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Předmluva 
 

ení to ani měsíc, co jste dostali do tříd nové číslo školního časopisu a už jsme tu zase. 

A  neseme Vám spoustu novinek a informací o událostech ve škole i mimo ni. Prvně si 

můžete přečíst reportáž Soutěž o nejlepší čtenářský deník, přečtete si o návštěvě 

z Olomouce a dozvíte se spoustu zajímavých informací o měkkýších. Dále doufáme, že vás zaujme 

rozhovor s Michalem Kudláčem, nebo některý ze sloupků. Na konec časopisu jsme zařadili více 

křížovek a hádanek, takže si zde přijdou na své i ti, co se chtějí bavit. Přeji příjemné jarní počtení. 

Matěj Kos 
Šéfredaktor 
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VVIIDDEEOOZZPPRRAAVVOODDAAJJSSTTVV ÍÍ   

MM1111  OOnnlliinnee  
 

Nejnovější videozpravodajství je ze dne 16. 3. a naleznete ho na 

Youtube pod názvem: M11 online 16/3/12. 

 

Další, tentokrát speciální, video bude uveřejněno 

v neděli 1. 4. na webu. Podrobnější informace 

vyvěsíme včas na nástěnku. 

Toto je 12. vydání časopisu M11.  Časopis M11 pro Vás připravuje kroužek školního časopisu pod vedením Mgr. Martiny 

Kadlčkové a Bc. Davida Černocha. Náklad 30 výtisků. Uzávěrka proběhla dne 26. 3. 2012 a všechny informace jsou aktuální 

k tomuto datu. Inzerce byla tvořena jako recese ve stavu nepříčetnosti, a proto je soudní cesta řešení nesouhlasu s  inzercí 

vyloučená. Připomínky, náměty na reportáže, nebo stížnosti ohledně obsahu či distribuce časopisu směřujte na email: 

casopism11@email.cz . Radostné počtení Vám přeje redakce M11. 

 

mailto:casopism11@email.cz


Otázky na pana ředitele 

V úterý 13. 3. se uskutečnil druhý ročník Otázek na pana ředitele, kdy 
mohli pokládat členové žákovského parlamentu otázky vrchnímu 
veliteli školy. Otázek bylo tento rok o něco méně, ale zase se oproti 
minulému roku hodně rozběhla diskuse. Několik otázek ohledně 
školy vám zde přepisujeme ve zkrácené verzi i s jejich řešením. 

 Mohla by být pro žáky na 2. stupni k dispozici volná wi-fi? 

Nad výše uvedenou otázkou proběhla rozsáhlá diskuse, pan 
ředitel se stavěl víceméně proti a použil následovné 
argumenty: žáci by byli v hodinách na Facebooku, hrozil by 
nárůst případů kyberšikany. Oproti tomu byly vyslány 
argumenty jako: kyberšikana se může konat i přes současné 
možnosti připojení, to stejné i Facebook, a pár zoufalých 
výkřiků: „Nám se prostě nevěří!“. Po dlouhé diskusi byl 
dohodnut následující kompromis: 

Wi-fi bude přístupná pouze pro „prověřené žáky“, kteří 
potřebují internet k práci (například časopis, nebo projekty). 
S těmi se sepíše „smlouva o spoluvině“, takže pokud se cokoliv 
stane, jsou podezřelí a po akceptování této podmínky 
dostanou klíč od wi-fi. 

 Proč není na škole nějaký automat na bagety, či jiné svačiny? 

Další problém s téměř půlhodinovou diskusí. Žákům se 
především nelíbilo, že je zde jediná možnost zakoupení svačiny  
- v jídelně (nejčastěji chleba s pomazánkou). Postupně z debaty 
vyplynulo, že by žáci chtěli mít možnost výběru svačiny, 
například ve formě baget, jaké známe z benzinových pump. 
Naopak pan ředitel byl víceméně na straně jídelny, která 
současné svačiny dělá nad rámec svých povinností daných 
nařízením, tím pádem byl spíš proti zavádění dalších automatů 
na naší škole. Do tématu se připojilo i neustále opakované 
téma tzv. „Mléčných automatů“, jejichž zavádění na naší škole 
nedopadlo příliš zdárně (nejspíš především kvůli složitosti 
celého mechanizmu nákupu, ale své v tom hrála jistě i ztráta 
zájmu žáků o mléčné výrobky – pozn. autora). Nakonec přes 
různé probírání různých řešení se vyrýsovalo toto: 

Pan ředitel promluví s vedoucí školní jídelny, jestli by jídelna 
nemohla odebírat a na naší škole prodávat ještě i nějaké 
balené bagety, které by byly sice ve vyšší cenové relaci, než 
„domácí“ chléb s budapeští, ale zase by to uspokojilo žáky, 
kteří si jenom občas potřebují dokoupit svačinu a ještě k tomu 
mají třeba nemoc „paranoia ze ŠJ“. 

