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ÚVODNÍK 

Milý čtenáři,  

opět je tu školní časopis SchoolMagazine.  

V letošním školním roce je to sice teprve první číslo. Avšak my jsme již od října poctivě 

pracovali, zjišťovali jsme nové informace, četli články, debatovali a učili se nové triky na 

počítači, a tak jsme veškeré dění zaznamenávali a věříme, že školní časopis vás nezklame.  

V časopise máme nové redaktorky z prvního stupně, které se vám představují na následující 

straně. Dále vám k přečtení doporučujeme Školní okénko, kde se dozvíte, co se na škole 

konalo. Jak se deváťákům podařilo napsat fejeton, můžete sami zhodnotit, když si přečtete 

rubriku Příběh. V časopise jsme zachovali i nadále oblíbené rubriky Zvíře, Hudbu a pro 

zasmání Vtipy. Pokud vás zachvátila mánie gumičkování, pak se zúčastněte vyhlášené 

soutěže v této oblasti, více se dočtete v rubrice Soutěž.   

Potěší nás, když náš časopis budete rádi číst, ale také velmi rádi uvítáme, pokud nám napíšete 

vlastní článek či nás upozorníte na akci, které se účastníte.  

Přejeme příjemné čtení a krásné odpočinkové jarní prázdniny! 

Redakce SchoolMagazine 
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Nové redaktorky SchoolMagazine se představují 
 

Ahoj, já jsem Vendulka. Narodila jsem se 22. 12. 2005.  

Chodila jsem do školky, kde mě to velmi bavilo. A tady jsem poznala Jolanku, která má doma 

králíka Lentila  a skáče s ním králičí hop. Doma bych chtěla taky králíčka, ale nemůžu ho mít, 

ale mám dva křečky a psa jménem Artuška, o které se poctivě starám.  

Nyní chodím do třetí třídy a mezi mé nejlepší kamarády patří Jolanka, Maruška, Danča, 

Evička, Šárka, Čokodyk,  Áďa, Andrejka, Vendulka, Jarek (Lampa), Iva, Martin (Coufal) a 

Milda. Martin mi často bere telefon, mám Samsung! Já ho za to kopu. Baví mě navštěvovat 

Marušku s Dančou. A co víc o sobě? Snad už jen, že jsem velmi hodná malá holčička :)  

 

Ahoj, já jsem nová redaktorka Jolanka. Baví mě jízda na koni, běhání, králičí hop, plavání, 

bruslení a lyžování. Doma mám králíka Lentila, psa jménem Arny, zebřičku (ptáčka) jménem 

Mráčka a kocourka Mourka. O svá zvířata se ráda starám.   

Mám také spoustu kamarádů, mezi které patří Danča, Maruška, Vendulka, Milda, Jarek, 

Evička, Áďa a mnoho dalších. S kamarády si užívám spoustu zábavy. S Vendulkou např. 

točíme videa na youtube  . 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Redakce SchoolMagazine:  
 Andrea, Áďa, Danka, Maruška, Jára,  

Vendulka, Jolanka 
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ŠKOLNÍ OKÉNKO 

Setkávání s prvňáčky 
Na naší škole je zvykem, že žáci devátého 

ročníku vždy 1. září uvítají nejmladší žáky na 

škole, tedy prvňáčky. 

V letošním školním roce tento zářijový úkol 

čekal na nás. Malým školákům jsme popřáli, 

aby se jim ve škole líbilo, dobře se učili a 

předali jsme jim a jejich rodičům kytičku. 

Ale abychom nezůstali pouze u přivítání, 

domluvili jsme se, že s prvňáčky tento rok 

budeme prožívat častěji. Každý deváťák si 

vybral jednoho prvňáčka 

(někteří i více), o kterého 

bude během roku „pečovat“.   

V měsíci říjnu jsme prvňáčky 

pozvali do naší třídy 9. A. Ve 

třídě jsme žáčkům předali 

námi vyrobené přání, 

vzájemně se blíže seznámili a 

povykládali si.  

Ve vánočním čase jsme si 

připravili krátké pásmo koled a šli 

si s prvňáčky zazpívat. Od září si malí 

školáci na nás i školní povinnosti zvykli, pořádně se již „otrkali“, a tak nás přivítali 

s  nadšením a zpěv koled byl radostný pro obě strany. Jsme rádi, že se školáčkům ve škole líbí 

a už se zase těšíme na další společné setkání.  
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Beseda s Afričanem 
V pondělí 6. října se žáci osmých a 

devátých tříd zúčastnili povídání 

o Africe. Vyprávět nám přišel 

bývalý žák naší školy Jan 

Novotný a rodilý Keňan Moses 

Muthaka (Mojžíš). Honza nám o 

svém pobytu v Keni vykládal již 

na jaře, a tak se tentokrát 

hlavním vypravěčem stal Mojžíš. 

