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Úvodník ….
A je to tady zase, redaktoři jsou připraveni v plné kráse.
Pár řádků si pro vás připravili
a doufají, že se moc nemýlili.
My přejeme vám pohodové počteníčko
a snad se nad články usmějete maličko.
Za všechny redaktory
šéfredaktorky Radka a Daniela

ZIMNÍ MÓDA

NOVÉ RUBRIKY

ANKETA

aneb co ,,pofrčí“?

móda x veselá rubrika x

…jaké jsou názory
na automat ve škole?

mlsná rubrika x
Více na str. 6

😊

ze života školy
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Dominik, Adam
9. C – Barbora,
Nikola

Novákovi jedou na dušičky
a paní oznamuje manželovi:
„Na ten hřbitov se musím pořádně
obléknout a namalovat, abych byla hezká!
Mám tam totiž známého.“
„Slyšel jsem, že v Třeboni
byla surově potlačena
demonstrace proti vánočním
svátkům.“ „A kdo tam, prosím
Tebe demonstroval?“ „Kapři.“

Pokud je spánek dobrý na mozek,
proč nemůžeme spát i ve škole?
„Jak můžete vydržet takový hluk?“
Ptá se pán na ulici člověka,
který pracuje se sbíječkou.
Jsem zvyklý, před tím jsem
pracoval na základní škole.
Paní učitelka na škole v přírodě
pomáhá Pepíčkovi s kufrem.
„Co to s sebou táhneš?
Ty tam máš snad cihly…“
„Říkala jste, že si s sebou máme
vzít nějakou nejoblíbenější věc,
aby se nám nestýskalo…
Tak jsem si vzal televizi!“

Markéta a Karolína
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Ha Ha, tento obrázek je srandovní, jako kdyby místo psa bylo prase.

Tahle gorila je herečka z Mrazíka.
Kdo? Nástěnka, ouu
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Takhle vypadá kluk, když se učí malovat pusu.

Takhle to vypadá, když vám je zima, venku svítí sluníčko a vy nevíte, kde byste si schovali vaši
oblíbenou šálu.

Zástupci z 6. A
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Historie Basketbalu
Basket byl vymyšlen v roce 1891 doktorem Jamesem
Naismitchem, který pracoval jako učitel
tělesné výchovy na springfieldské YMCA International Training
School a byl požádán, zda by nemohl vymyslet kolektivní
sport. První zápas se odehrál téhož roku v prosinci ve
Springfieldu. A u žaků se stal oblíbeným. Záhy se tento sport
rozšířil i mimo území USA. V roce 1893 se hrál ve Francii, 1896
v Brazílii, 1897 v Čechách a v roce 1901 i dokonce v Íránu.
První zápas u nás se hrál v roce 1897 ve Vysokém Mýtě a
zasloužil se o to gymnaziální učitel a sportovní organizátor
Jaroslav Karásek.

Zástupci 6. A
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ZIMNÍ MÓDA
Letos můžeme očekávat dozvuk trendu se zvířecími potisky. Trend, který bude na
špici i letos, jsou peleríny. Také přetrvá
trend kožených kalhot. Co se týče doplňků,
budou trendy moderní klobouky s širokou
nabídkou barev a velikostí. Letos už taky
můžeme zapomenout na tradiční červenou a
zelenou.
DLOUHÉ KABÁTY AŽ NA ZEM
 v neutrálních barvách - béžová, šedá,
hnědá, bílá, černá
 zakomponované v jednobarevných outfitech vypadají skvěle
ŠATY PŘES KALHOTY V ZIMĚ
 např. rovné kalhoty s rozevlátými šaty s podpatky nebo teniskami

Nikča a Barča z 9.C
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Móda 1989
Situace v Československu už v červenci roku 1989 byla, co se dostupnosti
módy týče, uvolněná a pořídit si lidé mohli i značkové věci nebo džíny. Co bylo
džínové, bylo nejlepší. To věděly i slavné osobnosti.
Džínovina byla jedním ze symbolů roku 1989. Už se dala koupit na černém
trhu ve velkých městech, stále fungovaly i Tuzexy. Kdo měl bony, za které se
tam nakupovalo, byl král. Typické byly vysoké pasy.