O dalších otázkách a odpovědích na ně Vás jistě informovali členové 
žákovského parlamentu. 

 

Sloupek 

Sbohem a díky za ryby! 

Už to panu ministrovi končí a tak 
se s ním loučím stejným 
způsobem, jak se loučili delfíni při 
útěku ze Země v knize Stopařův 
průvodce po galaxii. A to, že tento 
sloupek vznikl, mě velmi udivilo. 
Ne proto, že bych byl líný 
a nechtělo se mi psát (i když…), 
ale proto, že jsem si myslel, že pan 
psycholog Dobeš přežije všechno.  
Vždyť on měl na krku, triku i jinde 
tolik problémů, co obyčejně 
nasbírá celá politická strana, 
zkrátka a dobře měl neomylný 
kompas, který ho vedl z bláta 
přímo do louže, z louže do jezírka 
a z jezírka do jedné ze zdraví 
nebezpečných ostravských lagun. 
Mezi jeho největší úspěchy patří: 
(znovu)zavedení státních maturit 
za neskutečného zmatku a 
skutečných protestů všech, co se 
na chodu středních škol nějak 
podílejí, pokrokový nápad na 
zkrácení krátkých přestávek o 
50% (dle mého odhadu proto, aby 
žáci prověřili svou fyzickou 
kondici při zrychlených přesunech 
(laicky běžení) z jedné hodiny na 
druhou), který nakonec musel 
zrušit a v neposlední řadě se mu 
(naštěstí skoro) povedlo zastavit 
evropský peněžní ropovod do 
chudého českého školství. A proč 
tedy pan ministr odchází, když 
ustál, či spíše useděl na židli, tolik 
problémů a prošlo mu pomalé 
rozežírání školství pomocí 
takovýchto afér?  Podle oficiálních 
zpráv kvůli nesouhlasu s dalšími 
škrty ve školství. Ovšem nejenom 
já si myslím, že opravdový důvod 
je ten, že tak skvělého ministra 
s pronikavýma očima nikdo 
nesnesl a k rezignaci ho dotlačila 
buď strana, nebo rovnou koalice. 
Každopádně budete mi chybět. O 
nikom se mi tak dobře nepsalo, 
jako o vás. Sbohem, au 
revoir,adiaŭ a до свидания. 

 

Matěj Kos 
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SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ČTENÁŘSKÝ DENÍK 

V pondělí 12.3. se ve 14 hodin sešlo 11 dětí ze 7. - 9. třídy v učebně dějepisu, aby zde představili svoje 
čtenářské deníky a zasoutěžili o nejlepší z nich. V denících nebyly zapsané jenom knížky, objevovaly 
se tam i různé kulturní akce např. Broadway on Ice nebo muzikály Bídníci, Jesus Christ Superstar a 
nebo Chicago. Deníky měly také mnoho podob. Mohli jsme vidět malé i velké sešity v tvrdých 
deskách, sešity do školy a dokonce i ručně vyrobený sešit. Žánry knih byly taky různé. Někdo četl spíš 
fantasy a sci-fi, někdo dobrodružné knihy, oblíbené byly i dívčí romány a příběhy z prostředí koní. 
V denících nechyběly ani ilustrace nebo nalepené vstupenky na již zmíněné kulturní akce. Pro paní 
učitelky nebylo určitě lehké vybrat ty nejlepší. 
 

1. ELIŠKA VEJROSTOVÁ, 9.B 
2. KATEŘINA POKORNÁ, 9.B 
3. MARTINA KALUŽOVÁ, 8.B 

 
Položila jsem 3 otázky paní učitelce Kadlčkové: 
MYSLÍTE SI, ŽE BYL O SOUTĚŽ ZÁJEM? 
Čekala jsem, že se zapojí více žáků ze 6. a 7. tříd a mile mě překvapila účast žáků 8. a 9. tříd. 
PODLE ČEHO JSTE HODNOTILY VÝHERCE? 
Množství zápisů,  srozumitelnost,  charakteristiky postav nebo další plusy (vstupenky, kulturní akce…) 
ZOPAKUJETE TUTO SOUTĚŽ PŘÍŠTÍ ROK? 
Určitě ano. 
 
