Úvodník
Milí čtenáři,
pozdě, ale přece- nové číslo School Magazine je tu pro vás. Školní okénko vám nabízí
ohlédnutí za soutěžemi, kterých se někteří z žáků zúčastnili. Zaplnit rubriku rozhovor se
podařilo díky vstřícnosti žáků devátých tříd. Za vznik rubriky Anketa děkujeme také vám,
kteří jste nám ochotně vyplnili a odevzdali dotazník. Těší nás, že s námi spolupracujete a
věříme, že vás články v dnešním časopise nezklamou.
Přejeme příjemné čtení, hodně rozumu a pevné nervy u psaní závěrečných písemných prací.
A již brzy opět na „počtení“ se těší
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Soutěžíme s MATESEM
Někteří žáci ze sedmých tříd se
v tomto školním roce účastní
matematické soutěže MATES.
Soutěž připravují studenti
z gymnázia v Poličce. Úkolem
soutěžících je získávat body za
správné vyřešení matematických
úkolů.
V rámci soutěže jsme se
25. března zúčastnili
matematického dopoledne, které
pro nás připravili studenti
v Poličce. Po seznámení s autory
příkladů a našich soupeřů z jiných
škol, začala matematika. Poslechli
jsme si přednášku o množinách a
řešili příklady s množinami. Pak jsme hráli různé hry, dokonce i takové, které s matematikou
nic společného neměly. Dopoledne v Poličce se nám líbilo a rychle uteklo. V řešení příkladů
z Matese ještě stále pokračujeme a doufáme, že budeme úspěšní, neboť prvních třicet
nejlepších řešitelů vyhrává pobyt na Baldě od 8. do 10. června. A tak nám, prosím, držte
pěsti!
Matematická olympiáda

„Vyvolení matematičtí talenti“ se 8.
dubna sešli na okresní matematické
olympiádě v Blansku.
Naši školu reprezentovalo jedenáct
úspěšných řešitelů školního kola.
V okresním kole byla obtížnost
příkladů i konkurence vyšší.
Nakonec se zúčastnění
„propočítali“ do pátého místa
následovně:
6. ročník: 4. místo Pavla Sedláčková
7. ročník: 4. místo Matěj Ševčík
8. ročník: 3. místo Veronika
Boucníková, 5. místo Martin Bílek
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Matematická Pythagoriáda- 7. ročník
Středa odpoledne. Obvykle máme
sportovní výchovu, ale 22. dubna
jedeme do Boskovic na
Pythagoriádu. Po hodině řešení
lehkých, těžkých i hodně těžkých
příkladů jsme si oddechli, že to
máme za sebou.
První místo jsme neobsadili, ale
mezi úspěšné řešitele patřil Matěj
Ševčík, který byl čtvrtý.