K džínám se tenkrát oblékalo co jiného než tričko, značkové. Tenkrát se
„pravé” značky nebo všelijaké nápisy na oblečení stříkaly barvou přes šablony.
Ty se vyráběly ručně a mezi lidmi se půjčovaly. Nebo se značkové oblečení
dováželo z Polska a Maďarska.
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Dalším módním trendem byly ramenní vycpávky. Ženy je nosily snad ve všech
kusech oblečení, některé i pod tričko.

Pánské oblečení a obleky často vypadaly, jako když jsou o několik čísel větší,
než by měl jejich nositel mít.

A co ještě nesmělo chybět? Síťoviny, džínové bundy, hodně kapes, hodně
nášivek a barevné šusťákové soupravy, nejlépe z Polska.
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Rozhovor s panem učitelem Tomášem
Sommerlíkem
1. Z jakého města pocházíte?
„Ze Šenova, což je malé město mezi Havířovem, Frýdkem a Ostravou.“
2. Jak dlouho už učíte?
„Teď je to pro mě první rok, měl jsem jenom nějaké praxe, ale takhle jakože
,,naostro” učím prvním rokem.“
3. Proč jste si vybral zrovna přírodopis?
„Protože mě přírodopis vždycky bavil a měl jsem rád od mala přírodu, rád
jsem se v přírodě toulal, lovil různý hmyz, zkoumal ho. Takže jsem měl
vlastně od mala k tomu takový pozitivní vztah.“
4. Jaké umíte jazyky?
„Umím dobře anglicky a jinak mám základy španělštiny… A trošku
latinu.“
5. Z jakého důvodu jste přišel k nám na školu?
„K vám na školu jsem přišel, protože hledali učitele přírodopisu. A protože
tohle město mám rád. Je to kousek ode mě.”
6. O jakou oblast přírodopisu se zajímáte nejraději?
„Nejraději se zajímám o zoologii, přesněji o etologii, což je chování zvířat.
A specializuji se na lemury. ”
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7. Co rád děláte ve volném čase?
„Ve volném čase mám rád turistiku, počítače, rád přicházím na nové věci
co se týče počítačů, programování a tak dále…Potom mám záliby, třeba
ekistika.“
8. Chováte nějaké zvířátko?
„Zvíře žádné nemám, protože v rodině máme hromadu alergiků.  Kdysi
jsem měl psa, kočky, choval jsem rybičky a želvu.“
9. Setkal jste se tváří tvář s nějakým nebezpečným zvířetem?
„V lese jsem se setkal s divočákem, což je také nebezpečné zvíře. Dokáže
vám odhryznout část nohy. Naštěstí si mě nevšímal a já jsem se mohl
nenápadně vytratit.“
10.

Cestujete rád spíše po Česku, nebo do zahraničí?
„Rád cestuju spíše do zahraničí.“

Zástupci 8.B
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ŽIVOT O PRÁZDNINÁCH
VS
ŽIVOT BĚHEM ŠKOLY

vstávání

o prázdninách

během školy

v poledne

v 6 ráno

oběd

to, co máme rádi od
maminky
výlety
všude, kam se nám
zachce
úkoly/povinnosti občas se něco najde

ve školní jídelně
nudná exkurze

srazy
s kamarády
oblékání se

pořád
jako hastroš

všechno, co napadne
učitele a rodiče
mimo školu jednou
týdně
celkem slušně

délka spánku

klidně celý den

6-7 hodin

Zástupci 9. C
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Anketa 2019
Vážení,
hledaly jsme téma, které by zaujalo, zároveň otevřelo debatu a
snad i přispělo dobré věci. Vybraly jsme téma BUFET a AUTOMATY určené
pro žáky druhého stupně a také zaměstnance školy.
Na druhém stupni jsme si z každé třídy vybraly tři žáky (celkem 30 dotazovaných)
a položily jim tyto otázky:
Co byste změnili ve školním bufetu?
100 % chce nižší ceny a širší výběr.
Máte zájem o automaty ve škole?
Z řady dotazovaných souhlasilo 90 % a zbylých 10 % bylo nerozhodných (tato
otázka je překvapila a nedokázali nám hned odpovědět).
Nabízela se otázka: Co by měly obsahovat?
a) Teplé nápoje (káva, čaj, kakao,…)
b) Balená jídla (bagety, saláty,…)
c) Mléčné výrobky (mléčné řezy,…)
d) Zdravé mlsky (müsli tyčinky, sušené ovoce,...)
e) Jiné…
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A máme tyto odpovědi:
a) O automat na teplé nápoje mělo zájem 80 % dotázaných

b) Automat, který by obsahoval balené jídlo chtělo 90 % dot. žáků.

c) Automat s mléčnými výrobky nebyl tolik žádaný, přesto mělo zájem 30 %
tázaných.

d) O automat se zdravým mlsáním  nebyl vůbec zájem, tedy 0 %.

e) Překvapivě 10 % z nás chce automat, ale je úplně jedno, co v něm bude.