Paní učitelce Kadlčkové za rozhovor moc děkuji. 

Kateřina Pokorná 

 

Olomouc 
Přátelé z Olomouce k nám přijeli 27. 2. vlakem a po přijetí do školy jsme je uvítali zasedáním školního 

parlamentu. Na zasedání jsme probírali plán akce „Pátek na pláži svátek,“ a s tímto problémem nám 

velice pomohli i naši kamarádi z Olomouce. Potom jsme je odvedli do školní jídelny, kde ochutnali 

typický oběd. Dále jsme je provedli naší školou, která se jim moc líbila. Potom následoval běh po 

stanovištích. Na prvním stanovišti dováděli na opičí dráze. Na druhém si zahráli stolní hry a jako 

třešničku na dortu si připravili krátkou scénku. Závěrem nám všechny scénky ukázaly. Všichni jsme se 

hodně nasmáli. „Ha ha ha.“  Kolem třetí hodiny jsme se rozloučili. My se k nim pojedeme podívat  

27.  března také.  

 

Filip Pivovar 
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Rozhovor s Michalem Kudláčem 
 

Michal Kudláč chodí do 7. B a jednoho dne se přišel podívat na práci školního 

časopisu. Tak jsme ho hned vyzpovídali. 

 
Kolik ti je let? 

Je mi 12, ale 25. května mi bude 13. 

Jaký máš názor na naši školu? Třeba co bys na ní změnil? 

Rozhodně bych změnil jídelnu… Jídlo je dobré, ale vadí mi příbory a tácky, jak jsou 

špinavé. 

A jak bys zhodnotil školní časopis? Tak od 1 do 10? (1 nejhorší, 10 nejlepší) 

Ohodnotil bych vás tak 8 body. 

Proč ne 10? Co ty 2 další body? 

To je těžké…. Mně se časopis líbí, ale třeba „komiks“ si nečtu. 

Proč? 

Nechápu ho.  

A jaký máš názor na školní parlament? 

Já si myslím, že parlament je v pohodě. Sice si na něj většina děcek stěžuje, že nic 

nedělá, ale já s ním problém nemám. 

O co se v běžném životě zajímáš? Co tě baví? 

Čtu si knihy nebo něco hraji. 

Na počítači? Nebo máš nějaké jiné zařízení? 

Mám takzvaný Xbox 360. 

Jak často se učíš? Pokud vůbec. 

Tak většina naší třídy (7. B) si myslí, že se učím moc, ale to pravda ani není. Já se vlastně 

učím jenom na testy. 

Jak dlouho? 

Mně stačí tak 10 minut. 

 
Děkujeme za rozhovor. 

Otázky pokládaly Beata Klobasová, Denisa Višňovská 

 

 

Sloupek 

Blbá nálada 

Co se to jen s námi stalo? Poslední 

dobou mám, přestože se vše na 

naší škole po technické stránce 

zlepšuje, pocit, že je něco špatně. 

Snad je to proto, že stárnu, nebo 

proto, že jsem sám v depresi 

a vidím vše černě. Každopádně se 

mi zdá, že všichni mají nějakou 

„blbou náladu“. Všichni mají 

potřebu předvádět se před 

ostatními, všichni se nějak 

přetvařují, všichni se snaží. Ovšem 

výsledkem toho je, že náš růžový 

sen začíná pomalu, ale jistě hnít. 

Růžová nám hnědne a už kolem ní 

krouží vosy. A bohužel vosy 

každou chvíli bodnou do naší 

shnilé iluze, nejčastěji formou 

pomluvy, či jednáním, za které by 

se svého času nestyděl ani SSSR, 

nebo USA. A nejhorší na tom je, že 

to semílá téměř všechny. Mě, mé 

kamarády, mé nepřátele i Tebe, 

pozorný čtenáři. Jen základní 

otázka zůstává nezodpovězena: 

Proč? Já si myslím, že je to prostě 

snaha předstírat. Sedmák se 

klidně posilní tak, že má víc 

promile, než švýcarský kopec 

(sklon kopce lze měřit také 

v promile), aby vypadal dospěleji. 

Deváťák zase předstírá 

navazování styků (a ne těch 

diplomatických), co to jen jde 

z úplně stejných důvodů. „Nejlepší 

kamarádky“ jedna druhou 

označují za namyšlenou dívku 

lehkých mravů a bůh ví, co ještě, a 

to jen proto, aby ta druhá nebyla 

oblíbenější. Každý máme totiž 

potřebu předvést se, být 

zajímavější, než ostatní. Jenže to 

chtějí všichni a pak to tak vypadá. 

