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Měsíc/listopad 
 

 
 

 

Milí čtenáři, 

a jsme tady zase, abychom vydali Zrcadlo naše. 

V úvodním čísle se například dozvíte, jaké jsou trendy 

letošního podzimu, zjistíte, kam určitě vyrazit v okolí 

Rychvaldu, otestujete si znalosti první pomoci, zjistíte, 

jak probíhala stezka odvahy Spolku rodičů, nebo se 

pousmějete nad zábavnými stánkami. V každém 

okénku se vám také představí  redaktoři jednotlivých 

tříd. 

Již na konci loňského roku jsme vám nastínili chystané 

překvapení do dalšího čísla. V říjnu se nám plán 

uskutečnil a našim redaktorům se splnilo přání. 

Vyzkoušeli si skutečný rozhovor se slavnou osobností. 

Vyzpovídali frontmana kapely Mirai - Miraie Navrátila. 

A třeba o tom, jak vyměnil raketu za kytaru, se dozvíte 

při dalším listování. 

 

Přejeme příjemné počtení. 

 

Za redaktorský tým D. Mirková a R. Křižoščaková 

 

 

 

Co se dočtete v tomto 

vydání? 

Která paní učitelka na škole má 3 

děti? ……….... str. 2 

Podzimní trendy …..str. 3 

Co nám o sobě prozradila skupina 

Mirai? ……….str.15 

V každém okénku se představí 

všichni redaktoři  

Důležitá oznámení 
Jaké zajímavé akcičky proběhly 

v uplynulých měsících  

na naší škole? 

Nově na škole probíhá kroužek 

Veselá věda pod vedením paní 

učitelky Mirkové. 

27. 9. – Projekt OŠMS 

3. 10. – Kino K3 – Země 3000 

23. 10. – Čtení deváťáků 

31. 10. – Dušičky ve škole 

   22. – 23. 11. – Den otevřených dveří 

  

Dále každý měsíc můžete získat       

bodíky do Klubu Mozek díky  

sportovní aktivitě Mount Everest. 
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6 

Okénko pro 6.A 

[Redaktoři David, 

Sára] 

 

Sára – mám ráda 

svého koně, 

kterého trénuji, 

dále hraju fotbal. 

 

David – mám psa 

Shira, rád jezdím 

na motorce, hraju 

na Playstationu. 

Rád trávím čas se 

svou rodinou a 

přáteli. 

Rozhovor s p. uč. Lenkou 

Havlínovou 

Kde jste předtím učila? 
„Na Základní škole Generála Janka.“ 

 

Jak dlouho už učíte? 
„Od té doby, co jsem vyšla vysokou školu.“ 

 

Jaké třídy učíte? 

„Celý druhý stupeň.“ 

 

Líbí se vám na této škole? 
„Ano, je to moc hezká škola. A jsou tady hodné děti.“ 

 

Odkud jste? 
„Z Ostravy.“ 

 

Kolik máte dětí? 
„Tři holky.“ 

 

Jaký předmět jste na základní škole 

měla ráda a jaký jste naopak 

nesnášela? 
„Měla jsem ráda fyziku a neměla jsem ráda hudební 

výchovu.“ 

 

 

Karolína Dostálová, Adéla Rusková 8.C 
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6 

Okénko pro 

6.B 

[Redaktoři Tereza, 

Valerie, Anička] 

Terka – narodila 

jsem se v Horní 

Suché, mám 

ráda psy. 

Valerie – je mi 12 

let, mám ráda 

psy, baví mě je 

cvičit, moje 

nejlepší 

kamarádka je 

Gabka. 

Anička – moji 

koníčci jsou 

koníčci , ráda 

jezdím na koni a 

celkově mám 

zvířata moc 

ráda, moje 

oblíbená barva 

je černá a 

pochutnám si na 

palačinkách. 

Podzimní trendy 

BARVY A VZORY  

Zemité barvy jako hnědá (zkuste ji oživit v kombinaci se zlatou nebo 

zelenou). Letos se objevují i pastelové odstíny, především starorůžová s 

šedou. Nechybí ani nestárnoucí černobílá klasika. Největším hitem bude 

červená, zejména vínová. Tato barva vás určitě rozzáří. Trendem je i 

kobaltová modř a letos velmi oblíbené, metalické odlesky, které jsou trendy 

už od minulé zimy. Ani potisky nebudou nudné. Od jara a léta se stále drží 

květinové motivy. 

OBUV 

Rozloučit se budeme muset se sandálky, žabkami a balerínkami, ale výběr 

obuvi zůstává stále pestrý. Podle příležitosti můžete zvolit kozačky (pro 

chladnější dny pak s hřejivou kožešinkou) a polokozačky nebo celokožené 

polobotky. Nebo taky zateplené tenisky, když vyrážíte jen na procházku. 

