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Úvodník 
Milí čtenáři školního časopisu,  
 

zdravíme vás a těší nás, že jste se rozhodli zakoupit školní časopis.  

Je sice pravda, že původně měl vzniknout časopis jedné třídy. Nakonec jsme se však rozhodli 

zachovat započatou tradici vydávání školního časopisu.       

Možná jste zaznamenali, že grafika časopisu je jiná, než jste byli zvyklí. Časopis tvoří 

nová redakční rada, a tak, jak se říká, když dva dělají totéž, není to totéž. 

Co vám v měsíčníku SchoolMagazin nabídneme k přečtení?  V rubrice Školní okénko 

poskytneme ohlédnutí za školními akcemi, kterých jsme se účastnili. Pravidelně vám budeme 

přinášet rozhovory, ankety. Najdete tady žáky vytvořené povídky, příběhy a komiks na 

pokračování. Pro všechny, kteří rádi soutěžíte, luštíte, hádáte, jsou připraveny soutěže o ceny. 

Pro zlepšení nálady si můžete přečíst rubriku Vtipy, Trapasy.  

Doufáme, že se vám School magazine bude líbit a stane se časopisem, na který se budete těšit.  
 

                                        redakce  
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_______________________________________ 

 
    Povídání o knížkách 
Dne 10. 4. se uskutečnila beseda se 
spisovatelkou Jarmilou Dědkovou.  
Paní Dědková nám svým vyprávěním přiblížila, 
práci spisovatelky, proces vzniku knihy a na 
ukázku nám samozřejmě přinesla několik svých 
knih (Natálie a princ, Slunce pro čokoládovou 
holku, Popelčin valčík, ...). Prostor byl dán také 
dotazům. A co jsme se dozvěděli?  

Knihy začala psát, když přečetla doma celou knihovnu a už neměla co číst. 
Jako malá holka si psala pohádky, jednou prý zkusila i horor, ale poznala, 
že to není to pravé, a tak nakonec skončila u románů (především pro 
děvčata). Kritika jí dělala její sestra. Knihy vydává vydavatelství Víkend.   
  
 
___________________________________________________________ 
 
 

       Beseda o (ne)kouření 
V pátek 18.4.  proběhla beseda o (ne)kouření. 
Besedu vedla paní Černá z centra volného času 
v Brně Lužánkách. Nejdřív nás čekal rozhovor o 
kouření. Po rozhovoru jsme se rozdělili do skupin, 
sepisovali, čím škodí kouření a jednotlivé body 
probírali. Dozvěděli jsme se, jak vypadá dehet, 
povídali jsme si rakovinotvorných látkách a čím 
vším kouření škodí. Nakonec jsme si zasoutěžili a 

mohli si vybrat odměnu.  

 
  
 

Reklamní trik: 
Tak chutná Amerika. 
Budeš svobodný. 
Poznáš svět, budeš světový. 
 
Skutečnost: 
Snáze se zadýcháš, onemocníš. 
Budeš závislý. 
Utratíš peníze. 
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Tak to jsou slova paní učitelky Němečkové, kterou jsme požádali o rozhovor.  
Možná to vidíme, ale raději si to ještě přečtěme.    
 
Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 
Chtěla jsem být cukrářka, nebo učitelka 
 
Nakonec jste učitelka. Bránili Vám v tom Vaši rodiče, nebo si Vás nevšímali a bylo 
jim to jedno, či naopak Vás v tom podporovali? 
Rodiče mně vždy drží pěsti a přispívají k tomu, abych dosáhla svých cílů.   
                                     
Proč jste jí vlastně chtěla být? 
Chtěla jsem, abych se vyvarovala chyb, které učitelé dělali a nám žákům se to nelíbilo. A tak 
jsem si říkala: „Kdybych byla učitelka, toto bych určitě nikdy neudělala, písemky bych žákům 
ohlásila a ještě skoro přesně řekla, co tam bude...“ Měla jsem v úmyslu psát si deníček, do 
kterého bych si všechny učitelské „nepravosti“ vůči nám žákům zapisovala, abych, až 
jednou..., se toho vyvarovala. K sepsání deníčku však nikdy nedošlo, a tak to dopadlo, ale to 
už vidíte vy sami nejlépe...  
 