Zkrátka a dobře – přetvářka a 

vytváření masky zvítězilo nad 

pravdou a láskou. Jak smutné. 

Musím ovšem říct, že je to jen můj 

subjektivní názor a možná tento 

problém zmizí spolu se mnou. 

Nebo ne? 
Matěj Kos 
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PŘEDSUDKY O JEZDECTVÍ 

Několikrát jsem mezi kamarády slyšela názor, že jezdectví není sport, že je to 
levné nebo že jsou koně hloupí. Omyl. Koně jsou velmi inteligentní zvířata a 
dokážou vycítit i náš strach. Ráda bych uvedla na pravou míru 2 asi nehorší 
předsudky: 

 

JEZDECTVÍ NENÍ SPORT  

Hodně lidí si myslí, že jízda na koni je jen o tom, že se člověk posadí na koně a 
veze se. No, v podstatě ano, ale jen v případě, že se na toho koně posadíte 
třeba v cirkuse. Tam vás posadí na již vyčištěného a osedlaného koně a 
obejdou s vámi pár koleček. To neplatí v případě, že jezdíte někde v jezdeckém 
klubu nebo máte vlastního koně. Zkusím vám přiblížit děj, který předchází 
tomu, že se posadíte na koně, co se děje během jízdy a po jízdě. Přijdete ke 
koni s kartáčem, hřbílkem a háčkem na kopyta. Vyhřebelcujete koně, vyčistíte 
mu kopyta a rozčešete mu hřívu a ocas. Půjdete do sedlovny pro uzdečku, 
sedlo, podsedlovou dečku a tlumicí podložku zvanou beránek. Dohromady to 
váží asi 1,5 kg. Osedláte a nauzdíte koně a jdete na jízdárnu. Samotný výcvik 
není jen tak. Je to o neustálé práci nohou, rukou a přenášení váhy. Je to stejné 
jako když jedete na kole: když přestanete šlapat, kolo se zastaví. Takže když 
přestanete pobízet, je to pro koně jedno ze znamení, že má zastavit. Další ze 
znamení je pevnější sed a mírné přitáhnutí otěží. Věřte mi, že po hodině 
strávené v sedle vás bude bolet doslova celé tělo. Po výcviku následuje 
odstrojování, vybírání kopyt, hřebelcování a v létě sprchování a sušení. Pak se 
ještě musí sedlo a ostatní postroje uklidit do sedlovny. A samozřejmě se musí 
uklidit i jízdárna. Věřte mi, že překážky a ostatní věci jsou hodně těžké. 

 
JEZDECTVÍ JE LEVNÁ ZÁLEŽITOST  

Často jsem se setkávala s názorem, že jezdectví je levný sport. Omyl. Na 
internetu jsem vyčetla, že jedna lekce v jezdecké škole stojí kolem 300 Kč. 
Hodinová vyjížďka do lesa stojí 250 Kč. Vybavení pro jezdce není taky levná 
záležitost. Neznačkové rajtky (jezdecké kalhoty) stojí cca 500 Kč, neznačková 
přilba cca 400 Kč. Bohužel už nevím, kolik stojí věci potřebné pro start na 
oficiálních závodech. Na ty jsou potřeba bílé rajtky, závodní tričko, jezdecké 
sako, jezdecké boty nebo perka a chapsy (nízké boty s návleky, používají se 
místo vysokých jezdeckých bot), bičík a vesta. Samozřejmě existují i potřeby 
pro koně. Je to samozřejmě sedlo, uzdečka, podsedlová dečka, beránek, deka 
na noc, bandáže, kamaše, hřbílko, háček na kopyta a další. Kdybych měla 
vypsat všechny potřeby pro koně, byl by to opravdu dlouhý článek. Kůň musí 
taky někde bydlet. Ustájení v jedné nejmenované stáji blízko Litomyšle stojí 
měsíčně 400 Kč. V ceně je zahrnutá podestýlka, voda a krmení. Potřebuje také 
každých 6 týdnu okovat. U každého veterináře je cena jiná. A je toho mnohem 
víc. Každopádně kdybyste prodali všechny postroje, mohli byste si za ty peníze 
koupit třeba hodinky značky Rolex. 

 

Pokud jste tento článek dočetli do konce, děkuji.  

 

Kateřina Pokorná 

TELEPATICKY 
------------------------ 
 

Nový Amsterdam – Elitní 
tým vědců z univerzity 
v NA zjistil, že 
vyšetření na onkologii 
zvyšuje pravděpodobnost 
nálezu rakoviny. 

