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Graffiti 
 

 

 

 

 

 

 

 

graffiti vytvořil: 

 Dominik Pavlů, 7.B 

 

 

 

 

Svedete něco 

podobného? 

Tak neváhejte 

a doneste svou 

mandalu, graffiti 

nebo jiný obrázek 

Markétě Špičákové 

do 8.A. 

Maximální velikost 

práce je formát A4. 

 

 
 

 

            Tématická báseň na závěr 
 

Je to ale zrada,  

venku zase padá. 

Sněhu uţ bylo dosti, 

promrzly nám všechny kosti. 

Ať uţ zase jaro je, 

ať to všechno roztaje. 

Na jaře je vţdycky prima, 

prosím: „Ať uţ není zima.“ 

(autorka si nepřeje být jmenována)  

 časopis lol 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

rozhovor: Ryšavý / téma: graffiti / Ježíšek vs. Santa Claus 

obrázek namalovala: Renata Zemánková, 9.B 



komiks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ROZHOVOR  

                 s Mgr. Alešem Ryšavým 

 

 

Jakou školu jste studoval? 

SOUZ – mechanik-elektronik a potom Pdf MU v Brně. 

 

Jak dlouho učíte na této škole? 

Asi 9let. 

 

Jste na své zaměstnání hrdý? 

Občas. 

 

Setkal jste se s nějakým problémovým žákem, který byl vyloučen? 

Zatím ţádný vyloučen nebyl. 

 

Odpočinul jste si o prázdninách dostatečně? 

Ani ne. 

 

Jaká je vaše nejoblíbenější barva?  

Nemám nejoblíbenější barvu. 

 

Na co byste šel do kina?  

Podle nálady, neupřednostňuji jeden ţánr. 

 

Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Ţelvy. 

 

Jaké máte koníčky? 

Sport, deskové hry. 

 

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? 

Mám rád grilovaná jídla. 

 

Čím jste chtěl být, když jste byl malý? 

Asi jako všichni kluci, stále něčím, hasičem, kosmonautem, apod. 

 

Jaký nápoj nejraději pijete? 

Podle chuti, často vodu, jinak minerálku, kávu, víno, pivo. 

 

Díky za rozhovor 

(aš,lš) 
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Fotogalerie      
…z hodin TV   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Máte zajímavé fotky z naší školy, z vaší třídy, vašich spoluţáků? My Vám 

je otiskneme. Pošlete nám je společně s popisem a vaším jménem na: 

casopis.lol@gmail.com 
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Hračičky nejen pro dětičky                                                                                                                      
 
 

Sony Ericsson U8i Vivaz 

 

A je to tady, nová pecka 

 od Sony Ericsson, která vám 

 nabídne 100% zábavy za kaţdých 

 podmínek. Jeho silnou stránkou 

 je natáčení videa v HD kvalitě 

 a sdílení fotek s bleskem s 5mpx. 

 Jestli vám nepostačí interní 

 paměť se 128mb, dále ji můţete 

 rozšířit microSD kartami. O chod 

 mobilu se postaral operační systém 

 s60. Pro přenášení dat je tu hodně 

 moţností - standartně Bluetooth 

 a Wi-Fi. Na prohlíţení fotek máme 

 veliký 3.2´ display s 16mil barvami. 

 Také nezapomněl na zábavu a proto 

 je tu mp3 přehrávač, JAVA aplikace a rádio. A kdyby, jste se náhodou 

někde ztratili, jsou tu Google mapy nebo GPS přijímač. 

 (jh) 

    

 

          Zajímavosti ze světa 
 

Pavoučí zápasy jsou velice populární na Filipínách. Lidé chytají samice 

pavouků banánových a krmí je váţkami.Lidé tvrdí, ţe tato potrava jim 

dodává agresivní sílu, kterou k zápasu potřebují. Zvítězí vţdy ten, který 

druhého pavouka zahalí do lepkavého pavučinového vlákna. 

Brazilské druhy pavouků mají 

nejsilněji působivou  

Jedovou ţlázu. Ţijí v blízkosti 

lidských příbytků, často 

se schovávají v botách nebo šatech. 

Kdyţ jsou vyrušeni, polekají se  

a kousnou. Kousnutí můţe být 

pro některé lidi osudné. 

Naštěstí však existuje protilék. 

(lš) 
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Filmové tipy 
 

    

   Uţ jste byli v Boskovicích v kině na 3D filmu? Ne, tak to napravte! 

Boskovické kino Panorama disponuje totiţ opravdu kvalitní 3D 

technologií. 

A proto zde máme tipy na 3D představení: 

Určitě si nenechte ujít film Gulliverovy cesty, který je zfilmovaný podle 

stejnojmenné knihy. Hlavní postavu ztvárnil herec Jack Black, který vás 

vtáhne do děje plného napětí a dobrodruţství. 