Mojžíš pochází ze střední Keni z 

vesnice Gitugu a má 10 

sourozenců. Nyní žije v Nairobi a snaží 

se pomáhat chudým lidem.  

Díky promítaným fotografiím a Mojžíšově vyprávění jsme měli možnost nahlédnout do 

největšího slumu v Africe, kterým je slum Kibera. Zde na rozloze 2,5 km
2
 žije kolem 1,5 

milionu lidí v plechových přístřešcích s hliněnou podlahou.  Voda je potrubím přivedena jen 

do několika míst, a tak se musí donášet v kbelících. Kanalizace není zřízena, mezi „domky“ 

protékají stoky odpadků, které se všude povalují. Je pro nás neuvěřitelné, v jakých 

podmínkách zde lidé musí a dokáží žít. Kvůli nedostatečné hygieně se také hodně šíří nemoci, 

a proto i úmrtnost obyvatel je vysoká. Kolem 8% Keňanů je HIV pozitivních.  Za pomoci 

sponzorů se daří budovat ve slumu jednoduchá centra. V Keni se po mnoho let skupina lidí 

snažila o postavení školy uprostřed slumu, v září 2014 se tady podařilo vystavět první budovu 

polytechnické střední školy. Škola by měla pomoci se vzděláním chudých obyvatel a vytvořit 

kvalifikovanou pracovní sílu, díky které by pak mohl vzniknout jednoduchý průmysl. Mojžíš 

tak umožňuje dětem dosáhnout na nějaké vzdělání, učí je základům podnikání, dospělé 

podporuje při rozjezdu jejich vlastního byznysu. Ne každý má však nadání, aby mohl 

studovat. Pro ně například Mojžíš shání kolo, motorku, či káru, aby se mohli živit přepravou 

zemědělských plodin od výrobců do obchodů. Podporuje také několik dětí v Gitugu, zajištuje 

jim školní poplatky a deset chlapců z ulice ubytoval na farmě u své matky. Tito chlapci zde 

pomáhají s prací na čajové plantáži a starají se o zvířata.  

Mojžíš se snaží místním lidem ukázat způsoby, jak se mohou vhodně postarat sami o sebe a 

uživit se prací vlastních rukou. Taková věc dokáže změnit život několika desetitisícům lidí 

žijících v chudých poměrech.                                                                          Jára 



6 
 

Povídání o Karlu Krylovi 
Opět za námi zavítal zpěvák pan 

Ziggy Horváth. Tentokrát nám 

vyprávěl o sovětském režimu, 

ale i o jednom z hlavních 

aktérů Karlu Krylovi, který se s 

kytarou a se svými písničkami 

postavil proti režimu. 

Když Karel Kryl začínal hrát 

svoje písničky, nikdo netušil, 

že to dotáhne tak daleko, že 

lidé budou jeho protestsongové 

písničky zbožňovat a Karla Kryla 

milovat. Jeho první deska byla vydána 

půl roku po invazi sovětských tanků, její titulní písnička „Bratříčku, zavírej vrátka“ vznikla 

prý naprosto spontánně v noci 22. srpna 1968, jako okamžitá reakce na vpád vojsk Varšavské 

smlouvy do Československa. Karel Kryl byl však po celém Československu pronásledován 

jednotkami STB. Karel Kryl byl i několikrát zrazen svými přáteli, včetně Václava Havla, jeho 

dlouhodobého přítele. Nakonec 9. září 1969 emigroval do Německa a usadil se Mnichově. 

Tady začal pracovat v rádiu Svobodná Evropa.  

Po protestech, kdy se u nás komunistický režim začínal rozpadat, se Karel Kryl vracel do 

Československa, aby se rozloučil se svojí nemocnou maminkou. Maminku však již nezastihl, 

zemřela pár dní před jeho příjezdem.  Ale i přes její smrt Karel Kryl tvrdil, že to byl 

nejkrásnější týden v jeho životě.  

Karlův sen o rozpadu režimu v Československu se splnil, avšak on již roku 1994 v Mnichově 

umírá na srdeční příhodu.  Doktor, který ho ošetřoval, řekl: „Infarkt nebyl silný, dal se přežít, 

ale vůle přežít ho nebyla.“ 

Můžeme děkovat těm lidem, kteří se postavili proti totalitě a bojovali za svobodu. Díky nim 

nyní můžeme žít v demokracii a ona doba je pro nás mladé úsekem dějin, který známe naštěstí 

pouze z vyprávění a věříme, že již nikdy něco takového nepřijde. 

Povídání doprovázené písněmi Karla Kryla v podání Ziggy Horvátha bylo velmi poutavé. 

Děkujeme Vám, pane Horváthe, že jste se za námi opět přijel podívat a předal nám další 

cenné informace! 