Jak se Vám líbí na naší škole? 
Zkrátka jsem tady, a tak to asi není tak nejhorší. Samozřejmě lepší to být vždycky může, ale 
také i horší.  
 
Co byste tu tedy změnila a co naopak pochválila? 
Pochválit bych mohla samotné žáky, každý je jedinečný a zřetelně mně to tady ukazují. Jsou 
to ti,  kteří mě inspirují, dávají energii.  
Myslím si, že je třeba stále něco vylepšovat, abychom mohli ještě zvýšit kvalitu školy. 
Domnívám se, že mít dobrou školu a chtít něco měnit, není záležitostí jednoho člověka, ale 
jde o spolupráci všech pedagogů a o vytváření zázemí, ve kterém je ochota a soudržnost, a 
pak teprve nějaké změny budou moci být rychlé a hlavně efektivní. Je nutné, abychom 
zlepšovali své jednání, vzájemnou komunikaci, abychom dokázali naslouchat jeden druhému, 
abychom si stanovili jasné cíle.  
 
Cítila jste se ve škole úplně v nesnázích, že jste nevěděla, co máte dělat? 
Úplně v nesnázích? Tak to jsem snad ještě nezažila a doufám, že mě to ani nepotká. Vždy 
musí být nějaké řešení a já doufám, že bych ho našla.   
 
Vadí Vám, že jste učitelkou, chtěla byste teď být něčím jiným? 
Toto povolání mě baví a jsem ráda, že ho mohu dělat.   
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Do které země byste se chtěla podívat? 
Do Řecka, do Egypta.   
A proč? 
Řecko mě láká svojí historickou kulturou, která  tam musí být patrná při každém kroku. 
V Egyptě pak monumentální památky, lidé, jiná kultura.  
Kdybyste měla možnost jet do Egypta, jela byste s někým nebo sama? 
Když cestuji, zvláště pak jedná-li se o zahraničí, tak jezdím nejraději bez zprostředkování 
cestovních kanceláří a sama. Sama si musím vše zajistit, sama se musím umět domluvit  
a díky tomu mám větší možnost procvičit si jazyk, navázat kontakty, lépe vše pozorovat  
a poznat. Samozřejmě, že až pak někde jsem, tak si říkám, kdyby to tak viděli a zažili...  
 
 
 
 

 
 

 
Pro náš rozhovor jsme si vybrali paní, která se stará o to, abychom si v poledne po náročných 
písemkách ten školní život trochu osolili, opepřili či osladili, zkrátka vše zajedli chutným 
školním obědem.  
Ano, správně- na dotazy odpovídala- paní kuchařka- Iva Ježová.   
Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 
Kadeřnicí. 
Jak se Vám líbí nové vybavení kuchyně? 
Pohledně pěkné, je to velká změna. 
Vaříte ráda? 
Ano. 
Jak dlouho vaříte ve škole? 
19 let. 
Co by se podle Vás mohlo zlepšit v jídelně? 
Doba a plynulost vydávání. 
Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 
Všechna zeleninová jídla. 
Jaké máte ráda pití? 
Nealko. 
Co ráda děláte ve volném čase? 
Pěší turistika, jízda na kole, práce na zahradě. 
Jaké máte ráda zvíře? 
Kočky.  

 
 

Děkujeme paní učitelce a paní kuchařce za rozhovor 
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Jednou jsme přijeli z divadla a zastavili na parkovišti, které je  asi kilometr 

od mého domu. 
Najednou u mě zastavila zelená fabie,  říkám si: "Paráda,  

přijel pro mě taťka." Otevřu dveře, nasednu 
a říkám "Ahoj tati, co tu děláš?", podívám se na řidiče, a on to byl nějaký 

cizí chlap!! Hrklo ve mně a rychle jsem vystoupil a pádil pryč. 
 