V 3D dále můţete shlédnout vynikající animáč Já padouch,či film 

Megamysl. Brzy také přijdou do Boskovic 3D filmy Fimfárum – Do třetice 

všeho dobrého a Temná krajina.  

 
                          Přejeme příjemné zážitky 

  

 

  

 

Báseň 
 

Na vlakovém nádraží 

 

Na vlakovém nádraţí, 

tašku nesu v podpaţí. 

„Jednou Praha, tam a zpátky, 

v hotovosti, ţádné splátky.“ 

„Třicet osm? Jen tak málo?  

Dříve víc to stálo.“ 

 

Výpravčí uţ placku zvedá, 

jenom ať to stihnu! 

Průvodčí uţ lísky hledá, 

 radši sebou švihnu. 

 

Nestihl jsem, nevadí, další jede v šest, 

řekl jsem si potichu, pro štěstí si zatnul pěst. 

Co se děje? Asi usnul jsem. 

Je půl sedmé, to je smůla. A tak jedu autobusem. 

 

Michal Schlor, 6.A 
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       exkluzivní ROZHOVOR 

                                  s Jeţíškem  
 

Ježíšku, jak to, že jsem letos na Vánoce dostala všechno, co jsem 

si přála?  

No, tvou skromností to asi nebude… Vaši vyhráli ve Sportce? 

 

Díky za ten notebook pod smrkem. 

A jéje. Ten měl být pro souseda! 

 

Dostal jsi sám nějaký vánoční dárek? 

Ano, soused, sv. Petr mi daroval ţehličku na vlasy s krepovým 

nástavcem. 

 

Ježíšku, máš miminko? 

Blázníš? Sám jsem miminko. 

 

Proč jsme měli letos pod stromečkem tak mokro? 

Vţdyť říkám, jsem ještě miminko… 

 

Ježíšku, díky za ty petardy. Na Silvestra jsem si jimi popálil ruku 

a nemusel jsem do školy. 

To byl dárek i pro tvé učitele. 

 

Ježíšku, jak se k nám dostaneš, když nemáme komín?  

Podobně jako ten chlap s černou maskou před chvilkou. 

 

Proč jsi mi donesl panenku, když jsem kluk?  

Máš se nechat ostříhat! 

 

Máš rád zvířata? 

Ano, na cibulce.  

 

Umíš létat, Ježíšku? 

Jistě, denně piju RedBull. 

 

Kolik je ti vlastně let? 

2011, ale cítím se jak nemluvně. (Prd…) 

 
 

Rozhovor připravili ţáci 6.B a 7.B 
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Téma čísla 

              GRAFFITI 
 

Denně kolem nich chodíme do školy, denně se na ně díváme ale nikdy si 

je neprohlédneme zblízka. Nemluvím o domech nebo o žvýkačkách, 

které vytváří na chodnících novodobou mozaiku, mluvím zde o graffitech. 

 

 Toto slovo vyvolává v mnohých lidech různé pocity. Jedni jsou 

přesvědčení, ţe jde o krásné umění a druzí zas tvrdí, ţe jde o obyčejný 

vandalismus. Pravda je asi někde uprostřed. Slovo samotné pochází 

z řečtiny a jeho význam by se dal přeloţit jako „psát“. 

Tento výtvarný styl má základy ve vyjadřování se sama sebe na veřejný 

prostor pomocí barev. Ale spíš to writeři (in, co grafity tvoří) dělají jen 

tak z dlouhé chvíle. Místo původu mají tyto nápisy v Americe 70. let, u 

nás se začali objevovat s koncem roku 89„ a první bylo vytvořeno na 

Lennonově zdi v Praze. 

 

Graffiti, společně s street stylem, dorazil před pár lety i do Bozaka. 

Tehdy si pár kluků řeklo, ţe bude adrenalin pomalovat staré bábě barák, 

avšak narazili a skončili s důtkou a s červenýma prd** (cenzura to slovo 

celé nepustí XD). Druzí kluci naopak procitli a na opuštěnou zeď 

nastříkali docela povedený obrazec. Já bych vás teď rád pozval na 

turistickou prohlídku po místech v Boskovicích, kde můţete vidět výtvory 

těch druhých writerů.  

        

Pod letňákem                                                                                     

Pod letním kinem, přesněji u tělocvičny na Sušilce, je malý dvorek, kde 

si writeři dostatečně pomalovali wall (z anglického „zeď“). 
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   Grafity si může zkusit každý! 
         (alespoň na papír… ) 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Směrem na autobusové nádraží 

Na budově elektrické rozvodny se 

jich najde více, funguje jako místo 

veřejné diskuze všech writterů. 

