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Sluníčko se již probouzí, květiny voní,
motýlci létají, vajíčka se malují.
Zkrátka jaro svoji radost věští.
A tak nechť i u Vás zavládne jarní pohoda
a stále dobrá nálada!
přejí redaktoři SchoolMagazine
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Školní okénko

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Povídání o USA
V prosinci jsme měli přednášku
o USA, kterou si pro nás
připravil pan Karel Kocůrek.
Pan Kocůrek má za sebou již
několik výprav po USA, a tak
nám měl stále co vykládat. Při
jeho vyprávění jsme se nejen
dozvídali zajímavosti z jeho
putování, ale trénovali jsme se i
v angličtině, neboť přednášející
s námi mluvil též anglicky.
Poutavé byly jeho fotografie, které pořídil v indiánských rezervacích a v národních parcíchGrand Teton,Yellowstone. Pan Kocůrek nám také představil město New York, do kterého by
se naše republika vešla dvakrát. Bez zajímavosti jistě není ani to, že se zde s oblibou hrají
hudební díla našich skladatelů, například od Leoše Janáčka nebo Antonína Dvořáka. Také
jsme se dozvěděli, že pokud si chceme prohlédnout Sochu Svobody zblízka, můžeme zdarma
využít plavbu oranžovou lodí Staten Island Ferry, která k ní pluje.
Při přednášce se jistě mnozí z nás dozvěděli nové zajímavosti a už se i někteří těšíme, až se
také jednou do USA vypravíme.
Áňa
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Srdíčkové dny
Naše škola se aktivně zapojila do
celorepublikové sbírky Srdíčkové
dny. Účelem sbírky je finančně
pomoci nemocným a postiženým
dětem. My, redaktoři školního
časopisu,

jsme

nabízeli

zakoupení

klíčenky,

k

magnetky,

plastová srdíčka a další předměty.
S akcí jsme neseznamovali jenom
učitelé a žáky na naší škole, ale
navštívili
školku, kde nás paní učitelky velmi vřele
přivítaly. Vyrazili jsme i na náměstí. Tady
nám několik lidí odmítlo přispět, ale
někteří byli milí a jejich příspěvek byl i
vyšší než byla cena předmětu.
Děkujeme vám všem, kteří jste naší
prosbě o finanční příspěvek vyhověli.
S vaší pomocí se vybrala částka 6188 Kč.
Děkujeme!
Neli
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jsme

též

mateřskou

Tvorba

Tvoříme
Vzpupňoch

Chci Vám představit příšerku Vzpupňocha,
kterého najdete velmi zřídka, protože žije
v temných jeskyních, v nichž se ukrývá
před nejhorším tvorem, který zamořuje
celou planetu, a to člověkem.
Příšerka představuje zlo okolního světa a
dobro vyvážené přírody. Má zavalitý tvar
a dvě velké kulaté hlavy. Zlá modrá hlava
nese tři veliké uši, s kterými Vzpupňoch
zaslechne i ten nejjemnější šepot. Druhá
hlava je zelená a je stále usměvavá a
šťastná. Na této hlavě jsou velká ústa,
v nichž má příšerka svoji dlouhou ruku,
s kterou loví malé skřítky, kteří jsou ukrytí
pod kameny. Další ústa, která příšerka vlastní, jsou ústa vyvrhovací a těmi vyvrhuje
nestravitelné zbytky potravy. Občas vyleze ze svého úkrytu, aby vykonala důležitou potřebu
do listí. O chování a vlastnostech příšerky však zatím mnoho nevím.
Domnívám se ale, že se bude stále vyskytovat a doufám, že se začne i více ukazovat okolnímu
světu, ale do té doby si my lidé budeme muset asi ještě pár let počkat a především se zamyslet
nad znečišťováním naší planety.
Lukáš Trmač, 6. A

