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Milí čtenáři! 

Nové číslo je tu! Tentokrát jsme pro vás připravili rozhovor se spisovatelem Lubomírem 

Müllerem, který mimo jiné knihy napsal knihu Schody do nebeského pokoje a píše zde o 

sobě, když mu bylo čtrnáct let a byl zamilovaný do spolužačky, ale současně prožíval krutou 

šikanu od spolužáků.  

Určitě toužíte i po nějakých aktualitách. Samozřejmě jsme je pro vás zapsali do Školního 

okénka. Ale budeme také rádi, když vy sami nebo vaši vyučující nám napíšete o akci, které 

jste se zúčastnili. Nebo nám alespoň o ní dejte vědět. My už se postaráme o zaznamenání 

nějaké informace z ní.  

Pro vás, kteří rádi čtete o zvířatech, do rubriky Zvíře přiběhl pštros.  

Víte, jaké zajímavé či významné dny si připomínáme? Ne! Rychle nalistujte rubriku Zajímavé 

dny.  

A ani na vás fanoušky youtuberů jsme nezapomněli a pokud ještě neznáte jména Gejmr a 

Gogomantv, tak se podívejte na stránku Youtubeři.  

Také jsme vám připravili vtipy a soutěž, která by v našem časopisu snad neměla chybět. 

Zapojte se, malí, velcí, mladí, staří, zkrátka kdokoli na naší škole, třeba vyhrajete!  

Přejeme příjemné čtení a těšíme se i na vaše ohlasy, které nám můžete psát na email redakce. 

 

Áňa 
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Školní okénko 

První pomoc 

Dne 6.12. jsme absolvovali 

výcvik první pomoci. Přijeli za 

námi záchranáři z Blanska.  

Vysvětlili nám, jak se zachovat v 

různých nebezpečných situacích. 

Dozvěděli jsme se například, jak 

lehce můžeme otočit zraněného 

člověka, který je dokonce 

mnohem těžší než my. Všechny 

praktiky první pomoci jsme si 

vyzkoušeli na svých spolužácích 

a zapojili se také učitelé. 

Celé povídání i praktické ukázky jsme si moc užili a myslíme, že za všechny žáky můžeme 

poděkovat záchranářům, kteří si na nás udělali čas a vše nám hezky vysvětlili.  

Marky, Adri 

Srdíčkové dny 

Naše škola se jako každý rok 

zúčastnila zimních Srdíčkových 

dnů, sbírky pro nemocné děti. 

My redaktorky jsme prodávaly 

různé předměty a mnoho z vás 

žáků si je zakoupilo.  

Také jsme vyrazily nabízet 

předměty na náměstí, kde jsme 

oslovovaly kolemjdoucí, z nichž 

někteří velice rádi přispěli. 

Celková částka, kterou se nám za 

jediný den podařilo vybrat, byla 7 277 Kč. 
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Za celou redakci vám, kteří jste pomohli, moc děkujeme a doufáme, že se vás zase příště do 

sbírky zapojí ještě více.   

A tady ještě statistika: 

 

Srdíčkové dny na ZŠ Olešnice v roce Vybraná částka 

2013 5 410,- 

2014 4 480,- 

2015 6 188,- 

2016 7 277,- 

 

Áňa 

Co vás může zničit, co vás může zachránit 

Spisovatel Lubomír Müller se s námi s 

žáky z šestých až osmých tříd setkal 13. 

prosince a představil nám knihy, které 

napsal. Jedna z jeho knih s názvem Schody 

do nebeského pokoje je jeho vlastním 

příběhem z mládí. Na besedě se ale nejvíce 

věnoval knize Bílá perla v černém srdci. 

Tato kniha vypráví o třídním výletě na 

hrad Karlštejn, kde jsou žáci a jejich 

učitelé zajati jako rukojmí. Hlavní 

hrdinkou je Adriana, která se zde seznámí s klukem Patrikem z jiné školy a začíná jejich 

společný boj o život. Pan Müller nám z této knihy četl několik ukázek, ale závěr příběhu nám 

neprozradil. Společně jsme se zamýšleli nad tím, jak bychom se sami zachovali v situaci, 

která je životu nebezpečná, co považujeme za nejdůležitější ve vztazích a jak bychom měli 

žít, abychom si plnili své sny. Pan Müller nejen píše knihy, ale také skládá texty a zpívá, a tak 

jsme si také společně zazpívali jeho píseň Až jednou ...  

