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Úvodník 
   
Milí čtenáři školního časopisu,  
 

jsme rádi, že se nám starým pisatelským vytrvalcům a novým nadšencům, opět 

podařilo sestavit tým, který School Magazine v letošním školním roce bude vydávat a nyní 

vás jeho prostřednictvím můžeme srdečně pozdravit.   

A co si budete moci přečíst? V rubrice Školní okénko nabídneme k přečtení ohlédnutí 

za školními akcemi, své místo bude mít také Rozhovor, či Školní anketa. S fantazií žáků naší 

školy se budete setkávat v rubrice Povídka, Komiks. Informace ze světa fauny, flory poskytne 

rubrika Příroda. Pokud hledáte vhodnou knihu k přečtení, hudební CD, filmové DVD, pak se 

podívejte do rubriky Tip. K zlepšení nálady vám doporučujeme rubriky Vtipy, Trapasy. Pro 

všechny, kteří rádi luštíte a soutěžíte, je připravena soutěž o ceny 

Doufáme, že se vám School Magazine bude líbit a stanete se jeho čtenáři po celý 

školní rok. Přejeme vám příjemné čtení následujících stránek.  

                                                                                                                      redakce 
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Školní okénko 

Den jazyků 
Dne 26. září je ustanoven jako Evropský den 
jazyků. Abychom si tento den připomněli i u nás 
ve škole, plníme některý den místo standardního 
odpoledního vyučování řadu úkolů týkajících se 
právě cizích jazyků. V letošním roce jsme si své 
znalosti procvičovali a rozšiřovali z angličtiny, 
němčiny, francouzštiny, italštiny a ruštiny, ale 
nechyběla ani čeština. Ve skupinách jsme chodili 
do jednotlivých tříd, kde jsme luštili rébusy, 
křížovky, tvořili příběhy, četli jazykolamy, 
seznamovali jsme se s příslovími a jejich 
významem, poznávali reálie zemí, ve kterých se 

daným jazykem mluví, naučili jsme se i azbuku, avšak email pro paní učitelku Němečkovou 
jsme napsali raději ještě anglicky latinkou.  
Jazykové odpoledne se nám líbilo, měli jsme možnost ověřit si, kolik toho už známe 
a současně se naučit i něco nového. 
___________________________________________________________ 

Návštěva z Německa 
Ověřit si své konverzační dovednosti a rozšířit 
vědomosti za přítomnosti rodilé mluvčí z 
Německa jsme měli možnost po dobu jednoho 
týdne v hodinách němčiny. 
„Šprechtili“ jsme a dozvídali jsme se informace 
o návštěvě samotné, o městě, ve kterém žije a o 
státě Německo. 
Několik postřehů z rozhovoru, který jsme 
s návštěvou se zahraničí vedli, vám nabízíme 
v rubrice Rozhovor. 

_________________________________________________________ 

Podzimní koncertík 
 
V malém sále muzea na olešnické radnici se 23. října uskutečnilo první veřejné vystoupení 
sboru naší školy CAMPANELA OLÉ. Poslechli jsme si nejen pěkně sborově zazpívané 
písničky o zvířátkách, ale své zastoupení měl také sólový zpěv, klavíristi a kytaristi. 
Zpěvákům, muzikantům a jejich učitelům děkujeme za krásné vydařené vystoupení a do další 
činnosti jim všem přejeme hodně trpělivosti, inspirace, energie a vděčné posluchače.  
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Výstava jablek 
Pokud jste první týden v měsíci říjnu navštívili 
školní klub, pak jistě vaší pozornosti neunikla 
výstava jablek, kterou tady připravila paní 
učitelka s žáky z přírodovědného kroužku. 
Součástí výstavy bylo hlasování o nejkrásnější 
jablíčko. Vystaveno bylo nádherných, lesklých, 
vonících devatenáct druhů jablek, a tak výběr 
nebyl vůbec jednoduchý. Nakonec za Miss 
jablíčko byla prohlášena Rubinola, na dalším 
místě se umístilo Malinové hornokrajské a třetí 
místo bylo uděleno odrůdě Bohemia Golden.  

Po vyhlášení výsledků přišel úkol „nejtěžší“-všechna vystavená  jablíčka sníst!  
  
___________________________________________________________ 

Ukáži, že fotografovat dokáži 
 
Tak to byl název soutěže, která proběhla 
v měsíci září. Přinést fotografii z prázdnin a 
pak už jen čekat, zda v hlasování, které bude 
přístupné všem žákům na škole, se ta moje 
fotka umístí. 
Za nejzdařilejší byla hodnocena fotografie od 
Kláry Cackové z 9.B (1. místo), Adély Ryzí 
z 7. B (2. místo) a Kateřiny Kalouskové 
z 7. B (3. místo).  
Vítězům blahopřejeme, ostatním fotografům 
děkujeme za účast v soutěži a děkujeme také 
těm, kteří se zúčastnili hlasování.  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

vvííttěězznnáá  ffoottooggrraaffiiee  
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Ukáži, že namalovat obrázek dokáži 
V měsíci září a říjnu probíhala na škole výtvarná soutěž.  

Z šedesáti krásných obrázků musela 
porota vybrat ty nejlepší. Hodnotila se 
technika, náročnost práce a také 
originalita. Soutěžilo se ve třech 
kategoriích a v každé bylo vybráno pět 
nejlepších prací.  
Předávání diplomů a cen vítězům 
proběhlo v malé tělocvičně za 
bouřlivého potlesku soutěžících a 
přítomných diváků.  
Všem holkám a klukům děkujeme za 
krásné obrázky a vítězům gratulujeme! 
Vítězné práce  budou vystaveny ve 
škole a poté budou vráceny autorům. 
 

