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Olivovník 

 

 



Olivovník 

Milí čtenáři a milé čtenářky, 

v rukou právě máte 1. vydání našeho školního časopisu. 

Od našeho nultého pokusu se udály nějaké změny, o 

které bychom se s vámi rádi podělili. V průběhu 

minulých měsíců měli zástupci školního parlamentu 

přednést svým třídám několik návrhů o názvu časopisu. 

Žáci vybírali z této nabídky: Školníček, Jiřinka, Školáček, 

Chytrolín, Velkpolomňáček, Školáčkovi. Nakonec jsme 

na schůzce školního parlamentu hlasovali a skoro 

jednohlasně byl zvolen název „Olivovník“, jenž je 

inspirován jménem našeho pana ředitele, kterého si 

velmi vážíme a máme ho rádi.  

Další věci, které jsme probrali během zasedání školního 

parlamentu, si můžete přečíst na nástěnce školního 

parlamentu nebo na webu školy. Pokud by měl někdo 

z vás nějaký zajímavý nápad do Olivovníku, neváhejte a 

podělte se s námi!  

 

 

 



Jarní filmové a literární ceny aneb něco pro ty, 

kteří rádi čtou a sledují filmy 

 

Vítěz ceny Magnesia litera 2017 

Vítězem ceny Magnesii litery v kategorii dětské 

literatury pro rok 2017 se stala kniha PŘEKLEP A 

ŠKRALOUP. 

Tuto kniha napsali Tomáš Kočinský a Barbora Klárová. 

Kniha je o tom, že všechny věci stárnou a za to mohou 

malá stvoření, která mají stárnutí na starosti. Skřítek 

Překlep, jehož specialitou jsou chyby v knížkách, se 

jednoho dne vydá na dobrodružné putování k 

samotnému Zubu času a pokusí se zastavit stárnutí.  

Doporučený věk čtěnářů je od 7 let.  

Pokud tě čtení baví, zkus poprosit rodiče nebo zajít do 

knihovny a knížku si přečíst. Určitě nebudeš litovat.   

 



Tip pro ty, kteří raději sledují film 

 

Český lev 

Dne 4.3.2017 se v pražském Rudolfinu udílela česká filmová 

cena Český lev. Je udělována Českou filmovou a televizní 

akademií. Letos cenu za nejlepší film získal snímek Masaryk, 

který dostal 12 ocenění. Tento film je o synovi T. G. Masaryka-

Janu Masarykovi. V hlavní roli hraje Karel Roden, který je 

v poslední době nejobsazovanějším hercem u nás, ale i v 

zahraničí, a jenž za tento film dostal Cenu za nejlepší mužský 

herecký výkon v hlavní roli. Českého lva za nejlepší režii získal 

Julius Ševčík, rovněž za film Masaryk.  

 

 

 

 

 

 



Zajímavosti ze světa 

1. Po kýchnutí se říká „na zdraví“, protože se vaše srdce 

během něj na okamžik zastaví. 

2. Repelenty komáry neodhánějí, namísto toho blokují 

jejich smysly, takže o vás komáři ani neví. 

3. Váha všech mravenců, kteří žijí na zemi, je větší, než 

váha celého lidstva. 

4. Milion sekund je asi 11,5 dnů, miliarda sekund je ale 

téměř 32 let! 

5. Mozek je jediným orgánem lidského těla, který 

pojmenoval sám sebe. 

6. Býky nedráždí červená barva, jsou barvoslepí. 

7. Pověra, že když sáhnete na ptáčka, rodiče ho opustí, 

není pravdivá. Ptáci obvykle nemají čich. 

8. Letadla nevypouštějí odpad z toalet za letu, ale 

přistanou s ním. 

9. Než se jídlo z úst dostane do žaludku, trvá to 7 

sekund. 

10. Lidský vlas udrží 3 kilogramy. 

11. Na jednom chodidle máme více než miliard bakterií. 



12. Používáme 300 svalů, abychom udrželi balanc. 

13. Stehenní kost je stejně tvrdá jako cement. 

 

 

 

 

Jak může vypadat vyznání lásky...? 