Šla jsem se psem na procházku a začalo se mi chtít na „velkou“. Rychle 
jsem se poohlížela po nějakém listnatém stromu, protože jsem s sebou neměla ani papírové 

kapesníčky. Všude samé smrky..a hurá buk! Když jsem vykonala potřebu a vše zamaskovala, 
všimla jsem si, že jsem "to" udělala přímo pod posedem. Toho jsem si předtím bohužel 
nevšimla. Samozřejmě jsem nevěděla ani o hajném, který na posedu seděl a celou moji 

akcičku měl na očích. Hajný se poťouchle usmíval a já vzala nohy na ramena. … 

  
 

Jednou mi bylo ve škole strašně špatně a o přestávce se mi  
chtělo zvracet. Tak jsem běžela na 

záchod, ve spěchu jsem narazila do spolužáka, který se zeptal, co se děje. Ve snaze mu to 
sdělit, jsem otevřela pusu, no a už to bylo venku...  

   
 
Ve škole se jedna naše učitelka na chodbě bavila s žákem, který  nosí silné dioptrie a s očima 
měl jít na operaci. A najednou ten žák povídá „Paní učitelko, máte každou ponožku jinou.“ 

 
 

Byl jsem s kamarádkou na pouti, šli jsme na náš  
nejoblíbenější kolotoč-megastár, vedle mě si seděla blonďatá starší paní. Byl  

velký vítr, a tak když jsme se rozjeli, té paní uletěla paruka! A co bylo  
ještě lepší- přistála na hlavě mému kamarádovi, který byl na  

labutích.  
 

 
 
 
 
                                                                                                                 některé trapasy byly čerpány z internetu 
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Byla jedna žena, která se jmenovala Linda. Měla přítele, který se jmenoval John. On nebydlel 
s Lindou, ale sám v malé vesničce jménem Alley. Linda bydlela ve velkém městě, které se 
jmenovalo King city. Měli to k sobě hodně daleko, a tak někdy jezdila Linda za Johnem a 
jindy zase John za ní. Vždycky když dával John Lindě dárek, tak to byly perly a ty Linda 
přímo milovala. John měl moc rád děti a chtěl mít i svoje, ale Linda nemohla mít děti. Ale i 
bez dětí se dá život zvládnout. Jednou šli Linda  a John na večeři do restaurace, která se 
jmenovala Perla. Byly v ní vystaveny ty nejvzácnější perly na světě. Linda úžasem omdlela. 
Ale za chvíli se vzpamatovala a znovu koukala na tu krásu. Potom si objednali dobré jídlo a 
přílohou byly samozřejmě perly. Dojedly jídlo a Linda jakoby blouznila. Pořád dokola říkala 
„Království perel, Království perel, Království perel,…“ A najednou usnula. John ji zanesl 
zpátky domů. Byli ve městě,  a tak na ně všichni koukali jak na blázny. Zdálo se jí, že je 
v Království perel. Všichni ji vítali a oslavovali. Místo lidí byly perly. Všichni jí říkali, jak se 
jmenují, ale Linda slyšela jen,,Království perel, Království perel,…“ 
Potom si řekla,,Už dost! “ a uvědomila si  že je ve snu. Šla si hrát s perlovými dětmi. Na večer 
jim babička Perlička vyprávěla pohádku o zlé čarodějnici Perlomíře, která jedla všechna 
perlátka. Jednou k ní přišel starý a zlý čaroděj Perloděj a spoleně líčili pasti na perlátka. Až 
jednou se z nebe ozval hlas, který jim řekl,,Co jste to udělali,teď není na světě ani jedno 
perlátko. Zaklínám vás ve žraloky!“ Jen to hlas 
dořekl, Perloděj a Perlodějka se stali žraloky. 
Když děti usnuly, šla babička Perlička za 
Lindou a zeptala se jí, co ji trápí. Linda 
odpověděla: ,,No, víte,  já nemohu mít děti a 
můj přítel John by si moc dítě přál a já také.“ 
Babička Perlička se zamyslela a řekla jí ,,Lindo 
běž si lehnout, však já něco přes noc vymyslím.  
Teď ale zpět do „reality“. John se o Lindu moc 
bál a protože nevěděl, kde je, vyhlásil policejní 
pátrání. Mezitím v Království perel bylo ráno a 
babička Perlička řekla Lindě: ,,Běž k té truhle 
s perlami a naber si perel tolik, kolik chceš mít 
dětí.“ Linda si nabrala pět perel. Babička jí 
znovu řekla, teď opakuj tuto větu: „Prosím chci 
perly v děti proměniti, staň již se!“ a najednou 
se Linda objevila v ložnici a vedle ní stálo pět 
dětí. Linda je všechny objala a zjistila, že to 
nebyl jen sen, ale nějaká prapodivná skutečnost. 
Za chvíli přišel John. Zbývalo jim jen vymyslet 
jména. A tak nejstaršímu chlapci, který měl již 
tři roky daly jméno John, mladší dvouroční byl 
Harry a ještě tu byla roční trojčata Kate, Jane a Elizabeth. 
 
