 2 632 sportovců z 82 

zemí. Na průběh her bude dohlížet 650 rozhodčích.    

Kanada si pro sportovce nachystala nejtěžší medaile v historii olympijských her. Váha medailí 

bude 500 – 576 gramů. Celkem bude rozděleno 1014 medailí a ani jedna z nich nemá 

dokonalý tvar, stejné medaile tedy neexistují. Zlatých medailí může být rozdáno 86 kusů. 

A tak držme našim sportovcům pěsti, ať nějaká ta medaile do jejich sbírky také přibude.   

Výborné výsledky našich sportovců (ke dni 24. 2.): 

Zlato- Martina Sáblíková (rychlobruslení- 3 000 m), 

         Martina Sáblíková (rychlobruslení- 5000m) 

Bronz- Martina Sáblíková (rychlobruslení- 1 500 m) 

     Lukáš Bauer (běh na lyžích – 15 000 m) 

                                     Martin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál, Martin Koukal (štafeta 4x10km) 
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Tygr bílý  
 
 

 Bílý tygr má svůj původ v Indii. Bílí tygři 
jsou zvláštní formou tygra indického. 
Genetickou odlišnost nejčastěji způsobuje páření 
mezi rodiči a mláďaty, při kterém dochází ke 
zkopírování genetického kódu rodičů. Takové 
oplození často způsobuje vrozené vady jako jsou 
poruchy imunitního systému nebo degenerovaná 
páteř. 
Základní zbarvení tygra je čistě bílé až lehce 
krémové, příčné pruhy jsou hnědé až hnědavě 
šedé. Oči však nejsou červeně zbarvené jako u 
pravých albínů, ale jsou jasně modré. Bílé zbarvení srsti je znakem semialbionismu, tedy 
částečného albionismu (nedostatku barviva). Tygři jsou samotářští, obývají teritorium o 
velikosti 26 – 78 km2, při dostatku potravy může být území menší.  
 Když je samice připravena k páření, vydává pachové signály a charakteristický řev. 
Březí je 103 dní, poté rodí dvě až tři  mláďata. Samec se o ně nestará. Tygři jsou schopni 
najednou spořádat až 18 kg masa, poté však nějakou dobu nežerou. Loví divoká prasata, 
dobytek.   
 Základem chovu bílých tygrů byl devítiměsíční samec Mohan odchycený v přírodě 
roku 1951  a chovaný v soukromém zooparku maharadži z Rewy. 
V dospělosti byl Mohan spářen se žlutou tygřicí Begum, která pocházela ze stejné oblasti. 
Begum porodila několik mláďat, která měla červenooranžovou barvu, ale se sklonem k bílé 
barvě po otci. Mohan byl později spářen s jednou ze svých dcer Radhou, která v roce 1958 
vrhla čtyři bílá mláďata. Během 60. let došlo k prvnímu exportu bílých tygrů do Evropy a do 
USA. Mohan, který je považován za původce všech bílých tygrů ve světových zoologických 
zahradách se dožil 18 let a zemřel v roce 1969.  
 Zoologickou zahradou u nás, která první přijala bílé tygry a doposud jako jediná 
v republice se tímto chovem pyšní je ZOO Liberec. Sem byli přivezeni sourozenci Columbus 
a Isabella v roce 1994. Protože chtěla ZOO zabezpečit chov bílých tygrů narozením potomků, 
bylo třeba Isabellu seznámit s nepříbuzným samcem. Po dohodě se zoologickou zahradou v 
Madridu byla v  roce 1999 byla provedena výměna Kolumbuse za Sitara, narozeného v roce 
1990 v americkém Cincinati. V roce 2002 samice porodila pět mláďat, z nichž tři přežila. 
Sitar v roce 2003 v Zoo zemřel na vnitřní krvácení. V listopadu roku 2009 byla sedmáctiletá 
Isabela zabita párem lvů, kteří se nešťastnou náhodou dostali do venkovního výběhu tygřice a 
napadli ji. V současné době má Zoo v Liberci tři bílé tygry: samici (Artemis- dcera Isabelly) a  
dva samce (Paris- přivezený z Francie, Tibet- z Švédska).  
 Postupným pářením mezi bílými tygry a tygry s vrozeným sklonem k bílé barvě se 
zvětšil rod bílých tygrů chovaných v zajetí. Dnešní počet bílých tygrů žijících v zoologických 
zahradách je odhadován přibližně na 100 kusů. Bílí tygři žijící ve volné přírodě, byli vyhubeni 
již před několika desítkami let. Plány na znovuobnovení výskytu bílých tygrů ve volné 
přírodě v místech, kde se původně vyskytovali existují a jsou předmětem diskuzí. 
 