Ach ty můj milý počítači, když tě vidím, hned mám lepší 

náladu. Vždy, když tě zapínám, srdce mi plesá. Hraji na tobě 

hry, ale moc toho neutáhneš. Sice vypadáš jako stará krabice 

od bot, ale svůj účel splňuješ. Jsem tvůj nejlepší kamarád a 

zároveň tvůj nejoblíbenější hráč i tajný ctitel. Jsi strašně 

miloučký, miluji tě.  

                        

Honza z 8.A 
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Co nás zajímá? 

NHL 

NHL nebo-li National Hockey League je každoroční hokejová liga, kde 

bojuje 30 týmů o Stanley Cup. Tyto týmy jsou rozděleny do dvou 

konferencí, východní a západní. Obě jsou ještě rozděleny do čtyř 

divizí. Ve východní konferenci jsou atlantická a metropolitní divize a 

v západní konferenci jsou pacifická a centrální divize. Účastní se jí 

pouze týmy z Kanady a USA. Nejvíce titulů má Montreal Canadiens 

(24). Posledním vítězem byl Pittsburgh Penguins, který titul určitě 

letos obhájí  

Trofeje a ocenění: 

 Stanley Cup 
 Clarence S. Campbell Bowl – Nejlepší tým Západní konference v 

Playoff NHL 
 Prince of Wales Trophy – Nejlepší tým Východní konference v 

Playoff NHL 
 Presidents' Trophy – Nejlepší klub základní soutěže NHL 

  

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanley_Cup
https://cs.wikipedia.org/wiki/Clarence_S._Campbell_Bowl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prince_of_Wales_Trophy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Presidents%27_Trophy


Něco pro naše nejmladší čtenáře 

Pohádka o chamtivém štěňátku 

Bylo jednou jedno štěně, které bylo 

velice chamtivé. Se svými štěněčími 

bratry a sestrami se nechtělo vůbec o 

nic dělit. Všechno jim rádo bralo a 

pořád jim škodilo. Když se rozdávaly 

pamlsky nebo jídlo, štěně bylo vždy 

vepředu jako první a všechno snědlo. 

Někdy také začalo ujídat z misek 

ostatních. Po jídle se vždycky rozvalilo 

do pelíšku svých sourozenců.  

A pak se to stalo..... 

Jednou se štěňátko probudilo a zjistilo, 

že je úplně samo. Ostatní štěňata se 

s ním nekamarádila, ani si s ním 

nechtěla hrát. Štěně bylo z toho moc 



smutné a plakalo. Až si jednoho dne 

uvědomilo, proč si s ním nikdo nechce 

hrát.  

A druhý den všechno napravilo. O 

všechno se rozdělilo – o dobrotky,        

o jídlo i o pelíšek. Všichni se na něho 

usmívali, byli kamarádi a měli se rádi. 

A jak už to tak bývá, hned bylo na světě 

veseleji. Protože mít dobré kamarády je 

ta nejlepší věc na světě.  

 

                                   



Dinosaurus Pepa hledá svého kamaráda 

motýlka Kubu, najdeš cestu? 
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ZPOVĚDNICE 

 

Připravili jsme si pro vás novinku. Položili jsme 

učitelům a učitelkám šest různých otázek týkajících se 

jejich osobnosti. Zjistili jsme, že se mnozí učitelé 

shodují v některých věcech, ale objevili jsme i různé 

zajímavosti. 

U první otázky byla nejčastější odpovědí modrá barva, 

ale našel se i ten, kdo má rád fialovou, hnědou či 

růžovou barvu.  

Druhá otázka byla ohledně jídla, kde učitelé dali 

přednost řízku a zeleninovému baru. 

Co se třetí otázky týče, šest učitelů vystudovalo 

pedagogickou vysokou školu. 

Vraťme se na chvíli do doby, kdy byli stejně staří jako 

my, děti. Většina učitelů chtěli učit jako učitelé, ale 

pozor! Máme tady zatajenou prodavačku v Tescu, 

elektrikáře nebo seřizovače CNC stojů. 

V páté otázce jsme se dozvěděli, že mnoho učitelů rádo 

čte knihy, pracují na zahradě, sportují, chodí do 

přírody nebo se rádi podívají na krasobruslení. 

Poslední otázka zněla, jak dlouho učí na této škole. 

Rekord je 38 let. 

 

 



Zde máte na ukázku dvou dotázaných: 

 

1) Jaká je vaše oblíbená barva? 