Opět nezapomeňte na kovové odlesky či zdobení, například cvočky. Trendy 

je obuv na nízkém i vysokém podpatku i na platformě. 

MAKE-UP 

 RTY:  

Výrazné rty mají mezi podzimními trendy své místo. Nejenže budete 

trendy, díky výrazné rtěnce se vám zvedne sebevědomí. Mezi cool 

barvy podzimu patří tradiční červená, elegantní vínová nebo 

pomerančová. 

 

 LINKY: 

Linky nikdy nevyjdou z módy. Zde se fantazii meze nekladou a vaše linky 

mohou být barevné, symetrické nebo i asymetrické. Zkusit můžete dokonce 

linky dvě – nad víčkem a pod okem. 

 

 

 OČNÍ STÍNY: 

Hnědou můžete letos nosit ve všech odstínech a to 

nejen v podání stínů, nicméně i na rtech. Vhodná je 

i kombinace dohromady. Hnědé kouřové 

stíny a tmavě hnědá rtěnka z vás udělají podzimní 

   královnu  

 

 

 

 

Valasová V. a Tomanová T 6.B. 
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7 

Okénko pro 7.A 

[Redaktoři David, 

Honza] 

Ahoj, já jsem David a 

je mi 13 let. Rád 

sportuji a chodím do 

kroužku hasičů. 

Zároveň jezdím na 

skateboardu. 

Ahoj, jmenuji se Honza 

je mi 13 let. Pocházím z 

Bohumína. Mezi má 

koníčky patří  

horolezectví a florbal. 

Horolezectví se už 

věnuju 3. rokem. 

Někdy s týmem 

jezdíme lozit na skály. 

Florbalu jsem se začal 

věnovat na začátku 

tohoto školního roku. 

 

                                                               

Sp rt ve šk le 

 

Náš školský ústav pořádá mnoho 

sportovních turnajů a kroužků. 

Například: Mikulášská laťka 

                        Florbalová liga 

                        Přespolní běh 

                        Stolní tenis … 

Ten, kdo by se chtěl sportu věnovat více, 

může využít služeb DDM. 

 

 

 

 

 

Zástupce 6.A 
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. 7 

Okénko pro 7.B 

[Redaktoři Kačka, Terka] 

 

To jsme my 

Ahoj, já jsem Kačka, 

jsem vždy vzorná 

žačka. 

Učením se bavím,  

čas nad ním trávím. 

Terka je tu taky, 

papá ráda tikťáky, 

Trendy má ráda, 

z trampolíny občas 

padá. 

 

 

ZE SVĚTA DĚTÍ 

 

 Dne 22. července 2018 oslavil své  

5. narozeniny syn prince Williama George 

Alexander Louis. 

 

 Dne 13. září 2018 oslavila své  

1. narozeniny dcera Jakuba Prachaře 

Mia Prachařová. 

 

 Liberecký kraj spolu s Českým 

olympijským výborem dne 2. 7. 2018 

podepsal Smlouvu o pořadatelství 

Olympiády dětí a mládeže 2019, které se 

budou konat v Libereckém kraji od 23. 

do 27. června 2019. 

 

 Hračkobraní - prázdninově pohodový 

festival pro celou rodinu na zámku v 

Kamenici nad Lipou, který svým 

účastníkům a návštěvníkům nabízí 

přehlídku hraček z přírodního materiálu. 

 

 Prázdninové pohádkové prohlídky 

pro děti na zámku Náchod se 

konaly 3. července až 31. srpna. 

 

Zástupci ze 7.B 
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Nejzajímavější místa v Rychvaldu, 

kde se oplatí podívat 

 

Rybník Velký Cihelňák:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámek Starý Dvůr: 

 

 

 

Koleje naproti Zámku: 

 

 

 

Rybník Skučák:    

 

 

 

 

 

 

PS: Vše jsem fotil já  

 

Pavel Záhumenský 8.B   
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Okénko pro 8.A 

[představení Báry, 

Terky] 

Jmenuji se Bára 

Borůvková, je mi 13 

let. 

Narodila jsem se ve 

znamení kozoroha. 

Moje oblíbené 

předměty ve škole 

jsou angličtina a 

dějepis. 

Naopak mě nebaví 

němčina a výtvarná 

výchova. 

Ráda sportuji, 

poslouchám hudbu 

a hraji tenis. 

Moje oblíbená 

hudební skupina je 

The Score. 

Moje oblíbená barva 

je: červená. 

 

Jmenuji se Tereza 

Kuklová, je mi 13 let. 

Narodila jsem ve 

znamení kozoroha. 