 

 

zdroj obr: 
http://commons.wikimedia.org/ 
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Karel IV. 
(14. května 1316 Praha – 29. listopadu 1378 Praha) 

 
 Karel IV., křtěný jménem Václav, se narodil jako syn Elišky 

Přemyslovny a Jana Lucemburského.  

V sedmi letech šel na vychování k francouzskému dvoru. Zde 

se naučil francouzsky, latinsky a italsky, ale česky se znovu 

učil až po návratu do českých zemí roku 1333. Po 

francouzském králi Karlu IV. Sličném, který byl jeho 

kmotrem, přijal při biřmování jméno Karel. Jan Lucemburský 

ujednal sedmiletému synovi sňatek se stejně mladou dcerou 

hraběte Karla z Valois s Blankou. Jako manželé však začali žít 

až od roku 1334, kdy Blanka přijela do Prahy v průvodu francouzských dvorních dam a 

dvořanů. Kromě Blanky měl pak Karel IV. další tři manželky: Annu Falckou, Annu 

Svídnickou a Alžbětu Pomořanskou. Po návratu v říjnu 1333 Karel IV. spravoval zemi za 

svého nepřítomného otce. Od roku 1334 se stal moravským markrabětem. Od počátku 

čtyřicátých let byl Karel favoritem papežské kurie na hodnost římského panovníka proti císaři 

Ludvíku Bavorovi. Roku 1344 papež Klement IV. povýšil pražské biskupství na 

arcibiskupství. Po náhlé smrti císaře Ludvíka Bavora 11. října 1347 ztratil Karel svého rivala. 

Bavorův syn Ludvík Braniborský sice v boji pokračoval, zajistil zvolení anglického krále 

Eduarda III. jako římského vzdorokrále, ale jeho boj byl marný. Bojovalo se u Kresčaku, kde 

byl Karel raněn šípem a jeho otec Jan Lucemburský padl. Přesto Eduard III. brzy na říšský 

trůn rezignoval. Od roku 1349 byl Karel uznáván jako jediný římský panovník. 

Karel IV. vydal důležité listiny, založil mnoho institucí a nechal postavit významné stavby. 

Význam pro rozvoj vzdělanosti v českých zemích mělo především založení pražské 

univerzity, nyní Univerzity Karlovy, kde tehdy byla artistická, lékařská, právnická a 

teologická fakulta. Roku 1348 Karel IV. povolal do Prahy Matyáše z Arrasu jako stavitele 

chrámu sv. Víta a začal se stavbou Karlštejna. Základní kámen Karlova mostu byl položen  

9. 7. 1357.  Karel IV. dal podnět k sepsání několika kronik. Ve vlastním životopise Vita 

Caroli zachytil události od časů svého mládí do roku 1340. Vypracoval také korunovační řád 

českých králů.  

Karel IV. zemřel 29. listopadu 1378 v Praze na zápal plic. 

 

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

Osobnost- Miley Cyrus 
 
Miley Ray Cyrus, rodným jménem Destiny Hope Cyrus, je 

americká herečka, zpěvačka a textařka. Známá je také 

především jako Miley Stewart alias Hannah Montana ze 

zábavného, rodinného americkém televizním seriálu Hannah 

Montana. Tento pořad vysílá televize Disney Channel. 

Miley Cyrus se narodila 23.11.1992 v Nashville ve státě 

Tennessee. Její rodiče jsou Leticie Tish a country zpěvák 

Billy Ray Cyrus, se kterým hraje společně v seriálu Hannah 

Montana. Má dva nevlastní bratry Christophera Codyho, Trace Cyruse a nevlastní sestru 

Brandi, dále mladšího bratra Braisona a mladší sestru Noah.  