------------------------ 

Brno – Na jednání 
zastupitelstva padl 
návrh řešit přestavbu 
železničního uzlu 
stejným způsobem, jako 
nyní probíhá rekon- 
strukce protilehlého 
kasina. Návrh nebyl 
schválen kvůli enormním 
cenám benzínu, což by 
byla jedna z největších 
položek první etapy 
rekonstrukce nádraží. 

------------------------ 

Prágl – Novinářská etika 
je současné době zcela 
narušována lží žurnal-
istů. Například my 
bychom, kdybychom 
nedodržovali pravidla 
etiky, řekli, že naše 
škola má problém 
s rekonstrukcí. 

------------------------ 

Brno – Není vše zlato, 
co se třpytí. Dnes 
například upadla 
pojistka proti úplnému 
otevření u jednoho 
nejmenovaného okna. Naše 
škola tak má problém 
s rekonstrukcí. 

------------------------ 

Věžná – Nemá věž. 

 

MK 
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Stručně o měkkýších 

 

ilí přátelé, 

abychom si nejdříve ujasnili, co je to měkkýš. Kmen měkkýšů (odborně Mollusca) se 

skládá z několika ostatních skupin neboli tříd. Pod pojmem měkkýš si laik většinou 

nepředstaví nic, leda že by toto slovo dříve slyšel nebo viděl napsané na stránce 

učebnice přírodopisu nebo encyklopedie. Slovo měkkýši můžeme prostě nahradit 

slovem mušle, lastury nebo také „mořské potvory“ – společný název pro měkkýše a korýše, ale pozor! 

Korýši jsou úplně jiná skupina živočichů, neplést si s měkkýši. Ale teď vážně! 

   Měkkýši jsou bezobratlí živočichové (nemají vnitřní kostru), jejichž měkké, vodnaté tělo chrání 

pevná vápnitá schránka – ulita nebo lastura. Abychom oba typy rozlišili: celistvá ulita bývá většinou 

spirálně (vřetenovitě) stočená a nalezneme ji u třídy nazvané plži, odborně Gastropoda. Schránka 

druhé skupiny měkkýšů – mlžů, odborně Bivalvia se skládá ze dvou navzájem spojených částí zvaných 

lastury. Třetí základní třída se nazývá hlavonožci, odborně Cephalopoda a její příslušníci žádnou 

schránku neprodukují (až na malé výjimky, ale nebudeme zacházet do podrobností…).  

   Jistě jste si všimli, že zde opakuji slovo základní, kterým míním hlavní skupiny měkkýšů. Z vědeckého 

pohledu měkkýše rozdělujeme na šest skupin, avšak zbylé dvě nebudu ani vyjmenovávat, neboť na 

většině základních škol probíráme pouze tři skupiny. 

   Jak měkkýši vypadají? Stačí, když vám řeknu, že mezi měkkýše patří náš všem známý hlemýžď 

zahradní (chcete-li šnek), konkrétně mezi plže. Živočichové s černými, hnědými nebo okrovými 

lasturami, které sbíráte na pláži u moře, nejsou nic jiného, než nejrůznější druhy mlžů, především 

slávky, ústřice, teliny a srdcovky. Mezi hlavonožce řadíme např. chobotnice nebo sépie.  

   Kdo se chce o měkkýších dozvědět něco více, nechť vyhledá odbornou literaturu! 

 

                                                                                                                              Arnošt Fridrich 
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Kousek mayského kalendáře 

2012 

Této rok má mnoho zajímavých otázek. Co se má stát? Proč se tento rok vyskytuje jako poslední 

v mayském kalendáři? Jak se svět změní a bude pokračovat? Pojďte se zamyslet. 

Všichni známe řeči o tom, že v roce 2012 skončí svět. Ale toto je vlastně 

jen špatně vyložená předpověď v mayském kalendáři. Ještě bych měl asi 

vysvětlit, co je mayský kalendář. Mayský kalendář je velká kamenná deska, 

podle které Mayové určovali čas. Kalendář má tři funkce, z nichž ta 

poslední určuje cykly, protože Mayové věřili, že vše se pravidelně opakuje. 

A právě 21. prosince 2012 končí pátý cyklus. Do tohoto dne se začnou dít 

nějaké změny, budou stále intenzivnější. V prosinci pak nastane změna 

největší. Z tohoto pohledu svět zřejmě neskončí, ale těchto faktů je víc. 