S panem Müllerem jsme udělali rozhovor, který si můžete přečíst v rubrice Rozhovor.  

Eva, Marky 
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Rozhovor se spisovatelem Lubomírem Müllerem 
 

Lubomíru Müllerovi, který měl u nás na škole povídání ke své  knize Bílá perla v černém 

srdci, jsme po besedě ještě položili několik otázek, na které nám velmi ochotně odpověděl. 

„Co Vás vedlo k tomu, že jste začal psát knihy? “  

„Už jsem to trochu zmínil na besedě. Vždycky 

jsem rád psal, měl jsem rád sloh, literaturu a 

psal jsem své dívce dopisy. Ale psaní knih 

jsem se nevěnoval. Ale až jsem potřeboval 

vyřešit svůj problém z dětství, tak jsem o 

tom napsal první knížku, a to jsou Schody 

do nebeského pokoje.“ 

 

„Jak jste se učil ve škole?“ 

„Jé, to je otázka na tělo. Teď musím říct 

pravdu, že? Šla mi literatura, český jazyk jsem měl rád, nešla mi matematika, fyzika, takže 

jsem měl i špatné známky. Nejhorší známka byla pětka, ta byla z dějepisu, na tu vzpomínám 

jak dnes, ale tu jsem si pak opravil, nedával jsem pozor a dostal jsem pětku. Nebyl jsem 

nejlepším žákem.“ 

 

„Kdy jste napsal první knihu?“ 

„Nevím, jestli se dá ta první kniha ze středověkého hradu, kdy mně bylo mezi dvanáctým a 

třináctým rokem, nazvat knihou. A ani nevím, jak jsem ji chtěl nazvat, ale už to byl náběh na 

první knihu. A tak vlastně tu první jsem napsal před osmi roky, jsou to Schody do nebeského 

pokoje. Ale dlouho předtím jsem byl novinářem, takže jsem psal články.“ 

 

„Jak dlouho trvá než napíšete knihu?“  

„Tuto knihu Schody do nebeského pokoje jsem napsal konkrétně za tři měsíce. To je krátká 

doba, protože většina knih se píše mnohem déle, ale protože to vycházelo z mého příběhu, i 
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když jsem tam něco musel upravit, tak jsem vlastně čerpal ze svého a nemusel jsem si tak 

moc vymýšlet.“  

 

„O jakou z Vašich knih je největší zájem?“ 

Nejvíc se prodalo Schodů do nebeského pokoje, to je taková nejpůsobivější kniha, je to příběh 

emocionální a pak nejvíce se prodalo té knihy, o které jsem dnes povídal - Bílá perla v černém 

srdci.“ 

 

 „Kdo vše se podílí na vytvoření knihy?“ 

„Nejdřív ji musí napsat spisovatel, ten ji musí napsat sám. Potom u vydání knihy je už více 

lidí. To už je ten, kdo upravuje grafiku, grafik, ten kdo ji dává do sazby, aby se vytiskla, 

tiskař, obrázky dělá malíř, já jsem si knihu ilustroval sám, obrázky, fotografie jsou moje.“   

 

„Pro jakou věkovou kategorii knihy píšete?“ 

Já říkám tak pro čtenáře od třinácti, možná i od dvanácti do sto let. Ale jsou knihy, které 

vysloveně jsou pro mladé čtenáře, ale čtou je i dospělí.  A pak jsou knihy vážnější, jako je 

například příběh Sáry Witensbergové, nebo-li Světlo mé samoty, které jsou pro dospělejší, 

aby pochopili všechno, co jsem tam řekl, ale může je číst kdokoli.“ 

 