5

Muflík
Mikroskopický živočich Muflík je
modré stvoření žijící v deštném
pralese. Je to ohrožený druh a svými
nosy přispívá k provzdušňování země.
Nejnápadnější jsou na něm jeho čtyři
velké modré oči, ty jsou po jednom na
každé z jeho čtyř hlav. Pod každým
okem nalezneme šest nosů. Na hlavě
rostou krásné uši, které připomínají
uši medvěda. Velké mohutné tělo se
čtyřmi bříšky nese všechny tyto čtyři
hlavy. Z těla vyčnívá pět rukou, které
jsou zakončeny nosem s prsty. Hmat
Muflíkovi zajišťují vlasy, které jsou u
něho velmi vzácné. Muflík se
pohybuje pomocí osmi nohou s prsty
a velkými nehty. Oblečení Muflík
nenosí, neboť na jeho tělo o velikosti
asi zrnka písku, by se ani žádné
neušilo.
Jeho typickou vlastností je dravost. Loví pomocí svých končetin, kterými oběť uchopí a poté
vcucne vnitřnosti. Čich má také vynikající, neboť mu ho zajišťuje dvacet nosů.
Muflík je živočich, kterého jsem si vždy přála vidět ve skutečnosti a sledovat jeho způsob
života. Je to mé oblíbené stvoření, na kterém nejvíce obdivuji, že dokáže přežívat, přestože je
tak malý.
Markéta Kolářová, 6. A
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ROZHOVOR
S PANEM JIŘÍM KOTLÁNEM,
SPRÁVCEM SKI AREÁLU V OLEŠNICI

V jakém roce byl Ski areál v Olešnici otevřen?
Letos jede areál desátou sezónu, začalo se tedy v roce 2006.
Jak dlouho zde pracujete?
Pracuji tu letos druhou sezónu.
Jaká je Vaše pracovní doba?
Většinou ráno od sedmi, do večera do devíti. Když se zasněžuje, tak pak se samozřejmě
střídáme i přes noc. Pracovní doba je taková nepravidelná.
Baví Vás tato práce?
Určitě mě baví. Kdyby mě nebavila, tak jí asi dělat nebudu, protože je to práce velmi časově
náročná.
Kolik máte zaměstnanců?
Pracuje tu spousta lidí, máme hodně zaměstnanců. Část z nich zasněžuje, část se stará o
zázemí, o hospůdku, o půjčovnu, o lyžařskou školu. Pak zde máme i brigádníky, kteří pro nás
dělají vlekaře a starají se o to, aby lidé v pořádku nastupovali a jezdili nahoru.
Jaké požadavky musí splnit brigádník, aby zde mohl začít pracovat?
Musí mít alespoň šestnáct let a být minimálně v prváku střední školy.
Jak dlouho bez přestávky mohou být zapnutá sněžná děla?
Pokud jsou podmínky, jako je mráz, dobrá vlhkost a spousta dalších aspektů, tak může sněžné
dělo jet nepřetržitě, třeba měsíc.
Musí se dělo při provozu kontrolovat?
Ano, musí zde být neustálý dozor. Dělo reaguje na vítr a ten může otáčet. Kanon se sám o
sobě neotočí a my to máme i tak dokonalé, že se ten kanon dá spouštět i vypínat na dálku. Ale
rozběhnout ten samotný provoz není zase tak jednoduché. Ale v každém případě to vyžaduje
neustálý dozor. Děla vyžadují kontrolu dvacet čtyři hodin.
Kdy letos začala sezóna?
Letos se začalo až 1. ledna. Do té doby byly velké oblevy a nedařilo se nám vytvořit sněhovou
pokrývku.
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Kolik zde bývá o víkendu lidí?
Těžko odhadovat, jsou to ale určitě stovky. Vytíženost o víkendu je opravdu veliká. Vše tu
jede naplno.
Jezdíte na snowboardu?
Na snowboardu jsem jezdil asi šest let, ale po úrazu jsem to vzdal.
A na lyžích jezdíte?
Vzhledem k tomu, že se mě to na střední škole snažili naučit, tak jsem si to loni zase zkusil.
Ale protože jsem časově vytížen a vzhledem k tomu, že nemohu vypovědět třeba z důvodu
úrazu, tak to raději neriskuji a nejezdím.
A když není sezóna? Co děláte v létě?
V létě, ale zejména už i z jara a z podzimu připravujeme techniku a zázemí celého areálu. A
přes léto pak většinou máme také každý svoji práci. Takže i já se věnuji v létě něčemu jinému.
Jaké bývají úrazy na sjezdovce?
Nejtěžší úrazy se stávají bezohledností lyžařů. To znamená, že
jeden lyžař nereaguje na to, že na tom svahu není sám a nemá
ohled na ostatní lyžaře. Nenaplánuje si dobrou trasu a stane se,
že se lyžaři srazí a z toho bývají nejtěžší úrazy. Měli jsme tu úraz
páteře, kdy mladá cizinka zůstala ležet na svahu a nemohla se
hýbat. Také jsme tu měli úraz malého kluka, který nedokázal
ubrzdit a bouchnul se dole do těch zábran. Takže to byly jedny
z těch těžších úrazů, které se tu staly. Naštěstí všechny ty úrazy
dopadly dobře. Pak je spousta úrazů jako je vyhozené koleno,
rameno, naražené zápěstí a další, ale to už není nic tak extrémního.
Máte nějakou veselou příhodu?
Nevím, zda mám nějakou veselou. No, vlastně jich tu máme spoustu. My jsme totiž taková
veselá kopa, takže my se u té práce smějeme pořád. Někdo třeba nějak spadne, tak i tomu se
zasmějeme, že si nedává pozor. Celkově je to prostě zábavná práce.
Děkuji za rozhovor a přeji, ať Vás tato práce stále baví!
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Áňa