Křesťanství má v této věci trochu jiný názor. Podle bible se má zjevit svatý 

Jan nebo prorok Nostradamus, kteří mají odvést ty, jež si zaslouží být 

v nebi a zbytek skončil v zanikajícím 

světě. To ale také není jisté, protože 

výkladů je mnoho. Někdo říká, že 

svět skončí, jiní zase s tímto 

názorem nesouhlasí. 

Z vědeckého hlediska se zde taky střetává několik zajímavostí. 

Tento rok má prý dojít k přepólování Země. Přepólování 

znamená, že severní magnetický pól se přemístí na jižní 

magnetický pól a jižní na severní. Tato věc by neměla za 

následek zničení civilizace, ale byla by to velká změna. Dalším 

zajímavým úkazem bude postavení planet. 21. prosince totiž 

bude Země, Slunce a střed Mléčné dráhy v přesné přímce. 

K takovému seřazení dochází jen jednou za 25 800 let. Bude to 

mít nějaký vliv na lidstvo a jeho žití. Uvádí se také srážka Země 

se záhadnou planetou Nibiru, ale tato informace není příliš 

uznávaná, neboť žádná planeta na nás nepadá. 

Otázek je spousta a na jejich vysvětlení si budeme muset počkat. Co se stane? Skončí svět? Nastane 

změna a mír? Navštíví nás mimozemšťané? Budou platit peníze? Přežije vůbec někdo? Počkáme a 

uvidíme. 

 

COMING SOON 

JIŽ BRZY 

Miroslav Rujzl 
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OSUDY DĚTSKÝCH FILMOVÝCH  HVĚZD 

Jsou součástí našich vzpomínek na dětství. Dětské hvězdy, které v dospělosti zmizely bůhví kam. 

Tady je 5 nejznámějších: 

MICHAELA KUDLÁČKOVÁ 

Rodiče ji přihlásili na konkurz v pouhých 6 letech kvůli její hyperaktivitě. Od té doby natočila 6 

úspěšných filmů. Nejvíce se proslavila rolí Barči Hrdinové v seriálu My všichni školou povinní. Pak se jí 

ale herecký svět uzavřel. I když se opakovaně hlásila na konzervatoř, neuspěla. A tak se herectví v 16 

letech vzdala. Vystudovala sociálně- právní školu. Byla úřednicí, taxikářkou i barmankou. 

Michaela Kudláčková dnes: 

Věk: 42 let 

Stav: vdaná, 4 děti 

Povolání: esoterička 

LUKÁŠ BECH 

Chraplavý hlas Lukáše Becha (Létajícího Čestmíra) je nezapomenutelný. Debutoval už ve svých 5 

letech ve filmu Věry Chytilové Panelstory. Do svých 14 let stihl natočit 16 filmů. Zazářil v Arabele, 

Rumburakovi, Návštěvnících a již zmíněném Létajícím Čestmírovi. Jeho kariéru zastavila rok trvající 

klíšťová encefalitida. Po neúspěšných pokusech o studium na vysoké škole začal podnikat. 

Lukáš Bech dnes: 

Věk: 38 let 

Stav: svobodný, bezdětný 

Povolání: filmový produkční 
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ŽANETA FUCHSOVÁ 

Během dospívání stihla natočit 33 rolí. Všichni si ji pamatujeme jako Lucii z filmu Lucie, postrach ulice 

nebo jako Evu z Chobotniček z druhého patra. Herecký svět se jí uzavřel v 16 letech. Nevzali ji na 

konzervatoř- prý pro nedostatek talentu. Následné studium ekonomické školy jí navíc jakékoli 

natáčení nedovolovalo. Vrátila se k němu jako filmová produkční a v roce 2006 si zahrála sekretářku 

v seriálu Rodinná pouta. 

Žaneta Fuchsová dnes: 

Věk: 38 let 

Stav: vdaná, 2 děti 

Povolání: pomocná režisérka 

MICHAEL HOFBAUER 

Kariéra filmového synka odstartovala rázně: „Bylo to v roce 1975, kdy přišel do třídy a řekl: Ty pojď, 

ty máš pěkně blbej ksicht.“ Zrzavý sígr před kamerou uspěl. Šel z filmu do filmu a i když jeho honorář 

byl 120,- Kč/den, natáčení ho tak bavilo, že běžný život musel jít stranou. Do svých 18 let natočil 30 

filmů. Přesto ho na konzervatoř nevzali. Odešel na vojnu a po návratu chtěl opět točit. Jako jednomu 

z mála se to podařilo. 

