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Úvodník ….  

Kde se tu tak rychle vzalo?   Zima končí, časák je zpátky! 
Zčistajasna je tu jaro ...    Otevři ho a čti řádky: 
Ještě včera sníh byl všude,   ,,Haló, máme druhé vydání, 
dnes už články, rozhovor bude!     redaktorům zase na přání!"  

 

Do jara skok, s citátem krok … 

„Naděje. Je to jako kapka medu, jako pole tulipánů, které na jaře rozkvete. 

Jako ranní déšť, jako pošeptaný slib, jako bezmračná obloha, jako dokonalá 

tečka na konci věty.“ 

ZRCADLO 
Školní časopis 

2. vydání  

2. 

 ÚNOR 2019 

 

 

Na co se 

můžete těšit? 

 
Hned na 1. stránce se 

můžete těšit na komiks 

první pomoci, se 

kterým si pohrál  

Dominik z 9.A.  

 

 

Zjistíte, který učitel 

má ze sportu nejraději 

tzv. ,,gaučing“. 

 

Dozvíte se také,  
jak se líbilo žákům  
9. ročníků pod 
Vysokou pecí nebo 
za obrazovkou 
České televize. 
 

Valentýnské 

MENU 

Jaké je oblíbené menu 

na 14. 2. se dočtete na 

str.8. 

 

Jak se dařilo 

našim recitátorům 

ve školním kole? 

 

Více info na str. 5. 

Lyžák a lyžování? 

 

… rozhovor s lyžaři a 

malé info o průběhu… 

Další informace na str. 17 

a 18. 
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Dominik Grycmon, 9.A 

 

AAU! 

CO SE TI 

STALO? 

AU, AU, 

MOJE RUKA, 

ZAKOPNUL 

JSEM 

DÁM TI TO DO 

TROJCÍPÉHO 

ŠÁTKU
 

AAU! 

 

JDEME K 

LÉKAŘI 
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Vysoká pec pod útokem  

zvědavých mozků 

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 se do Dolní oblasti Vítkovic vydala expedice 

ve složení 9.A a 9.B. Již v hodinách chemie při probírání výroby železa 

jsme si ukazovali, jak to ve vysoké peci probíhá, proto jsme byli nadšeni.  

Po příjezdu na místo jsme se rozdělili na dvě skupinky. Každá měla 

svého průvodce a učitele. 9.A byla pod vedením pana učitele Jurčíka a 

9.B měla na starost paní učitelka Mirková. Obě skupinky dostaly helmy 

(červené - 9.B, bílé 9.A). 

Hned v úvodu nám paní průvodkyně ukázala, proč máme na hlavě 

helmu, když si stoupla na namrzlý beton a málem upadla. Následovalo 

tolik informací, že naše mozky byly ve svém živlu. Dozvěděli jsme se další 

informace o výrobě železa a o těžké práci bývalých zaměstnanců.  

Další program probíhal již ve výškách, kam jsme vyjeli výtahem. Po 

vystoupení z výtahu se ve většině z nás projevil strach a respekt k výškám, 

který jsme překonali. Ve výšce 77 metrů byl nádherný výhled, který za to 

opravdu stál.  Nahoře jsme pořídili fotky, vyplnili test, zhlédli video výroby 

železa a místo vsázky a vydali se po schodech dolů. Viděli jsme také 

vnitřní část pece a paní nám ukázala oblek zaměstnance, který zde 

pracoval. Poslední zastávkou byl velín, kde jsme žasli nad vybavením, 

které bylo zachovalé. Rozhodně jsme si odnesli zážitky a informací 

kopec. 

 

 

Za 9. ročníky Valentýna Mařecová a Kristýna Vlčková, 9.B 
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NEJAKTIVNĚJŠÍ HRA 

 
Hra Fortnite je vyvíjená studiem Epic Games. Hra byla vydaná 

v roce 2011, ale Battle Royale (znamená, že na 

jednom serveru je 100 hráčů bojujících proti sobě, 

než zůstane jen jeden, a tak zvaná zóna se neustále 

podle časového intervalu 

zmenšuje) v září 2017. Hra je 

inspirovaná hrou PUBG, která je na stejném 

principu hry (PUBG je vydáno dceřinou 

společností firmy Bluehole v březnu 2017). 