Velikonoce

VELIKONOCE
Velikonoce

jsou

nejvýznamnější

svátky

křesťanské církve. Jsou spojené
s památkou umučení a vzkříšení
Krista.
Silnou

tradici

Velikonoce

již

měly
v době

předkřesťanské. Prapůvodně tento
svátek

souvisel

se

svátkem

nomádských pastýřů a byl spojen
s obětováním

mladých

zvířat,

především beránka. Měl pravděpodobně návaznost na židovský sedmidenní svátek Pesach,
kterým si Židé připomínali vysvobození z egyptského zajetí.
Velikonoce se slaví vždy po jarní rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku. Tímto
způsobem stanovená neděle může být mezi 22. březnem a 25. dubnem.“ Letos slavíme
Velikonoce od čtvrtka 24. března do pondělí 28. března.
Průběh svátků:
Čas předvelikonočního půstu – čas odříkávání trvá 40 dní. Začíná Popeleční středou a trvá do
Velikonoční neděle (Božího hodu velikonočního). V tomto období se křesťané snaží něco
odříct, např. nějakou sladkost, zábavy, dívání se na televizi, apod.
Pašijový týden – poslední týden před Velikonocemi. Jednotlivé dny mají svůj název:
Modré pondělí – ve všech chalupách se uklízelo
Žluté úterý – ve všech chalupách se uklízelo
Škaredá středa – nikdo se nesměl mračit, aby se nemračil celý rok
Zelený čtvrtek – název dostal podle zelené barvy Olivové hory, kde začalo Ježíšovo utrpení.
Na tento den je zvykem připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin (špenát, mladá
kopřiva), aby byl člověk po celý rok zdráv. V křesťanských kostelech v tento den po zpěvu
Gloria umlknou zvony, říká se, že odletěly do Říma. Zvonění je nahrazováno řehtačkami.
Zvony začnou zvonit až o vzkříšení (v noci na Bílou sobotu nebo neděli při mši)
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Velký pátek – je to den ukřižování Ježíše Krista na hoře Golgotě. Ježíš byl souzen za to, že se
označoval za Mesiáše, krále Židů. Rozsudek si na římském místodržícím Pilátu Pontském
vynutil dav. Ježíš byl pak mučen a odveden na popravu, přičemž si sám musel nést kříž, na
kterém byl ukřižován. Tradičně se v tento den nesmělo prát prádlo, protože by se máčelo ne
do vody, ale do Kristovy krve. Věřilo se, že v tento den se otvírá země a vydává své poklady.
Bylo také zakázáno hýbat se zemí (orat, kopat, sázet..). Nemělo se nic půjčovat z jiných
domácností, protože tyto předměty mohly být očarovány
Bílá sobota – na Bílou sobotu se zvony vrací z Říma
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) – den zmrtvýchvstání Ježíše, končí půst
V kostele se světí pokrmy (beránek, vejce, mazanec), které lidé přinesou.
Velikonoční pondělí – nejvýznamnější z hlediska zvyků. Žena nebo dívka má být o
Velikonočním pondělí pošlehána čerstvými pruty, aby byla svěží a zdravá.
Pomlázka je jedním ze symbolu svátků jara, která je splétána z mladých vrbových větví.
Součástí koledování může být také polévání vodou, takzvaný šmigrus.