Jára 
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Výstava 
Dne 27. 11. 2014 jsme se my deváťáci 

zúčastnili výstavy, která nám přiblížila 

podstatu systému obchodu fair trade,  

negativní  důsledky těžby drahých kovů, 

zpracování textilu v Asii a podobně.   

Na výstavu jsme se šli podívat druhou a 

třetí vyučovací hodinu a byli jsme moc 

rádi, že nemáme matematiku a češtinu. 

Výstavu jsme si nejprve prošli s paní 

učitelkou, která nám ke každé expozici 

pověděla nejdůležitější informace a nějaké 

zajímavosti. Pak jsme se rozdělili na 

skupiny, každá skupina dostala za úkol 

jedno stanoviště, na kterém měla splnit 

zadané úkoly, zjistit další informace a poté 

to sdělit ostatním.  Dozvěděli jsme se například, 

jaké nepříznivé podmínky jsou v asijských továrnách, jak se zde vyrábí námi oblíbené džíny a 

že pouze 0,4%  z jejich konečné ceny dostane výrobce. Viděli jsme souvislosti mezi 

pěstováním bavlny a ekologickými problémy v oblasti Aralského jezera. Po vypátrání 

bezpečnostního kódu se nám podařilo otevřít mobil v nadživotní velikosti a spatřili jsme, jaké 

vzácné kovy obsahuje a uvědomovali jsme si, jak rozvoj moderních technologií a spotřeba 

elektroniky může být jinde důvodem k válečnému konfliktu. Počítali jsme, kolik peněz získá 

pěstitel, zpracovatel kakaových bobů a prodejce čokolády, když si koupíme čokoládu fair 

trade a běžnou komerční čokoládu.  Zjistily jsme, že v Indii je nedostatek vody kvůli výrobě 

Coca Coly, Evropan průměrně spotřebuje 14 kg oblečení za rok, přičemž na výrobu 1 kg 

oblečení je potřeba 10000 litrů vody a další zajímavosti.  

Tato výstava byla pěkně zpracovaná, poučná a v žádném případě jsme se při ní nenudili.   

Mája 
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Plavání 
 Jak probíhá plavání třeťáků?  

Nejprve jsme ukázali, jak každý umíme plavat. Poté jsme 

byli seřazeni do skupin. Já jsem byla přiřazena ke skupině 

mořských koníků, kamarádka Jolanka je velryba, někdo je 

zase chobotnička, jiný rybička. Na plavání se budeme učit 

různé styly. Teď ale trénujeme prsa a kraba. Také skáčeme do vody a pak plaveme na druhou 

stranu. A právě při skákání jsem se škrábla o kanálek. Pak už jsem nemohla plavat, tak jsem 

se převlékla a paní učitelka mně koupila Kofolu, mňam.  

Už se moc těším na další hodinu plavání. Plavat je zkrátka super! 

Vedulka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



9 
 

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU ALENOU 

HOFÍRKOVOU 

Jak se Vám učí na této škole a baví Vás učit? 

Zatím velmi dobře. Ano, baví. 

Co nejraději učíte? 

Oba mé předměty mě baví učit nastejno, konkrétní učivo se posuzuje špatně, zatím jsem toho 

moc neodučila. 

Stala se Vám už někdy nějaká chemická nehoda? 

A jéje :-) 

Jsou na Vás žáci hodní? 

Ano. 

Jaká třída je podle Vás nejhodnější? 

Mohu posuzovat jen ty třídy, ve kterých učím. Z nich se mi jeví 6. A jako nejhodnější. 

Co vás vedlo k tomu stát se učitelkou? 

Nikdy jsem učitelkou být nechtěla. Na střední škole mě bavila jak biologie, tak chemie, 

nedokázala jsem se mezi nimi rozhodnou, a tak jsem šla studovat dvouoborové studium těchto 

předmětů, jehož součástí bylo i pedagogické minimum. Během studia jsem absolvovala praxi 

na střední škole, během níž jsem, ku svému vlastnímu překvapení, zjistila, že práce s dětmi 

mě velmi baví. A když si k tomu připočtete dva měsíce dovolené :-). 

Víme, že učíte i na gymnáziu v Poličce. Kde to máte raději, v Olešnici nebo v Poličce?  

Na tuto otázku vám nemohu jednoznačně odpovědět, nejen že se jedná o jiné typy škol, ale 

jsou s nimi spojeny i mé osobní zážitky z dob studií, které stále převažují nad posouzením 

pracovním. 

Chutnají Vám obědy ve školní jídelně? 

Na obědy nechodím, ale co si tak matně vzpomínám, často jsme si chodívali přidávat. 

Jak jste se učila na základní škole? 

Myslím, že to docela šlo. 

Kde jste studovala? 