- žlutá 

2) Jaké je vaše oblíbené jídlo ve školní jídelně?  

- vepřo, knedlo, zelo 

3) Jaké školy jste vystudovali? 

- stř. veterinární (Kroměříž), ped. Fakulta (Olomouc) 

4) Jaká byla vaše vysněná práce v mládí? 

- řidič náklaďáku 

5) Co rádi děláte ve vašem volném času? 

- spím 

6) Jak dlouho učíte na této škole? 

- 13 let 

- pan učitel Šrajer 

 

 

1) Jaká je vaše oblíbená barva? 

- černá a bílá 

 



2) Jaké je vaše oblíbené jídlo ve školní jídelně? 

- to jde? 

3) Jaké školy jste vystudovali? 

- Ostravskou Univerzitu 

4) Jaká byla vaše vysněná práce v mládí? 

- lovec krtků 

5) Co rádi děláte ve vašem volném času? 

- čtu 

6) Jak dlouho učíte na této škole? 

- teď 

- paní učitelka Slípková 
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Domov seniorů Sluníčko 

Dne 19. Května jsme se naposledy vydali pomáhat do 

Domova důchodců Sluníčko. Jako každý rok jsme dostali 

hrábě, smetáky a lopaty a šli jsme hrabat listí, zametat 

chodníky a dělat další potřebné práce, s nimiž jsme rádi 

pomohli.  

Letos to však bylo jiné. Jelikož naše povinná docházka v  

základní škole končí, byli jsme tam opravdu naposledy. 

Doufáme, že náhradou za nás budou naši kamarádi z nižších 

ročníků.  Na závěr bychom chtěli poděkovat, že se nám 

taková možnost naskytla a že jsme mohli pomoci. Myslíme si 

totiž, že spousta lidí pomáhá opuštěným pejskům či jiným 

zvířatům, těžce nemocným nebo handicapovaným lidem, ale 

na seniory se často zapomíná. Doufáme, že až budeme 

jednou my v pokročilém věku, pomůže nám někdo také.  

 

 

 

 

 



Hledej rozdíly mezi obrázky 
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VTIPY 

 

Pepíček prosí tátu: "Tati, kup mi buben."  

"Nekoupím, budeš mě rušit při práci." 

Pepíček: "Neboj, budu bubnovat jenom, když budeš spát." 

 

Blondýnka jde do elektra a říká: "Můžu dostat tuto 

televizi?"  

"Ne, blondýnkám ji neprodáváme."  

Druhý den se blondýnka naštve a nabarví si vlasy 

na černo. 

Takto se vydá znovu do toho samého elektra. 

Zase uslyší od prodavače stejnou 

odpověď:"Blondýnkám neprodáváme." 

"Jak víte, že jsem blondýnka?"  

"Protože to není televize ale mikrovlnná trouba." 

 

Pepíček se ptá maminky: 

"Maminko, dáš mi tři kačky na lízátko?" 

" Pepo, proboha, vždyť už jsi velký synek." 

"No tak mi dej dvacku na pivo." 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATEK 

 

 

 

 

 

 



Průvodce internetového surfaře: 

Aktuální dění na síti: 

 

Není velryba jako velryba....A co třeba modrá?? 

 

 

Většina z nás si pod pojmem velryba vybaví mořského savce z řádu 

kytovců (Cetacea) a aspoň základní informaci, že patří mezi největší 

živočichy žijící na Zemi. Menšina z nás už ví, že se živí planktonem, že 

to byl původně suchozemský savec a že mezi nejznámější velryby 

patří kosatka dravá, kulohlavec černý, běluha, narval, vorvaň a další. 

Všichni víme, že v dnešní době jsou velryby přísně chráněny, jelikož 

už jich je na Zemi velmi málo. 

 

Co nám ale dnes říká pojem modrá velryba na síti?? 