    
 



 11 

 



 12 

 

 

Tak co říkáte na dětskou soutěž krásy? 
Zdá se vám to neuvěřitelné, že již tyto malé 

děti mohou být tak nastrojené a 
namalované? 

No, ale jak vidíte i to je možné... 
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LAURA(5) (Renata Procházková)                                 TOBIÁŠ (5) (Jiří Dofek)  
Laura je dlouho zamilovaná                                   je dlouho zamilovaný do Laury 
do Tobiáše, ale má strach mu 
                   to říct….. 

           SYLVA(5) (Simona Ryzí)                                AMANDA (4)(Alice Dofková)                
Je nejlepší kamarádka Laury a Amandy.                     Je kamarádka Laury a Sylvy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAX(4)(Jaroslav Procházka) 
Je nejlepší kamarád Tobiáše a rád provokuje holky…. 
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Je ráno a Amanda, Sylva a Laura jsou ve školce a hrají si s panenkami… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Za chvíli přijdou kluci a začnou holky zlobit…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kluci s holkami se nakonec dohodnou, že si budou hrát na rodinu… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za chvíli řekne Tobiáš Lau ře,  jestli by s ním nešla o kousek dál, že jí pot řebuje n ěco důležitého 
říct….. 
 
                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

Jak se 
dnes 
máte? 

Dobře.  

Já taky 
dobře. 

Ahoj holky, 
vy si hrajete 
s panenkami? 

Čau 
holky 

Kluci pojďte 
si s námi 
hrát… 

Jo pojďte 
si hrát! 
 

Já s Tobiášem budeme 
rodiče a vy naše děti 

jo? 
 jo? 

Tak 
jo. 

Lauro, chtěl jsem ti 
říci, že tě mám moc 

rád. 

Taky tě mám 
moc ráda. 
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Překážky jsou na to, aby se zdolávaly a ne aby se přeskakovaly, či dokonce podlézaly. 

 
 
Příznivé dny: úterý, sobota, neděle 

Nepříznivý den: pondělí 

Čísla: 1, 7, 13, 47 

Barva: červená 

Kameny: diamant, ametyst, granát, rubín 

Zvířata: ovce, pes, skřivánek, vlaštovka, orel 

Rostliny: tulipán, karafiát, kopřiva 

Charakter: cholerik 

 