Tehdy ještě ZŠ Olešnice, posléze Gymnázium Polička a Přírodovědecká fakulta MU v Brně a 

to je zatím vše. Pachatel se vrací na místo činu :-)                

                                                                         rozhovor připravily Mája, Danka 
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Moje oblíbené místo 

(popis) 

Mé nejmilejší místo se nachází kousek za Olešnicí - rybník Pod Sekerou. Vedou k němu dvě 

cesty. Jedna horní, ta prochází Moravskou stranou přes ulici Klimentku. Dolní cesta mě k 

nádrži přivede také přes část obce Moravská strana, kolem stavebnin. Dříve jsem jezdil 

nejraději na kole, v poslední době tam chodím pěšky. Rybníček neboli spíše tůň je malá, ale to 

jí nebrání, aby plnila svůj účel – zadržet valící se vodu z olešnického Závrší. V zimních 

měsících se využívá přebytečná voda k umělému zasněžování blízkého lyžařského svahu. 

Tento ekosystém vypadá úplně obyčejně. Vždy, když na toto místo přicházím, všimnu si 

dřevěného můstku zapuštěného do vody. Odtoková hráz je menší tvořená velkými kameny. V 

těchto místech je nejvíce rákosí, řas a všeho, co ke správnému rybníku patří. U vrchní cesty je 

umístěna rozvodní skříň s elektřinou. Dno tůně tvoří kameny. Kolem horní části nádrže 

postupně narostly keře a nízké stromky, ty tak vytvářejí místo k hnízdění divokých kachen. 

Voda v něm slouží jako nádrž se stojatou vodou, a tak vytváří podmínky pro bohatý život 

všech organismů ve vodním prostředí. Od začátku jara tak mohu pozorovat život žab-řetězce 

vajíček ropuch nebo vajíčka skokanů v hroznech. Během měsíců dubna a května chodím 

pozorovat k rákosí vyvíjející se pulce až do posledního stádia- proměnu v žáby. I přes léto je 

rybníček zajímavý, a to spoustou vážek, které se objevují na hladině. Na podzim zase utichá 

život ve vodě i v její okolní přírodě.  

V Olešnici je více rybníků a rybníčků, ale tento se stal mým oblíbeným pro svůj vnitřní život. 

Pod Sekerou jsem strávil mnoho času a i v dnešní době, kdy špatně vidím, se tu cítím stále 

dobře, jako bych to tu znal zpaměti.  

Jan Nechuta, 7. A 
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200krát mrtvá zásluhou facebooku 
(fejeton) 

Chtěla jsem dnes psát fejeton na nějaké důležité téma, např. o nedostatku vajíček na 

českém trhu, výrobních závadách elektronky E537 nebo o srovnání zákeřnosti viru Zemanovy 

chřipky s ebolou.  Bohužel moje mysl byla zcela pohlcena myšlenkou na zprávu, kterou jsem 

dostala ráno na Facebook od zcela mně neznámé Lucie Kašpárkové. Ta má zřejmě velký 

zájem na mé spokojené budoucnosti. Její varování mě vyděsilo. Raději vám ho přepíšu 

v celém znění: 

„Promiň, že ti to posílám, nevěřím moc tomu, ale: Když právě začínáš číst tohle, nepřestávej 

nebo se ti stane něco špatného. Jmenuji se Djareaisy, je mi 7 let, mám blond vlasy a děsivé oči. 

Nemám nos a uši, jsem mrtvá. Pokud tohle nepošleš 15 lidem, zjevím se dnes večer u tvé postele s 

nožem a zabiju tě. Tohle NENÍ vtip! Něco dobrého se ti stane v 15:22 - někdo ti zavolá nebo k tobě 

promluví a řekne MÁM TĚ RÁD/A!!! P.S.: NEPORUŠ TO... Sorry, že ti to posílám. Posílám to ze 

strachu. Ne o sebe, ale o své blízké. Tento dopis pochází z Venezuely, byl vyslán, aby změnil tvůj život 

a udělal tě šťastnější. Pošli tento dopis 20 lidem do 96 hodin. Změny se dočkáš do 5 dnů. Alena 

Kovaříková, která to poslala 22 lidem, v losování vyhrála automobil. Erik Pražák, který tomuto 

neuvěřil, byl zavražděn a ráno ho našli rodiče v posteli a s nožem v srdci a bez očí. Bojím se o tebe a 

doufám, že tenhle "řetězák" neporušíš!“ 

Bohužel neznám Alenu ani Erika, takže informaci si nemám jak ověřit. Řekla jsem si, 
že na tom pravděpodobně nic nebude a byla jsem rozhodnutá dopis kamarádům nerozesílat. 
Prostě jsem si řekla, že je to hloupost.  Jenže když jsem šla ze školy, přesně v 15:22 hod. mi 
zazvonil mobil. Byla to mamka. Potřebovala, abych nakoupila. Rozhovor ukončila: ,, Děkuji, 
Zajíčku, mám tě ráda.“ Teď jsem opravdu začala věřit na magické kouzlo emailu. 
Představovala jsem si, jak mě moji rodiče zítřejšího rána najdou v posteli mrtvou. Kdo asi 
bude krmit mého křečka? Kdo bude venčit mého šeltiáčka Barryho? Kdo bude ujídat babičce 
buchty? Kdo se bude hádat s Emčou? Kdo bude Ádíka vyhánět od Simpsonových? Začalo se 
mi po sobě samotné stýskat. Nedovedu si představit, že nebudu se svojí milovanou rodinou. 
Nebudu vídat své skvělé kamarády a chodit do třídy plné skvělých lidí.  Asi už nemá cenu psát 
nějaký fejeton, když dnes večer zřejmě zemřu. Třeba by tohle mohlo být použito jako moje 
poslední slova.  