Moje oblíbené 

předměty ve škole 

jsou tělocvik a 

hudební výchova. 

Naopak mě nebaví 

angličtina a 

němčina. 

Ráda sportuji a 

tančím. 

Moje oblíbená 

hudební skupina je 

MIRAI. 

Moje oblíbená barva 

je: šedá. 

 

 

 

 

 

Ochrana školáka za mimořádných 
situací  

Dne 27. 9. 2018 proběhla tradiční akce Ochrana 

školáka za mimořádných situací, kde si mohli žáci 

prohlédnout např. hasičský vůz nebo vybavení 

Policie ČR. Dále si zopakovali první pomoc se 

zdravotníky z místní skupiny ČČK Rychvald a 

Orlová, potom si připomněli, co udělat při 

evakuaci. Mohli si také vyzkoušet oblečení a 

plynovou masku, kterou při jaderné katastrofě 

musí mít, aby mohli přežít. Chviličku po 8. hodině 

ranní si žáci celé školy nacvičili, jak by se 

zachovali, kdyby ve škole vznikl požár. Celkem 

jsme to zkoušeli dvakrát, poprvé za 75 sekund a 

podruhé už to bylo kolem 45 sekund. 

 

 

 

 

 

 

Dominik 9.A 
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Československo slavilo 

……………!!!!! 

(vylušti) 

1. Konec 2. světové války: 

2. Kolik obyvatel má Česká Republika: 

3. Vznik ČSR (číslem měsíc ): 

4. Národní strom ČR: 

5. Kontinent, ve kterém sídlí ČR: 

6. První prezident ČSR byl …..  Garrigue Masaryk 

 

1. 1. číslo  

2. poslední číslo  

3. poslední číslo 

4. 1. písmeno 

5. 1. písmeno 

6. 1. písmeno                                          

 

 

(správné odpovědi 1, 0, 0, lípa, Evropa, Tomáš) 

Zástupci 6.A 
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Stoleté výročí České 

Republiky 
Oslava na počest výročí v Čechách: 

 

 Konkrétně v Praze se výročí slavilo velmi rozmanitě. 

 Na Václavském náměstí byly po celé jeho délce postaveny tabule 

s významnými letopočty naší země. 

 Celý den výročí bylo otevřeno nově předělané muzeum a vstup do něj byl 

zcela zdarma. 

 Na Václavském náměstí byl uspořádán koncert, kde vystupoval například náš 

prezident Miloš Zeman a přednášel odkaz uplynulých 100 let republiky. 

 Oslava symbolicky začala v 19:18 (jako roky založení Republiky). 

 Na akci také vystupovaly jiné osoby, např.: Petr Pithart, Šimon Pánek, Tomáš 

Sedláček, Tomáš Klus, Marek Orko Vácha, Jiří Padevět, Pavel Jungwirth, 

Daniel Kroupa či Dominik Hašek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zástupci 8.B 
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8 

Okénko pro 8.B 

[představení Pavla a 

Franty] 

 

Já jsem Pavel, chodím do  

8. B. Je mi 13 let. Mezi mé 

koníčky patří volejbal, 

florbal a počítač. Ve škole 

mě baví angličtina. Kdyby 

někoho zajímalo, co hraji na 

počítači, tak tady to je: 

Overwatch, CS:GO, 

Hearthstone, atd. Hry rád 

sleduju také v televizi. Mám 

mladšího bratra Patrika. Můj 

nejoblíbenější film je 

Warcraft: První střet. 

 

Já jsem Franta, chodím do 

8.B. Je mi 13 let. Mezi mé 

koníčky patří volejbal, 

badminton, jízda na kole a 

včelaření. Mám mladšího 

bratra Tondu. Moje 

nejoblíbenější kniha se 

nazývá: Sedm let v Tibetu. 

Můj nejoblíbenější film je: 

Norbit. Rád sleduji videa na 

YouTube. 

 

  

 

.  

VTIPNÁ STRÁNKA 

Podzim 

Víte, co dělá 

blondýna 

na podzim pod stromem?   

Hledá lístek na vlak. xD  

 

Víte, proč se blondýny  

bojí podzimu? Sbírají 

prázdné makovičky!:) 

 

Pohádka, jak dobrý 

svazák Honza nechal 

princeznu a osvobodil 

draka. 
 

                                                         

    Sára Lichtblaová , David Gränzer 

 

 

https://kreslenyvtip.cz/jiri-winter-neprakta/4940
https://kreslenyvtip.cz/jiri-winter-neprakta/4940
https://kreslenyvtip.cz/jiri-winter-neprakta/4940
https://kreslenyvtip.cz/jiri-winter-neprakta/4940
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8  

Okénko pro 8.C 

[představí se Adél, 

Kája] 

 

Jmenuji se Adéla 

Rusková. Je mi 13 let. 