Tyto dvě studia se několikrát soudila. Zatím beze změny. 

Hra je zadarmo, ale pouze Battle Royale. Placený je jenom Save the 

Word. Zde se vydělává měna (V-Bucks), jinak je měna placená. Hra 

je dostupná na PC, PS4, XBOX ONE a taky na android a iOS. 

V Battle Royale se můžou kupovat oblečky (skins) na postavy. 

Tuto hru si již zahrálo více než 200 000 000 lidí. 

I přesto, že je hra zdarma, studio vydělává hodně. 

 

6.A  David Gränzer, Ondra Majkus 
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Dne 18. 12. 2018 se uskutečnilo školní kolo v každoroční 

recitační soutěži. Soutěž se odehrála v kmenové třídě 8.A. 

Všichni, i ti kteří nevyhráli, dostali malou sladkou 

odměnu. První tři místa byla obdarována drobným 

dárečkem, diplomem a samozřejmě postupem do 

městského kola. 

 

1.  místo vyhrála Hana Gavlasová 

2. místo vyhrál František Strýček 

3. místo vyhrál Tomáš Ježíšek 

 

  

       

    

 

 

  

  

  

 

Redaktoři 8.C 
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 A jak dopadlo městské kolo? 
  

  

  

  

Poslední únorový den se vydala dvojice úspěšných 

recitátorů školního kola Hanka Gavlasová (9.B) a 

František Strýček (8.B) do Bohumína na městské kolo 

recitace. Bojovalo se do posledních sil, recitace obou 

žáků se maximálně vydařila. Velká gratulace patří 

Hance, která byla porotou ohodnocena jako  

2. nejlepší z přibližně 33 žáků. Taktéž Franta 

odrecitoval báseň s přehledem, na umístění to však 

nestačilo. Hanka postupuje do okresního kola, které se 

koná 23. března v Havířově. 

 Budeme Hance moc držet palce.  

 Oba si zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci školy 

 

 Za redaktory RK 
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 HANČINA VÍTĚZNÁ BÁSEŇ  troufne si ji někdo naučit? 
  

 Jarmareční píseň na počest 

prvních vzduchoplavců 
(Jiří Žáček) 

 
 Daidalost byl všeumělec 

 V starověké Krétě 
 Vynalézal ve dne v noci, 

 Bádal v zimě v létě. 
 Jednou přišel se žádostí 

 K Mínóovi králi: 

  
 Trochu se mi tady stýská 

 Po domově v dáli 
 Dej mi menší dovolenou 

 na návštěvu vlasti! 
 Pro králově odpovědi 
 Zjstil, že je v pasti. 

  
 Mínós král mu řekl: Tůdle! 

 Utrpěl bych ztrátu! 
 Mělo by to zhoubný dopad 

 Na obranu státu! 
  

 Kam s tím ale na Daidala! 
 Byl to chlapík s mozkem: 
 Zkonstruoval dvoje křídla, 

 Slepil peří voskem. 
 Pravil synu Ikarovi: 

  
 Perutě nám stačí! 

 Přeletíme širé moře 
 Jako havěť ptačí! 
 Perutě si připravili 

  
 Na vysoké skále, 

  

  

  

  
 Udělali dlouhé nosy 

 Na Mínóa krále. 
 Vyletěli zajásali: 

  
 Vzhůru k rodné mezi! 

 Sláva! Nazdar! Křídla předčí 
 Všecky vynálezy! 

  
 Zajásali vydali se 
 Na dalekou túru. 

 Ikaros však nedbal rady, 
 Letěl přímo vzhůru. 

  
 Třeba se chtěl trochu ohřát, 

 Možná trpěl mrazem - 
 Slunce křídla roztavilo, 
 Žuchnul rovnou na zem 

 . 
 Kdyby aspoň žuchnul na zem, 

 On však skončil v moři. 
 Utopil se jako kotě 
 K Daidalovu hoři. 

  
 A tím končí tragédie 
 Z hlubin dávnověku. 

 Pokloňme se Daidalovi, 
 Odvážnému Řeku! 