Opět jsem se přihlásila na Facebook, abych se rozloučila s kamarády. A co nevidím, 
došla další řetězová zpráva … 

Pošli tuto zprávu 20 lidem a dostaneš zdarma chleba s paštikou, potom vyjdi na ulici, dej si ten 
chleba na čelo a zakřič: „Jsem totální blázen, protože věřím na takovou blbost, jako je řetězová pošta!  
Chtěla bych poděkovat všem, co mi po celý rok posílali hloupé řetězové zprávy! Už jsem měla být 
150krát zamilovaná, 80krát nešťastná, 100krát bohatá a 200krát mrtvá a to jen kvůli tomu, že jsem 
tu zprávu neposlala dalším 20ti lidem. 

Přísahám, jestli tuhle zprávu nepošleš do 10 sekund alespoň 5000 lidem, tak zítra v 15:00 hod. 
přijde dinosaurus a takovou Ti bouchne, že Tě ani Google nenajde.  

A tak si jdu do ledničky pro paštiku, jdu si pro chleba, abych si mohla na ulici z plných 
plic zakřičet. 

 
 

 

Anna Vraspírová, 9. B 
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Plastová krása 
(fejeton) 

Každá žena touží po kráse, chce se líbit, být obdivovaná apod. Ale místo toho, abychom - my 

ženy na sobě zapracovaly samy, necháme to radši na specialistech v odebírání tuků, 

roztahování obličeje, přidávání hmoty tam, kde jí tolik není. Jako by tolik záleželo na tom, 

kolik máme varhánků na břiše, když si sedneme, na počtu vrásek kolem očí, či na velikosti 

podprsenky. 

Každý, kdo si to teď čte, si řekne: ,,To říká ta pravá, sama na sobě má určitě tunu make-upu a 

ráno vystává hodiny před svým šatníkem.“ Ano, možná je to tak trochu pravda, ale co 

bychom my ženy neudělaly pro obdiv. I když občas to naše líčení může dopadnout i 

katastrofálně - například potom někdy potkáváte klauny. Jsou k vidění i ženy v 

jednobarevném out-fitu, které se ráno příliš snažily všechno sladit, až se jim to vymklo z 

rukou a teď vypadají jako růžové prasátko, žluté kuřátko, pracovník v pohřebním ústavě a 

jiné. 

Proč nebýt celá umělá, když je všechno tak dostupné a hlavně "levné"?! A v téhle době snad i 

přirozené! 

Musíme jít s dobou a když se Lady Gaga objeví v kostýmu z pet-lahví, bude to in a my ženy 

se najednou shodneme na tom, že je to stylové, i když ve skutečnosti je to šílené! 

Otázkou je, jestli nám tohle všechno bláznění za to stojí! ,,Ale určitě!!" odpověděla by ne 

jedna z nás. Vždyť je to téměř povinností ženy o sebe takto "pečovat"! 

Jen některé z nás by potřebovaly té vnější krásy ubrat a přidat ji na místo té vnitřní, které je 

častokrát mnohem méně!  

Adéla Procházková, 9. B 

 

Vaječný likér  
(fejeton) 

 

Měli jsme doma prošlý alkohol, byl to vaječný likér. Tak snad všichni víte, jak takový 

likér vypadá - je hustý a žlutý a sladký (pozor, to nevím z vlastní zkušenosti). Rodiče 

nevěděli, co s ním, a tak mi řekli, abych ho vyhodil do popelnice. …ale mně ho bylo líto! 

Přemýšlel jsem, co by se s ním dalo udělat. Po chvíli jsem si uvědomil, že by se mohl 

popelářům hodit, tak jsem ho ještě na pár dní schoval doma.  
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Ve čtvrtek jsem šel vyvážet smetí, likér jsem dal úplně nahoru do popelnice a čekal, co 

se bude dít. Popeláři ale dlouho nejeli, tak jsem se rozhodl posekat trávu před domem. Sotva 

jsem trávu dosekl a sekačku uklidil, vidím, jak popeláři přijíždějí před náš dům. Schoval jsem 

se za túje a sledoval, zda si likéru všimnou. A všimli si! Jeden z nich otevřel popelnici, 

podíval se na její obsah a vaječný likér očividně zpozoroval! Rozhlédl se kolem sebe, jestli se 

na něj někdo nedívá. Když zjistil, že ne, strčil ho pod bundu a zanesl řidiči do kabiny.  