Modrá velryba je hra na síti, která pravděpodobně vznikla 

v Rusku. Název je odvozen právě od úmrtí modrých velryb, čili 

plejtváků obrovských, které páchají sebevraždy tím, že 

se vrhají na pláže a to i v masivním počtu. Potencionální 

hráče, kteří o sobě dají vědět na sociálních sítích, kontaktuje 
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tzv. kurátor, což je jejich zadavatel úkolů a také spojka, 

se kterou hráč komunikuje. Každý den hráči zadá úkol a poté 

požaduje důkaz, že úkol splnil. Pokud hráč odmítne a chce 

ze hry vystoupit, kurátor mu začne vyhrožovat násilím na jeho 

rodině. Některým hráčům navíc údajně posílá fotografie jejich 

příbuzných na veřejnosti či jejich domu, aby tak hráči nahnal 

strach a přinutil ho pokračovat. Je to velice nebezpečné.  

O existenci hry ovšem není přesvědčený vedoucí projektu E-

bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci Kamil Kopecký. 

Myslí si, že je to hoax a jde podle něj o marketingový tah, 

pomocí kterého chtěli tvůrci internetových komunit zvednout 

návštěvnost své vlastní skupiny.  

 

Co je to HOAX? 

Hoax je anglické slovo, které má mnoho významů – např. podvod, 

klam či žertovnou klamnou zprávu. Hoax je e-mailová nebo IM 

zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, 

informuje o nebezpečí, snaží se ho pobavit apod. Většinou obsahuje   

i výzvu žádající další rozeslání hoaxu mezi přátele, příp. na velké 

množství dalších adres. Proto se někdy označuje jako řetězový e-mail. 

Běžní uživatelé hoaxům často věří a jednají podle nich, či je považují 

za pouhý neškodný vtip. Odborníci a správci sítí ale tvrdí něco jiného. 

Chápou hoaxy jako nebezpečný jev, kterému je nutno se bránit. 

Vyskytuje se jako falešný poplach, zábava a prosba. 

 

 



Škodlivost : 

Obtěžování příjemců  

Opakovaný příjem nesmyslných zpráv je pro mnohé uživatele 

nepříjemný, zejména v době epidemie, kdy se v e-mailových 

schránkách objevuje stejná zpráva několikrát denně. 

Nebezpečné rady: 
Některé hoaxy poskytují nebezpečné rady, např. jak se zbavit 
domnělého viru smazáním nějakého souboru. Uživatel, který takové 
rady slepě následuje, může svému počítači naopak ublížit. 
 

Ztráta důvěryhodnosti: 
Odesílatel nepravdivých zpráv ohrožuje svou důvěryhodnost, zvláště 
pokud takové zprávy odesílá z pracovního e-mailu. V takovém 
případě může utrpět i pověst příslušné firmy či úřadu. Pokud 
dostanete zprávu, která obsahuje hoax, doporučujeme kontaktovat 
odesílatele a pokusit se ho poučit o zbytečnosti zprávy  
 

A názor naší redakce na Modrou velrybu: 

Je to jen výmysl, aby měli v televizi nebo na sociálních sítích o čem 

psát, protože se ve světě neděje nic zajímavého, co by mladé lidi 

zaujalo. Něco jako v Prostřenu, když tam byl pán Karel. 

Modrá velryba samo o sobě neexistuje, jedná se pouze o důvěřivost 

lidí, kteří na ni věří. Kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak je to jako 

když dítě věří na Ježíška.  

 

 

 



Závěr? 

NEVĚŘ VŠEMU, CO JE NA INTERNETU. 

10 PRAVIDEL bezpečí na síti: 

1. Nesděluj a nezveřejňuj osobní údaje. 

2. Facebook si nastavím na přátele, nepřidávám si cizí 

uživatele, pokud si nejsem jistý jejich identitou. 

3. Identitu si ověřuji pomocí webkamery, požaduji 

fotku na přání. 

4. Nepořizuji a neposílám své nahé fotky. 

5. Před randem po internetu jsem si 100% jistý/á tím, 

kdo přijde. Někdo z kamarádů/rodiny ví s kým jdu! 

6. Na netu, FB, chatu a u her trávím rozumnou dobu.  

7. Udržuji všechna hesla na email, FB, Skype atd. 

v tajnosti. 

8. Nevěřím každé informaci, kterou přečtu nebo mi 

pošlou! 

9. Komunikuji slušně a ignoruji vulgární zprávy. 

10.Když mě něco/někdo šokuje, uráží nebo ponižuje, 

opustím stránky a svěřím se.  

 

 

Redakční rada: žáci 9.A za pomoci paní učitelky Renáty Bittové 