„Máte nějaké podmínky, když píšete knihu?“ 

„Já si nekladu žádné podmínky, já potřebuji jenom trochu klidu kolem sebe. Nemohu psát při 

hudbě, někdo se třeba učí a má sluchátka v uších a pouští si muziku, to nedovedu pochopit, já 

okamžitě začnu poslouchat muziku a přestanu vnímat co se učím. Takže musím mít klid a 

jinak mně stačí kousek místa. Nemám nároky, jenom ten klid.“  

 

„Kolik knih jste napsal?“ 

„Napsal jsem osm knih, včetně básnických sbírek.“  

 

„Napsal jste nějakou knihu, kterou jste nevydal?“ 

„Ano, dvě. V současnosti mám dvě nevydané knížky. Ale doufám, že se vydají, protože jsou 

pro mladé čtenáře. Je to povídková kniha příběhů ze školního prostředí, přímo ze třídy, jsou to 

příběhy, které mají tajemno a trochu takové fantastično, dějí se tam věci, které nejsou 

přirozené. A pak je to příběh románový. Je o dětech,  které letí do vesmíru, je to takové 

science fiction, budoucnost a při tom letu do vesmíru se jim něco stane a oni to musí řešit.“  
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„Jaká je Vaše nejdelší kniha?“ 

„To jsou ty Schody do nebeského pokoje (384 stran, pozn. redakce), ta má nejvíce stránek. Je 

tam několik příběhů, nejen ten můj, ale i lidí, které jsem potkával v  životě.“ 

 

„Věnujete se ještě něčemu jinému než psaní knih?“ 

„Jsem ještě muzikant, mám koncertní recitály, kde interpretuji vlastní písně na vlastní texty  a 

kromě toho ještě fotím do různých magazínů. 

 

„Předtím než vydáte knihu, dáváte ji někomu číst?“  

„Nerad, raději to nechám na čtenářích. Ale zjistil jsem, že je potřeba dávat někomu přečíst 

knihu, a to z důvodu, že dělám občas gramatické chyby. Český jazyk je krásný, ale těžký a 

někdy přehlídnu velké, malé písmeno, tvrdé, měkké i a je lepší, když to přečte ještě někdo 

jiný. A po obsahové stránce radši ne, protože on by mi potom zasáhl svým názorem do toho, 

co chci říci já. Někteří spisovatelé dávají knihu přečíst dřív než ji vydají, ale já to nedělám 

moc rád, věřím si, že je to dobré.“  

 

„Děkujeme Vám za rozhovor.“ 

„Já děkuji za pěkné otázky.“ 

Áňa, Eva, Adri, Marky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihy Schody do nebeského 

pokoje, Bílá perla v černém srdci  

si můžete vypůjčit ve školní 

knihovně. 
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Ten pocit, když po roce je u nás sníh, 

je kouzelný. Všechny ty třpytící se 

vločky ve mně vyvolávají pocit úžasu. 

Ta svěžest je těžko popsatelná. Celá 

krajina je pod bílou peřinou. Zima je 

moje nejoblíbenější roční období. Je 

až neuvěřitelné, jaké pozoruhodné 

obrazce mráz dokáže vytvořit. Sníh ve 

mně vyvolává pocit klidu, radosti, 

štěstí, proto ho mám tak rád.  

 Tomáš Marek, 7. B 

Všude je bílo. Sněhové vločky se pomalu snáší z nebe. Klesají a dopadají na zem, 

kupí se a sněhová pokrývka stále sílí. Nádherný pohled do zasněžené krajiny 

neustále pobízí vyběhnout ven, možná odoláváte, ale sníh je silnější soupeř. Táhne 

vás ven jako silný magnet.  

A již jste venku. Chladné vločky vás obalují, po chvilce už vypadáte jako oživlý 

sněhulák. Všude kolem to vypadá jako z cukru a vy se propadáte do magického 

světa. Sněhu přibývá. Slyšíte jakoby cinkot dopadajících sněhových vloček. 

Chladné závěje se mění v mohutné sněhové vlny, obklopujíc vás ze všech stran. 

Sálá z vás radost a nadšení. Nejde se udržet na jednom místě. Běháte sem a tam. 