Ve volném čase trávím 

čas se skauty    a 

s kamarády. Moje další 

nejoblíbenější činnosti 

jsou seriály a 

poslouchání písniček. 

 

Moje jméno je Karolína 

a v lednu mi bylo 13 let. 

Ráda čtu, kreslím a 

fotím. Ve škole mě baví 

nejvíce angličtina, 

čeština a němčina. 

Proto bych chtěla jít na 

jazykovou školu. 

Podzimní příběh pro 

pobavení  

 

Facebook jednoho žaludu 

Před dávnými časy v jednom zapadlém parku se žalud 

Jindra sedící pod smrkem rozhodl, že si založí facebook. No, 

ale jak na to? Zrovna kolem procházel kaštan Láďa a všiml si 

Jindry. „Ahoj Jindro, jak se máš.“ „No, né moc dobře,“ 

Odpověděl Jindra „neumím si založit facebook.“ Kaštan Láďa 

se zamyslí a následně mu odpoví, že neví co je to ten facebook. 

Uvidí je list Pepa. „Čau kluci, co děláte.“ zeptá se. „Víš, my ani 

nevíme.“ Na to Pepa odpoví „Tak já budu nevědět s váma.“  

 Po chvilce nevědění uslyší čím dál silnější jekot. Všichni 

tři se podívají nahoru a uvidí padající šišku. Najednou kde se 

vzala tu se vzala šiška Eliška. „Ahoj kluci, slyšela jsem, že si 

chce Jindra založit facebook“ začala rozhovor Eliška. „Jo, to je 

sice pravda, ale nevím jak na to.“ odpoví smutně Jindra. „Zato 

já jo.“ Eliška začala povídat, vysvětlovat, psát, fotit, … no 

dělala všechno co se při takovém zakládání facebooku dělat 

musí. Po dlouhých minutách vysvětlování už to konečně bylo. 

Za chvíli už měl stovku odběratelů z celého parku. Všichni byli 

překvapeni z Eliščiného výkonu a Jindra jí ještě hodně dlouho 

potom děkoval. Tak se z té čtyřky nakonec stali nejlepší 

kamarádi a žili spolu v parku až do smrti. 

 

 

 Zástupci 7.B 
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ČLÁNEK O ČČK V RYCHVALDĚ 

Červený kříž v Rychvaldě vznikl před 65 lety, zakladatelem byl MUDr. 

Alois Mačák. Členové byly proškolování v zásadách první pomoci a ti, 

kteří měli vyšší odbornosti, poskytovali pomoc při zraněních. Po 

MUDr. Mačákovi převzal předsednictví MUDr. Jaromír Marcalík (nový 

praktický lékař v Rychvaldě od roku 1956). Členů bylo hodně a při 

velké rozloze Rychvaldu vznikly 3 místní skupiny ČČK: Rychvald Střed, 

Rychvald Václav a Rychvald Podlesí. Původní členové zestárli a mladší 

generace nejevila zájem o práci v ČČK a tak zůstala pouze jedna místní 

skupina ČČK v Rychvaldě Střed, předsedkyní byla Božena Bojdaková, 

která vymyslela pro důchodce tzv. Kavárničku s posezením v DPS, kde 

s důchodci hráli společenské hry, teď ji vystřídaly dvě členky Vlasta 

Krzyžanková a Miluše Bočková. Po počátečních nesnázích skupina 

nabrala opět sílu a elán, členové se podílejí na různých akcích 

(zdravotní dozory na sportovních akcích, pořádají kulturní akce pro 

všechny generace). Po Boženě Bojdakové převzala předsednictví Marie 

Nadkanská. Letos jsme oslavili v červnu 65 let ČČK v Rychvaldě, na 

konci července jsme pořádali již 4. ročník seniordne, na podzim 

organizujeme tradiční Vinobraní, na konci listopadu Mikulášskou, také 

pořádáme různé besedy o Humanitární činnosti ČČK, dny dětí na jaře, 

školení první pomoci ve školách a školení první pomoci pro veřejnost 

na začátku nového roku. 

 

 

 

 

Zástupce 9.A 
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9 

Okénko pro 

9.A 

 [představení 

Dominika] 

 

Jmenuji se Dominik 

Grycmon. Jsem na 

této škole již 

devátý rok. Od 

roku 2015 jsem 

členem místní 

skupiny Českého 

červeného kříže 

v Rychvaldě. Rád 

hraji golf nebo 

třeba nakupuji. 

Také rád cestuji po 

horách nebo 

po lázních. Baví 

mě dělat různé 

prezentace v MS 

PowerPointu. Ve 

škole mě baví 

informatika, 

výchova 

k občanství nebo 

hudební výchova. 