  
 * Nebojte se, neutonul, 

 vesele si žije 
 ale to by potom byla 

 houby tragédie. 
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 Předsevzetí celebrit 
Celebrity: 

o Zpěvačka Lady Gaga 

 Předsevzetí: „Nikdy se nebudu bát úderů. Ať krev a modřiny definují vaše 

dědictví!“ 

o Hvězda songů Miley Cyrus 

 Předsevzetí: „Rozhodla jsem se přestat kouřit. Vím, že to bude hodně těžké, 

ale chci to udělat pro svůj hlas a zdraví.“ 

o Televizní celebrita Kim Kardashian 

 Předsevzetí: „Rozhodla jsem se vymazat si své pozadí na Twitteru. V roce 

2019 chci žít jednodušeji.“ 

o Herečka a zpěvačka Selena Gomez 

 Předsevzetí: „Žádné předsevzetí si na Nový rok nedávám, raději se nechám 

překvapit osudem.“ 

Třetice nejhloupějších předsevzetí českých celebrit: 
 

 Modelka Agáta Prachařová 

o „Největší blbost byla dávat si jako předsevzetí, že přestanu kouřit. 

Nevydržela jsem to po půlnoci ani pět minut a začala kouřit víc než předtím. 

Už to neudělám.“¨ 

 Dietoložka Kateřina Cajthamalová 

o „V šesti letech jsem si dala novoroční předsevzetí, že s klukama vylezu po 

lešení na rozestavěný dům. To jsme taky udělali a já poměrně z velké výšky 

spadla rozkročmo na lešení pod námi. Byla to strašná bolest a od té doby 

mám k jakýmkoliv předsevzetím averzi.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Záhumenský 8.B 
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Graf nejoblíbenějších zimních sportů 

žáků naší školy 

Na všechny uvedené otázky jsme se ptaly vybraných žáků  

2. Stupně. Někteří žáci vtipkovali a uváděli jako oblíbený zimní 

sport hru FORTNITE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 18 hlasů pro snowboarding 

 2.    17 hlasů pro lyžování 

 3.  12 hlasů pro bruslení  

 4.  7 hlasů pro hokej  

 5.   6 hlasů pro bobování 

 6.  3 hlasy pro běžkování  

 7.  2 hlasy pro curling 
 

 

 

Redaktorky z 8.A 
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♥ Valentýnské menu ♥ 
 

Slavíte Valentýn? Ignorujete ho? Ať už tak, nebo tak, i ve čtvrtek se něco jíst musí :) .                             

 A proč ne něco exkluzivního?! 

Jestli se chcete před svou polovičkou předvést, tak jí uvařte nějakou dobrou večeři. 

Aneb uvařte lásce s láskou ♥                                                                                                                                   

My vám poradíme, jak na to, aby to bylo jednoduché a chutné. 

 

Předkrm: Miláčkovy croissanty                                                                                                    

 

Potřebujete: 
Listové těsto 

6 plátků šunky 

4 plátky tvrdého sýra 

 
 

Hlavní chod: Těstovinový salát 

Potřebujete: 
Těstoviny  

Kuřecí prsa 

Zeleninu (rajčata, okurku a další podle chuti) 

Tatarku nebo bílý jogurt 

Sůl 

Pepř 

Olej 

 

Protože je to těžší na přípravu, tak vám napíšeme i postup. 

Postup: 
Nudle nasypeme do vroucí osolené vody a vaříme 15min. 

Mezitím si omyjeme, očistíme maso a nakrájíme ho na kostičky. Osolíme, opepříme.  

Osmažíme na pánvi do měkka. 

Nakrájíme zeleninu, okurku na kolečka a vykrojíme do ní s pomocí vykrajovátek srdíčka. 

A nakonec vše smícháme ve velké míse. 
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Dezert: Nepečený cheesecake 

 

 

Potřebujete:  
1 balení čistých BEBE sušenek 

70g – 100g másla 

Moučkový cukr  

Tvaroh 

Bílý jogurt 

Skořicový nebo vanilkový cukr 

Lesní ovoce nebo marmeládu 

 

Postup: 
Sušenky a rozpuštěné máslo rozmichujeme v mixeru. 

Korpusem vyplníme dno nádoby (nejlépe se sundavacími boky) vyložené pečícím papírem. 

Dáme odpočinout na 30 min. do lednice. 