Biologická olympiáda- 7. ročník
Jet na okresní kolo olympiády není vůbec jednoduché. Jinak tomu nebylo ani u olympiády
biologické. Každý by chtěl reprezentovat naši školu, ale předtím musí prokázat výborné
znalosti. V přírodovědném kroužku, ale i doma, jsme se poctivě připravovali. Při získávání
nových informací jsme propotili několik triček, neminuly nás ani bolesti hlavy, otoky od
sezení a jména rostlin jsme pomalu začínaly znát lépe než jména vlastní.
Po namáhavé přípravě jsme soutěžili ve školním kole, aby se spravedlivě rozhodlo, kdo na
okresní kolo do Blanska pojede. Otázky byly těžké, ale našly se mezi nimi i otázky lehké.
Po vyhodnocení bylo rozhodnuto, že do Blanska jede: Markéta Adamcová, Terezie Novotná a
Jitka Sedláková.
Radost to byla, ale na druhou stranu: opět učení začíná. Teď musíme umět ještě více. A tak
znovu- množení, páření, čeleď, rod, zvíře, rostlina...Ale vše jsme to zvládly, dokonce i
s úsměvem.
Dne 29. dubna jsme jely do Blanska naše vědomosti předvést. Když jsme tam uviděly naše
soupeře, začaly jsme mít strach. Zdálo se nám totiž, že umí více než my. Ale nakonec jsme si
začaly povídat, vykládat vtipy a mezitím nám dokonce i od našich kamarádů přicházely
povzbuzující sms. Naše odreagování, ale i předchozí důsledná příprava pomohla, neboť
z Blanska jsme odjížděly s umístěním, které nás potěšilo a povzbudilo, aby snad příště (pokud
bude) to bylo ještě lepší.
Umístění:
2. místo Jitka Sedláková (7. B)
6. místo Terezie Novotná (7. B)
11. místo Markéta Adamcová (7. B)
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V měsíci dubnu žáci devátých tříd skládali přijímací zkoušky.
Jaké to bylo u „přijímaček“ a jak se těší na odchod ze základní školy, na to jsme se několika
z nich zeptali. Respektujeme přání dotázaných, abychom neuveřejňovali jejich jména.
Na kolik škol jste si dali přihlášky?
Na tři.
Kam všude to bylo?
- Boskovice
- Boskovice
- Lomnice
- Brno.
Na přijímací zkoušky jste jeli sami nebo s rodiči?
- S jedním rodičem.
- S mamkou a taťkou.
Jak dlouho jste přijímací zkoušky psali?
- Na češtinu jsme měli 45 minut, ale to jsem zvládla dříve a matiku tu jsem nestihla.
- Tak dvě, tři hodiny.
Myslíte si, že to bude lepší než tady?
- Jak v čem.
- Stoprocentně.
- Nevím.
V čem například?
- Bude to větší město, o přestávkách si tam můžeš jít v pohodě ze školy a tak dále.
Bude ti smutno po spolužácích?
- Jak po kom.
- Jo.
Budete se vídat a setkávat?
- Určitě.
- Asi ano
A co byste si přály, aby bylo jiné v nové škole než tady?
- Kluci

Děkujeme za rozhovor
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Dopoledne jsme ve škole. Co děláme odpoledne? Díváme se na televizi, pracujeme na
počítači, čteme knihy, časopisy, sportujeme, pomáháme doma, zabýváme se uměleckou
činností, hrajeme společenské hry, vysedáváme někde s kamarádem nebo se připravujeme do
školy? Jakou z těchto činností se zabýváme nejvíce? To bylo téma ankety. Úkolem bylo
seřadit uvedené aktivity od čísla 1 (činnost dělám nejvíce) po číslo 9 (činností se zabývám
nejméně), čísla se nesměla opakovat.
V následujících grafech se můžete podívat na vyhodnocení ankety. Dotazníky byly rozdány
všem třídám ve škole. Vyhodnocení se nám podařilo pouze u některých tříd, neboť některé
třídní kolektivy nám ankety neodevzdaly, nebo nesprávně vyplnily. Vyhodnotili jsme každou
třídu zvlášť a níže uvedené grafy ukazují nejčastěji uváděné činnosti, které se umístili na
prvních třech místech.
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Umístění jednotlivých činností u všech zúčastněných tříd:

1. místo počítač
2. místo televize
3. místo sport
4. místo kamarádi
5. místo pomoc doma
6. místo učení
7. místo četba knih
8. místo- 9. místo umělecká činnost, společenské hry