Vůbec mě nebaví 

tělocvik nebo 

výtvarná výchova.  

DRACI V RYCHVALDU 

Dne 9.10.2018 se nad všemi hlavami na školním hřišti 

rozletělo pár draků. Podotýkáme pár draků, bohužel 

počasí létání moc nepřálo  I přesto si všichni užili 

spoustu legrace a smíchu. Písničky nám pouštěl DJ 

Vlastimil Škuta, tyto písně byly spíš pro malé děti, ale i 

dospělí si mohli vzpomenout na písně z dětství, zazněly 

hity jako: Jede, jede mašinka a mnoho dalších. 

Nejoriginálnější jméno 

1. místo: Luboš Rutar a drak Jemito Jedno 

2. místo: Josef Mikšaník s drakem jménem Renerankonus 

3. místo: Emma Ilyková a Rainbow Déšť 

Nejvytrvalejší letci 

1. místo: Samuel Koch, Klaudie Pulcerová, Daniel Oprchalský 

2. místo: Adéla Hrochová, Jan Gawlas, Tereza Vychodilová 

3. místo: Luboš Rutar, Sára Bezkybová, Aneta Fišerová 

  

Myslím si, že se ročník vydařil a těšíme se na další.  

 

 

 

 

Za 8.B František Strýček 
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9 

Okénko pro 9.B 

 [představení 

Valentýny, Kristýny] 

 

Něco o nás, 

v krátké básni pro 

vás. 

Ahoj, my jsme 

Vall a Kiki, 

snad naše výtvory 

budou mít trošku 

logiky. 

Rádi Vám 

budeme psát 

články, 

ty budou plnit 

tyto stránky. 

Kiki ráda tancuje, 

Vall svého pejska 

rozmazluje.  

10 NEJPOPULÁRNĚJŠÍCH PÍSNIČEK 

 

1. Post Malone - Better Now  

2. Billie Eilish - when the party's over 

3. DJ Snake - Taki Taki 

4. 6is9ine - BEBE 

5. Tyga - Taste 

6. XXXTentacion - Moonlight 

7. Drake - In My Feelings 

8. Ed Sheeran - Perfect 

9. Cardi B - I Like It 

10. Maroon - Girls Like You  

 

 

 

 

    Rusková Adéla, Karolína Dostálová 8.C 
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Rozhovor s Miraiem Navrátilem 

(Rybí slavnosti – 6. 10. 2018) 

Redaktoři ZŠ Rychvald: Jste klučičí kapela. Zůstane to tak i do 

budoucna, nebo je tady možnost, že byste přibrali do kapely holku?  

Mirai: Vtipná otázka (smích). Zůstane to tak asi i do budoucna. Holka 

v kapele prý dělá neplechu, říká se to, tak se toho budeme držet.  

 

Redaktoři ZŠ Rychvald: Nám je 12let. Když bylo Tobě tolik co nám, měl 

jsi nějaké sny?  

Mirai: Když mi bylo 12, začal jsem chodit na šestiletý gympl. To jsem 

ještě nehrál ani na kytaru. Hrál jsem tenis a doufal jsem, že vyhraju 

někdy Wimbledon. To byl můj sen. Vlastně do 14 let byl můj život jenom 

tenis. (Povídání o tenisové škole na Floridě.) A pak postupně, když jsem 

se dostal do puberty, jsem vyměnil raketu za kytaru.  

 

Redaktoři ZŠ Rychvald: Co podle Tebe způsobí, že se z nějakého 

obyčejného dne stane den úspěšný? 

Mirai: Hm..….to jsou otázky teda. Filozofické. (Zamyšlení). Kdybych to 

řekl obecně, tak by se mělo stát něco nadstandartního. Něco, co se 

vymyká každodennímu stereotypu. Někdo má každý den úspěšný. 

Těžko říct. (Zamyšlení). Pro mě možná úspěšný den je, když stihnu 

udělat vše, co si večer naplánuju. Ten seznam věcí je takový, že se mi 

občas nevleze na displej. A ten displej je dost velký teda. Když se mi 

tohle povede, tak mám fakt radost.  Ale někdy se ty úkoly tak rozvrství, 

že mám pak pocit, že nemám žádný den úspěšný. 
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Redaktoři ZŠ Rychvald: Jaká kritika Tě v hudbě posunula dál?  

Mirai: Většinou ta konstruktivní a ta od někoho, komu věřím, jsou za ním 

nějaké výsledky a zároveň si toho člověka z nějakého důvodu vážím. 

Někdy to je kritika krutá a přísná, která bolí, ale zase člověka někam 

posune než nekonečné chválení.  Já třeba neumím tolik chválit, což 

mi druzí vyčítají, ale je to můj plán se to naučit.  