Rád bych věděl, jestli jim z toho nebylo špatně. Ale doufám, že ne... 

Filip Sedláček, 9. B 

 

Mobil 
(fejeton) 

Je to posedlost dnešní doby? Telefon. Dříve dobrý pomocník, dnes nové aplikace na 

chytrých telefonech, místo pro volání a psaní esemesek, hraní her, hledání nových recenzí 

k filmům. V autě, v autobusech, ve vlacích, místo knih, soubory v pdf, k přečtení okamžitě, 

stažené legálně či nelegálně.  

Jsme otroci mobilu, nebo jsou to jen naši dobří sluhové? Nemusíte chodit ven a bavit 

se, stačí si zavolat, skypovat, nebo jen psát v chatu hry. Hnusné počasí? Nevadí, pustím si hru 

a ukrátím si dlouhou chvíli. Čekání na autobus? Stačí vytáhnout mobil z kapsy, začít hrát, 

vždyť v telefonu je spousta místa v paměti a já se jen nudím…  

Čekání na někoho, než odepíše, ptám se, proč nevolá? Proč neodepisuje? Tak stačí jen 

chvilka a volám zpátky. Proč to nebere?  

Tak kdo je v dnešní době sluhou a kdo pánem?  

Jsme otroci, závisláci, ale když zapomeneme telefon, není problém se kvůli němu 

vracet i s tou možností, že přijdu pozdě, a to o hodně. Když ho náhodou ztratíme, nebo nedej 

bože, nám ho někdo ukradne, můžeme se zbláznit, ale nezajímají nás kontakty, vždyť ty se 

dají nahradit, ale ty hry, co tam jsou, jak znovu překonám to své skóre, nebo co když už se ta 

hra nedá sehnat?!  

Je dobré, že si můžeme okamžitě zjistit, co kde hrají v kině, mapa nám ukáže, kde 

jsme, kdy nám jede vlak, autobus, ale stali jsme se na tom tak závislí a já se ptám, co přijde 

dál, když už nám telefony natolik pohltily čas?  

Miroslav Konopáč, 9. B 
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Další pondělí  
1.  

(Příběh na pokračování) 

Je asi sedm ráno. Začíná mi zvonit budík. Vyhrává nějakou podivnou melodii, kterou 

nesnáším od té doby, co jsem si ji tam nastavil. S obrovským úsilím otevřu oči. Pomalu 

vstanu a pokouším se udržet oči otevřené. Vypnu zvonění a vyhrabu se z postele. Rychle se 

nasnídám a přitom sám sobě nadávám, za to, že jsem si myslel, že mi stačí pět hodin spánku. 

To byla ale blbost!  Vyčistím si zuby a oblíknu se. Prsty  si prohrábnu vlasy, popadnu batoh a 

odejdu do školy.  

Přijdu do třídy, kde už několik kámošů opisuje domácí úkol. Pozdravíme se, sednu si a 

opisuju s nimi. Najednou zazvoní a já poprosím kámoše, aby hlídal, jestli ještě nejde. Stihnu 

to přesně než přijde učitelka do třídy. Cítím se ospale a nejradši bych usnul. Normálně v 

matice sedím a snažím se rychle opisovat tu strašnou spoustu postupů a přitom kecám s 

Alfrédem. Alfréd je můj nejlepší kámoš. Jeho máma a táta ho pojmenovali podle vynálezce 

dynamitu. Jde mu skvěle matika, chemie a fyzika, ale ze zeměpisu skoro propadá. Nikdy 

nemá špatnou náladu. „Nespi, kouká na tebe.“ řekne  mi najednou Alfréd. Trhnu sebou a 

snažím se soustředit, ale dneska mi to prostě nejde. Sleduji učitelku. Na někoho mluví a tváří 

se dost naštvaně. Doufám, že ne na mě. Učitelka má asi dneska taky špatnou náladu jako já. 

Bez varování nás rozsadí  po celé třídě a posílá nám testy. Zeptám se Alfréda, kolik mu to 

vychází. Učitelka mě napomene, ať nevyrušuju a radši se soustředím, abych nedostal další 

čtyřku. Odevzdám písemku a učitelka se tváří opravdu hodně kysele, když se na ni dívá. 

Porovnám si výsledky s Alfrédem a zjistím, že mám vlastně všechno špatně. Normálně by mě 

to štvalo, ale dneska je mně to fuk. Zvoní! 

Přestávka uběhne moc rychle. A je tu hodina hudebky.  Zpíváme nějaký písničky, ale naštěstí 

to holky odzpívávají za nás. Alfréd celou dobu něco vypráví a já mu přikyvuju. Něco mu 

odpovím, když najednou učitelka přestane hrát a podívá se přímo na mě. „Takže Honzo, teď ti 

dám prostor a můžeš nám to zazpívat sám.“ řekne a začne hrát. Mlčím a koukám do země. 