Velikonoční symboly
Pomlázka
Je to obyčej, kdy chlapci, muži obcházejí domy s pomlázkou spletenou z vrbového proutí a
zdobenou stuhami. Pomlázka je symbol předávání síly, zdraví a svěžesti. Šlehány jsou dívky a
ženy, aby byly zdravé, veselé a pilné, Odměnou za pomlázku jsou malovaná vajíčka a někde
barevné stuhy. Pomlázkové právo začíná pro chlapce a muže o půlnoci z neděle na pondělí a
v pondělí odpoledne se mění na „ženské pomlázkové právo“, kdy mohou ženy a dívky šlehání
oplácet šleháním zelenými pruty nebo upletenou pomlázkou nebo poléváním vodou.
Vajíčko je nejstarší symbol plodnosti, úrody, nového života. Velikonoční kraslice je natvrdo
uvařené nebo vyfouknuté, duté vejce ozdobené různými výtvarnými technikami. Slouží
ženám a dívkám o Velikonocích jako odměna pro
koledníka za vyšlehání pomlázkou. Velikonoční
vajíčka pro koledníky si většinou barvíme doma sami.
Nejčastěji vařením v cibulových slupkách. Nahnědlá
lze použít jen k barvení v cibulových slupkách,
vajíčka s bílými skořápkami se pak dají uvařit v
odvarech různých bylin. Nejoblíbenější barvou byla
červená.
Červená barva - červenou barvu kraslic získáte, když namočíte bílé vejce do odvaru ze slupek
červené cibule a octa, červeného zelí nebo šťávy z červené řepy. Červenou barvu
velikonočních kraslic můžete také získat pomocí šťávy z borůvek nebo bezinek
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Tmavě zelená barva - tmavě zelené barvy docílíte pomocí odvaru z mladého žita, vody ze
špenátu, odvaru z olšové kůry nebo odvaru z kopřiv.
Světle zelená barva - světle zelenou barvu velikonočních kraslic vykouzlíte pomocí odvaru z
lipového květu, kmínu nebo šafránu.
Žlutá barva - pro získání žluté přírodní barvy velikonočních kraslic postačí odvar z
cibulových slupek (vejce v něm ale povaříme jen krátce). Také můžeme získat žlutou barvu s
pomocí odvaru z šafránu, rozdrcené bobule jalovce nebo kurkumy.
Fialová barva - pomocí odvaru z lipového květu, kmínu, šafránu nebo černého bezu získáte
velikonoční kraslice zbarvené do fialova.
Hnědá barva - odvar z cibulových slupek a čaj vám vytvoří nádherně hnědé, přírodně
nabarvené velikonoční kraslice.
Beránek je symbolem čisté oběti, podle bible byl obřadním pokrmem Židů před jejich
odchodem z Egypta.

Pranostiky
Je - li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
Když na Veliký pátek hřmí, na poli se urodí.
Omrzne- li na Veliký pátek stromový květ,
nebude ten rok ovoce.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude v létě
nouze o vodu.
Na Velikonoce jasno, bude laciné máslo.
Když na Boží hod prší, sucho úrodu vysuší.

redakce
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Osobnost

JIŘÍ KRÁL
Jiří Král je šestadvacetiletý youtuber.
Společně se svým kamarádem Gejmrem
natáčí několik her a zejména se věnuje
hře Minecraft.
Jirka vystudoval střední školu v Brně. V
roce 2009 se odstěhoval do Prahy, kde
pracoval v Tiscali Media jako
administrátor reklamního prostoru. V
létě 2012 absolvoval reality show
Farma na TV Nova. Ještě před vstupem do této show si založil facebookový profil, aby
následně mohl využít popularity. Po odchodu z reality show se vrátil do své původní práce
v Tiscali a také si založil si profil na YouTube. Sem nejprve umístil video ze zákulisí Farmy,
poté se začal věnovat natáčení videí Let's play, což jsou videozáznamy o průběhu hraní
videohry a jejich účelem je provést diváka hrou a ukázat mu různé triky a možné způsoby
dokončení hry. Jirka natáčí také i různé spoty ze svého života.
Jiří Král patřil v roce 2015 mezi nejznámější české youtubery. Měl přes 490 000 odběratelů
na YouTube, jeho videa zaznamenala měsíčně přes pět milionů zhlédnutí. Videa točí denně,
za měsíc vytvoří až 30 videí, z nichž jsou dvě až tři reklamní.
V únoru 2015 odešel z práce, aby se mohl věnovat pouze svým aktivitám.
Jolča
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Zvíře