Mezitím v míse smícháme tvaroh, jogurt a cukry. 

Tvarohovou směs vlijeme na korpus. 

Ovoce ať už zmražené nebo čerstvé dáme do hrnce s vodou a cukrem a vaříme ho 5 min.  

Tím nám vznikne ovocná omáčka. 

Omáčku nakapeme na náš cheesecake a párátkem přejedeme přes kapky z jedné strany na druhou. 

Pokud si chcete krok s vařením ovoce ulehčit nebo ho rovnou přeskočit, použijte na pokapání 

marmeládu. 

(Chcete-li připravit zdravější verzi, použijte místo cukru agávový sirup nebo med) 

 

 

Pokud ale nechcete na Valentýna podpálit kuchyň, tak svou 

polovičku pozvěte raději do restaurace. 

V restauraci La Futura v Ostravě mají chutné menu, a to i za 

přijatelnou cenu. 

 
Dobrou chuť  

    

Sára Zbořilová a Karolína Volfová  7.A 
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VALENTÝNSKÉ OUTFITY 
 

 

 

    OUTFIT 
            

           

         

 

 Procházky 

 Kino 

 Diskotéka 

 Večeře v mekáči nebo u 
partnera 

 

 Ples 

 Večeře v restauraci 

 Divadlo 

 Společenský večírek 

      

 

 Diskotéka 

 Kino 

 Večeře u partnera nebo v 
restauraci 

 

 Ples 

 Divadlo 

 Procházky (leda, že by uměla 
chodit ve vysokých 
střevíčkách) 

          

 

 Večeře v restauraci 

 Divadlo 

 Společenský večírek 

 Kino 

 Diskotéka  

 

 Procházky (leda, že by uměla 
chodit ve vysokých 
střevíčkách a nebyla jí zima) 

  

 Ples 

 Společenský večírek 

 

 Procházky 

 Kino 

 Večeře v mekáči 

 diskotéka 

  

 Společenský večírek 

 Ples 

 Divadlo 

 Večeře u partnera nebo v 
restauraci 

 

 Procházky (leda, že by uměla 
chodit ve vysokých 
střevíčkách a nebyla jí zima) 

 Diskotéka 

 

 

       Kateřina VLČKOVÁ a Tereza BEZKYBOVÁ 7.B. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicsaHFr-rfAhWQLFAKHZ5vBZUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.diamant-rohoze.cz/nase-nabidka/textilni-interierove-rohoze/zakladni-specifikace/&psig=AOvVaw0vKTo_wDEHYf6HjEjPXHc7&ust=1547455602244390
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Vánoční ples očima deváťáků 
Dne 21. 12. 2018 jsme uspořádali Retro ples. Málokdo ví, že za 

touto událostí stojí mnoho práce a příprav. Přípravy probíhaly již 

od září. Nyní přejdeme na onen den. Ráno jsme se dopravili do 

školy pod očima mnoha lidí, kteří na nás koukali s údivem. Ne 

vždy se totiž vidí tolik lidí v retro stylu. Po příchodu do školy se 

začalo vše chystat. Nafukování balónků byla sice zábava, ale 

další věci moc ne. K našemu udivení tento čas utekl poměrně 

rychle. Přišla chvíle, kdy začaly chodit třídy a na nás přicházela 

tréma. První se nám představil pěvecký sbor žáků s hymnou naší 

školy. Další na programu bylo předtančení učitelů, kteří to rozjeli. 

Postupně se k nim přidávali žáci a teprve začala ta pravá 

atmosféra. Soutěž o titul krále a královny plesu probíhala ve 

velkolepém stylu. Taneční workshop nesměl chybět. Letos jsme 

se naučili řecký tanec a street dance. Jako další tanečky byly 

Here we go a Cupid Shuffle. V soutěži párů byly tři disciplíny. 

Výherci tomboly obdrželi krabici s jídlem a vtipným 

pojmenováním. S plesem jsme byli spokojeni a vše se vydařilo i 

přes pár drobností. Přišlo nám zajímavé, že naše dlouhá 

příprava byla během pár hodin uskutečněna. 

Děkujeme všem za účast. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kristýna Vlčková, Valentýna Mařecová, 9.B 
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Jaké sporty máte nejraději? 