Narazíte na ni při cestě na autobu- 

sové nádraţí, směrem z Růţového 

náměstí. 

 

Sudilské muzeum 

Okolo ZŠ „trojky“  se to tagy jen 

hemţí. Na jedno obrázku můţete 

vidět zkrášlenou budovu Sluţeb 

Boskovice. Ten druhý by vám měl 

být povědomý - je totiţ od stejného 

autora. Stejný styl, podobné barvy 

a vzory. S tímto writterem se poku- 

síme navázat spojení a moţná si 

o něm něco přečtete. 

 
 

Kaţdý by si měl na grafity udělat svůj názor – nezáleţí, jestli se Vám líbí 

nebo ne. Stejně je to lidem, pro které je tento styl ţivota samozřejmý, 

úplně u pr… 

 Patrik Ščudla, 9.A 
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                        Ježíšek versus Santa Claus 
 

 

   V Čechách nosí dárky Jeţíšek. To ví i malé dítě ze školky. Kdyţ ho ale 

má nakreslit, nakreslí Santa Clause. Náš Jeţíšek má podobu nemluvněte 

v jesličkách nebo chlápka přibitého na kříţi. Takţe viděno dětskou 

logikou - jak by pak mohl zvládnout rozdat na Vánoce tolik dárků? 

   To Santa, to je jiný kabrňák! Má to vymakané. Vlastní ultra rychlé 

soby a před Vánocemi ho můţete potkat všude. Na reklamách, v ţivotní 

velikosti nafouknuté u obchodů nebo třeba na domech „lezoucího“  

do okna. Takţe, kdo ţe nosí ty dárky? To Santa umí z rodičů vytáhnout 

penízky za dárečky! A proto i v budoucnu asi budeme mluvit o Jeţíškovi 

a přitom kreslit Santu Clause. Nebo u vás je to jinak?  

 

   PS: Aţ váš mladší sourozenec nakreslí fialovou krávu, nedivte se. Asi 

vídá reklamu na Milku častěji neţ skutečnou krávu. 

 

 

 

Víte že… 
 

Původní postavička Santa Clause 

vznikla v Americe roku 1822. 

Tehdy vypadal většinou jako 

malý zelený muţíček - skřítek. 

Název Santa Claus vznikl chybou 

ve výslovnosti holandského slova 

Sinterklaas, které je zkratkou 

slova Sint Nicolaas (Svatý Mikuláš). 

Teprve od roku 1931 je však 

Santa Claus ten tlustý děda 

v červeném. Objevil se tak 

poprvé na reklamě Coca Coly, 

která potřebovala svůj nápoj 

prodávat také v zimě.  

Ať ţije komerce! 

Ať ţije Santa Claus! 

Ach jo…  

 

 

(js) 
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Fóóóóóóóóóóóóóóóóóórky  
 

O Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: "Hele nemáš dneska na 

půl dne čas?" Kamarád se diví: ,,Zrovna dnes, a proč?" "No já jen ţe 

mám doma postavenej betlém a chybí mi tam osel..." 

 

Do myslivny zavítá v noci Santa Klaus, veliký ranec dárků na zádech. 

Myslivec vyskočí z postele, popadne flintu a namíří ji na nebohého Santu. 

Pak se dá do hlasitého lamentování: „Takového drzého pytláka jsem 

ještě neviděl! Klidně si přijít i s úlovkem přímo do hájovny, a ještě 

uprostřed noci!” 

 

„U nás doma je pod stromečkem jedna a tatáţ věc, ale kaţdý, fakt 

kaţdý Vánoce,” říká spoluţákům Vašek. 

„Co, prosím tě?” 

„Stojan.” 

 

„Byl jsi dneska hodný? Neukradl jsi nic? Nenadával jsi?” vyptává se 

Jeţíšek malého chlapečka. „No tak se to uţ konečně nauč, já ti dárky 

věčně nosit nebudu!” 

Jaký je rozdíl mezi Vánocemi před 15 lety a dnes? 

Před 15 lety člověk přemýšlel: „Budou dárky, nebudou dárky?” 

Dneska přemýšlí: „Bude na dárky, nebude na dárky?” 

„Můj táta je kutil,” chlubí se kamarádům Jenda. „Kdyţ nám o Vánocích 

nesvítily svíčky na stromečku, začal je opravovat. A nakonec to dopadlo 

tak, ţe kdyţ je zapojil do zásuvky, svíčky nic a začal nám svítit taťka!” 

„Tati, celý den jsem nejedl maso, abych viděl zlaté prasátko, tak proč 

jsem ho neviděl?” stěţuje si o Štědrém večeru Filípek. 