O herectví se začala zajímat v devíti letech. Její první herecká role byla malá hostující hvězda 

v TV sériích svého otce, Doc, kde hrála dívku jménem Kylie. V roce 2003 si zahrála v 

úspěšném filmu Big Fish (Velká Ryba) od Tima Burtona. Největší úspěch její kariéry nastal, 

když vyhrála casting na hlavní postavu v Hannah Montana. Podle viceprezidenta Disney 

Garyho Marshe, byla Miley Cyrus do role obsazena díky své energické povaze.  

24. října 2006 vydalo Walt Disney Records první soundtrack k pořadu Hannah Montana. 

Tento soundtrack obsahoval osm songů, které v pořadu zazpívala Miley Cyrus v roli Hannah 

Montany. Přesně osm měsíců po vydání prvního soundtracku, vydává Miley Cyrus dvojalbum 

nazvané „Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus“. První CD sloužilo jako soundtrack k 

seriálu Hannah Montana a druhé bylo jejím debutním sólovým albem. Sama si napsala osm z 

deseti písniček na tomto albu. Song „See You Again“ se stal její první písničkou, která se 

umístila v top 10 v hitparádě Billboard Hot 100. 

O rok později vydává Miley Cyrus své druhé album Breakout. Singl „7 Things“ se stal 

nejúspěšnějším hitparádovým singlem, na který je Miley velice pyšná a sama si singl složila. 

Také song Fly on The Wall má Miley velice ráda. 

V roce 2009 se Miley vydala na světové turné „Wonder tour“, kde prezentuje mimo písniček 

z předchozích alb i písničky z jejího nového alba „Time of our lives“. V tomto roce také 

vydala knihu „Miles to go“, kde popisuje svůj život na základní škole, vztahy s rodinou, 

získání role Hannah Monatany a další důležité okamžiky jejího života.  

 

zdroj obr: 
http://commons.wikimedia.org/ 
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Soutěž -  olympijské hry 2010 
 
 
 

Kde se konají zimní olympijské hry? 
 Ano, správně ve Vancouveru.  

Na první otázku jsi odpověděl/a správně, a tak 
proč se nepokusit zodpovědět další a ještě k tomu 

vyhrát voodoo panenku, cd Pán prstenů nebo 
pexeso města v ČR!    

 

1) Kde se nachází Vancouver?  

2) Podle koho je Vancouver pojmenován?  

3) Kolik soutěžících sportovců z ČR se účastní olympiády ve Vancouveru? 

4) Kdo byl vlajkonošem české výpravy při zahájení olympiády? 

5) Za jaký čas zajela na olympiádě M. Sáblíková rychlobruslení na 3000 m? 

6) Kolik medailí na olympiádě získala ČR ke dni 26. 2. 2010? 

7) Kdo ze sportovců oslavil na olympiádě své narozeniny? 

8) Jaký sport dělají? 

      Lukáš Bauer, Karolína Erbanová, David Bakeš  

9)   Komu patří brusle s rozzuřenými ovečkami?  

 
Řešení posílejte na schoolmagazine@email.cz 

nebo odevzdejte přímo u redakce.  
Uzávěrka soutěže je: 10. března  

Výherce bude odměněn! 
 

________________________________________________________________________ 

Řešení z minulé soutěže:  
1. Kazisvět, 2. Pivo, 3. nastěnka, 4. Iveta Blanarovičová, 5. Peříčka, 6. Otrávila se jablkem,  
7. Např.: Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Sněhurka a sedm trpaslíků, Sedmero krkavců, 8. Helena,  
9. Slunečník, Měsíčník, Větrník, 10. R 
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PPPPro zasmáníro zasmáníro zasmáníro zasmání    
 
 