 
1. P.uč. Kunčická - „Nelyžuju, neumím to na bruslích, tak mi zbývá 

sáňkování.“ 

2. P.uč. Havlínová - „Bruslím, kdysi jsem lyžovala, ale už lyžovat 

nejezdíme.“ 

3.  P.uč. Hanousek - „Koulování, bobování, sáňkování a stavbu 

iglú.“ 

Jezdíte v zimě na hory? 

 
1. P.uč. Kunčická - „Jezdím v zimě na hory, ale ne kvůli sportu.“ 

2. P.uč. Havlínová  - „Jo, jezdíme do Beskyd.“ 

3. P.uč. Hanousek - „Jezdím a rád, hlavně na Lysou. Je to taková 

každoroční tradice.“ 

Jaký sport vám jde nejvíce? 

 
1. P.uč. Kunčická - „V koulováni trefu nemám, tak asi bobování.“ 

2.  P.uč. Havlínová - „Sezení před chatou s čajem v ruce.“ 

3. P.uč. Hanousek - „Gaučing. Ze zimních nevím, ale asi sáňkování 

a lyže.“ 

Máte rádi zimu? 

 
1. P.uč. Kunčická - „Miluji zimu.“ 

2. P.uč. Havlínová  - „Ne, já mám radši léto.“ 

3. P.uč. Hanousek - „Mám velmi, ale pokud je taková ta 

sněhová.“ 

 

Redaktoři 8. C 
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Jak dobře znáš školu? 
 

1. Ve kterém roce byla otevřena naše škola? 

2. Kdy byla zrekonstruována tělocvična? 

3. Jaké učebny byly po těchto prázdninách zrekonstruovány? 

4. Kolik má naše škola v současné době odborných učeben? 

5. Jak se jmenuje ekonomka naší školy? 

6. Jak dlouho už máme ve škole nového pana ředitele? A jak se 

jmenuje? 

7. Kteří učitelé učí český jazyk? 

8. Jak se jmenuje nová paní učitelka, která učí informatiku? 

9. V kolika třídách je interaktivní tabule? 

10.  Jaká akce probíhá pravidelně dvakrát ve školním roce? 

 

 

 
1. (1. září) 1968, školní rok: 1968/1969 

2. po novém roce 2016 

3. učebna přírodopisu, učebna fyziky a chemie, propojovací chodby 

4. 12 odborných učeben 

5. Jarmila Sikorová 

6. Letos je to 3. rok. Jmenuje se Ing. Mgr. Daniel Cigánek 

7. Mgr. Radka Křižoščaková, Mgr. Daniela Mirková, Mgr. Dagmar Lazarová, Ing. Hana Běhalová 

8. Mgr. Lenka Havlínová 

9. 4 třídy (učebny) 

10. OŠMS (Ochrana školáka za mimořádných situací) 

 

 

 

Dominik z 9.A 
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Soutěž  

7. a 6. ročníků     

Ve středu 19. 12. 2018 proběhl v 

tělocvičně vánoční turnaj našich žáků 

6. a 7. tříd. Celkem 28 chlapců a 28 

dívek bojovalo o vítězství ve vybíjené 

a v sálovém fotbalu.   

 

Výsledky fotbalu 
DRUŽSTVO 6.A 6.B 7.A 7.B body skóre pořadí 

6.A XXX 2:0 0:4 1:3 3b 3:6 3. 

6.B 0:2 XXX 0:3 1:3 0b 1:8 4. 

7.A 4:0 3:0 XXX 4:0 9b 11:0 1. 

7.B 2:1 3:1 3:1 XXX 6b 5:6 2. 
 

Výsledky vybíjené 
DRUŽSTVO 6.A 6.B 7.A 7.B body skóre pořadí 

6.A XXX 2:1 1:4 5:3 6b 8:8 2. 

6.B 1:2 XXX 0:5 0:4 0b 1:11 4. 

7.A 4:1 5:0 XXX 3:3 7b 12:4 1. 

7.B 3:5 4:0 3:3 XXX 4b 10:8 3. 

        
 

  

 

 
Ehm, samozřejmě se průběh zápasu neobešel bez úrazů. 

Anonymní člověk jménem Vojta Přibylka dostal 

HEADSHOT!!!!!  