 

Redaktoři ZŠ Rychvald: Jsi ze severní Moravy. Plánuješ život v Praze? 

Mirai: Já jsem se úplně původně teda narodil v Japonsku na Honšú. 

(Následoval podrobnější popis umístění Honšú). Tam jsem žil pár let, ale 

jsem vlastně Čech, protože jsem tady prožil dětství, pubertu, a tak… A 

na co ses mě to vlastně ptal? (Smích.) Já teda už mám i bydlení 

v Praze. Teď jsem si dokončil rekonstrukci svého bytu ve Frýdku, kde 

mám i studio.  Bydlím na obou místech a pořád takhle vlastně cestuju. 

Takže ano, už ho mám.  

 

Redaktoři ZŠ Rychvald: Umíš japonsky?  

Mirai: Čím dál tím hůř, ale s mamkou se bavím celý život japonsky. 

 

Redaktoři ZŠ Rychvald: Můžeš nám, prosím, něco říct? 

Mirai: Ne, nemůžu. (Smích).  Příště! (Smích.) 

 

 

…….. už teď se těšíme nejen na 

lekce japonštiny, ale i na další milé 

povídání.  

Redaktoři Sára, David a Franta 
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HALLOWEENSKÉ VTIPY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zástupci 9.B 

Na Halloween křičím na 

manželku: „Zlato, u dveří je 

nějaká čarodějnice, co mám 

udělat?“                             

Manželka: „Dej jí nějaké sladkosti 

a pošli ji domů!“                                            

A od té doby se mnou tchýně 

nemluví. 

… 

 

 

Potkají se tři upíři. První má pusu celou 

od krve. Druhý celou hlavu od krve. 

Třetí je zakrvácený celý.      První se 

začne chlubit: „Vidíte tam to mrtvé 

stádo ovcí?? To jsem celé vysál!“ A 

druhý odpoví: „To nic není, já vysál 

celé tamto město!!“ Třetí se jen 

usměje a říká: „A vidíte tam ten sloup, 

tak ten mi neuhl z cesty.“ 

 

 

Přijde kostlivec do 

hospody a řekne: 

„Jednu kofolu a hadr, 

prosím.“ 

„Tati, koupil bys  mi žárovku?“ ptá 

se Filip.                                                         

„A na co ji potřebuješ?“ zeptá se 

tatínek.                                                       

Filip odpoví: „No, ve škole budeme 

dělat svítící dýně, tak aby svítila.“ 
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Aktualita – britská královská rodina 

Jak jistě víte, Meghan se vdala za prince Harryho a stala se vévodkyní. Nyní 

spolu čekají miminko. Angličané se vsázejí na pohlaví dítěte (dětí), a dokonce 

typují i jména! 

Narodit se do královské rodiny není taková výhra, jak se může zdát.  

V britské královské rodině se totiž musí dodržovat pravidla! Nyní si pár z nich 

můžete přečíst! 

1. Pouze šortky 

 Chlapci nesmí do osmi let nosit kalhoty s dlouhými nohavicemi.  

2. Žádné gelovky a barevné nehty 

Nesmí nosit barevné laky na nehty. Totéž platí i u vyzývavého oblečení. 

3. Autogram  

Královna, princové i vévodkyně nesmí rozdávat autogramy, a to z důvodu 

nebezpečí zneužití jejich podpisu. 

4. Přísná etiketa 

Je známo, že rodina musí dodržovat přísnou etiketu. To, jak děti sedí nebo 

stojí je také součást etikety! 

5. Zákaz přezdívek a zkomolenin 

Královské děti musí být oslovovány rodiči celým jménem, takže oslovení 

třeba zdrobnělinou nepřipadá v úvahu! 

6. Zajímavé pravidlo na konec  

Protože se členové královské rodiny hádali, když hráli Monopoly, byla tato 

hra u nich zakázána. 

Pravidla se ale někdy porušují: 

Meghan si zde oblékla šaty nad kolena, což je šokující! 

 

 

 

Valentýna Mařecová, Kristýna Vlčková, 9.B 
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Co nás potkalo na Rybích slavnostech? 
Dne 6. 10. 2018 se konal 18.ročník Rybích slavností. Byl zde 

v Rychvaldě připraven krásný kulturní 

program. Na slavnosti bylo již připraveno 

okolo 70 stánků. Návštěvníci si na akci 

mohli zakoupit několik druhů ryb. Zábava 

započala kolem 13. hodiny. Přijela nás 

navštívit cimbálová muzika Lipka a folklorní soubor Morava. Dále 

nám zazpívalo šest nadaných 

rychvaldských talentů. Děti, ale i 

dospělí, mohli vyzkoušet pouťové 

atrakce. Ve 14:30 začal program pro 

malé děti, a to ten, že za nimi přijela 

Majda z Kouzelné školky. Děti si s Majdou zazpívali, zatančili, 

vyrobili si večerníčkové čepice a ten, 

kdo chtěl, mohl si přijít i pro podpis. 