„To víš, chlapče, dnešní doba. Jak je něco ze zlata, hned ti to ukradou!” 

„Dal jsi mu ten nůţ?” „Ano.” „A co říkal?” „Auuu...” 

(mk,jh) 

 

 

Správné odpovědi k testíku ze strany 15: 

1b, 2f, 3h, 4a, 5c, 6g, 7d, 8e 
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Game Line  
 

Assassin's Creed: Brotherhood  

 

Nyní se hrdina Ezio z druhého vydání Assassina přemístí z Florencie a 

Benátek do nádherného renesančního Říma, kde bude pokračovat ve své 

mstě za vraţdu rodiny. 

Protoţe se ve druhém vydání stal členem Assasinů, tak na to nebude 

sám. Budou mu pomáhat jeho 4 přátelé a stejně jako minule i Leonardo 

Da Vinci. Bude těţké vysvětlit příběh této hry, protoţe hra je tak 

výborná, ţe se to snad ani slovy vysvětlit nedá. Tato hra snad nemá ani 

ţádné mínusy. Opět úţasný pocit z lezení na budovy renesančního Říma, 

nádherná grafika i herní vlastnosti. Oproti minulým dílům je u 

Brotherhoodu přidaný multiplayer, který je opravdu úţasný. Jen škoda 

ţe počítačoví hráči si budou muset počkat na hru aţ do 25.2.2011. Ale 

čekání má i své kladné věci jako, ţe budete mít u PC verze i češtinu. 

Konzolové verze jsou bez češtiny ale zase uţ jsou měsíc vydané. 

Kaţdopádně můţeme tuhle hru doporučit. Cena:na PC přibliţně za 900 

Kč, PS3 a Xbox 360 –od 1100 Kč. 

Hra od nás dostala 95%. 

 

Plusy 

 neuvěřitelný děj 

 perfektní hratelnost 

 multiplayer 
 dlouhý příběh 

Mínusy 

 časem Vás bratrstvo omrzí 

Tipy na cool online hry 
        

Ping Pong 

Skvělé utkání ve stolním tenise. 

http://www.superhry.cz/games/1236/ 

Přímé kopy 

Staňte se přeborníkem v zahrávání přímých volných kopů. 

http://www.superhry.cz/games/1238/         (vs, jp) 

4 
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Zdar! 

   Tak se zdraví v hodině TV. A jak to tam někdy vypadá, můţete 

zhlédnout ve fotogalerii. Hlavním tématem 3. čísla je ovšem článek 

Patrika Ščudly o graffitech. Pokud věříte na Jeţíška nebo snad dokonce 

na Santu Clause, rozhodně nečtěte naše články o Jeţíškovi. Přišli byste o 

iluze.    

   Jinak netrpělivě čekám na vaše nové obrázky, grafit, básničky, 

povídky a další nápady, které nám posílejte na emailovou adresu: 

casopis.lol@gmail.com nebo můţeš přímo svou práci zanést do 8.A 

Markétě Špičákové.  

   „Stydlíny“ upozorňuji, ţe je moţné otisknout vaše dílko bez jména 

autora.  

   A pokud se mezi vámi najde člověk, 

který by si rád vyzkoušel, co to znamená 

vytvářet časopis, je vítán s otevřenou 

náručí. Stačí se ozvat šéfredaktorovi. 

    

            Takţe 3. číslu jednou nazdar!                                
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Hádanky 
 

1. Kolik návrhářů Pentia je zapotřebí k tomu, aby zašroubovali ţárovku? 

 

2. Co je to: Je to dlouhé, tenké a bílé? ,,Bílá nit“ . Je to dlouhé, tenké a 

černé? 

 

3. Kdyţ se to vyhodí do vzduchu, je to hnědé. Kdyţ to spadne na zem, 

je to bagr. Co je to? 

 

4. Co je kámen úrazu? 

 

5. Co je vrcholem šetrnosti? 

 

 

Správné odpovědi: 

 

1. 1,99904274017  To je pro laika dostatečně přesný výsledek. 

2. Stín od té bílé nitě. 

3. Kinder vajíčko. 

4. Kámen, který hodíte na běţeckou dráhu. 

5. Schovat si vítězný tiket na horší časy. 

                   (mk) 

 

testík 
 

Vaším úkolem je vytvořit dvojice slov, které k sobě logicky patří: 

 

01 láska   a) hudební styl 

02 wi-fi   b) romantika  

03 1492   c) Antananarivo 

04 Hip-hop   d) Antarktida 

05 Madagaskar  e) Amerika 

06 J. F. Kennedy                f ) bezdrátový internet 

07 tučňák   g) 1963 

08 USA   h) Kryštof Kolumbus 

Správné odpovědi si můţete ověřit na straně 11.            (jb) 
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