 
David Gränzer a Ondřej Majkus, 6.A 



 

 17 

 

 

V 

A 

L 

E 

N 

T 

Ý 

N 

S 

K 

É 

 

V 

T 

Í 

P 

K 

Y 

 

 On:    Zlato, co by jsi řekla na takovou Paříž nebo Barcelonu k Valentýnu? 

 

 Ona:  Vážně miláčku? Ty jsi ten nejúžasnější muž na světě!!! 

 

 On:   Tak jo… Od zítra dávají fotbal Paris Sain - Germain a FC Barcelona, 

   budeme koukat spolu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mladá žena si odpoledne zdřímla. Když se probudila, vyprávěla svému 

manželi: 

‚‚Zdálo se mi, že jsi mi na Valentýna dal perlový náhrdelník. Co myslíš, že to 

znamená?‘‘ 

‚‚To se dozvíš večer,‘‘ řekl. 

Toho večera se muž vrátil domů s malým balíčkem a dal ho své ženě.  

S nadšením ho otevřela a našla tam knihu ‚‚Výklad snů.‘‘ 

 

 Chlápek přijde na poštu a vidí tam u jedné přepážky skoro plešatého 

padesátníka, který má před sebou hromadu růžových obálek se srdíčky. Na 

každou z nich stříkne z lahvičky parfém a dá jí na vedlejší hromádku. Chlápek 

vyvalí oči a ptá se ho, co dělá. 

Padesátník odpovídá: ‚‚Rozesílám tisíc valentinek podepsaných Hádej kdo!‘‘ 

‚‚Ale proč to děláte?‘‘ 

‚‚Jsem právník se specializací na rozvody!‘‘ 

Redaktorky z 8.A 
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Novinka na škole 
 

První stupeň si připravil svůj vlastní 
časopis. Ten bude vycházet 1x za 2 
měsíce. V časopise se budou vyskytovat: 
hry, komiksy, drby, vtipy atd. 
Děti neposílají  
články e-mailem, 
ale vházejí do   
  
 
 
schránky na nástěnce, která stojí u 
skříněk 1. stupně. Zapojil se skoro celý 
první stupeň.  
Děti si tak mohou vyzkoušet, jak to bude 
chodit na 2. stupni.  
 
 

 
 
 

Ondra Majkus, David Gränzer 
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3.února 2019 to je datum, kdy žáci ze sedmých a osmých 

ročníků odjeli na šestidenní lyžařský kurz, který se konal v 

hotelu Bahenec v Beskydech. 

Abychom vám lyžařský výcvik trošku priblížily, zeptaly 

jsme se na pár otázek. 

 

1. Odkdy jste měli večerku? 

- Když jsme byli hodní, byla posunuta až na 22 hodin. 

2. V kolik hodin jste měli budíček? 

- V 7:30. 

3. Vařili vám dobře? 

- Ano, vařili. 

4. Jak probíhal váš program? 

- První dva dny jsme jezdili na Bukovci. Díky výcviku se 

většina naučila jezdit. 

5. Hráli jste nějaké hry? 

- Ano, každý večer, nebo byla diskotéka. 

6. Staly se nějaké úrazy? 

- Nejzávažnější úraz bylo naříznuté koleno o lyži. 

 

A na konec ta nejběžnější otázka: 

 

7. Užili jste si lyžák? 

- ANO. 
 

 
 K. Dostálová, A. Rusková 8.C 
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Lyžák 2019 
V neděli 3. 2. ráno, když ostatní ještě spali, museli účastníci lyžáku brzo 

vstávat. Kolem 9. hodiny ranní se oba autobusy nacpané k prasknutí 

puberťáky a učiteli rozhodly vyjet. Po hodině a půl cesty jsme dojeli 

k hasičárně v Písku u Jablunkova. Opustili jsme naše zavazadla a vydali se 

na dvouhodinovou (pro nás nekonečnou) cestu k chatě Bahenec.  

Krátké shrnutí celého týdne. Každé ráno jsme měli budíček o půl osmé a 

v osm snídani. První dva dny jsme kvůli pokažené rolbě jezdili pidi autobusy 

na svah Bukovec. Od středy jsme už mohli být na svahu vedle chaty. Obědy 

se daly docela jíst (a taky strávit), to sáme se dalo říct o večeřích. Po večeři 

bývaly společenské večery a o půl desáté večerka (často nedodržovaná).  