Michael Hofbauer dnes: 

Věk: 44 let 

Stav: ženatý, 2 děti 

Povolání: herec, střihač 

TOMÁŠ HOLÝ 

Nemůžu zapomenout zmínit tragicky zesnulého Tomáše Holého. Byl nejobsazovanější 

dětskou hvězdou české kinematografie. Za svůj krátký život stihl natočit 18 filmů, z nichž 

většina je dnes notoricky známá. Byl první velkou láskou Lucky Bílé. Vztah ale skončil 

tragicky- smrtí Tomáše, který se zabil při autonehodě. Zbýval mu týden do 22. narozenin.  

 Kateřina Pokorná 
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Jak se tvoří školní časopis 
apřed každý má návrh. Ale návrh musí schválit šéfredaktor. Píše se na počítači nebo 

ručně maluje. V každém čísle najdete práci starších i mladších. Třeba ten komiks tak 

ten se normálně vyfotí a na počítači se přidá pozadí tak se dělá ten komiks. A jak se 

dělá předek časopisu ? To je tak že členové časopisu nakreslí návrhy a obvykle šéf redaktor 

rozhodne jaký je nejlepší a ten co rozhodne tak tam bude.  

 

Jména nejmenších 

Lukáš Kapinus, Adéla Žmijová, Eliška Nováková, Renáta Karásková 

Jména starších žáků  

Arnošt Fridrich, Denisa Višňovská, Patrik Cibere, Matěj Kos, Mirek Rujzl, Beata Klobasová, 

Filip Pivovar, Kateřina Tichá, Michaela Dobrovolná, Lucie Matulová, Šárka Blatná, Alena 

Nekvapilová, Natálie Hanslianová 

 

 Lukáš Kapinus. 

                                                                                 

 

N 
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Umírám pro dokonalost 
 

„Chceš vidět jídlo? Podívej se na svá stehna!“ to si říkala teprve čtrnáctiletá dívka, když měla chuť 

na sebemenší kousek sladkosti. Anna podlehla anorexii a bulimii. Anna měří 176 cm a vážila (dříve) 

67 kg, což byla k její výšce ideální váha, ale Anna si to nemyslela, byla znechucená svou postavou. 

A  proto zhubla na neuvěřitelných 34 kg! Ale jak to začíná? 

 

„Ahooj!“ pozdravila Anna babičku, ke které se přišla podívat asi po 2 letech. Babička Annu zavedla do 

kuchyně, kde jí dala kus bábovky.  „Tak povídej, Anno“ vyzývala ji babička, aby  nepanovalo hrobové 

ticho. „A co bys chtěla vědět?“  „No, co škola? A co doma? Nehádáš se s rodiči?“ „Ne nehádám, vše je 

v pořádku, a ve škole mi to jde levou zadní.“ „To ráda slyším, také jsem si všimla, že se ti zakulatili 

tvářičky. Vždy jsi byla jako panenka s porcelánu, taková křehounká a teď...  Už máš ty ženské rysy, 

jestli víš, co tím chci říct.“ „Asi tuším“, odpověděla Anna skleslým, jakoby ublíženým hlasem. „Promiň, 

už budeš muset jít. Mám tu spoustu práce. Tak doma pozdravuj a měj se hezky.“ „Ahoj.“ Anna celou 

cestu přemýšlela o tom, co jí řekla babička. „Ženský tvary? Tím chtěla říct, že jsem tlustá, nebo co?“  

Když už konečně byla doma, stoupla si v pokoji před velké zrcadlo, které viselo naproti postele. Anna 

si prohlížela své tělo, o kterém začala více pochybovat. Anna zasedla k počítači a úplnou náhodou 

najela na jeden z ana-blogů (blog kde většinou dívky doporučují anorexii) a četla si jídelníček autorky 

blogu. Vypadal asi nějak takhle: 

snídaně: nic 

svačina: nic 

oběd: nic 

svačina: nic 

večeře: jablko 

Annu z těch všech jídelníčků a fotek anorektiček rozbolelo břicho. Šla si do kuchyně pro něco 

menšího k zakousnutí, ale přinesla si párky, kečup, a zbytek od oběda. Začala si pročítat blog autorky. 

Dívala se na fotky anorektiček, četla jídelníčky, rady, deníčky a úspěchy dívky. 

Když v tom ji napadlo, že by jí neuškodilo zhubnout pár kilo. Bylo by to maximálně 5, víc ne. Byla 

přesvědčena. Rozhodla se hubnout hladovkami. Na Annu toho dnes bylo už moc. Lehla si do postele a 

po chvíli usnula. 