Dále na pódiu vystoupila skupina 

MIRAI, která přilákala spoustu lidí. Po 

vystoupení skupiny MIRAI za námi 

přijela skupina KISS revival. Dále 

s námi oslavil Rybí slavnosti Michal Hrůza s Kapelou Hrůzy. Ve 

20:00 započal nádherný ohňostroj, který zakončil Rybí slavnosti. 

Rybí slavnosti byly moc úspěšné, jelikož je přišla navštívit 

spousta lidí.          

 Zástupci 8.A 
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Jak dobře znáš naši školu a vše kolem ní?  

Vylušti si křížovku… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bára Borůvková, Tereza Kuklová 8.C 

 

     

      

 

  

     

     

                  

 

     

              

   

    

              

    

  

                  

    

 

              

       

    

            

     

     

                

  

               

 

1. Akce pořádaná na podzim. 

 

2. 
O letošních prázdninách byly předělány dvě učebny. Byla to učebna 
přírodopisu a ……? 

 

3. Příjmení učitelky hudební výchovy. 

 

4. 
V jakém roce byla otevřena naše škola? Odpověď napište římskými 
čísly. 

 

5. Do školního areálu patří jídelna a …...? 

 

6. Na jaké ulici je naše škola? 

 

7. Křestní jméno našeho pana ředitele. 
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DUŠIČKOVÁ STEZKA ODVAHY 

 

Jedné temné dušičkové noci (asi kolem půl deváté) se druhému stupni 

otevřely dveře školy. 

Když žáci vstoupili, spatřili členy Spolku rodičů sedící za stolem. 

Ti si zapsali naše jména, dali nám instrukce a přišel ten temný mžik oka, 

na který jsme všichni čekali (všichni možná ne… ale většina jo). 

Jeden po druhém jsme vcházeli do chodby, ve které nás měla potkat 

smrt. 

Procházeli jsme strašidelnou chodbou, přes venkovní atrium, děsivým 

prvním stupněm, zamlženou šatnou kolem chlapeckých záchodů a 

nakonec přes koridor až k cíli. 

Tam na nás čekaly sladké odměny. 

Po dobu stezky jsme museli posbírat sedm různých věcí ze zamořených 

nádob (nebylo v nich moře, jen se to tak říká). 

Vše se odehrávalo dne 2. 11. 2018. 

 

       

           

 

 

 

 

Zástupci 7.B 
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Čtení pro prvňáčky 
Dne 23. 10. 2018 navštívili prvňáčky žáci 9. ročníku, aby 

dětem ukázali, jak úžasné je umět číst. 

Deváťáci měli pro děti připravené čtení pohádky. Když si 

po přečtení ověřili pár otázkami, že děti opravdu dávaly 

pozor a správně odpověděly, tak se deváťáci nebáli říct 

úplně popletenou pohádku, kterou šikovní prvňáčci 

opravili. Závěrem této návštěvy bylo rozdělení dětí do 

menších skupinek. Každá skupinka měla jinou pohádku, 

kterou deváťáci přečetli a následně si o ní povídali. 

Na konec této naučné a zábavné hodiny dostali prvňáčci 

od deváťáků omalovánky, záložky a bonbónky, na kterých 

si o přestávce „smlsli“. 

 

 

   

  

  

 

 

 

Vlčková, Mařecová 9.B 
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50. výročí školy 

ZŠ Rychvald je na tomto místě od roku 2003. 

Předtím byla na místě dnešního Esamu. Areál 

budov byl otevřen k 1.9.1968 po výstavbě, která 

byla v roce 1966 – 1968. Na přelomu 70. a 80. let 

byla uskutečněna přístavby školy.  

Když škola vstoupila do 40. výročí v roce 2008, 

přichystala si Den otevřených dveří, kam se přišlo 

podívat 268 rodičů. Měli možnost prohlédnout si 

prezentaci na CD, nebo zalistovat si v pamětní 

brožuře. Byly k přístupu všechny odborné učebny i 

všechny třídy.  

Kdysi nebyl ani koridor, který spojuje školu 

s areálem školní družiny a jídelny.   

 

 

 

 

 

 

Adéla Rusková, Karolína Dostálová 8.C 
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Otestuj se … 

aneb zvládáš hravě základy 1. pomoci? 