Vyhodnocení všech tříd

Četba knih;
1%

Kamarádi; 16%
Počítač; 27%
Učení; 7%

Sport; 19%
Televize; 21%

Pomoc doma;
8%
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Ve vysokých horách daleko od lidí, uprostřed
krásného a čistého lesa byl nádherný palouček se
studánkou s pramenitou vodou. U té studánky na
zeleném paloučku se setkávala zvířátka z celého lesa.
Zvířátka sem přibíhala nejen pro vodu, ale také
popovídat si se svými lesními kamarády. U studánky
bylo vždy bezpečně. Tady také zasedala zvířecí lesní
rada, která řešila důležité věci zvířecího života.
Nebylo tomu jinak ani onoho krásného letního
odpoledne, kdy se tu opět zvířátka setkala. Při rozpravě náhle zajíc zastříhá ušima a všichni se
otočí k vysoké jedli, kde právě přisedla sojka. Sojka celá vyděšená piští na ostatní: „To si
pište, to si pište, že budou zlé časy! Já jsem viděla dělníky se sekerami a mířili k lesu. To si
pište, to si pište, bude zle!“ Všechna zvířátka zpozorněla. Zaječice klidně a rozvážně řekla:
„Nemusí být tak zle. Možná se přišli do lesa jen podívat. To lidé dělají.“
„To si pište, budou kácet, já už to viděla, přijdeme o domov, to si pište, to si pište,“ křičela
sojka.
To už ale zneklidněla i stará moudrá sova a řekla: „Já už to jednou zažila a je to možné. Bude
lepší, když se na chvíli nastěhujeme do vedlejšího lesa a uvidíme, co dál.“ Sova požádala
zvířátka, aby dala všem kamarádům na vědomí, co se děje. Hlavně ať na nikoho
nezapomenou, ať také starým a nemocným pomohou les opustit a ukrýt se do bezpečí. Druhý
den se všechna zvířátka začala stěhovat. Všichni si pomáhali až na jednu pyšnou a paličatou
veverku. Veverka totiž nikdy nikoho nebrala vážně, nikdy nikomu nechtěla pomáhat, starala
se jen o sebe, stále se nad někoho povyšovala, a tak neměla žádné kamarády. Ani tentokrát
nechtěla zvířátkům věřit a už vůbec nechtěla někomu pomáhat. Zalezla do svého domečku a
věnovala se své parádě. Odpoledne, když vylezla ze svého úkrytu zavolala na všechny strany:
„Ježku, ježečku“, ale nikdo se ji neozval. Byla sama. Bylo ticho a najednou se odněkud, bylo
to docela blízko, ozval strašlivý hluk. Pronikavý zvuk motorových pil, hlasité mužské hlasy
narušily klidnou lesní pohodu. Byli to lidé, kteří přišli čistit les od nemocných stromů. To
veverka ovšem nemohla vědět a měla veliký strach a vzlykala: „Kdybych poslechla ostatní,
nezůstala bych tady sama a zachránila bych si život. To je hrozné, ach, ach. “
Moudrá sova ve vedlejším lese si všimla, že umíněnou veverku za celý den nepotkala a
začala si dělat starosti. Rozhodla se, že veverku musí najít. „Veverko, veveruško,“hlasitě
volala. Ale veverka se neozývala. Nakonec se sova rozhodla odletět zpět do lesa, ze kterého
odešli. Létala sem, tam, volala, ale veverka nikde. Už se chystala na cestu zpět do nového
lesa, když pod listím uviděla vystrašenou veverku, která snad strachy ani nedýchala. „Je ti
něco?“ zeptala se sova ustaraně. „Ne, jen, jen prosím tě, odveď mě za ostatními do vedlejšího
lesa,“ prosila veverka. Sova se na ni usmála a řekla: „Odvedu, ale pod podmínkou, že už
nebudeš pyšná a paličatá.“ Veveruška souhlasila a společně se vydaly za ostatními.
Za pár týdnů lidé les opustili a zvířátka se mohla vrátit zpátky do svých domečků, které
opustila. Veverka pochopila, že sama není nic, že kamarádi a přátelé jsou spolehliví a s
pýchou se navždy rozloučila, protože ta ji málem stála život. Od té doby je veverka milá a
hodná na všechna zvířátka.
Jitka Sedláková, 7. B
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Zdrháme!.

Tak kudy se
teď vydáme?