Výsledek:

Většina si přeje automat na teplé nápoje a balené jídlo. Vzhledem k malému
množství dotázaných si myslíme, že by se otázka zřízení automatu mohla ještě
rozšířit mezi ostatní žáky, a určitě by nás zajímal i názor rodičů a přátel školy.
Automat může obsahovat také kombinaci zboží, např. studené nápoje a balené
jídlo. Samozřejmě je taky na uvážení, zda je do školy vhodný i automat na teplé
nápoje. Bylo by zde možné riziko opaření…
Zkuste se zamyslet. Co byste si chtěli z automatu koupit vy? 
Děkujeme.
Zpracovaly: Markéta Pagáčová a Bára Skařupová
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Rozhovor s Dominikou
Návratovou
1. Představte se.
Jmenuji se Dominika Návratová. Je mi 26 let. Narodila jsem se a žila
v Novém Jičíně a asi 2 roky zpátky jsem se přestěhovala do bytu
v Ostravě, kde teď žiju.
2. Učíte na škole prvně nebo jste už někde učila?
Ano, učím prvně. Ještě jsem nikde neučila.
3. Jaké bylo vaše vysněné povolání v dětství?
Herečka. A nejraději bych hrála asi komedie.
4. Vaše koníčky a zájmy, kterým se věnujete?
Mám ráda pohyb a cvičení. Zajímám se o zdravý životní styl, ráda vařím
zdravá jídla a ráda chodím do přírody na hory. Třeba na Lysou horu. Ale
jen v létě, protože nemám ráda zimu.
5. Co nejraději vytváříte?
Mám ráda plošné výtvarné techniky, takzvaná grafika a malba. Mám
ráda umění první poloviny dvacátého století. Byl to fauvismus a pak
kubismus.
6. Líbí se Vám v naší škole? Nějaké plusy, nebo mínusy?
Ano, líbí se mi prostředí školy. Kolegové jsou
všichni super a žáci taky, ale někdy mě zlobí. To
je asi tou výtvarkou.
7. Vaše oblíbené místo, město, kam byste se
chtěla podívat?
Mám nejblíž k Itálii a Španělsku. Chtěla bych
procestovat celou Barcelonu, protože tam jsou
stavby od mého oblíbeného architekta Antonia Gaudího.
Zástupci z 8. A
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JAK SE NAŠE ŠKOLA
MĚNILA
Máme tady nový školní rok a naše škola na sídlišti už po
51 zahajuje výuku svých žáků.
Jestli si myslíte, že první škola v Rychvaldě byla na Václavu
nebo na sídlišti? Tak NE! Škola v Rychvaldě stála už v roce
1821 v budově s číslem popisným 39. V této budově byla jedna
učebna a jeden učitelský byt.
Žáci se učili: nářečí, náboženství, čtení, psaní, počítaní a
později polštinu třikrát týdně.
Už v roce 1850 byla škola dětmi doslova přeplněna a museli
používat soukromých prostor nedaleké dřevěnice a ostatních
domků.
Po vydání školského zákona roku 1869 se situace obrátila k
lepšímu a byla zřízena nová školní budova nedaleko
Římskokatolického kostela v Rychvaldě. V této době však
činila školní docházka v průměru jen 59 %. Proto také při sčítání
lidu roku 1900 bylo v Rychvaldě 25 % negramotných obyvatel.
První česká škola byla v Rychvaldě založena i přes odpor
tehdejšího vedení obce. Škola č. p. 563 byla postavena opět ve
středu Rychvaldu nedaleko kostela, měla 4 třídy a chodilo do ní
312 dětí. Postupem času žáků přibývalo a budova kapacitně
nestačila. Zvláště pro děti z hornické kolonie Alpinky, dnešního
Václavu, bylo obtížné docházet do už tak přeplněné školy až ke
kostelu.
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A v této době, roku 1910 se začala psát historie školní budovy na
Václavě.
Na jaře roku 1912 byl položen základní kámen naší školy, která
byla dokončena v září roku 1912. Stála 43 000 korun a prvním
řídícím učitelem byl ustanoven p. Filip Heřman, učitelé byli p. F.
Vávra a B. Marx.
16. září byl školní rok na václavské škole zahájen povinnou
bohoslužbou.
Do tříd chodilo 172 dětí. Škola však ještě nebyla povolena, a proto
pravidelné vyučování začalo až 1. října 1912. Ještě několikrát pak
rodiče s učiteli museli bojovat o zveřejnění a financování
václavské české školy a to například FORMOU STÁVKY, KDY
NEPOSÍLALI DĚTI DO ŠKOLY!!!
Zš Václav v roce 1938
(u Šmuků)