Tváře rudnou, čas letí jako pominutý. Za chvíli je tma a vy čekáte, kdy už zase bude 

další den.     

Vojtěch Trmač, 7. A 

Podzim již dokončil svoji práci a na řadu přišla zima. Většina 

zvířat jakoby zmizela. Mráz dráždí tváře, nebe zbledne a když 

zmrzne i ten poslední červený lístek, začíná peklo. Obloha již 

není bílá, je tmavá, jako by prolezla komínem. Přes hustou 

mlhu není vidět na špičku nosu. To ale další den pomine. Malé 

děti v tlustých kombinézách nadšeně vyběhnou ven. Ti starší o 

něco později vylezou ze svých teplých peřin, nadechnou se 

chladného čerstvého vzduchu a s myšlenkou: „vždyť 

nachladnu,“ se raději odeberou zpět do tepla a za oknem sledují 

aktivní stavění sněhuláků, sněhové bitky a závojem sněhu 

vyšperkované stromy.  

Lukáš Trmač, 7. A 

 

 

Tvorba žáků 
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Sněhová vločka se vznáší z nebe. Když spadne první, rozpustí se. Jsi z toho smutný, moc 

smutný. Vidíš další vločku a snažíš se ji chytit. Spadne ti přímo na kraj rukávu. Jsi 

fascinován její krásou. Nevnímáš okolí, svět pro tebe přestal existovat. Jen ty a vločka. 

Marně doufáš, že nezmizí... 

Náhle si všimneš, že je celé nebe plné vloček a zaraduješ se. Pozoruješ, jak se tichounce 

vznáší. Jako víly, které jsou dychtivé tance. Je ti zima, ale neuvědomuješ si to. Nechceš, 

aby ti uniklo tajemství této chvíle. Vločka jedna po druhé dopadají na zem, vše je náhle 

křišťálově čisté. Uděláš krok, sníh je měkký a za tebou zůstávají stopy. Krátká 

vzpomínka vykouzlí na tvé tváři úsměv.  

Byl jsi malý kluk, když jsi nevěřil mamince a jen tak na boso v trenýrkách a tričku jsi 

utekl ven. Tenkrát jsi ještě netušil, jak sníh studí. Sníh dál tiše padá. Z tvých stop by se 

dalo číst jako v knize, která píše o radosti a smutku, o štěstí, které vnímáš, o lásce, o 

které sníš. 

Anna Jílková (Áňa), 7. A 

Procházím se po tmavé noční ulici a vítr, který přináší miliony vloček, mě svým 

dotykem hladí po tváři. Každá vločka se zvlášť snáší na zem a brzy se tak každé 

místo přemění v přenádhernou podívanou jako zu pohádky, jež vykouzlí úsměv u 

každého člověka a radost v očích každého dítěte. Pomocí větru se vločka dostane do 

každého opuštěného místa a jako mávnutím kouzelné hůlky je každé místo přikryto 

sněhobílou pokrývkou. Vodní plochy náhle zamrznou a brzy se z nich stává mrazivá 

pustina. Při každém kroku mne více a více okouzluje třpytivě krásný sníh, který je 

unášen větrem tak, že tu samou krásu není ani na krok vidět.  

Sníh na mne působí nádherným dojmem, který z opuštěné krajiny vytváří 

přenádherné místo plné radosti a života.   

Markéta Kolářová (Marky), 7. A 
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Zajímavé dny z kalendáře 
 

Den svatého Valentýna 

14. února 

Svátek zamilovaných, 

anglosaský svátek. 

Sv.Valentin -katolický kněz a biskup, 

zemřel mučednickou smrtí (14. února 273) 

 

Světový den mokřadů 

2. února 

Mokřady jsou na naší zemi jedním z důležitých biotopů, 

mají velký význam jako stanoviště vodních ptáků. 

 

Mezinárodní den invalidů 

19. března 

Tento den nám připomíná, s jakými překážkami se musí invalidé denně setkávat, 

koná se spousta akcí, které mají přispět k lepší informovanosti a k pomoci pro začlenění 

těchto lidí do společnosti. 

 

Světový den ledvin 

8. března 

Tento den je věnován orgánům v našem těle. 