Všichni jsme se naučili lyžovat .     

 

Zástupci 7. B 

(účastníci LVVZ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 

Žáci 9. ročníku 

v České televizi 
Dne 24. 1. 2019 se žáci 9.B a 9.A společně s pány učiteli Hanouskem a Jurčíkem, vydali 

do víru velkoměsta Ostravy.  Celé jejich dobrodružství začalo v Rychvaldu na zastávce 

„MÚ“, odkud se dostali přes Michálkovice až do Ostravy. Po krátké cestě dorazili 

k budově České televize. Všichni vešli dovnitř a chvíli počkali na paní referentku. 

Zanedlouho přišla a zdvořile je přivítala. Jako první se podívali do studia 1, odkud se 

vysílají např. Zprávy z regionu. Postavili se před zelené plátno a vyzkoušeli být chvíli 

před kamerou. Poté se přesunuli do vedlejšího studia, kde se natáčí Dobré ráno. Po 

vyšlapání schodů o patro výše, navštívili místnost s režií. Pár žáků zde uchvátila tlačítka 

a počítačové obrazovky. Jejich poslední zastávkou byla střižna, kde zhlédli dokument o 

práci střihačů. Bohužel nastal konec návštěvy a žáci s učiteli museli odjet na poslední 

dvě vyučovací hodiny zpět do školy.                                                                                                                                   

Byl to nezapomenutelný zážitek, ze kterého si žáci odnesli plno dalších i nových 

informací týkající se televize. 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

 
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

  

 
 

 

 

 
Kristýna Vlčková, Valentýna Mařecová 9.B         
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Tragické dopravní nehody v roce 2018 
 

Minulý rok byl na českých silnicích bohužel tragický. Počet mrtvých 
se oproti minulému roku zvýšil o 12,5 procenta a v případě dětí 
dokonce o více než dvojnásobek. 
 
Během roku 2018 vyšetřovala Policie ČR celkově 104 764 
dopravních nehod, při kterých zahynulo 565 osob, dalších 2 465 
bylo zraněno těžce a 25 215 lehce. Oproti roku 2017 došlo 
k významnému zvýšení nehod. 
 
Pravděpodobnost, že dopravní nehoda bude smrtelná, se tak 
meziročně zvýšila o 11 procent. Nejvíce lidí přišlo o život vinou 
řidičů motorových vozidel. Řidiči s praxí do 5 let zavinili smrt 134 
osobám. Vinou chodců zemřelo 21 jedinců. 
 
Alkohol byl zjištěn u viníků 4 626 dopravních nehod, což je o 365 
případů více než v roce 2017. Samotné drogy asistovaly u 260 
nehod. V 54 případech byla u viníka nehody zjištěna přítomnost 
alkoholu a drog současně.  
 
Na železničních přejezdech 
došlo v roce 2017 celkově ke 
171 střetům, při kterých 
zahynulo 33 osob a dalších 78 
bylo zraněno. 
 
Nejčastěji se umíralo na silnicích Středočeského kraje, kde statistiky 
zaznamenaly 106 obětí. Druhá příčka s 59 oběťmi patří Jihočeskému 
kraji a v těsném závěsu s 54 mrtvými Moravskoslezský kraj. 

 
 
 
 
 

Dominik Grycmon, 9.A 
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NEJOBLÍBENĚJŠÍ MAZLÍČCI V ČR 

 

1. PSI: 
Pes je nejvěrnější přítel člověka, ví to všichni. Top 3 nejoblíbenějších 

plemen psů v čr: 

 

1. Německý ovčák: Toto plemeno zůstává dlouhá léta nejoblíbenějším nejen 

u nás, ale téměř po celém světě.  

Základní informace: 
Země původu: Německo 

                                         Hmotnost: 30–50 kg 

 

 

2. Jezevčík: Toto plemeno je chované ve třech velikostech (standardní, 

trpasličí, králičí) a také je dělíme podle srsti na: dlouhosrsté, krátkosrsté a 

drsnosrsté.  