PTAKOPYSK PODIVNÝ
Ornithorhynchus anatinus

Ptakopysk je primitivní savec s počátkem vývoje asi před 110 milióny lety. V roce 1797 byl v
řece u Sydney chycen první exemplář. Vědecky popsán byl o rok později v Anglii, původně
byl považován za falzifikát.
Je to malý savec, který je endemický (endemický organismus- vznikl a je rozšířen jen v
určitém omezeném území a nikde jinde se nevyskytuje) pro východní část Austrálie a Novou
Guineu. Patří mezi jednoho z pěti druhů ptakořitných savců, kteří kladou vejce, místo aby
rodili živá mláďata (zbylé čtyři druhy jsou však z čeledi ježurovitých). Je to jediný
reprezentant čeledi ptakopyskovitých (Ornithorhynchidae) a rodu Ornithorhynchus, nicméně
bylo nalezeno několik fosilních příbuzných, z nichž někteří patří taktéž do rodu
Ornithorhynchus. Vědecké jméno Ornithorhynchus v řečtině doslova znamená „ptačí nos“ a
anatinus je výraz pro „kachnu“.
Ptakopysk se ve volné přírodě
dožívá 16 let, nejstarší
pozorovaný jedinec přežil o rok
déle. V zajetí se však nepodařilo
chovat ptakopyska déle než šest
let.

Foto: Wikimedia Commons

Páďa
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Vtipy

PRO ZASMÁNÍ
Tatínek se ptá syna: „Jak to, že jsi samá
modřina, prosím tě, kdo tě tak zmlátil?”

Stará babička se vykloní z okna a
křičí na hochy před domem:
„Hoši, mně už sluch moc
neslouží. To se tak řehtáte
nějakému fóru, nebo s sebou
máte řehtačky?”

A syn na to: „Ále banda kluků si mě
spletla s holkou a nařezali mně.”
„A to jsi nemohl utíkat, kluku jedna
pitomá!”
„Nemohl, ono se v lodičkách špatně
utíká.”

Koledníci trochu nelibě
koukají na mísu, kterou jim
teta přinesla. „A vejce
nemáte?”„No vypadám snad
jako chlap!”

Řidič je ve veselejší náladě a už ho
zastavuje policejní hlídka. K autu
přijde mladá policistka a spustí: „Tak
si vystupte, pane řidiči, co ta
pomlázka za volantem?” Jé,
promiňte, slečno, já nevěděl, že
chcete taky vyšlehat.”

Razantní zdražení vajec se
projeví i na letošní oslavě
Velikonoc. V některých rodinách
už začínají koledníkům prodávat
vstupenky.

„Zatímco jsem dávala dětem
vejce,” vypovídá paní o
Velikonocích na policii, „ukradli
mi při tom slepici.”

O Velikonocích u
Doležalových: „Rychle, pojď se
podívat, mámo. Je tu synek toho
zazobaného podnikatele z
vedlejšího vchodu. Má s sebou
samošlehací pomlázku a venku
náklaďák s kontejnerem a
velkou rukou na nadílku!”

Pepíček přijde ze školy a ptá se:
„Mami, nejsou dneska náhodou
Velikonoce?”
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč
se ptáš?”
„No, že jsem si vykoledoval pětku...”

Brzy budou Velikonoce.
„Frantíku, půjdeš na kočičky?"
"Těžko. Tatínek říkal, že na
holky mám ještě čas."
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Áňa

soutěž

SOUTĚŽ

Výherkyní minulé soutěže se stala Eliška Slavíčková z 6. A. Gratulujeme!
Vyškrtanou osmisměrku odevzdejte redaktorům časopisu nebo pošlete na
schoolmagazine@email.cz. Nezapomeňte uvést své jméno a třídu. Svá řešení odevzdávejte do
10. 5. 2016. V soutěži bude vylosován výherce, který získá věcnou odměnu!
Diana
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