Až do okupace roku 1938 trpělo školství v Rychvaldě nedostatkem
učitelů, kteří sem byli přidělováni.
Za dob socialismu
Po II. světové válce byl výuky náboženství konec. Opět chybělo
učitelů, z nichž někteří byli umučeni v koncentračních táborech.
Chybělo také vybavení, pomůcky i učebnice. Přesto stále
probíhalo pravidelné vyučování.
V roce 1950 muselo být zavedeno odpolední vyučování, protože
chyběla 1 učebna. Tato situace byla vyřešena až rokem 1968, kdy
byla za 10 000 000 Kčs dostavěna budova základní devítileté školy
v Rychvaldě na sídlišti.
Ondřej Majkus, Agáta Mrázková 7.A
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Největší četli těm nejmenším …
Dne 25. 10. 2019 se dnešní deváťáci zúčastnili projektu
„Čteme spolu.“ Navštívili jsme nové prvňáčky, kteří nám
začátek zpříjemnili recitací dlouhé básně. Na oplátku celá
třída přečetla knížku a ptala se na různé otázky ohledně
přečteného obsahu, zda pečlivě poslouchali. Poté jsme se
rozdělili do skupinek a každá skupinka četla kousek
pohádky z vybraných knížek. Když jsme dočetli, ptali jsme
se na různé otázky ohledně přečtené knihy a s nadšením nám
na kladené otázky odpovídali. Zbytek hodiny jsme zakončili
malováním omalovánek a povídáním si. Děkujeme za
pozornost. Těšíme se na vás znova, jak nám ukážete vy, co
jste se nového za rok naučili!
Redaktoři z 9.A
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NEJOBLÍBENĚJŠÍ OUTFIT 9.A
Poptaly jsme se ve třídě 9.A na třídní nejoblíbenější outfit.
Otázky jsme kladly 10 klukům a 5 holkám. Výsledek vyšel podle
našeho očekávání – nejčastější odpověď byla vlastní absolventská
mikina a černé rifle. Bohužel třída nebyla kompletní, ale i tak jsme
odpovědi získaly od zbytku.

Bára Borůvková, Veronika Žembová, 9.A
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Desatero nej míst světa
1. Times Square (New York, USA) – 35 miliónů návštěvníků - Times Square je
rozsáhlá křižovatka mezi Broadwayí a Sedmou Avenue, a tak i přilehlé území části
Manhattanu.

2. National Mall & Memorial Parks – (Washington, USA) – 25 miliónů
návštěvníků - National Mall – Park zahrnující velkou oblast v centru Washingtonu
D.C. včetně Památníku prezidenta Lincolna, Obelisku, výhledu na zahrady Bílého
domu a Memorial Parks a další významné památky.

3. Disney World´s Magic Kingdom – (Florida, USA) – 16.6 miliónů
návštěvníků - Obrovský zábavní park z produkce společnosti Walt Disney.

4. Trafalgar Square – (Londýn, Velká Británie) – 15 miliónů návštěvníků Trafalgarské náměstí (Trafalgar Square) je náměstí v centru Londýna, které připomíná
Bitvu u Trafalgaru roku 1805, vítězství Britského námořnictva v napoleonských
válkách.