KATEGORIE I    (1.-3. třída) Karolína Křížová   1.A ,,Podzim čaruje“ 
                                                 Josef Čípek  1.B ,,Ježek se připravuje na zimu“ 
                                                 Ema Vraspírová   2.B ,,Podzimní skřítek“ 
                                                 Markéta Nedělová    3.B ,,Podzimní víla“ 
                                                 Kateřina Dvořáková    2.B ,,Skřítek lísteček“ 
KATEGORIE II   (4.-6.třída)  Sabina Procházková    4.tř. ,, Podzimní víla“ 
                                                 Nikola Fučíková    4.tř. ,,Ježek a dýně“ 
                                                 Jana Dostálová      4. tř. ,,Podzimní zvířátka“ 
                                                 Pavla Marková      5.tř. ,,Podzimní barvy“ 
                                                 Michaela Slámová   5. tř. ,,Podzimní listí“ 
KATEGORIE III (7.-9. třída)  Markéta Adamcová 7.B ,,Podzimní jablíčko“ 
                                                 Adéla Ryzí 7.B ,,Lískové oříšky pro Popelku“ 
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Rozhovor 

Vést rozhovor, který vám dnes nabízíme k přečtení, nebylo pro nás právě nejlehčí. Museli 
jsme totiž zapomenout na mateřštinu a vzpomenout si na jazyk našich západních sousedů, 
neboť rozhovor probíhal v němčině. Nakonec jsme to zvládli a nyní vám představujeme 
Deborah Gregersen z Německa, která přijela na návštěvu do Olešnice a na naše otázky nám 
ochotně odpovídala.  
 
 
Kde přesně v Německu bydlíte? 
Bydlím v nejsevernější spolkové zemi Německa, kterou je Šlesvicko Holštýnsko v malém 
městečku Haurup, který se nachází poblíž dvanáctitisícového města Flensburg. 
Co studujete za školu? 
Nyní jsem v  13. ročníku svého studia, který je přípravou na  maturitu. Je to vlastně takové 
gymnázium.  
 Jaké máte předměty na vaší škole? 
Máme dějepis, matematiku, biologii, němčinu, zeměpis, angličtinu, francouzštinu, esteticko-
výchovné předměty. Maturovat budu z biologie, matematiky, němčiny, francouzštiny, 
dějepisu a umění. 
Jaký  předmět vás baví a jaký naopak ne? 
Když jsem byla ve vašem věku, tak mě nebavila matematika a ani mi nešla. Teď mě ale 
matematika baví a jde mi. A naopak němčina mě vždy bavila a byla jsem v ní dobrá, teď mě 
ale nebaví a ani mi moc nejde.  
Jaké máte plány, až uděláte maturitu? 
Chtěla bych odjet na Havaj  a tam se starat o postižené. 
Co byste řekla o naší škole? 
Líbí se mi tady s vámi, škola je pěkná. 
Kde jste se potkala s paní učitelkou Němečkovou? 
Ve Švýcarsku. 
Co víte o paní učitelce Němečkové? 
Smích... Má blonďaté vlasy, má sestru, matku a otce. Bydlí v Olešnici. Má psa, který se 
jmenuje Arči. A ještě hodně dalších věcí, ale to už stačí. Jsem ráda, že jsem ji poznala, mám ji 
ráda a jsme kamarádky.  
Kolikrát za rok se spolu vídáte? 
Tak jednou za rok.   
Jak se Vám líbí v Olešnici? 
Moc se mi tady líbí, máte krásnou přírodu, kopce. U nás máme jenom rovinu. Nejvyšší kopec 
měří 45 metrů.  
Umíte něco říct česky? 
Ano, dobrý den, jsem Deborah z Německa, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,und so weiter und noch etwas, 
aber lieber (a tak dále a ještě něco, ale raději- překlad redakce), dost. 
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1Lucie Petr Jana Filip Jiří Jan
David Michaela Petra Martin Miroslav Adéla
Tomáš Martina Pavla, Pavlína Michal Veronika Lenka
Tereza, Terezie Kateřina, Katka Vojtěch Roman Markéta Kristýna
Nikola František Lukáš Denisa Jaroslav Jitka
Klára Adam Karolína Jakub Josef Anna
Sabina Monika Daniel Zuzana Milan Marie
Aneta Šárka Libor Natálie Jaroslava Ondřej
Ladislav Alena Marek Kamil Stanislav Antonín
Radim Ludmila Vendula Zdeněk Renata Simona
Pavel Helena Edita Barbora Vladimír Miloš
Daniela Vlastislav Libor Hana Štěpán Zbyněk
Tamara Marcela Dana Soňa Valérie Eva
Matěj Tobiáš Viktor Andrea Sarah Denis
Leona Dominik Marcel Miroslava Nela Světlana
Aleš Ivana Erik Ema Karel Marián
Eliška Jiřina Přemysl Dagmar Žaneta

 

Anketa- Jména na škole 

 
 
 
 
 
 
Každý člověk má křestní jméno, které mu dali jeho rodiče a od narození je tímto jménem 
oslovován. Ne jinak je tomu v naší škole, každý žák má své jméno, a tak redakce School 
Magazine se rozhodla udělat malý průzkum křestních jmen na škole.  
Jak to dopadlo? Jaké jméno je na naší škole nejčetnější? Jaká jména se nevyskytují? Čtěte dál 
a sledujte graf nebo tabulku. 