Beran je první znamení zvěrokruhu. Jeho vládnoucí planetou je Mars. Lidé pod vlivem této 
planety jdou bez jakéhokoliv zakolísání či nerozhodnosti rovnou k věci. Jsou velmi upřímní, 
přátelští a rozhodně netrpí nedostatkem energie. Její přebytek by proto měli vložit do sportu, 
kde se často stávají nejlepšími a slavnými. Berani si jsou vědomi svojí síly a průbojnosti. 
Jakmile se však dostanou na výsluní, lehce se může stát, že zpyšní a začnou se vychvalovat 
svými úspěchy. Můžou dosáhnou významného postavení, ale lehce, většinou vlastní vinou, 
ztroskotají. Beran vnímá pouze sám sebe. Snaží se za každou cenu prosadit svoje názory, 
čímž se často dostane do sporu s okolím. Radši pracuje sám než v kolektivu. Většinou 
všechno rychle pochopí, vyzná se snadno ve všech profesích. Vlastní potřeby mají přednost, 
ale i tak dokáže být nejdobrosrdečnějším a nejštědřejším ze všech znamení. Není krutý. 
Miluje galantnost, ochranářství a dokáže se zamiloval jako málokdo. Berani milují zábavu a 
tanec. Kupodivu neradi cestují sami, ale ve skupině, kterou mohou bavit svými vtipnými 
poznámkami a do které vnesou rozjařenou náladu. Beran dokáže spřádat fantastické sny, ale 
neumí klamat. Je takový, jakého ho vidíte. Jeho typickou vlastností je upřímnost a poctivost. 
Nikdy není morálním zbabělcem, ale jakmile ho něco bolí, dokáže být pěkná padavka. Jeho 
přirozeným prostředím je dnešek. Jako realista se často brání citovým projevům. Těžko se 
smiřuje s porážkou. Nejradši bojuje hlavou, to znamená myslí. Zřídka nahromadí bohatství a 
pokud ano, je příliš zaměstnaný na to, aby se zastavil a počítal. V lásce Beranovi nejlépe 
vyhovuje spojení se Lvem, Blížencem a Střelcem. 
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Člověk je o mnoho silnější, když se spojí s humorem. 

 
Příznivé dny: středa, čtvrtek, neděle 

Nepříznivý den: úterý 

Čísla: 4, 6, 8, 22 

Barva: zelená 

Kameny: smaragd, achát, jaspis, onyx 

Zvířata: buvol, bizon, kráva, koza, koroptev, bažant, holub 

Rostliny: slunečnice, vrba, modřín, dub 

Charakter: melancholicko-flegmatický 

 

Vlastnosti Býků vytváří jejich planeta Venuše. Právě ona podporuje veselou povahu, 
dobrosrdečnost a harmonii k vytvoření pokojného domova. Lidé tohoto znamení jsou totiž 
známí svojí touhou bavit okolí, a proto se stávají vyhledávanými společníky. Býci se totiž 
snaží najít potěšení za každých okolností. Umí se nadchnout pro skvělé víno, pohlazení či 
úsměv. Každý Býk má v sobě aspoň stopu lásky k hudbě a umění. Stejně tak i opačné pohlaví 
je silně přitahuje. To však neznamená, že by se za druhém pohlaví bojovně hnali. Dávají 
přednost tomu, že k sobě lidi přitahují. Jejich typickým chováním je pasivita. Býk je spíše 
pomalý, všechno si rozmyslí. Je to převážně domácí tvor. Změna ho vyvádí z míry. Býkova 
povaha je zřídka impulsivní, ale jak se rozzuří, zničí všechno, co mu přijde do cesty. 
Důvodem jeho zuřivosti může být partnerova nevěra a nebo podraz ze strany přátel. Býci se 
pyšní hlavně silou charakteru, která se však může lehce vyústit v tvrdohlavost. Také jsou 
velmi pracovití. Dřív či později přijde Býk k majetku a obvykle si ho udrží. Váží si peněz a 
majetku tak jako rodiny, ale není lakomý. Kromě toho je však velkým nepřítelem mrhání a 
výstřednosti. Má rád všechno velké, ale praktické. Býci vynikají v matematice. Také jsou 
velmi zruční ve stavitelství. Většinou se Býk těší výbornému zdraví a velmi rád jí. V lásce 
nachází tito lidé štěstí s Rakem, Pannou, Kozorohem a Rybou.  