Ráno Anna vstala, byla ještě rozespalá, ale přes to sešla po schodech do kuchyně. Našla tam, jako 

vždy, lísteček, na kterém stálo: „Snídani najdeš v ledničce. Přijdu kolem 9 večer, něco si nachystej k 

jídlu. Máma.“ Anna se podívala do ledničky, kde byl na talíři položen toast. Anna ho vytáhla, 

přivoněla si k němu a položila ho na talíř. Řekla si, že chce přece zhubnout... Vzala toast a hodila ho 

do koše. 

 

Secret soul 
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Penroseův trojúhelník 
trojúhelník, který popírá fakta 

 

eď vám asi vrtá hlavou, co může být na takovém trojúhelníku zvláštní. Jak víme, tak součet 

úhlů v trojúhelníku musí mít vždy 180°. Takže ani jeden trojúhelník nesmí mít úhel 181° a více. 

Ale Penroseův trojúhelník se chce z tohoto pravidla 

trochu vymínit a má 270°. Každý jeho úhel tak svírá 90°. Na tento 

útvar přišel anglický matematik Roger Penrose podle obrazů 

nizozemského umělce M. C. Eschera, který tento obrazec jednou 

nakreslil. Jak je to ale možné, když pouze čtverec má všechny 

úhly 90°? Vůbec nejdůležitější věcí je, že tento trojúhelník se dá 

sice narýsovat, ale v normálním prostoru nemůže existovat. 

Může být tedy pouze nakreslen na papír jako vyjádření prostoru. 

Na obrázku jsou vidět tři trámky, které jsou k sobě spojeny a 

v každém spoji svírají úhel 90°. Tím pádem najednou porušíme 

hned několik zákonů matematiky. Například, když se podíváte na strany vedoucí nahoru, tak tyto 

strany by se normálně nikdy nemohli potkat. A i ten jejich součet úhlů porušuje zákon o trojúhelníku. 

Jak víme, tak součet úhlů v trojúhelníku musí mít vždy 180°. A teď, abych vás dorazil úplně, vám 

řeknu, že jste se stali obětí optického klamu.   

Na tomto obrázku je vidět umělecká „socha“ v australském městě Perth. Jsou to tři tyče, které jsou 

umístěny tak, aby z jednoho úhlu pohledu lidé viděli tento nemožný objekt. Na papíře se tento efekt 

znázorňuje daleko lépe a je uvěřitelnější než ve skutečnosti. Když to shrnu, tak tento objekt je možný, 

ale pouze, pokud si ho správně nakreslíme a představíme. 

PS: Najděte tam jednu větu dvakrát.  

MR 

 

 

 

 

 

T 
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Ahoj, jsem kočička Micka. 

(slohový úkol 7. ročník) 

 

Narodila jsem se na jaře tohoto roku. Bydlím na vesnici se svými rodiči a sourozenci. 

Žijeme u moc hodných lidí. Mám moc ráda mlíčko, sem tam si ulovím myš a ráda proháním zajíce po 

louce. Nesnáším, když mě lidi do něčeho nutí. Třeba abych snědla tabletku proti červíkům. 

Strašně moc ráda se mazlím s majiteli a otírám se jim o spodní tlapky.  

Šárka Blatná 

Obrázky od našich nejmenších redaktorů 
 

 

Renča, Áďa, Elda a Lukášek 
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HÁDANKY A LUŠTĚNKY 
Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze……….. 

Má čtyři rohy, žádné nohy a hýbá se to………….. 

Má to 12 měsíců a 365 dnů. Co je to?…………. 
 

 

 

1. Když domů přijde někdo na návštěvu, říkáme mu……. 

2. Paní a ………. 

3. Po škole chodíš…….. 

4. Pozdrav……… 

5. Kdy chodíš spát? V ………. 

6. Jaké zvíře žije v Austrálii?………. 

7. Jak řekneš slovem tvrdému Y?………….. 

 

……… a luštěnky nás baví. 

 
Alena Nekvapilová a Natálie Hanslianová 

 

    T    
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INZERCE M11: 

 
Hledám auto, chatu, starožitnosti, ženu, kolo, 

staré mince a boty. 

ZN: Život je hledání… 

Slevový kupón na  

Velký zimní katalog slev 

(opalovací krémy, plážová 

lehátka, plavací kruhy, obdélníky 

a trojúhelníky, konzervy, jedlá 

posypová sůl)  

K dostání ve všech dobrých 

lékárnách. Vstupenka na nový český 

muzikál Davida Michala 

Děti máje 

Premiéra 1. května 

POZOR AKCE!!! 

Pro ženy při vstupu karafiát 

zdarma!!! 
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Běžná cena: 666 Kč 

Vaše cena: 0 Kč 
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