Ve škole je zastoupeno celkem 101 jmen na 336 žáků 
Počet různých jmen dívek je 55  

Počet různých jmen chlapců je 46 
Nejčastější jméno dívky je Lucie 

Nejčastější jméno chlapce je Petr 
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Jméno          Četnost         Jméno         Četnost         Jméno        Četnost 

Lucie 14x Sabina 3x Valérie 1x 
Petr 12x Monika 3x Eva 1x 
Jana 9x Daniel 3x Matěj 1x 
Filip 9x Zuzana 3x Tobiáš 1x 
Jiří 9x Milan 3x Viktor 1x 
Jan 8x Marie 3x Andrea 1x 
David 8x Aneta 3x Sarah 1x 
Michaela 8x Šárka 3x Denis 1x 
Petra 8x Libor 3x Leona 1x 
Martin 8x Natálie 3x Dominik 1x 
Miroslav 7x Jaroslava 2x Marcel 1x 
Adéla 7x Ondřej 2x Miroslava 1x 
Tomáš 7x Ladislav 2x Nela 1x 
Martina 7x Alena 2x Světlana 1x 
Pavla, Pavlína 7x Marek 2x Aleš 1x 
Michal 7x Kamil 2x Ivana 1x 
Veronika 7x Stanislav 2x Erik 1x 
Lenka 7x Antonín 2x Ema 1x 
Tereza, Terezie 6x Radim 2x Karel 1x 
Kateřina, Katka 6x Ludmila 2x Marián 1x 
Vojtěch 6x Vendula 2x Eliška 1x 
Roman 6x Zdeněk 2x Jiřina 1x 
Markéta 6x Renata 2x Přemysl 1x 
Kristýna 5x Simona 2x Dagmar 1x 
Nikola 5x Pavel 2x Žaneta 1x 
František 5x Helena 2x 
Lukáš 4x Edita 2x 
Denisa 4x Barbora 2x 
Jaroslav 4x Vladimír 2x 
Jitka 4x Miloš 2x 
Klára 4x Daniela 1x 
Adam 4x Vlastislav 1x 
Karolína 4x Libor 1x 
Jakub 4x Hana 1x 
Josef 4x Štěpán 1x 
Anna 4x Zbyněk 1x 
  Tamara 1x 
  Marcela 1x 
  Dana 1x 

  Soňa 1x 
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Povídka 

 
Na kraji Londýna bydlela Katy se svou maminkou, slavnou módní návrhářkou. 
Katy ráda navrhovala různé oblečky a doplňky pro panenky. Její nejlepší kamarádka se 
jmenovala Beáta.  
Jednoho dne za nimi přišla babička. Katy právě malovala nový návrh pro svou panenku 
Karlu, a tak nevěnovala babičce žádnou pozornost. Zrovna domalovala přepychový závojíček 
a babička se jí zeptala ,, Copak to kreslíš Katynko?“,,Nic“ odsekla Katy. Neměla ráda 
okukování svých návrhů. Babička už byla naštěstí na odchodu  
a drzého odseknutí si nevšimla. 
,,Půjdu za Beátou mami“ řekla Katy. ,,Tak 
běž Katy“, odpověděla maminka. 
Katy s Beátou se loudaly londýnskými 
uličkami.,,Hele támhle něco leží“ řekla 
Katy  
,,fuj to je nějakej roztrhanej medvěd“ 
odpověděla Beáta. Katy ale špinavého 
medvídka, vzala domů. 
Doma ho vyprala a zalátovala. 
Z ušpiněného medvídka se stal méďa 
k nepoznání.  Katy mu dala jméno Mili a 
postupně šila a vytvářela celou kolekci 
podobných medvídků, které dělali radost i 
ostatním dětem.  
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                          Komiks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AndreaAndreaAndreaAndrea    
(hraje: Alena Prudká ) 

Věk: 13 let 
Oblíbený předmět: zeměpis 
Záliby: tanec, sport 

PetraPetraPetraPetra    
 (hraje: Adéla Ryzí) 

Věk: 13 let 
Oblíbený předmět: Český jazyk-sloh 
Záliby: tanec, malování 

BlankaBlankaBlankaBlanka    
 (hraje: Michaela Dědičová) 

Věk: 16 let 
Oblíbený předmět: Dějepis 
Záliby: historie, archeologie 

ErikaErikaErikaErika    
 (hraje: Jitka Sedláková) 

Věk: 13 let 
Oblíbený předmět: Český jazyk 
Záliby: tanec, četba, sport 
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Prstýnek Prstýnek Prstýnek Prstýnek ((((1. díl1. díl1. díl1. díl))))    

 

 

 

 

 

 
Holky vyrážejí na své tajné místo, ale jen vyjdou z domu... 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kamarádky Petra, Andrea a Erika se ve škole domlouvají, co budou dělat odpoledne. 
 

To je dobrý nápad! V lese je 
čerstvý vzduch, klid a klidně 

bychom se mohly jít učit 
tam. 

Jo tak 
platí!Ve tři 

u Eriky!  

Na jaký 
předmět se 
zaměříme? 

Přidala 
bych  

fyziku. 

Co  
kdybychom se 

sešly u nás, 
udělaly si 

úkoly a pak šly 
na naše tajné 

místo. 

Já bych řekla 
na zeměpis, 

dějepis a 
přírodopis. 

 

Tak jo.   
 

Já to  taky 
nepřečtu! 

A u toho prstýnku je 
nějaký papírek. Něco je 
na něm napsané, ale 
nemůžu to přečíst! 

