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Úvod 
 

 Takže jsme zase tady. Víme, jak je pro vás nový školní rok náro�ný, a� už je pro vás 

poslední, první, nebo jste nová�ek. Budeme se snažit vám tenhle školní rok alespo� troši�ku 

zp�íjemnit, zabavit vás a n�kdy vám i trochu poradit. �asopis bude vycházet každý m�síc a 

bude obsahovat jak zajímavosti ze sv�ta, ze sv�ta hudby, módy, zví�at, ale také novinky z naší 

školy. Kdyby jste m�li n�jaké p�ipomínky, nebo jste se cht�li jakýmkoli zp�sobem zapojit, pište 

na e-mail: ��������	���
������	�����	������  nebo se hlaste u paní u�itelky Šindelá�ové, �i u 

jakéhokoli �lena redakce. 
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U�itel k žákovi: „Kdybys m�l sedm jablí�ek a já t� o dv� poprosil, kolik by ti jich 
z�stalo?" „Sedm!" 
 
 
Otec se roz�ílí na syna : 
Zase si dostal p�tku z d�jepisu ! 
Syn se brání : 
Táto,ale to zavinil Alexandr Veliký ! 
Tu vykoukne maminka z kuchyn� : 
Tak si najdi jiného kamaráda ! 
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Hudba 
 

Marek Ztracený 
 

Píse� “Ztrácíš“ z Markova prvního debutového alba se stal hitem všech hitparád. Poté, co 

ho jako první za�ala hrát Evropa 2, ho nyní hrají skoro po všech rádiích v �R.  S písní “Ztrácíš“ 

vyhrál Marek Ztracený polský mezinárodní hudební festival - PBS Bank CARPATHIA 

FESTIVAL RZESZOW v kategorii zp�v. Na jeho desce už se pracuje a ur�it� se máme na co t�šit. 
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Marek Ztracený je zp�vák, skladatel a pianista. Mimo�ádný hudební talent pochází ze 

západních �ech, p�esn�ji ze Železné Rudy. Od d�tství se v�nuje h�e na klavír a skládá. Poprvé ho 

mohli hudební nadšenci slyšet ve skupin� Kredenc, kde hrál na bicí. Hraje na sedm hudebních 

nástroj� a vystudoval na konzervato�i Jaroslava Ježka v Praze. Vlastní tvorbu vypiloval b�hem 

amatérského hraní, nyní se však rozhodl svou hudební kariéru posunout o stupe� výš. Své hudební 

um�ní p�edvádí v hotelovém baru nebo klubu. Píse� „Ztrácíš“, je prvním seznámením s jeho 

tvorbou a zárove� i singlem z debutového alba. Písn� na p�ipravované album jsou momentáln� ve 

fázi natá�ení. Producentem alba je zkušený Martin Ledvina. Vydání je pak p�ipraveno na zá�í 

2008. Vydání je pak p�ipraveno na zá�í tohoto roku. Marka Ztraceného exkluzivn� zastupuje 

agentura Silver Sound Management. 

 

                              



 

Zví�ata od A do Z 
 

Papoušek ARA 
 

 

Velikost 

Až 100 cm. Je to nejv�tší papoušek sv�ta.  

Areál rozší�ení 

Ara hyacintový p�vodn� obýval velké oblasti deštných prales� Jižní Ameriky, ale ni�ení jeho 
životního prost�edí a nelegální odchyt pták� zp�sobilo, že dnes p�ežívá ve t�ech odd�lených 
populacích v jižní Brazílii, východní Bolívii a v severovýchodní Paraguayi a je klasifikován jako 
ohrožený druh. Celkové po�ty se odhadují na mén� než 4 000 kus�.  Je chrán�n smlouvou CITES - 
úplný zákaz volného obchodování. Jeho cena se pohybuje v rozmezích 130 000 - 230 000 K�. 

Potrava 

Ara hyacintový se specializuje na plody a o�echy r�zných palem, dále pak jeho potravu tvo�í 
zelenina a ovoce. 

Biotop a zp�sob života 

Otev�ené a polootev�ené krajiny s porostem vysokých strom�, záplavové oblasti, kde se hladina 
zvyšuje až o 16m, savany s porostem palem a s množstvím skalních útvar�, ve kterých hnízdí. 

Poznámka 

Neobvyklé je to, jak si opat�ují potravu. Jejich zobáky jsou uzp�sobené k otevírání tvrdých 
o�ech�, ale p�esto b�žn� vybírají tyto o�echy z trusu dobytka, který je �áste�n� natráví.  

(http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/470484-ara-hyacintovy) 
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Cestování po Evrop� 
 

Š p a n � l s k o  
 

Historie: 
 

P�vodní obyvatelé Špan�lska byli Iberové. Splynutím Kelt� a Iber� 
se zrodilo tzv. keltiberské obyvatelstvo. Z mladší doby 
kamenné se dochovaly nást�nné kresby, které je možné obdivovat 
v jeskyni Altamira. Po druhé Punské válce p�vodní obyvatelstvo vedlo 
dlouholeté spory o území s �ímany.  
 
Památky: 
 
Alhambra: je to st�edov�ký komplex palác� a pevností maurských panovník� Granady. 
Biskajský most: jinak také Puente Colgante se nachází v ústí �eky Nervion ve m�st� 
Portugalete. 
El Escorial: je to monumentální stavba, která sloužila jako královské sídlo a klášter zasv�cený 
svatému Vav�inci. 
 

     Knihovna v Escorialu 



 

Trocha poezie 
 

Noc 
 

Když na no�ní oblohu vyjde m�síc, 

hv�zdi�ky následn� zazá�í, 

a tak jako každý m�síc,  

p�ijde �as na zá�í. 