Počkej!
Já už
nemůžu!
Já už taky sotva
funím, ale pojď.
Podíváme se po
nějaké studánce.

Půjdeme
rovně a
snad
někam
dojdeme.

Dobrý den
Kdo jste?

Holky přijdou ke studánce a tam...

Děkujeme, ta
voda ze studánky
byla moc dobrá.

Starám se o tuto studánku
a říkají mi víla Elizabeth.

A mohly
bychom se
prosím napít?

To mě těší a tady máte ode
mě dárek. Je to zvoneček a
když něco potřebovat, pak
stačí zazvonit.

Děkujeme a
nashledanou.
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Holky pokračují v cestě a přijdou do
lesa

Vidíš, ten
červený kámen?!

A támhle
je ....

To není možné...
To je krev!

Rychle,
utíkej!!!
Pomoc!

Holky utíkaly a zastavily se až
v nějakém sklepení ...

Jak jsme se sem
dostali?

Přemýšlej přece!
Četly jsme si to a nic se
nestalo.
Vzaly jsme prsten a byly
jsme fuč!

Jsem natvrdlá,
ale možná...
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Ani větu nedořekne a náhle se tu objeví...
Co jste to povídaly?
Vy máte přemisťovací
předmět?
Hned mi ho dejte! Sem
s ním nebo...!

To podivné stvoření odhodí holky hůlkou do kouta. V tom Erice však upadá kouzelný
prsten...

Pokračování příště
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Jmenuji se Jirka a moc rád jezdím na kole.
Auto jezdí na benzín, ale kolo to jezdí pomocí naší energie. Auto z výfuku vypouští různé
plyny, ale na kole vypouštíme jen vzduch z úst.
Jezdím také na snowboardu. Je to pro mě stejná zábava jako na kole, ale na snowboardu
nemůžeme sami bez pomocí lanovky vyjet do kopce a po rovince také nelze jezdit. Ale na
kole můžeme jezdit z kopce, do kopce, po rovině.
Na kole jezdím závodně za Cros Brno. Už jsem jel šest závodů. Na kole jsou závody často, na
snowboardu se tak často nekonají. Na snowboardu jsem závodil pouze jednou. A to už je
rozdíl- šest závodů, nebo jeden, nemyslíte?
A pokud i vy sportujete, tak nezapomeňte, že musíte také zdravě jíst. Já doporučuji ovesné
vločky s mlékem, špagety, zeleninu, ovoce. Nejsou zdravé hranolky a uzené maso.
Popsal jsem své dva oblíbené sporty, ale každý má rád jistě nějaký sport, třeba fotbal, plavání,
lyžování. Zkrátka každého baví něco jiného.
Jiří Dofek, 2. A
redakčně upraveno
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Říše: živočichové
Kmen: strunatci
Podkmen: obratlovci
Třída: ptáci
Podtřída: letci
Řád: srostloprstí
Čeleď: dudkovití
Rod: dudek

Dudek se vyskytuje v parcích, na loukách a v lesích. Najdeme ho ve střední a jižní Evropě a
v Asii a v Africe. V České republice se dudek vyskytuje jen zřídka. Na jaře k nám přilétá v
dubnu a odlétá v srpnu až v září. Ročně na našem území hnízdí přibližně 60 - 120 párů.
Dudek chocholatý měří 26-28cm. Má oranžově zbarvené peří, černý ocas a křídla a na hlavě
chocholku. Chocholku zvedá když je podrážděný. Jeho zpěv je slyšet jako „pu-pu-pu“.
Potrava je hmyz (kobylky). Hnízdí v dutinách stromů a nebo v hromadách kamení. V květnu
snáší do hnízda ukrytého v dutině stromu 5-10 jednobarevných zelenomodrých až žlutobílých
vajec, na kterých sedí jen samička. Doba inkubace je 16-18 dní. Mláďata samička krmí asi 22
dní. Mladí ptáci se brání proti vetřelcům tím, že na ně vystřikují své výkaly.