To je 
prstýnek 

Ukaž, já to přečtu..., 
ale to je nějaké 
divné písmo!!! 

Jdeme se tam 
podívat! 

 

Hele holky 
támhle se 

něco leskne.  

No, jo fakt, 
co to může 

být? 
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Domluvily se, že půjdou za jejich kamarádkou Blankou, která se zajímá o historii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanka se 
vyzná. 

 

Nevím, co 
by to mohlo 

být,  ale 
podívám 

se!!! 
 

Jen aby 
byla 

doma. 

Ahoj, co 
potřebujete?. 
 

Čau Blanko, 
podívej!  

 

Nevíš co to  
je? 

 

To 
koukáš,co? 

 

 

Myslíte, že 
nám poradí? 
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Ježek 

 

Říše: živočichové 
Kmen: strunatci 
Podkmen: obratlovci 
Třída: savci 
Řád: hmyzožravci 
Čeleď: ježkovití 
Rod: ježek 
Druh: ježek  
 
 
Na území České republiky se vyskytují dva druhy ježků: ježek západní (Erinaceus europaeus) 
a ježek východní (Erinaceus roumanicus). Ježek západní má ostny uhlazené dozadu a na 
prsou má hnědavou srst. Naopak ježek východní má náprsenku bílou a ostny mu rostou na 
všechny strany. Silné kožní svaly ježka mu dovolí se stočit do pichlavého klubíčka a nikoho k 
sobě nepustit. S oblibou pobývá v okrajových částech měst, v parcích nebo řídkých lesích, 
kde nachází dostatek potravy. 
Ježek je noční zvíře. Na podzim, s blížící se dobou zimního spánku, během kterého nepřijímá 
potravu, bývá vidět často i ve dne. Na podzim si totiž začíná ježek vytvářet tukové zásoby na 
zimu. Tyto zásoby získává pojídáním žížal, plžů, spadaného ovoce. Na jídelníčku se občas 
objeví i vajíčka. Za potravou se vydává až několik kilometrů. Přes zimu ježek spí a jeho 
tělesná teplota je asi 5o C. Jakmile však začne na jaře hřát sluníčko, jeho tělesná teplota se 
zvýší až na 35-37o C a začíná se probouzet.  
Samice ježka mívají dvakrát do roka 6-7 mláďat. Některá mláďata z druhého vrhu však někdy 
již nestačí nabrat potřebnou váhu- přibližně 700g, která je nutná k přežití zimního spánku, a 
tak je potřeba, aby se o takového ježka postaral člověk.  
Zda nalezený ježek skutečně potřebuje lidskou pomoc a v jaké míře, o tom bychom se měli 
nejlépe poradit s někým zkušeným. Přesto však alespoň několik základních informací:    
 
Většinu ježků, kterým musíme pomáhat k přežití, tvoří nevyspělá mláďata.Na podzim by měl 
ježek dosáhnout hmotnosti 700g, aby byl schopen přežití pře zimu. Ježci se ukládají k zimnímu 
spánku během října, ale závisí to na počasí a regionu. 
 
Najdeme-li ježka venku během dne, pozorujeme jeho chování a zvážíme, zda-li není nemocen. 
Zraněný či nemocný ježek se pozná podle jeho chování. Je malátný, obtížně se pohybuje, při 
dotyku rukou nenaježí bodliny a nestočí se do klubíčka, může kašlat nebo mít výtok z nosu, 
mohou jít vidět zranění. 
 

Pokud najdeme aktivního ježka v zimě, znamená to, že mu došly energetické zásoby nutné pro 
zimní spánek. Bez naší pomoci by nepřežil. 
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Potřebuje-li ježek naši pomoc, pak ho  musíme přenést a to nejlépe v papírové krabici nebo 
přepravce pro drobná zvířata s otvory na dýchání a zahájíme naši pomoc: 
 
Zbavíme ho vnějších parazitů – blech, klíšťat, roztočů, muších larev apod. (vhodný přípravek 
koupíme nejlépe u veterináře). Při postřiku zvířete nesmíte zasáhnout obličejovou část. U 
malých ježčích kojenců je použití postřiků nevhodné, odblešíme je podržením nad tekoucí 
vodou (nenamáčíme) a blechy vyskáčou, klíšťata vytočíme pinzetou. 
 
Zbavíme ho vnitřních parazitů – poraďte se s veterinářem. 
 
K ubytování ježky postačí ohrádka vystlaná novinami nebo senem, které musíme pravidelně 
měnit, papírová krabice nebo dřevěná boudička pro nocování. 
 
Pro krmení je vhodné nasekané hovězí maso, drůbeží krky smíchané s vařenými vlasovými 
nudlemi, rýží nebo vločkami (nemusí být vařené). Můžeme krmit také kočičími granulemi či 
konzervami. Jako doplněk lze v malém množství podávat piškoty, tvaroh, nahrubo 
nastrouhaný netučný sýr, rozinky, ovoce. K pití se podává voda. V žádném případě nedáváme 
ježkům kravské mléko, vepřové maso, uzeniny, solená, kořeněná jídla a tučná jídla, čerstvé 
pečivo. 
 
Zazimování – jakmile ježek dosáhne hmotnosti 600 – 700 gramů, nachystáme mu v chladné 
místnosti, kde nemrzne, zimoviště. Vhodná je opět boudička dobře izolovaná (vystlaná 
novinami) a menší výběh. Podáváme suchou potravu (kočičí granule, rozinky) a měníme vodu, 
protože se může několikrát během zimy probudit. 
 