Základní informace: 

Země původu: Německo 

     Hmotnost: standartdní: 8-9 kg 

              králičí/trpasličí: 4kg 

 

 

 

 

3. Čivava: Toto plemeno je oblíbené jak pro svoji povahu, tak velikost. Patří 

mezi nejstarší plemena, název má po největší provincii republiky Mexiko 

(Chihuahua) a údajně čivava doprovázela tamější indiánské náčelníky na 

poslední cestě.   

 Základní informace: 

Země původu: Mexiko 

Hmotnost: 1,5-3 kg 
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2. KOČKY: Kočka dokáže být skvělý mazlíček, ale zároveň je samostatná. 

Hodí se například pro zaměstnané lidi, kteří se nemohou zvířeti věnovat tak 

často. Kočka se doma zabaví po dobu vaší nepřítomnosti, bývá čistotná, a 

proto se poměrně snadno naučí chodit na kočičí WC. Top 3 nejoblíbenějších 

plemen koček v ČR: 

1. Britská kočka: Britská krátkosrstá kočka je plemeno kočky domácí, 

vyšlechtěné kolem roku 1900. Britská krátkosrstá kočka je jedním z 

nejoblíbenějších plemen čistokrevných koček zejména pro svou přítulnou 

povahu a hebkou srst.  

Základní informace: 

Země původu: Velká Británie 

Hmotnost: 3,7-4,5 kg 

 

2. Siamská kočka: Siamské kočky jsou charakteristické svojí živou a velmi 

energickou povahou. Jejich tělo je hubené a velmi dlouhé. Toto plemeno se 

vyznačuje skutečnou inteligencí. 

  

                                           Základní informace: 

Země původu: Thajsko 

Hmotnost: 2,5-6,5 kg 

 

3. Perská kočka: Toto zvíře dokáže být opravdu oddané člověku, avšak 

není na něm závislé. Rozhodně nepatří mezi aktivní plemena – kočičku 

nejspíše najdete nejčastěji na pohovce.  

Základní informace: 

Země původu: Írán 

Hmotnost: 6-7 kg 
 

 

A jaká jsou nejoblíbenější zvířata na naší škole? Tak to se dozvíte v dalším vydání. 

 

 

 
Redaktoři z 8.B 
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Jarní luštění 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

1) Jaký produkt se ukrývá pod názvem: velikonoční kraslice? 

2) Oficiálně začíná jaro 21. ……… 

3) Jak jinak nazýváme karabáč? 

4) Doplň část velikonoční básničky: …když nedáte malovaný, dejte aspoň 

bílý, ……… vám snese jiný. 

5) Jak se jmenuje poslední měsíc jara? 

6) V jaký všední den slavíme Velikonoce? 

7) Na jaře se některá zvěř probouzí ze ……… spánku. 

8) Jaká rostlina s názvem roztomilého domácího mazlíčka roste na jaře? 

9) Jak se jmenuje zvířecí hvězda Velikonoc a též příbuzný králíka? 

10) Jaké zvířátko pokryté vlnou se tradičně peče na Velikonoce? 

TAJENKA: Dívky tento svátek moc nemusí, kdežto chlapci si v tento den 

pořádně zaskotačí. Jak se tento svátek jmenuje?  ………… 

 

          Zástupci 7.B 
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Březen = měsíc 

čtenářů je celostátní 

akce podporující a 

propagující četbu  

„Četba dobré knihy je dialog, při kterém nás kniha oslovuje a 

naše duše odpovídá.“ 
(André Maurois) 

ČTENÁŘI POZOR! 
 

Vyhlašujeme soutěž o nejlepšího/největšího čtenáře 2. stupně. 

Čteš rád/a? Odreaguješ se u přečtení dobré knížky?  

Pokud ano, zasoutěž si. 

Postup: 

 
  Dojdi si za paní učitelkou Křižoščakovou pro čtenářskou kartu. 

  Do čtenářské karty vypiš základní údaje o přečtených knihách za 

měsíc   leden, únor a březen. 

  V dubnu paní učitelce odevzdej čtenářskou kartu, poté jen čekej na 

vyhodnocení soutěže. 

 Nejlepší čtenáře čeká odměna   

  

Tak hurá do toho  

 
V dalším vydání časopisu se můžete těšit na rozhovor a bližší informace nejlepšího čtenáře naší školy.  
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