Zbytek hodiny se vzteká a říká mi, že když už nezpívám, tak mám aspoň vydržet zticha a 

nekvákat do toho spolužákům a nutí mě omluvit se.  Dávám  jim za pravdu a omlouvám se 

celé třídě. Třída se dobře baví a pak už zvoní. „Já jsem dneska totálně mrtvej.“ říkám 

Alfrédovi. „Vidím.“ odpovídá a pořád  zírá do mobilu. Mám toho už dneska dost. Protřu si oči 

a hned se cítím trochu líp. Naštěstí dneska už žádný písemky. Konečně skončila fyzika a tím 

vlastně i tohle pondělí.  
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Jdu ze školy a pořád jsem  hodně ospalej.  Zdá se mi, že vidím spolužačku Annu ležet na 

zemi.  Radši se podívám ještě jednou, asi už opravdu  spím.  Je to pravda. Jdu se podívat blíž. 

Najednou slyším kroky. Ani nevím proč, schovám se za strom. Vidím, jak odnášejí na 

nosítkách její tělo. Má krvavou ránu na hlavě. Nechápu to. Opatrně vylezu z úkrytu za 

stromem a jdu domů. Snažím se vymazat její zkrvavenou tvář z hlavy, ale nejde to. Přijdu 

domů, pozdravím mamku a dělám, jako že se nic nestalo. Mám strach. Co když mě tam někdo 

viděl? A co když si budou myslet, že jsem to udělal já?  

Volám Alfrédovi a všechno mu řeknu. Alfréd mi poradí, ať nic neříkám. Rozloučím se s ním, 

přichystám si věci a jdu spát. Naštěstí jsem strašně unavený, jinak bych to nedokázal.   

Druhý den se ve škole ptám, co se Anně stalo. Učitelka matematiky se na mě udiveně podívá 

a zeptá se: „Které Anně?“ Odpovím: „No přece Anně Richterové.“ říkám a sleduju její reakci. 

Nejdřív se tváří nechápavě a pak naštvaně. „Takové hloupé vtipy. Tady přece nikdy žádní 

Richterovi nežili. Koukej mazat do třídy, než se doopravdy rozzlobím.“ odsekne mi a já se 

tedy vracím do třídy. Pořád nic nechápu. Zeptám se Alfiho. Ten si Annu pamatuje, ale je 

jediný z celé třídy. Ostatní si myslí, že jsem se zbláznil. Každý odpovídá stejně. Žádná Anna s 

námi do třídy nikdy nechodila. Už doopravdy nic nechápu a Alfi také ne.  Po škole se s Alfim 

loudáme na náměstí, když najednou zastaví auto na kraji silnice a nějaký chlap vystrčí hlavu z 

okna. „Anna Richterová neexistuje. Je na vás, jestli se s tím smíříte, nebo skončíte jako ona,“ 

řekne a odjede.  

Tohle je snad opravdu jenom sen. 

Andrea 

 

Pokračování příště 
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Betta (bojovnice) rybička 
 

 Betta bojovnice pochází z rodu betta. Původem je z Jižní Asie a dorůstá se 6 cm. 

Samec má dlouhé ploutve, zbarven je většinou do modré nebo červené barvy.  Samička nemá 

dlouhé ploutvičky jako samec, je většinou méně zbarvená, nejčastější je červená, černá, šedá 

anebo bílá.  

 Od jiných ryb se liší nad žaberním orgánem, labyrintem, který slouží jako pomocný 

dýchací orgán, jímž může ryba dýchat kyslík přímo ze vzduchu. Labyrint vznikl rozšířením 

prvního žaberního oblouku. V jeho dutině jsou četné lamely, které zvětšují povrch pokrytí 

jednovrstevným epitelem. V cévních kapilárách dochází k okysličování krve vzdušným 

kyslíkem. Hřbetní a řitní ploutev má trny. Patří sem jedna čeleď (Anabantidae). Rozdělená 

některými autory do více čeledí. Má zástupce v jižní Asii a tropické Africe. Tyto ryby patrně 

vznikly se společných předků s podřádem Percoidei vlivem adapce k životu v tropických, 

kyslíkem chudých, často silně zabahněných mělkých vodách, kde žaberní dýchání nestačí. 

V době tření stavějí některé druhy pěnová hnízda na hladině, do nichž odkládají jikry.  

 Řada druhů se chová v akváriu už po několika desetiletí. V indomalajském souostroví 

a Siamu žijí bojovnice rodu Betta. Jednou z nejoblíbenějších akvarijních ryb je bojovnice 

pestrá (Betta splendens).                                                                                                                                      

 

Jolanka  
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Zdroj obrázku: 
http://desktop-images.designdecor.in 

Ross Lynch 
Narodil se 29. prosince 1995 v Litlettonu, Colorado. 