Slavné osobnosti ve znamení Býka:  

Fred Astaire, Barbra Streisandová, Jaroslav Hašek, Jack Nicholson, Cher Karel IV., William 
Shakespeare, Michelle Pfeifferová, Oldřich Kaiser, Jan Pavel II., Alžběta II., Petr Hapka, 
Honoré de Balzac, Ella Fitzgeraldová, Jiřina Bohdalová, Salvador Dalí, Marie Terezie, 
Dagmar Patrasová, Sigmund Freud, Audrey Hepburnová, Karel Kachyňa, Vladimír Iljič 
Lenin, Shirley Templeová, Josef Mánes  
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Jsou dva v jednom. Milují se a jeden bez druhého nemůžou žít a i tak to občas mezi nimi 

zaskřípe. 
 
Příznivé dny: čtvrtek, pátek, sobota 

Nepříznivý den: středa 

Čísla: 3, 12, 13, 23 

Barva: šedá 

Kameny: achát, malachit, diamant, opál, safír 

Zvířata: opice , liška, papoušek, mravenec, vosa 

Rostliny: máta, meduňka, pomněnka, líska, tymián 

Charakter: melancholický flegmatik 

 

Vládnoucí planetou Blíženců je Merkur. Osoby, které ovlivňuje, se vyznačují rychlým 
jednáním, jsou dobrými a pohotovými řečníky, a to i v případě, že toho o daném tématu moc 
nevědí. Blíženci jsou neodolatelní a nepředvídatelní. Velmi často mění zvyky, způsoby i 
nálady. Uvnitř nich to natolik vře, že sami nevědí, co si s sebou počít. Často přeskakují z 
jednoho zájmu na druhý a lehce se stane, že je žádný nezaujme natolik, aby u něho vydrželi. 
Můžou dělat dvě věci naráz s menším úsilím, než potřebuje většina z nás na jednu. Zuřivě 
nenávidí stereotypní a monotonní činnost. Většinou všude chodí pozdě. Mají výborný smysl 
pro humor, takt a diplomacii. Vyzařuje z nich dychtivost a okamžitě projevují přátelství. 
Většinou si vytvoří velký okruh známých. Jsou přítomni tam, kde se něco děje. Jsou velmi 
upřímní. Nesnášejí podezíravost a majetnické sklony. Jejich fantazie nezná hranic, stále se 
vznášejí v oblacích. Peníze, sláva, moc, láska a kariéra jim nikdy nestačí. Dále se ženou za 
příslibem něčeho lepšího. Většinou ovládají více jak jeden jazyk. Velmi dobře se uplatní jako 
propagační a reklamní pracovníci. V lásce si nejlépe rozumí se Lvem, Váhami a Vodnářem. 

Slavné osobnosti ve znamení Blížence:  

Bob Dylan, Marilyn Monroe, František Palacký, Clint Eastwood, Joan Collinsová, Miki 
Volek, Alexandr S. Puškin, Josephine Bakerová, Luděk Sobota, Michael Todd, Paula Abdul, 
Jiří Voskovec, Paul Gaugin, Naomi Campbell, Edvard Beneš, Richard Wagner, Judy 
Garlandová, Helena Růžičková, John F. Kennedy, Královna Viktorie, Jitka Zelenková, Björn 
Borg, Francoise Saganová, Libuše Šafránková 
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Zpěvačka a herečka 

AVRIL LAVIGNE  
Datum narození : 27.09.1984 

Místo narození: Belleville, Ontario, Kanada 

Znamení: Váhy 

Avril není typickou mladou popovou princeznou, ve skutečnosti je přesný 
opak Britney Spears. Je divoká skejtařka, která má ráda punk-rokovou hudbu.  