Jaro...
Jaro je roční období, kdy se začíná příroda opět po zimě zelenat.
Příroda nám přináší různé zkoušky, smůlu, ale i štěstí. Štěstím je, že svítí sluníčko a smůla, to
je třeba, když nám příroda donese tornádo.
Jiří Dofek, 2. A
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Tomáš Klus

Povolání: zpěvák, herec
Věk:23
Datum narození:15.5.1986
Místo narození: Třinec
Tomáš Klus se narodil 15. května 1986 v Třinci. Už jako malý
kluk s rodiči navštěvoval hudební festivaly. Slyšel zpívat Kryla,
Nohavicu nebo Plíhala. V devíti letech začal skládat první písně.
Premiérový koncert Tomáše se uskutečnil v půlce června 1995 v
panelákovém pokoji. Po vzoru velkých hvězd měl i „předskokana“. Byl jím kamarád Lukáš.
Celý svůj koncert si Tomáš nahrál na magnetofon. Duo Tomáš a Lukáš zazpívaly songy
Telefonní svědomí, Hlava učitelky na tyči.
Má rád lyžování, hokej, plavání, atletiku, střelbu, šerm a jízdu na koni. Na profesionální
úrovni se věnoval modernímu pětiboji. V roce 2002 byl jedním z členů dorosteneckého
družstva, které získalo na mistrovství Evropy v moderním pětiboji zlatou medaili. "Sport mě
dostal do Prahy a Praha k hudbě, respektive k umění jakožto života v něm," uvádí Tomáš na
svých oficiálních stránkách.
Již na střední škole ho jedna z profesorek nabádala k tomu, aby se zkusil přihlásit s takovým
hudebním talentem na DAMU. Tomáš dal na její rady a vyšlo to. Začal studovat herectví.
Můžeme ho vidět v seriálu Hop nebo trop na České televizi.
Tomáš se stejně jako dalších 85 chlapců a 137 dívek přihlásil na festival populární hudby
Czechtalent Zlín 2007. Stal se vítězem celé soutěže a to nejen u poroty, do které zasedla
například Ilona Csáková, Ondřej Soukup, Vašo Patejdl nebo Petr Malásek, ale také u diváků.
Tomášovi vyšlo jeho první CD s názvem Cesta do záhu(d)by.
„Psaní písniček je pro mě ideální protiváha k divadlu, který studuju. Jsem v nich sám za sebe,
na nic si nehraju, můžu bejt maximálně upřímnej. Navíc mě baví to, jak si lidi v textech
nacházejí svoje vlastní příběhy, který s tou mojí původní myšlenkou nemusí mít vůbec nic
společnýho. Jak si do nich projektují sami sebe a svoje osudy,“ říká Tomáš Klus.
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Ahoj kluci a holky!
Jezdíte na kole? Já ano, ale musím dávat dobrý pozor, abych nepřehlédl nějakou dopravní
značku a neudělal nehodu. A tak si raději předtím než vyjedete zopakujte dopravní značky.
Několik jsem vám jich tady připravil a pokud chcete vyhrát věcnou odměnu, tak mi napište,
co dopravní značky na obrázku znamenají. Přeji příjemnou jízdu bez karambolů a
nezapomeňte si vzít helmu! Ahoj příště.

Soutěž o ceny „Medvídkoviny pro nejmenší“ je určena pro žáky z prvního
stupně!
Neváhejte, luštěte a posílejte na schoolmagazine@email.cz,
nebo odevzdejte přímo u redakce.
Uzávěrka soutěže je: 10. června
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Vyzkoušejte si vyřešit některé příklady, které sedmáci řeší v matematické soutěži Mates.
1. Zjistěte, jak lze rozřezat kříž na 4 díly, aby z nich
bylo možno beze zbytku sestavit čtverec.