Domácí zvířata soutěží, kdo nažene nejvíc hrůzy. 
Prase říká: „Vyvalím se v blátě, začnu chrochtat a běhat, drůbež se poleká a uteče ode mě.“ 
Býk říká: „Zvednu vysoko hlavu, trochu zafuním, rozběhnu se po louce a rozeženu všechny 
krávy a ovce.“ Kuřátko říká: „Lehnu a budu dělat, že jsem mrtvé. A půl republiky se zblázní 

strachem.“ 
 
Srazí se motorkář na silnici s ptáčkem. Chudinka ptáček spadne na zem, cuká sebou, ale ještě 

není mrtvý. Motorkáři se ho zželí a opatrně ho odveze domů. 
Tam ho položí do klece, rozdrolí mu chleba, do misky nalije vodu a čeká, jestli se uzdraví. 
Ptáček se za několik dnů skutečně probere, rozhlídne se kolem sebe a vidí mříže, chleba a 

vodu. V tom mu všechno dojde, a říká: „Ty jo, já ho zabil!“ 
 

 
Novomanželé vycházejí z kostela. 

Kolemjdoucí kluci na sebe spiklenecky mrknou a jeden z nich ptá: „Vystrašíme je?“  
Druhý neváhá, rozběhne se k nim a volá : „Ahoj tati!“ 

 
 

Dva zaměstnanci se spolu baví: 
 „Myslím, že si potřebuji odpočinout od práce,“ řekl muž.  

„Jak si myslíš,že to uděláš? “ zeptala se blondýna.  
On, že jí to ukáže a pověsil se za trám hlavou dolů.  

Přišel šéf, vidí zaměstnance visícího ze stropu a ptá se co dělá.  
„Jsem žárovka,“ odpověděl chlap.  

„Myslím, že potřebuješ volno,“ řekl šéf.  
Takže chlápek seskočil a odešel domů.  

Blondýna se zvedne a jde za ním. Šéf se ji ptá, kam jde.  
Blondýna odpoví: „Taky domů. Nebudu přece pracovat potmě. “ 

 
 

Žena peče volské oko. Do kuchyně vtrhne muž a začne křičet: „Pozor, pozor. Potřebujeme víc 
oleje. Pozor, spálí se to. A proboha, potřebuješ sůl. Pozor, pozor, sůl, sůl. A pálí se to, pozor, 
pozor. A olej, pozor!“  Žena to nevydrží a úplně vynervovaná se ptá: „Co tak řveš?  Myslíš si, 
že neumím udělat volské oko?“  Muž klidným hlasem odpoví: „To jen, abys měla představu, 

jaké to je, když po mně vřískáš při řízení.“ 
 
 

Přijde chlap na tržnici k Vietnamci a povídá: „Ty tu furt stojíš, nemáš křečové žíly?“ 
Vietnamec: „Ne, ale zítra dovezu.“ 

 
 

Zemře programátor a dostane se do pekla. Po týdnu zavolá Lucifer Bohu: „Co jste mi sem 
poslali za blázna? Zničil mi všechny kotle, uškrtil všechny čerty a již tři dny bezhlavě běhá po 

všech chodbách pekla a řve, kde je přechod do druhého levelu?“ 
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 P O D Ě K O V Á N Í 
za příspěvky do rubriky Příběh 

                    Redakce školního časopisu děkuje Karolíně Sedláčkové za příspěvek do 
tohoto čísla SchoolMagazine do rubriky Příběh.  

          Autorka získává knihu a školní časopis zdarma.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 B L A H O P Ř E J E M E 
 

Radkovi Janečkovi za výborné umístění v soutěži O nejlepší lednový článek ve 
školním časopise.  

Redakce SchoolMagazine věnuje Radkovi časopis do konce roku zdarma.    

 B L A H O P Ř E J E M E 
 

Výhercem minulé soutěže SchoolMagazine se stala Tereza Konopáčová z 1. B a 
Markéta Marková z 1. B.  

Děvčata získávají voodoo panenku, knížku pohádek a cd s hrou.  

V Ý Z V A 
Redakce školního časopisu se obrací na vás všechny, kteří jste se s třídou zúčastnili nějaké 
besedy, akce, soutěže, výletu a chcete se o své zážitky podělit s čtenáři SchoolMagazine, 

pak neváhejte a pište do rubriky 
 Školní okénko 
Ozvěte se: 

e-mail: schoolmagazine@email.cz 
Předmět: Školní okénko 
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