Avril má mladší sestru a staršího bratra. Se zpěvem začala již ve dvou letech 
v místním kostelním sboru. V tomto sboru zpívala do svých deseti let. Krátce poté díky 
svému pěveckému nadání vyhrála hlavní cenu v soutěži místní rozhlasové stanice. Touto 
cenou byla cesta do Ottawy, kde si zazpívala duet se slavnou zpěvačkou Shania Twain.  
Ve svých 13 letech začala psát své vlastní 
písně a hrát na kytaru. Brzy poté nahrála 
na videokazetu své hudební výkony a 
poslala je několika nahrávacím 
společnostem. Naštěstí si jí všiml šéf 
nahrávací společnosti Arista Records 
Antonio L.A. Reid. Avril proto odjela do 
Manhattanu v New Yorku, kde z ní chtěl 
Reid udělat popovou zpěvačku klasického 
formátu. Ona však chtěla být jiná, chtěla 
být umělcem, který je spojen s tvořením 
písní, jež zpívá. Proto se Avril rozhodla 
odjet na západní pobřeží do Los Angeles. 
Zde se spojila s vydavatelstvím Nettwerk 
Managementem a producentem/skladatelem Cliffem Magnessem. To jí nechalo zcela volnou 
ruku a texty si proto Avril píše sama.  

Spolu s Cliffem dokončili singl Complicated, který se stal ihned velkým hitem, jež válcoval 
žebříčky všech možných hitparád. Tento úspěch byl obrovský a Avril nazpívala debutové 
album "Let Go" (2002). Pět týdnů po vydání se stalo platinovým a jeho úspěch i nadále rostl.  

Avril zpívá se svou kapelou, kterou tvoří bubeník Matthew Brann, baskytarista Mark 
Spicoluk, kytaristi Jesse Colburn a Evan Taubenfeld. Své celosvětové turné začala prvními 
návštěvami Japonska, Evropy a v Austrálie. V roce 2004 produkovala svoje album "Under 
My Skin", na kterém opět ukázala svůj talent. 
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Soutěž o ceny 
Vyřešte a vyhrajte!!! 

 
 

Sudoku 
Pravidla  
Do prázdných políček doplňujete číslice 
od 1 do 9 a přitom musíte dodržet 
následující tři pravidla:  
- ve všech čtvercích 3 x 3 musí být 
všechny číslice od 1 do 9, 
- v každém řádku musí být všechny 
číslice od 1 do 9, 
- V každém sloupci musí být všechny 
číslice od 1 do 9 
 
Správné odpovědi budou zařazeni do 
slosování a výherce odměníme!!! 
Luštěte a řešení posílejte na  
schoolmagazine@email.cz , nebo odevzdejte u redakce.  
Nezapomeňte se podepsat a napsat třídu, do které chodíte! 

                        
Test  

Jak vyřešit test? 
Každá otázka má jednu správnou odpověď. U správné odpovědi je jedno písmeno. Pište si je 
po řadě a nakonec vám vyjde řešení, které odešlete na schoolmagazine@email.cz nebo nám 
jej odevzdáte v redakci…  
Opět se hraje o ceny!!! Nezapomeňte se podepsat a napsat třídu, do které chodíte 
 
1. Anglicky modrá black(A), bleu(K), blue(C) 
2. Slovensky pohádka rozprávka(L), pohádka(S), pohadiotka(O) 
3. Hlavní město Švýcarska Bern(A), Praha(U), Oslo(E) 
4. Jak se jmenuje p.uč.Něměčková Helena(R), Jana(D), Lenka(S) 
5. Kolik je 15+15 25(J), 30(S), 35(M) 
6. Co je správně:  v_dět  vydět(T), vjedět(K), vidět(M) 
7. Jak se jmenuje p.uč. Habanec    Petr(I), Pavel(A), Milan(D) 
8. Jaký předmět není na 2 stupni na naší škole 
Přírodověda(G), Pracovní činnosti(K), Fyzika(J) 
9. Kdo odešel v loňském roce z učitelů p.uč.Žílová(J), p.uč.Mistrová(K), p.uč.Girglová(A) 
10. Kolikáté vydání je tenhle časopis 7(D), 3(G), 1(Z) 
11. Kolik je na škole učitelů (mužů) 6(I), 8(K), 5(A) 
12. Jaký jsme typ člověka homo habilis(P), homo sapiens sapiens(N), homo sapiens(R) 
13. Od které třídy je chemie 6(P), 8(E), 7(A) 
 

Neváhejte, luštěte a posílejte na schoolmagazine@email.cz, 
nebo odevzdejte přímo u redakce 

NEZAPOMEŇTE SE PODEPSAT A NAPSAT TŘÍDU!  
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Paní učitelka ve škole:  
Děti, řekněte mi nějakou větu se slovem ananas.  