2. Obsah vyšrafovaného čtverce je 4cm2. Urči:
a) Obsah a obvod největšího čtverce.
b) Obsah největšího rovnoramenného
trojúhelníku.

3. V příznivých podmínkách se bakterie množí tak, že k dělení bakterie A dojde po 30
minutách, bakterie B po 15 min. a bakterie C po 60 min. Na začátku máme od každého
typu jednu bakterii, po 3 hodinách zničíme 3/4 bakterií B. Kolik bakterií vznikne po 6
hodinách?
4. Máte neznámé číslo. Toto číslo vydělte 5 a zapište výsledek. Původní číslo vydělte 7 a opět
zapište výsledek. Původní číslo vydělte ještě 9 a opět si zapište výsledek. Součet všech tří
podílů je 429. Jaké bylo původní číslo?

Neváhejte, přemýšlejte, řešte, luštěte a řešení posílejte na
schoolmagazine@email.cz
nebo odevzdejte přímo u redakce.
Uzávěrka soutěže je: 10. června
Výherce bude odměněn!
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Lucie Kaletová,
Strašidla na Silvrštejně
Příběh je deníkem
Aničky a Filipa, kteří
zažili neuvěřitelné
setkání s duchy a
dlouhověkým
kastelánem Prokopem.
Oba projdou
kilometry a kilometry
podzemních hradních
chodeb, aby nalezli
tělo třináctiletého
Adama ze Silvrštejna a mohli ho pohřbít k
jeho rodině. Budou vzdorovat šílené
bulvární novinářce Lauře, která jim chce
jejich poslání překazit. Nakonec, i za cenu
ohrožení vlastního života, vypátrají
skutečného viníka vyvraždění rodu
Silvrštejnských a přesvědčí se, že nemožné
je možné.

Erich Kästner,
Luisa a Lotka
Příběh dvou
devítiletých dívek
Luisy a Lotky, které
se náhodně poznají o
prázdninách na táboře.
Dívky zjistí, že jsou
dvojčata, která žila po
rozvodu rodičů
odděleně. Na táboře se
dohodnou na záměně.
Každá odjíždí k
druhému rodiči, což má za následek řadu
humorných a spletitých situací. Luisa a
Lotka jsou sice stejná děvčata, ale přece
jen je každá jiná.

Petr Horký, Miroslav Náplava,
Honba za obřím
červem a jiná
dobrodružství

Lenka Ničková,
Adriana Skálová,
Příběhy stromů
Působivé příběhy vycházejí vždy z ducha
příslušného stromu
a přinášejí čtenářům
radost a poučení.
Vznikly tak
alegorické bajky podobenství nikoli
ze života zvířat, ale
rostlin.

Dva zkušení
cestovatelé, kteří
sjezdili víc než
půlku světa a
spolupracovali
například s
Miroslavem Zikmundem či Thorem
Heyerdahlem, vyprávějí o napínavých a
doslova i přeneseně „horkých“ chvilkách,
jež při svých cestách zažili. Doplněno
fotografiemi z cest a komiksovými
minipříběhy
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Pro zasmání
Baví se Němec, Američan a Čech, kdo má lepší auta.
Němec: „My máme tak dobrý auta, že když zapomenou zamknout,
za pár vteřin se rozhouká alarm.“
Američan: „To nic není, to když my zapomeneme zamknout
auto, za pár vteřin se zamkne samo.“
Čech: „To u nás, když zapomenou zamknout auto, za pár vteřin se stane neviditelným.“
„Od té doby, co jsem ztratil klíče od sklepa, nepadlo mezi mnou a mojí manželkou jediné slovo.“
„To se tak zlobí kvůli klíčům?“
„Ne, zůstala ve sklepě.“
„Moje manželka se věnuje humanitární pomoci, vaří bezdomovcům polévky!“
„A má nějaké výsledky?“
„A jaké! Polovina bezdomovců si už raději našla práci!“
„Kdo jste pane?“
„Chovatel norků a vynálezce.“
„A co jste vynalezl?“ „ Zkřížení norků s klokany.“
„A k čemu je to dobré?“
„Na kožichy se už nemusejí přišívat kapsy.“
Pepíček říká tatínkovi:
„Tati, dnes jsem se jako jediný hlásil!
„A na co se paní učitelka ptala?“
„Kdo nemá domácí úkol.“