5. Disneyland Park (Kalifornie, USA) –
14,7 miliónů návštěvníků

Pavel z 9. B
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Novinky ze světa
1. Plasty v moři – V dnešní době hodně řešené téma a veliký
problém pro lidstvo. Přestože se mnoho lidí a potravinové řetězce
snaží neprodukovat plastové výrobky, je jich v mořích tisíce tun.
Milióny lidí se snaží vůči tomu bojovat skrze protesty.
2. Patnáctiletý klavírista Jan Čmejla – Hře na klavír se věnuje
od svých šesti let, od osmi let se zabývá i hudební skladbou. Jan má
za sebou řadu vítězství v hudebních soutěžích, jako například
Mezinárodní soutěž Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad
Labem (2013, 2018), Chopin for the Youngest (2015), Mezinárodní
Novákova klavírní soutěž (2015), Mezinárodní klavírní soutěž
Petera Toperczera Košice (2017; 2. cena), Beethovenovy Teplice
(2018) a Concertino Praga (titul absolutního vítěze ročníku 2019).
Je držitelem prestižního ocenění Zlatý oříšek (2013) udělovaného
nejtalentovanějším dětem České republiky a ocenění Kern
Foundation Prize vynikající ruské pianistky Olgy Kern.
3. Iphone 11 – Nejvíce diskutována aktualita za poslední dny.
Apple přišel s modelem Iphone 11, 11Pro, 11Pro Max. Modely
budou prodávány od 21 000 Kč – 44 000 Kč. Vylepšení od
předchůdce Iphone XR - lepší fotoaparát, baterie zvýšená o
200mAh a o trochu lepší procesor.
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Jak asi většina z vás ví, tak od roku
2009 je nejvyšší budovou světa,
která má 828m.
Ale vypadá to, že se v
Dubaji chystá nový
rekord. Plánovaná

(The Tower) by měla být dokončená
v roce 2020 a odhadovaná výška činí 928
metrech.

Už je to 18 let, co se stal v
New Yorku teroristický
útok na Světové obchodní
centrum (Dvojčata), která
byla útokem letadel zcela
zničena. Bylo 2 977 obětí.
Ondřej Majkus a Agáta Mrázková
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Top 10 nejstrašidelnějších míst světa
Les Aokigahara, Japonsko: Aokigahara, je označován jako les
sebevrahů. Je velmi hustý a je snadné v něm zabloudit. Les Aokigahara je 2.
místem na světě, kde se nejvíce páchají sebevraždy. Ročně zde ukončí svůj
život stovka lidí.

Pařížské

V pařížském
podzemí se nachází síť chodeb a katakomb,
které jsou tvořeny kosterními ostatky šesti
miliónů lidí. Měří kolem 187 km a táhne se pod
celou Paříží. Někteří návštěvníci tvrdí, že
slyšeli podivné zvuky, viděli zjevení nebo
dokonce cítili doteky...

katakomby:

Kostnice, Sedlec u Kutné Hory: Nachází se zde kosterní pozůstatky 50
000 lidí, které jsou s morbidní precizností naaranžovány do útvarů. Ostatky
patří z valné části obětem morové epidemie ze 14. století.

Pripjať, Ukrajina: Ukrajinské město duchů. Po atomové havárii roku 1986
proběhla evakuace obyvatel a město bylo vylidněno. Město zůstalo ve stavu,
jak ho tehdy jeho obyvatelé opustili. Po zemi se válí dětské hračky, na šňůrách
vlaje prádlo, v obchodech je dodnes vystaveno zboží. I v dnešní době je
hladina radioaktivity na místě zvýšená a nevhodná pro dlouhodobý pobyt.
Turistům je však „město duchů“ zpřístupněno.

Londýnský Tower: Tower je jednou z turisticky nejvyhledávanějších
památek v Londýně. Také se sem sjíždějí lovci duchů. Ve zdech Toweru totiž
zemřelo nedobrovolnou smrtí mnoho osob – mučení, vraždy a popravy zde
byly prakticky na denním pořádku. V době Jindřicha VIII. byly v Toweru
popraveny desítky lidí.

Prokletý dům Winchesterů: Čtyři patra, zhruba 160 místností a pověst
místa, kde se člověk sám bez průvodce ztratí klidně i na celé hodiny. Dům
nechala postavit Sarah Winchesterová, která přišla o dceru i manžela a tvrdila,
že celý rod Winchesterů je prokletý. Na ochranu tedy nechala postavit dům,
bludiště, které mělo temné síly mást a ji chránit před jejich útoky. V tomto
domě naleznete okna v podlaze, dveře nevedoucí nikam a
mnoho dalších.