Po probuzení ježka ze zimního spánku (během března a dubna) jej musíme opět dokrmit do 
hmotnosti 600 – 700 g, protože přes zimu ztratí až 20 % své hmotnosti. 
 
Vypuštění ježka do volné přírody je vhodné v dubnu až květnu, kdy průměrná teplota neklesá 
 pod 5 °C. Ježka odneseme nejlépe na místo, kde jsme jej našli. Pokud je toto místo nevhodné, 
snažíme se najít jiné lepší poblíž. Vypouštíme jej v podvečer v blízkosti vhodných úkrytů 
(např. keře), kde nehrozí nebezpečí napadení jinými zvířaty. 
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Příroda na podzim 
 

Proč je podzim barevný? 

Během vegetačního období dodává 
listům zelenou barvu barvivo chlorofyl 
(je nejdůležitější složkou pro 
chemickou reakci zvanou fotosyntéza, 
která využívá slunečního záření a tepla 
k tvorbě  energeticky bohatých 
organických sloučenin). Nedostatek 
slunečního svitu na podzim způsobí 
zastavení výroby chlorofylu. Starý 
chlorofyl se rozpadá a zelená barva 
mizí. Začínají převládat barviva 
karotenoidy - barvivo žluté a oranžové, 
která jsou neustále přítomná, ale 
doposud byla překryta zeleným 
chlorofylem. Mohou se objevit i barvy 

červené a nachové. Ty vznikají díky sérii chemických reakcí, jichž se účastní cukry, které se v 
listu tvoří za nočního chladu.  
 

Proč padá listí?  

Hlavním důvodem, proč stromům každoročně na 
podzim opadává listí je uchování vlhkosti. V průběhu 
milionů let se z jednoduchých protáhlých buněk, které 
na svých koncích předávaly vodu přes buněčnou stěnu 
vytvořily buňky trubicovitého tvaru a jejich konce se 
zčásti otevřely. Tyto se nazývají se tracheidy. 
Tracheidy převládají u jehličnatých stromů, zatímco 
listnaté stromy prošly dokonalejším vývojem a jejich 
trubice zvané tracheje se zcela otevřely. Do koruny 
stromu jimi stoupá voda obohacená minerální solí. V 
zimě při zamrzlé půdě ustane zásobování kořenů vláhou 
a uchování vody se tak stane prvořadou záležitostí. 
Velké a ploché listy listnatých stromů odpařují svými 
průduchy více vody než jehličnany svými tvrdými 
jehlicemi. To způsobuje opadávání listnatých stromů v 
podzimním období a také některých jehličnatých 
stromů, které mají v jehlicích rovněž otevřené tracheje 
např. modřín.  
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První rok šesterčat 

Znáte někoho, kdo má šesterčata? 
Myslíte si, že mít šesterčata je 
nemožné?   
Omyl! Tady máte důkaz. Tři chlapci a 
tři dívky se před rokem narodili 
v Americe Jenny Machové.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. převzaty z internetu 
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Horoskopy 

Panna (24.08 Panna (24.08 Panna (24.08 Panna (24.08 ---- 23.09) 23.09) 23.09) 23.09)    
Znamení: zemské  
Barva:  šedá   modrá   
Vládce znamení: Merkur  
Kámen znamení: jantar, tygří oko, citrín, karneol, jaspis, safír, 
lazurit   
 
Lidé narození ve znamení Panny jsou praktičtí, rozvážní a v životě 
se snaží řídit zkušenostmi, a to nejen vlastními. Panny bývají 

racionální a kritické. Milují pořádek a přesnost a patří k největším nepřátelům zmatku, chaosu 
a ledabylosti. Jsou mnohostranně nadané. Snaží se postupovat maximálně prakticky. Dovedou 
rychle rozeznat, co je dobré a špatné, potřebné a nepotřebné. Rychle také postřehnou každou 
chybu. V jejich myšlení převládá analytický přístup. Zabývají se různými maličkostmi a 
podrobnostmi, takže se snadno stane, že ztratí celkový přehled o určitém dění a unikají jim 
souvislosti a celkový smysl.  
Lidé narození ve znamení Panny projevují zájem o podrobnosti a tajemství ze života druhých. 
Není to ani ze soucitu ani ze snahy tyto informace zneužít, ale z neukojitelné zvědavosti. 
Panny mohou působit skromným dojmem. Ve skutečnosti však mají samy o sobě to nejvyšší 
mínění.  
K největším chybám těchto lidí patří sobeckost, cynismus a také nerozhodnost.  
Panny mívají dobré zdraví, především proto, že samy o sebe úzkostlivě pečují a věnují 
značnou pozornost zdravému životnímu stylu. Jejich představivost však často vyvolává 
zbytečný strach z nehod a nemocí. Někdy předstírají nemoc nebo skutečně onemocní v 
případě, že se chtějí vyhnout nějakým nepříjemnostem. K nejcitlivějším místům patří nervová 
soustava a střeva. Léčebným prostředkem bývá pobyt v přírodě.  
Lidé ve znamení Panny jsou velmi efektivní, pečliví a svědomití pracovníci, kteří zvládnou i 
nejnáročnější úkoly. Jsou dobří v logice, důslednosti a disciplíně. Potřebují najít práci, která 
by jim dávala pocit důležitosti a užitečnosti. Pro jejich motivaci a výkonnost je důležitý pocit, 
že práce je užitečná a významná, i když jsou pouze malou součástí pracovního kolektivu. 
Skvěle se uplatní v oboru finančnictví, jsou dobrými účetními, analytiky, statistiky, ale také 
právníky, učiteli nebo konstruktéry. Svou přesnost mohou uplatnit jako optici či hodináři.  
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Váhy Váhy Váhy Váhy (24.09 (24.09 (24.09 (24.09 ---- 23.10) 23.10) 23.10) 23.10)    
 