Obloho modrá odhal svá tajemství, 

však ty jsi dobrá jako to and�lství. 

A když obloha p�ejde ve sv�tlou mod�, 

je ráno a tím kon�í noc. 

 

 

V Peru 

 

V Peru tam je ráj, 

hez�í než náš kraj. 

Mo�e �isté, pr�zra�né, 

na map� si ozna�te. 

M�sto Ink� na vás �eká, 

trávu seka�ka neseká. 

Na vrcholcích hor budete stát, 

nemusíte se ni�eho bát. 

Když letadlem poletíte zpátky, 

vzpomenete si, jak byl ten výlet krátký. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

z prací žák� 7. A



 
 

Zpov�� z tohoto �ísla bude pat�it panu zástupci �editele Kamilu Krulí�kovi����. 
 
P�ijedou letos Ameri�ané? 
 

To je otázka, na kterou nedokážu v sou�asné dob� odpov�d�t. Ameri�ané, kte�í navštívili 
loni naši školu, totiž jezdí každým rokem v dob� svých jarních prázdnin na jiné místo, do jiné 
zem�. P�edloni byli nap�. na Slovensku. Je však pravdou, že byli u nás velice spokojeni a že se 
vyjád�ili, že pokud to jen trochu p�jde, rádi zase p�ijedou. Jestli se u nás op�t objeví, záleží 
hodn� na jejich rozhodnutí. Zda-li to bude ješt� letos nebo v jiných letech, opravdu nedokážu 
�íci. 
 
 
Kdy budeme mít nové h�išt�? 
 

Podle posledních zpráv od našeho z�izovatele (m�stský obvod Poruba) by m�lo být nové 
školní h�išt� v hodnot� 14 mil. K� dokon�eno a vybudováno k za�átku p�íštího školního roku. 
Pevn� v to v��ím a t�ším se. 
Harmonogram prací je následující: 

1. Výb�rové �ízení na dodavatele stavby (11/2008 – 02/2009) 
2. Výstavba multifunk�ního za�ízení (03-06/2009) 
3. Nákup sportovního za�ízení (06/2009) 
4. Managment a publicita b�hem realizace projektu (11/2008 – 06/2009) 

 
 
Které u�ebny jsou nové? 
 

B�hem letošních prázdnin jsme se rozhodli zrekonstruovat 6 t�íd na pavilonu B, n�které 
odborné u�ebny = velkou po�íta�ovou u�ebnu, dále dnes už bývalou u�ebnu chemie, z které 
chceme v budoucnu vybudovat moderní jazykovou u�ebnu (další interaktivní tabule zde už 
stojí) a keramickou dílnu s pecí a hrn�í�ským kruhem. Nejlepší bude se za n�jaký �as podívat 
na fotografie na našich nových webových stránkách, které chystáme. 
 
 
Budeme mít ješt� n�jaké nové u�ebny? 
 

Jak už jsem �ekl v p�edchozí odpov�di, chceme vybudovat novou jazykovou u�ebnu 
s interaktivní tabulí a boxy pro poslucha�e. Tohle ovšem nebude hned, protože �ekáme, zda 
nám bude schválen finan�ní grant z fond� EU, který podává náš z�izovatel MO Poruba. 

 V nedávné dob� jsme se ale dozv�d�li, že nám byl schválen jiný grant z fond� EU, a to 
grant na vybudování multimediální u�ebny pro naše žáky s Aspergrovým syndromem (autisté) 
v prostorách školní knihovny, kde bude n�kolik po�íta�� p�ipojených k internetu a interaktivní 
tabule. Tato u�ebna bude v odpoledních hodinách fungovat jako studovna i pro ostatní žáky. 
 
 
P�ijdou n�jací noví u�itelé? 
 
 Žádné zm�ny ve složení u�itelského sboru neplánujeme. Nové u�itele hledáme 
v p�ípad�, že jde n�který z vyu�ujících do d�chodu nebo n�která paní u�itelka na mate�skou 
dovolenou.  
 

D�kujeme panu zástupci �editele, že si na nás ud�lal �as :0) 



 
 
 

Školovinská sout�ž 
 

 I v tomto školním roce se na vás obracíme se sout�ží, v níž m�žete hádat, kterému 

z u�itel� nebo zam�stnanc� školy pat�í fotografie z d�tských let. V minulém �ísle se jednalo o 

paní u�itelku Jarmilu Beranovou. Velice nás mrzí, že jste nám své tipy neposlali na naši e-

mailovou adresu a ani nevhodili do schránky umíst�né ve vestibulu školy. Tentokrát to m�žete 

napravit a t�eba zrovna Vás odm�níme hezkou cenou. 

Takže pište na adresu ��������	���
������	�����	�����, nebo využijte již zmín�nou 

schránku. 

 
 



 

 

A na záv�r 
Práv� jste do�etli nebo jste si prohlédli druhý díl našeho �asopisu a tak v�nujte ješt� pár 

minut tomu, že si p�e�tete, co bude v �ísle p�íštím: �eká vás další rozhovor s n�jakou zajímavou 

osobou z naší školy, navštívíme další stát Evropy, zp�t se vrátí k�ížovky a sudoku a dozvíte se 

také n�co o mód�. Tak a dostali jste se na úplný konec Školovin. Na další díl se m�žete t�šit 

zase za m�síc a hlavn� nezapome�te psát své poznámky a p�ipomínky k našemu �asopisu do 

schránky umíst�né ve vestibulu školy nebo na naši emailovou adresu : 

��������	���
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Škole zdar ... ! 

 