Viktoriánský hřbitov Highgate: Děsivě krásný
hřbitov leží na severu Londýna. Hřbitov, jehož nejstarší
část pochází z viktoriánské éry, vznikl v roce 1839 a v
okamžiku, kdy na něj padne pověstná londýnská mlha, je
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jako vystřižený z hororu. Břečťanem obrostlé sochy, bizarní náhrobky a hustá
zeleň, která toho dokáže spoustu ukrýt.

Sanatorium Waverly Hills: Plicní sanatorium v Kentucky na vrcholu
Waverly vzniklo v roce 1910. Bylo uzavřené v 60. letech. V osmdesátých
letech pak, ale v ohromné budově sídlil pečovatelský dům pro staré osoby. Od
té doby je dům opuštěný a chátrá. Legendy hovoří o tajemných postavách, o
děsivém pokoji 502, kde prý kdysi spáchala sebevraždu jedna z ošetřovatelek,
o krocích, které tady turisté slýchají, o chladu, který se náhle objevuje a hned
zase mizí… Atmosféře přidávají i dlouhé chodby a minimálně částečně
pravdivý je příběh o tunelu smrti, chodbě, skrze kterou se dolů pod kopec
spouštěla mrtvá těla pacientů.

Středisko Sanzhi: Na Tchaj-wanu se původně plánované středisko nikdy
nedostavělo. Stavba začala v roce 1978, pozastavena a nakonec ukončena
byla o dva roky později. Prý po sérii zvláštních nehod, při kterých zemřelo
několik dělníků. Celý areál pak byl
ponechaný napospas přírodě.

Mexický ostrov děsivých panenek:
Leží v kanále La Xichimilco, nicméně
počítejte s tím, že když se místních budete
ptát na Isla de las Muñecas, tak si budou
klepat na čelo, proč toto děsivé místo
chcete vidět. Malý ostrůvek je totiž plný
starých a pořádně děsivých panenek.
Legenda vypráví o tom, že na začátku byla malá utopená dívka, kterou
nedaleko ostrůvku našel správce ostrova. Kromě těla prý na hladině tehdy
plavala i panenka. A správce se rozhodl, že ji pro klid zemřelé dívky zavěsí na
strom. V dalších letech se mu pak ale panenky staly posedlostí, po větvích a
do trávy jich umístil do své smrti v roce 2001 (mimochodem, prý se utopil
kousek od místa, kde tehdy našel dívku) stovky a stovky. Otlučené hlavičky na
turisty zírají a někteří tvrdí, že je panenky lákají k sobě blíž.

Zástupci z 8. B
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V Kalifornii zuří požáry, které již přinutily téměř 200 000 lidí
k opuštění domovů. Kalifornský guvernér vyhlásil celostátní stav
nouze.
Zatím není jasné, co je způsobilo. Energetická společnost
PG&E však uvedla, že těsně před propuknutím ohně se na
severu porouchalo vedení vysokého napětí a vzplanulo.
Mezi evakuovanými byli také herec Arnold Schwarzenegger
nebo basketbalista LeBron James.

ŠKODY NEJSOU VEŘEJNĚ ZNÁMÉ , ALE
SPEKULUJE SE O CCA 11,4 MILD Kč.
KORUN.

'Víno se valilo ze sudů proudem.' Požáry v Kalifornii poškodily
také nejvýznamnější vinařskou oblast USA

Ondřej Majkus, Agáta Mrázková 7.A
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JAK PŘEŽÍT PUBERTU?
Puberta je prý těžké období, kdy se mění tělo, myšlení a chování člověka. Je
to hlučné a bláznivé období, kdy každý hledá sám sebe. Všichni kolem
říkali, že puberta dneska začíná mnohem dříve než kdysi. Asi je to tou
dnešní moderní dobou a technologiemi. Myslím si, že pubertu přežiju
v klidu. Nevím, co rodiče a okolí. Zatím jsme všichni v pohodě.
Žák 6.C