Znamení: vzdušné  
Barva:  indigo   
Vládce znamení: Venuše  
Kámen znamení: jadeit, růženín, korál, karneol, smaragd   

 
 

Ve znamení Vah se většinou rodí milí a sympatičtí lidé, kteří podvědomě usilují o vnitřní i 
vnější harmonii. Tito lidé jsou převážně intelektuálně zaměření, s hlubokým citovým životem. 
Radují se z každého příjemně prožitého dne. Mají hluboký vztah k umění a dobré 
předpoklady pro vlastní uměleckou tvorbu. Milují šperky, vkusné oblečení, zábavu, hudbu a 
tanec. Mají vyvinutý smysl pro spravedlnost a jsou ochotni pomoci svým bližním. Jsou 
nakloněni poctivým kompromisům. Nebojí se střetů, ale raději volí klid a mír. V případě, že 
pohár přeteče stanovenou mez, mohou se ze své rovnováhy prudce "vychýlit". Jejich vadou 
může být nadměrná citlivost a sklon k netrpělivosti. Celková bezstarostnost může vést k 
lehkomyslnému nakládání s penězi. Váhy milují svobodu a nezávislost, ale nedokážou žít 
osaměle. Společnost a harmonické partnerství pro ně znamená velmi mnoho.  
Lidé v tomto znamení by si měli dopřávat dostatek odpočinku. Citlivě reagují na tělesnou i 
psychickou nerovnováhu a špatně snášejí stres a disharmonii. Když onemocní, potřebují 
hodně odpočinku, klid a povzbuzující slova. Měli by si dát větší pozor na konzumaci alkoholu 
než jiní. K nejcitlivějším místům patří ledviny a bederní oblast.  
Pracovní prostředí Vah musí být upravené, klidné a příjemné. Musí se cítit dobře i mezi 
spolupracovníky. Váhy by se měly vyhnout zaměstnáním, která jsou vystavena přílišnému 
napětí a stresu. Realisticky odhadují své možnosti, proto si nekladou přehnané cíle. 
Instinktivně vědí, že potřebují táhnout za jeden provaz, aby byly úspěšným týmem. Některé 
příležitosti jim mohou uniknout pro jejich obtížné a dlouhé rozhodování.  
Uplatní se jako výtvarníci, aranžéři, kadeřníci. Dosahují úspěchů v uměleckém světě. Smysl 
pro spravedlnost uplatní jako politici, právníci, notáři a diplomaté.  
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Štír (Štír (Štír (Štír (24.10 24.10 24.10 24.10 ---- 22.11)  22.11)  22.11)  22.11)     
Znamení: vodní  
Barva:  nachová   
Vládce znamení: Mars a Pluto  
Kámen znamení: obsidián, hematit, malachit, ametyst, jaspis, achát,       
rubín, karneol, opál 
 

 
Lidé narození ve znamení Štíra bývají velkými bojovníky. Jsou velmi všímaví, bystří, 

vše pozorně sledují a před jejich zraky se sotva něco utají nebo ukryje. Někdy se vyznačují 
uzavřenou, nesdílnou a samotářskou povahou. Jen velmi těžko se dá odhadnout, jak budou 
reagovat. Lidé v tomto znamení mají silnou vůli a jakmile si něco usmyslí, nic je nezastaví. 
Nepostrádají energii ani vytrvalost a jsou schopni obstát i ve složitých životních situacích. 
Jsou velmi předvídaví a mají bystrého ducha, což jim umožňuje lehce odhalit u druhých 
nejzranitelnější místo. Štíři berou celý svůj život jako boj se svým vnitřním "já" a se světem, 
který je obklopuje, proto většinou zůstávají nepochopeni. Jsou zralejší a důkladnější než 
ostatní lidé a vždy se snaží dostat pod povrch věcí a života. Pro hloubku a nesdělitelnost jejich 
citů je obtížné se jim přiblížit. Negativními projevy může být jejich žárlivost a přecitlivělost.  
Lidé ve znamení Štíra jsou velmi odolní. Málokdy stůňou a pokud onemocní, dokáží se 
vlastní silou rychle uzdravit. K nejcitlivějším místům patří pohlavní orgány. Problémy mohou 
souviset i s vylučováním, jako zácpa, průjmy. Časté mohou být i úrazy, sportovní zranění 
nebo křečové žíly. Jako prevence se doporučují vnitřní očistné kúry alespoň dvakrát za rok.  
Tito lidé mají rádi složitou práci, která vyžaduje mnoho sil a fantazie, odvahy a vůle. V 
překonávání překážek a v řešení úkolů jsou velmi trpěliví. Nejlépe se jim bude pracovat 
samostatně. V případě potřeby se dovedou podřídit, ale přesto těžce snášejí jakoukoli 
kontrolu. Štíři dokáží dosáhnout úspěchu téměř v každém povolání. Může to být v oborech, 
které souvisí se zdravím, například chirurg, ošetřovatel, gynekolog, sexuolog. Mohou být 
výborní výzkumníci, badatelé, psychologové, detektivové. Seberealizaci naleznou také v 
obchodě a finančnictví.  
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Knihy 

Ztraceni v čase, Petra Braunová 

Jedenáctiletý Martin  tráví léto u babičky na vsi. Na venkově, kde je pár 
chalup se nic zajímavého neděje. Martin poslouchá alespoň vyprávění své 
babičky o  jejím bratrovi, který byl prý stejný rošťák jako Martin. 
Poklidné prázdniny naruší jedna veliká bouře, při které se Martin setká 
s neznámým klukem, který je, jak Martin posléze zjistí, babiččin zemřelý 
bratr. Náhle se začnou dít věci, které se staly-nestaly. Co se stalo, kde se 
to Martin ocitl? A kdo se vlastně ztratil v čase? 