Paní učitelka rozdává písemky.
„Jak jste poznala, že jsem opisoval od Vojty?“ diví se Pepíček.
Vojta u třetího úkolu napsal „Nevím“ a ty jsi na něj odpověděl: „Já taky“ .

Naftový miliardář přijel na Floridu a hned začal vybalovat lyže. Recepční mu
říká: „Ale pane, tady jsme na Floridě, tady žádný sníh není.“
„Vím, sníh přivezou až zítra.“

Říká Pepa manželce: „Miláčku, dnes jsem objevil něco úžasného.
Ale řeknu ti to až ráno, teď spi.“
Ráno se ptá manželka: „Co jsi objevil?“
„Novou hospodu!“
Dva veterináři úspěšně dokončili operaci slona a vychvalují se:
„Člověče Franto, já bych nečekal, že se nám tam nezatoulá žádný nástroj.“
Jo Pepo, to ani já ne, ale zajímalo by mě, kde je sestřička?
Víte proč jsou Eva a Vašek tak populární?
Protože, důchodci, si je neumějí vypálit!
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D Ě K U J E M E
Jiřímu Dofkovi z 2. B za příspěvky do časopisu.
Získává věcnou odměnu a časopis do konce roku 2009
zdarma.

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

V Ý Z V A
Redakce školního časopisu se obrací na vás všechny, kteří rádi píšete příběhy, povídky,
skládáte básničky a rádi byste svojí tvorbou udělali radost i ostatním, pak neváhejte a
pište do rubriky
Příběh
Ozvěte se:
e-mail: schoolmagazine@email.cz
Předmět: Příběh

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
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O D M Ě N A za V A Š E Č L Á N K Y
;

Redakce školního časopisu odměňuje příspěvky, které budou otištěny ve School Magazine.
Těšit se můžete na věcné odměny, ale i na jiné příjemné výhody. Vaše vlastní články,
fotografie, obrázky, apod. odevzdávejte přímo u redakce nebo posílejte na
e-mail: schoolmagazine@email.cz
Předmět: Příspěvek

Uzávěrka pro odevzdání článků je do 12. června.

22

School Magazine č. 6., školní rok 2008/ 2009

School Magazine, časopis žáků Základní školy Olešnice
Redakce: Renata Cízlová, Michaela Dědičová, Sabina Doskočilová, Alena Prudká, Adéla Ryzí,
Jitka Sedláková, Filip Šikula, David Šutera, Kateřina Švábová
Vydává: Základní škola a mateřská škola, Hliníky 108, 679 74 Olešnice
e-mail: schoolmagazine@email.cz

23

School Magazine č. 6., školní rok 2008/ 2009

24

School Magazine č. 6., školní rok 2008/ 2009

School Magazine, časopis žáků Základní školy Olešnice
Redakce: Renata Cízlová, Michaela Dědičová, Sabina Doskočilová, Alena Prudká, Adéla Ryzí,
Jitka Sedláková, Filip Šikula, David Šutera, Kateřina Švábová
Vydává: Základní škola a mateřská škola, Hliníky 108, 679 74 Olešnice
e-mail: schoolmagazine@email.cz

25

School Magazine č. 6., školní rok 2008/ 2009

26

School Magazine č. 6., školní rok 2008/ 2009

27

School Magazine č. 6., školní rok 2008/ 2009

28

School Magazine č. 6., školní rok 2008/ 2009

29

School Magazine č. 6., školní rok 2008/ 2009

30

School Magazine č. 6., školní rok 2008/ 2009

31