Cílem tohoto dne je zvýšit vědomí o nemocech ledvin. 

Na transplantaci ledvin čeká průměrný Čech 1,5 roku. 

 

Mezinárodní den žen (MDŽ) 

8. března 

Vznikl díky stávce švadlen v New Yorku roku 1908, když stávkovaly pro zlepšení 

životních podmínek. 

Cílem bylo získání volebního práva pro ženy. 

Přestože od roku 1990 už není MDŽ oficiálním svátkem, slaví se nadále.  

 

 

Den učitelů v ČR 

28. března 

28. března se narodil Jan Amos Komenský, učitel národů, a tak tento den je v ČR 

připomínán jako Den učitelů. Ministerstvo školství tento den uděluje Plakety Jana Ámose 

Komenského pro nejlepší učitele. 
 

 

Eva, Marky 
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http://fuatul-atelier-0.blogspot.cz/2015/01/pstros.html 

https://cs.wikipedia.or

g/wiki/P%C5%A1tros_

dvouprst%C3%BD 

 

 

Příroda 

Pštros dvouprstý 

 

Pštros dvouprstý (Struthio camelus - pochází z řeckého výrazu pro 

vrabce- struthio a velblouda- camel) je velký nelétavý pták, žijící v 

Africe. Jejich výskyt je v dnešní době omezen na savany, pouště a 

polopouště východní a jižní Afriky. Obývá otevřené krajiny s nízkým 

porostem trav. Severní poddruh žije v severní Keni, v Somálsku a severovýchodní Ugandě. 

Jižní forma jižně od řeky Tana až do Tanzanie. 

Pštros je největší a nejmohutnější žijící pták. Samec má peří převážně černé a samice jsou 

hnědošedé. Pštros má dlouhý tenký krk a malou hlava. Jeho nohy jsou velice silné, na každé 

noze má dva prsty a nohy hlavně vynikají svojí délkou, proto je pštros vynikající běžec. Na 

krátkou vzdálenost dokáže běžet až 70 km/h, několik kilometrů pak 50 km/h. 

Pštrosi dosahují pohlavní dospělosti zhruba ve 3 až 4 letech, samice asi o 6 měsíců dříve než 

samci. U pštrosů dochází k oplodnění vícekrát za život. Doba rozmnožování je závislá na 

regionu. Období od páření do snůšky vajec trvá přibližně 35 až 45 dnů. Pštrosí hnízdo má na 

starosti samec, který vybírá jeho polohu a tak ho také vytváří. Po dokončení hnízda v něm 

samec zůstává sedět a dominantní partnerka začne vedle hnízda snášet vejce, které si samec 

zobákem navalí pod sebe. Snášení se děje každý druhý den, nejčastěji večer, a pokud má 

pštros více samic, snáší tyto společně. Dominantní samice snese až 8 vajec, ostatní samice 

snesou kolem 3–4 vajec. Snůška je zpravidla 

20 vajec a spadá do října až listopadu, ale 

může se prodloužit až do února. Pštrosí vejce 

je největší z vajec všech žijících ptáků. Sezení 

na vejcích trvá přibližně 39 – 42 dní a střídají 

se v něm samec v noci a samice ve dne. 

Během prvního roku života 

mláďata rostou o 25 cm za měsíc. 

Po jednom roce života váží mladý pštros okolo 45 kg. V dospělosti pak váží 90 – 130kg.  

Délka života pštrosa v přírodě je 30 let, v zajetí se však může dožít až 70 let.                 Áňa 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9lka_%C5%BEivota&action=edit&redlink=1
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https://plus.google.com/107157226308469173871 

 

YOUTUBEŘI 

 

 

GEJMR 

Má přes 800 000 odběratelů 

Vydává videa na YouTube už 5 let 

Natáčí různé hry, ale nejvíce natáčí Minecraft 

Poprvé jsem Gejmra viděla, když MenT vydal video s 

Gejmrem ze hry Čarovný Minecraft.  

A protože mi přišel jako velmi dobrý youtuber tak jsem 

se podívala i na pár dalších videí. Nejvíce mě zaujali minihry 

a taky série s MenTem.  