Ross působí jako zpěvák, herec, hudebník a 

tanečník. 

Proslavila ho rola Austina Moona  

v seriálu Austin a Ally.  

V tomto seriálu zazněly jeho nejslavnější písně jako  

Double take a Cant do it without you. 

Hraje a zpívá ve skupině R5 se svými dvěma bratry, 

 sestrou a kamarádem. 

Vidět ho můžete na Disney Channelu ve Filmu mých 

snů. 

Leo Howard 
Leo se narodil 13. 7. 1997. Patří mezi 

další z objevů Disney, a proto ho můžete 

spatřit pouze na Disney Channelu. 

Hraje Jacka, mistra bojových umění 

v seriálu Nakopni to a Logana v Shake it 

up. 

 Působí také jako model a kytarista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea 

Zdroj obrázku: 

http://blog.williamcolephoto.com 
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Danka 

Pepíček leží v nemocnici, přijede maminka a ptá se: 

,,Ach jo, neříkala jsem ti snad, že si máš dělat úkoly! " 

,,Ale já je dělal! " rozkřikne se Pepíček.  

,,A co jsi měl za úkol, prosím tě, že sis zlomit ruku?"  

,,Měli jsme si procvičit pády a já to zkoušel ze stromu." 
 

 

Policajt sedí na lavičce a brečí. 

Přijde k němu babička a zeptá se ho, 

proč brečí. Policajt na to říká že se 

mu ztratil služební pes. 

Babička:"Neboj, on na stanici trefí." 

Policajt:"On trefí,ale já ne." 
 

 

Muž si v restauraci objedná lipový 

čaj.  Když servírka čaj přinese, muž 

se napije, ale hned čaj vyplivne. Ptá 

se:  „Co to je?” 

 Servírka odpoví: „Čaj lipový, vždyť 

jste ho chtěl!” Muž se nedá: Vždyť 

je to hrozně sladké! “ 

 Servírka se zamyslí a říká:   

„Asi jsem tam toho lipa dala moc. “ 
 

 

„Vaše lordstvo, neměl byste jen 

jezdit na koni, ale v zájmu vašeho 

zdraví i chodit pěšky!” 

„To je zvláštní doktore, váš názor se 

shoduje s jednáním mého koně!” 

 

Sedí vrána na stromě nad propastí a kolem jde veverka. 

Veverka se ptá: Vráno, co to děláš?  

No machruju. 

Jé pustila bys mě na kousek?  

No jasně. 

Jde kolem divočák a ptá se: Vráno, co to děláte?  

No machrujem. 

Jé pustili byste mě na kousek? 

Tak jo. 

Jde kolem medvěd a ptá se: ,,Jé, vráno co to děláte?" 

No machrujem. 

Jé pustili byste mně na kousek?? 

No jasně. 

Medvěd si sedne na větev, strom udělá: křup 

a všichni letí dolů. 

Jen vrána letí ve vzduchu a říká: A kdo machruje teď? 

Žena bude mít narozeniny. Žena 

říká:,,Už víš,co mi dáš k 

narozkám??" 

Muž: ,,Ne. Napověz mi,co bys 

chtěla?" 

Žena na to: ,,Chtěla bych něco,co 

nulu přemění na stovku za tři 

sekundy. " 

V duchu si myslela na nové auto. 

Co dostala k narozeninám? 

Váhu. 
 

 

 

Sejdou se bohatý katolík, bohatý 

muslim a bohatý Žid. 

Bohatý katolík říká: „Teda pánové, já 

si asi koupím největší banku světa. 

Bohatý muslim říká: „No, já mám v 

plánu koupit si největší divadlo 

světa.“ 

Bohatý Žid říká: „Hoši, asi vás 

zklamu, ale nic z toho 

neprodávám…“ 
 

 

Hádají se tři muži v hospodě, kdo má 

váženější příbuzné. První povídá: "Já 

mám bratrance, kterému říkají vaše 

ctihodnosti." Druhý: "Já mám bratra, 

kterého, když vidí, tak ho pozdraví 

pane prezidente." A třetí je přibije: 

"No to je fajn, ale já mám tchýni, 

kterou když kdokoli uvidí, musí říct 

pane bože." 
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SOUTĚŽ 

Vyrábíme z gumiček 
Baví vás pletení z gumiček?  

Pak se zúčastněte naší soutěže! 

 

Vyrobte jakoukoliv věc z gumiček a vyhrajte věcnou cenu!  

Vítězem se stane ten, jehož výrobek získá nejvíce hlasů v žákovském hlasování.   

 

Hotové výrobky s uvedením autora a třídy odevzdávejte Vendulce Kovářové z  

3. třídy nebo paní učitelce Němečkové do 10.4. 

 

Vendulka 
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