Anička se přihlásí a řekne:  
"Ananas je žlutý."  

Maruška se také přihlásí a řekne:  
"Ananas je dobrý."  

Pepíček se přihlásí a řekne:  
"Tata šel do hospody, a na nas se vykašlal." 

„M ůžu být potrestán za něco, co jsem neudělal?“ ptá se Pepíček paní učitelky. „To v žádném 
případě!!" řekne učitelka. „Tak to je dobře. Já si totiž neudělal domácí úkol.“ 

Jsou dva hadi a jeden povídá druhému: 
"Ty, Franto, jsme my jedovatí hadi?" 

"Ne, proč?" 
"Uf, to se mi ulevilo, protože já jsem se před chvilkou 

kousl do jazyka." 

Potká chroust mravence, který je celý ofáčovaný. 
"Cos dělal?" 

"Ale, tuhle večer jsem šel domů a vidím světýlko. Tak si říkám - a, 
světluška, skočím na ni a užiju si. No, jenže to nebyla světluška, 

ale někdo tam odhodil vajgl!" 
 

Jak jezdí normální člověk výtahem do třináctého patra? 
No přece zmáčkne 13. 

A jak jezdí do třináctky programátor? 
Zmáčkne 1, pak 3 a zuřivě hledá enter. 

 
Vážení cestující, právě k vám mluví kapitán letadla.  
Pokud se podíváte na levé křídlo, zjistíte,  že hoří.  

Pokud se podíváte na pravé křídlo, také zjistíte, že hoří.  
Pokud se podíváte dolů, zjistíte,  že vidíte moře.  

Ti z vás, kteří lépe vidí, uvidí na moři žlutou tečku.  
Ta tečka je záchranný člun, v tom člunu sedím já!!! 

 
"Ty takový sportovec, lyžař a piješ slivovici?" 
"Co se divíš, zítra neskáču, ale jedu slalom!" 

 
Přijde medvěd za zajíčkem: "Pojď na diskotéku:" - "Nejdu, ještě mě malého tam někdo 

zmlátí." Medvěd ho přemluví, u vchodu zajíček uvidí velblouda a uteče: "Nikam nejdu, mě 
neochráníš, podívej, jaké boule udělali koňovi!" 

 
 
 
 

 



 21 

 

V Ý Z V A 
Redakce školního časopisu se obrací na vás všechny, kteří máte  
nějaké vlastní trapné příhody, příběhy, trapasy, trapásky. 
Neváhejte a podělte se s čtenáři School magazine v rubrice 

TRAPASY 
 

Ozvěte se  
e-mail: schoolmagazine@email.cz 

heslo: trapasy 

 
 
 
 

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

povídky, skládáte básničky a rádi byste se podělili s čtenáři School magazine, pak 
neváhejte a pište do rubriky 

PŘÍBĚH  
 

Ozvěte se  
e-mail: schoolmagazine@email.cz 

heslo: příběh 

 
 
 
 

V Ý Z V A 
 

Redakce školního časopisu se obrací na všechny, kteří jste se zúčastnili akce 
pořádané školou. Neváhejte a sdělte své postřehy čtenářům School magazine 

v rubrice 

ŠKOLNÍ OKÉNKO 
 

Ozvěte se  
e-mail: schoolmagazine@email.cz 

heslo: školní okénko 
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V Ý Z V A 
 

Redakce školního časopisu vám nabízí účast v soutěžích o ceny v rubrice  

SOUTĚŽ  
V tomto čísle můžete zkusit svůj úspěch  při luštění sudoku a v testu.  

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

e-mail: schoolmagazine@email.cz 
heslo: soutěž 