Dračí kniha, Matthew Skelton 

V oddělení vzácných tisků oxfordské univerzitní knihovny se skrývá 
prazvláštní kniha. Je plná prázdných stránek, a přitom je drahocennější než 
všechny ostatní. Je neúplná, a přitom jsou nejváženější vědci ochotni 
podniknout cokoli, jen aby ji dostali do rukou. Jenže kniha si svého majitele 
vybírá sama; a když si vybere, málem to stojí život jednoho kluka. Nebo snad 
dva? Jenže ty dva dělí půl tisíciletí.a spojuje je to nejpodivnější tajemství ze 
všech... 

 

O Dorotce a psovi Ukšukovi, Viola Fischerová 

Dorotka touží po psovi, kterého jí rodiče odpírají. Když jí tatínek při jiné 
příležitosti vyloží, že člověk, který něco opravdu chce, se o to musí snažit 
ze všech sil a leccos tomu třeba i obětovat, Dorotka ho vezme za slovo a 
založí si Spořitelnu přání. Od toho dne plní vzorně všechny povinnosti i 
úkoly. Na oslavě svých desátých narozenin vysype z pytlíku svá sebraná 
přání, které je vlastně jenom jedno. Nakonec štěňátko Ukšuk se ocitá u 
Dorotky a prožívá s Dorotkou krásný psí život. Knížka je nejen zábavná, 
ale je i zdrojem poučení o psí duši, jak s pejsky zacházet, aby se stali 
skutečnými přáteli člověka.  
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Šarlotina pavučinka, E.B. White 
Veselé příhody jsou o přátelství prasátka Wilbur s holčičkou Fern  
a spoustou dalších zvířátek na farmě.  
 
 
 
 
 
 
 

 
O češtině, Kol. autorů 

Knížka pro děti i dospěláky, která zábavnou formou přibližuje 
úskalí, které máme všichni s češtinou. Ať už ve škole, na ulici 
nebo v práci.   
Knížka obsahuje články o tom, kde se často chybuje i o 
lingvistických zajímavostech: zeměpisné názvy, o slangu, patálie 
s pravopisem, čeština v mobilech, oslovení, skloňování, čeština 
mladých, zdvořilost v rozhovoru, slovní zásoba, úřední čeština, 
mluva mužů a žen, hrátky s jazykem apod. Přidané komiksové 

scénky z různých profesních prostředí pobaví nejen svým vtipem, ale i překladem „z češtiny 
do češtiny“. Najdete tu např. slang televizního zpravodajství, slang vojenský, slang z prostředí 
marketingu, hantýrku číšnickou, rozhlasových pracovníků, slang divadelní, vězeňský a řadu 
dalších. Kniha byla napsána na základě populárního televizního  seriálu, který uváděl Aleš 
Cibulka. 
 
Druhý rozum pod lavicí aneb Hledej a najdeš, Kateřina Ševčíková  

Kniha je rozdělena do tří kapitol. V první části nalezneme vysvětlení 
nejrůznějších přísloví a rčení. Víte například, proč se říká Mnoho psů - 
zajícova smrt, Mráz kopřivu nespálí, Když ptáčka lapají, pěkně mu 
zpívají…? Druhá část patří významným osobnostem. Říkají vám něco 
jména Avicenna, Aristoteles, Barrande nebo Cousteau? Čím se proslavil 
moravský kněz Mendel? Ve třetí části je slovníček, který objasňuje 
termíny jako abysál, bastard, flexe monogamie, psychóza…  

 

55 českých legend z hradů, zámků a měst, Alena Ježková  

Kniha přináší pověsti o založení města Karlovy Vary, o dělení majetku 
pánů z Růže v Českém Krumlově či o řádění čertů na Karlštejně. Dozvíte 
se, jak bylo v Kutné Hoře objeveno stříbro, jaký začarovaný pokoj skrývá 
zámek v Litomyšli a jakou kaši vařila Bílá paní z Jindřichova Hradce. 
Dočtete se, jaký smutný příběh se váže ke jménu Popravní louky pod 
hradem Hluboká a zjistíte ještě mnoho jiného o našich zámcích a 
hradech.  
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Z I Ř T I P R A K N E

Soutěž o ceny 
Vyřešte a vyhrajte!!! 