1. Co uděláme, než začneme resuscitovat: 

a. zavoláme RZS 

b. ujistíme se, že člověk opravdu nedýchá a zavoláme RZS 

c. nebudeme resuscitovat vůbec, počkáme do příjezdu sanitky 

2. Jakou písničku si můžeme zpívat při resuscitaci, abychom dodrželi rytmus: 

a. „Rolničky“ nebo „Jingle Bells“ 

b. Dlouhá noc 

c. Hallelujah 

3. Jaké jsou příznaky infarktu: 

a. bolest ramen, zvracení, bolest dolních i horních končetin 

b. bolest na hrudi, nepravidelný srdeční tep, pocit na zvracení, úzkost 

c. bolest hlavy, neorientovanost, zmatenost 

4. Co uděláme při bodné ráně nožem: 

a. nůž vytáhneme 

b. na konci ulomíme a pevně zavážeme 

c. necháme ho v ráně a fixujeme 

5. Popáleniny menšího a středního rozsahu: 

a. sterilně přikryjeme krycím obvazem 

b. budeme chladit vodou 

c. zasypeme pudrem obsahujícím antibiotika 

6. Co uděláme, když někdo začne krvácet z nosu: 

a. poraněného posadíme, předkloníme mu hlavu, stiskneme mu nosní 

křídla a na kořen nosu přiložíme studený obklad 
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b. poraněného posadíme, zakloníme mu hlavu a na čelo dáme studený 

obklad 

c. poraněného položíme na záda a čekáme až se krvácení zastaví samo 

7. Dýchací cesty uvolníme nejlépe: 

a. povytažením jazyka 

b. neuvolňujeme 

c. záklonem hlavy a předsunutím dolní čelisti 

8. Je-li postižený zasažen el. proudem, jako první uděláme: 

a. vypneme zdroj proudu 

b. utíkáme pro pomoc 

c. hned zahájíme resuscitaci 

9. Při oživování tonoucího: 

a. používáme pouze uměle dýchání 

b. tonoucího neoživujeme, čekáme na příjezd RZS 

c. zahajujeme resuscitaci co nejdříve, pokud možno již během transportu 

na břeh 

10.  Jak jinak se dá nazvat otrava krve: 

a. arytmie 

b. sepse 

c. absces 

 

 

Správné odpovědi: 

(1) b, 2) a, 3) b, 4) c, 5) a, 6) a, 7) c, 8) a, 9) c, 10) b) 

 

 

Dominik Grycmon 9.A 
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Stoleté výročí České republiky 

Oslava na počest výročí v Čechách: 

 

 Konkrétně v Praze se výročí slavilo velmi rozmanitě. 

 Na Václavském náměstí byly po celé jeho délce postaveny tabule s významnými letopočty naší 

země. 

 Celý den výročí bylo otevřeno nově předělané muzeum a vstup do něj byl zcela zdarma. 

 Na Václavském náměstí byl uspořádán koncert, kde vystupoval například náš prezident Miloš 

Zeman a přednášel odkaz uplynulých 100 let Republiky. 

 Oslava symbolicky začala v 19:18 (jako roky založení Republiky). 

 Na akci také vystupovaly jiné osoby, např.: Petr Pithart, Šimon Pánek, Tomáš Sedláček, Tomáš 

Klus, Marek Orko Vácha, Gipsy.Cz, Jiří Padevět, Pavel Jungwirth, Daniel Kroupa Či Dominik Hašek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zástupci 8.B 

 



   

  Stránka 27 z 28 

   

 

Na závěr vánoční recept  

Linecké cukroví 

Suroviny na těsto: 

 2 kusy žloutku 

 200g másla 

 100g cukru moučka 

 300g hladké mouky 

Suroviny na obalení: 

 1 balíček vanilkového cukru 

 150g cukru moučka 

 Na náplň použijte marmeládu 

Jak na to? 

Pekáč posypeme hladkou moukou, přidáme máslo, cukr a dva žloutky. Z této 

směsi vypracujeme rukama hladké a také vláčné těsto. Aby se s ním lépe 

pracovalo, necháme ho pár hodin vychladnout v lednici, nejlépe přes noc 

v potravinové folii.  

Druhý den ho vytáhneme z lednice, dáme na pekáč, pak ho rozválíme na 

tenký plátek. Z něj pak vykrajujte různé tvary lineckého cukroví. Můžeme 

využívat spoustu různých možností. 

Jednotlivé kousky položit na plech a dáme péct do trouby. Tu rozehřejeme na 

175 stupňů a cukroví pečeme asi osm až deset minut. Upečené linecké kousky 

spojte s pomocí marmelády a vrchní díl namáčíme do moučkového cukru, 

který smíchejte s tím vanilkovým. 

 

Zástupce 7.A 
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