 

 

 

 

 

 

 

GOGOMANTV 

Má 1 520 000 odběratelů 

Je to nejslavnější slovenský youtuber. 

Točí na YouTube už 7 let. Natáčí různé hry. 

Poprvé jsem Goga viděla na YouTubu, když  Gejmr 

vydal video  Minecraft hexxit. A podívala jsem se na 

další videa, ale nejvíce mě zaujali vlogy, což je v 

podstatě blog, který obsahuje videa, nikoliv text. 

 

Adri 

 

 

http://www.imgrum.net/tag/GEJMR/ 

Tato fotka pochází z videa, ve kterém se měl 

Gejmr odhalit, ale on si udělal legraci a dal tam 

místo sebe psa. 
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Soutěž 
 

1  Doplňte chybějící údaje z nabídky (ne všechna slova z nabídky použijete) 

 

     Rusko, Evropa, severní, 8, Asie, Moskva, Ukrajina, jižní, Amerika, 7, Moldavsko 

 

Země má ______ kontinentů. Jedním z nich je námi obývaná ____________. A jejím 

největším státem je ___________, které má za své hlavní město ____________. Nejvíce 

zalidněný světadíl se nazývá ____________. Tučňáci žijí na ___________ polokouli. 

 

2.  Nakreslete vaše nejoblíbenější jídlo 

 

3. Najděte cestu z bludiště 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Marky, Eva 

 

Svá řešení soutěže odevzdejte redaktorům 

časopisu nebo pošlete na 

schoolmagazine@email.cz. 

 Nezapomeňte uvést své jméno a třídu.  

Odevzdávejte do 30. 3. 2017. 

Vylosovaný výherce získá věcnou odměnu! 

Výhercem minulé soutěže se stal  

Milan Peterka  

Gratulujeme a předáváme odměnu! 
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Vtipy 

 

Babička poučuje: „Všiml sis, Pavlíčku, že když zívám, dávám si před ústa ruku. Proč myslíš, 

že to dělám?" „Proč? Přece proto, aby ti nevypadly umělé zuby.“ 

 

„Jeníku, proč musíme v zimě sypat ptáčkům?“ 

„Aby jim neklouzaly nožičky.“ 

 

„Radečku, proč jsi překousl tu žížalu?“ 

„Aby jí nebylo samotné smutno!“ 

 

Ptá se osmnáctiletý syn: „Tati, mám ti vyprávět, jak jsem jel dneska v tvém autě? Nebo ti 

stačí, když si to zítra přečteš v novinách?“ 

 

Táta učí Pepíčka mluvit: „Řekni táta." 

Pepíček: „Máma." 

Táta: „Ne, řekni táta." 

Pepíček: „Máma." 

Táta: „Blbečku, řekni táta." 

Přijde máma domů a pozdraví: „Ahoj drahoušci." 

Pepíček se ozve: „Blbečku." 

Máma se hned ptá: „Kdo tě to naučil?" 

Pepíček radostně vykřikne: „Táta." 

 

„Tatínku, jaký je budoucí čas od slovesa krást?" ptá se malý Jaroušek svého otce policisty. 

„No přece sedět, Jaroušku.“ 

 

„Mami, je to už opice?" vyzvídá klouček v ZOO.“ 

„Kdepak, to je teprve pokladní." 

 

Malý Matoušek se jednou dostal s rodiči i do zámku. Když uviděl páva, zvolal: „Maměnko, 

podívejte se, kvete slepice!“ 

 

„Tati, proč má labuť tak dlouhý krk?“ 

„Aby se neutopila, když přijde velká voda.“ 

 

„Koukám, sousede, že jste si koupil nové auto, copak se stalo s tím starým?“ 

„Ale, zaseklo se mi centrální zamykání dveří.“ 

„Tak proč to nespravíte? Kvůli tomu si přece nemusíte kupovat nový vůz.“ 

„To víte, že bych to spravil, ale tchyně zůstala sedět uvnitř.“ 

 

z internetu zapsala Marky, Eva 
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