Po vyšrtnutí daných slov z osmisměrky vám zbude tajenka. 
 
mazlík,kočka,girl, noha, de věd, hudba, hon, 
hop, dis, úl, Ala, ruka, matika, králík, slon, 
tři, Nil, ky, kop, krk, kuk, ahně, lán, rak, prak, 
pin, po, luk, mj, uk, ve, mi, pán,za  

 

 

 

 

 

 

Vyluštěte tajenku v křížovce 
 
1.domácí zvíře  
2.12.měsíců má....... 
3.sloní nos  
4. římsky jedna  
5. malý dům  
6. válí se s ním těsto  
7.lesní zvíře  
8.pouzdro jinak 
 

 
 

 
 

Neváhejte, luštěte a posílejte na schoolmagazine@email.cz, 
nebo odevzdejte přímo u redakce 
Uzávěrka soutěže je: 20. listopadu  

NEZAPOMEŇTE SE PODEPSAT A NAPSAT TŘÍDU!  
 VYLOSOVANÝ ÚSPĚŠNÝ LUŠTITEL ZÍSKÁ V ĚCNOU ODMĚNU 
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Pro zasmání 
 

„Kdy si konečně opravíš tu známku ze zeměpisu?“ 
„Nevím, paní učitelka nedá notes z ruky.“ 

 
„Tak Pepíčku, řekni mi, kolik měří na výšku naše škola,“ ptá se paní učitelka. 

„Prosím 145 cm.“ 
„Proč právě tolik?“ 

„Protože mi někdy sahá až po krk!“ 
 

„Zajíčku, proč máš tak krátké uši?“  
„Protože jsem romantik.“  

„Tomu nerozumím.“ 
 „V čera jsem seděl na louce a poslouchal, jak zpívá slavík. Tak jsem se zaposlouchal, že jsem 

přeslechl sekačku...“ 
 
Účetní si stěžuje doktorovi, že má problémy se spaním. „A zkusila jste třeba počítat ovečky?“ 

„No v tom je ta potíž, spletu se, a pak se tři hodiny snažím přijít na to, kde jsem udělala 
chybu.“ 

 
„Mám si dát ještě jednu, nebo si nemám dát ještě jednu? Břicho říká, že jo, hlava zase, že ne. 
Hlava je moudřejší než žaludek. Moudřejší tedy ustoupí.“ „Pane vrchní, ještě jednu.“ 
 

„Hele, Karle, kde jsi byl posledních patnáct let ?“ 
„No, v base.“ 

„Prosím tě a kvůli čemu? “ 
„Kv ůli slepicím.“ 

„To mi neříkej, já za jejich krádež dostal jen půl roku.“ 
„Když ony ty potvory vyhrabaly starou.“ 
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P O D Ě K O V Á N Í 
 

Pavlu Žílovi z 7. B, který upozornil na malá ježčí mláďata bez mámy 
 a panu Faktorovi, který si ježky vzal do své péče. 

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

povídky, skládáte básničky a rádi byste svoji tvorbou udělali radost i 
ostatním, pak neváhejte a pište do rubriky  

 Příběh 
Ozvěte se: 

e-mail: schoolmagazine@email.cz 
Předmět: Příběh 

P O Z V Á N K A 
 Veverka- tvořivá školička Sulíkov srdečně zve na  

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ 
KRAJINA S VŮNÍ ČOKOLÁDY,  

Mgr. Jaroslava Musila z Brna 
Vernisáž: 22. 11. 2008 v 17:17 

Otevřeno: 23. 11. od 14:00 – 18:00 
Výstava bude zahájena promítáním krátkého cestopisného filmu. V rámci 

vernisáže proběhne „čokoládové kouzlení“. Přijďte a získáte nejen spoustu 
krásných uměleckých zážitků, ale zažijete program plný vůně, chuti a her 

s čokoládou. 
Vstupné dobrovolné 
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V Ý Z V A 
Redakce školního časopisu vám nabízí účast v soutěžích o věcné ceny 

v rubrice 
 Soutěž  

Neváhejte, čtěte, luštěte a svá řešení odevzdávejte přímo u redakce nebo 
posílejte na 

e-mail: schoolmagazine@email.cz 
Předmět: Soutěž 

V Ý Z V A 
Redakce školního časopisu se obrací na vás všechny, kteří jste zažili nějaké 

vlastní trapné příhody, příběhy, trapasy, trapásky a chcete, aby se jim 
zasmáli, či nad nimi poplakali naši čtenáři, pak pište do rubriky 

Trapasy 
Ozvěte se: 

e-mail: schoolmagazine@email.cz 
Předmět: Trapasy 

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

s čtenáři School Magazine, pak neváhejte a pište do rubriky 
 Školní okénko 

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

Předmět: Školní okénko 
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Barevné listí, kaštany, sklizeň ovoce, zeleniny, pouštění 

draků a spousta další zábavy nám připomíná, že 
podzim je tady.  

 
Vezměte fotoaparát, vyfotografujte pestré palety 
barev, či podzimní radovánky a podělte se o své 

snímky v soutěži: 
 
 

„„„„Ukáži, Ukáži, Ukáži, Ukáži,     
že fotografovat dokáži“že fotografovat dokáži“že fotografovat dokáži“že fotografovat dokáži“    

 Pravidla soutěžePravidla soutěžePravidla soutěžePravidla soutěže: zúčastnit se může každý žák, zaměstnanec 
ZŠ Olešnice, který přinese maximálně dvě fotografie 

k danému tématu.  
Uzávěrka soutěžeUzávěrka soutěžeUzávěrka soutěžeUzávěrka soutěže: 14. 11. 2008  

Hlasování o nej... fotografiiHlasování o nej... fotografiiHlasování o nej... fotografiiHlasování o nej... fotografii: 18. 11. 2008 v 13:00  
v 7. A, hlasovat může každý žák, zaměstnanec ZŠ  

s výjimkou soutěžících 
Vyhlášení výsledkůVyhlášení výsledkůVyhlášení výsledkůVyhlášení výsledků: 20. 11. 2008  v 13:00 v 7. A.  

Fotografie odevzdávejte a bližší informace získávejte  
u paní uč. Němečkové.  

 