Tipy jak přežít pubertu
• Cítit podporu od rodičů.
• Dávat puberťákům příležitosti a možnost prozkoumávat různé role a
činnosti.
• Vědět, s kým si můžu promluvit, když budu mít problém.
• Být obklopen lidmi, kteří mě mají rádi a rozumí mi.
Zástupci z 6. C
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MYSLÍŠ SI, ŽE UŽ JSI V PUBERTĚ?
Na ZŠ Rychvald proběhla anketa u žáků 2. stupně. Ptali jsme se 5
žáků z každé třídy, zda si o sobě myslí, že už jsou v pubertě.
Výsledky nám vyšly opravdu šokující…
______________________________________________________
Žáci 6. tříd z 15 dotázaných odpověděli:
10x ANO a 5x NE, tj. 66 % ke 33 %.
To znamená, že každý třetí dotázaný žák si myslí, že v pubertě
ještě rozhodně není.
______________________________________________________
Určitě nejpřekvapivějších výsledků dosáhli žáci sedmých tříd, kdy z
10 dotázaných si rovných 5 (to je 50 %) nepřipouští, že by s nimi
,,mlátila puberta“.
_____________________________________________________________
Výsledek 8. tříd vyšel následovně: z 10 dotázaných 7x ANO a 3x NE,
tj. 70% a 30% .

______________________________________________________
No a na závěr žáci 9. tříd odpověděli z 15 dotázaných všichni
shodně pro „ANO“.
„JSME UŽ OPRAVDU 100% PUBOŠI“

Pavlorek 6.C
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Top 5 nejlépe placených celosvětových sportovců
Lionel Messi - Argentinský fotbalista Lionel Andrés Messi Cuccitini si
denně vydělává 7 016 466 Kč. Je to celosvětově nejvíce uznávaný hráč,
kterého zná asi každý. Ročně si tedy vydělá až 1 824 281 128,00 Kč. V
současnosti Lionel hraje za tým FC Barcelona.
Cristiano Ronaldo – Taktéž fotbalista, ale portugalský Cristiano dos
Santos Aveiro Ronaldo si ročně vydělá 797 010 000,00 Kč. Svoji
profesionální kariéru zahájil ve Sportingu Lisabon, kde předtím hrál za
juniorské týmy. Nyní hraje za tým Juventus FC. Během své kariéry získal
i ocenění “Zlatý míč” v roce 2008 a 2016.
Neymar da Silva Santos Júnior - Neymar je brazilský fotbalista. Hraje
útočníka ve francouzském ligovém klubu Paris Saint-Germain FC. Je
považován za nejtalentovanějšího fotbalistu nejen v Brazílii, ale i na
světě. Narodil se 5. února 1992, tudíž mu je 27 let.
Canelo Álvarez - Canelo je profesionální mexický boxer a mistrem světa
ve váze tří vah. Narodil se 18. července 1990 (29 let). Za uplynulý rok si
vydělal až 2,13 miliardy Kč.
Roger Federer – Švýcarský profesionální tenista, kterého mnoha
komentátorů, tenistů ale i odborníků považuje za nejlepšího tenistu na
celém světě. Vyhrál stříbrnou medaili v mužské dvouhře v Londýně roku
2012. Pochází ze Švýcarska a narodil se 8. srpna 1981 (38 let). Za rok si
vydělá přibližně 2 201 450 349 Kč.

Zástupci z 9. A
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ČEŠTÍ SPORTOVCI PŘED
SAMETOVOU REVOLUCÍ
Byla československá sportovní gymnastka a sedminásobná olympijská
vítězka. Po sametové revoluci byla v letech
1990–1996 předsedkyní Československého
olympijského výboru a v letech
1995–2001 také členkou Mezinárodního olympijského
výboru.

Je český brankář. Hokej začal hrát v šesti letech
v Pardubicích. V sezóně 1982/1983 se Hašek v pardubickém
týmu propracoval na pozici brankářské jedničky. V roce
1998 se s českým reprezentačním výběrem stal olympijským
vítězem.

Byl československý atlet a čtyřnásobný olympijský
vítěz ve vytrvalostním běhu. Emil Zátopek se stal
prvním člověkem na světě, který uběhl trať 10 km pod
29 minut a trať 20 km pod jednu hodinu. Celkem
vytvořil třináct světových rekordů na kilometrových a
pět na mílových tratích.

Ondřej Majkus, Agáta Mrázková 7.A
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Top 10 nejpodivnějších mazlíčků světa aneb
,,Mami, koupíš mi gorilu?‘‘
1) Medvěd- v Rusku si ochočil pár Světlana a Jurij Pantelenko 3 měsíce
staré medvídě a žije s nimi stále. Dnes má 23 let a váží 200 kg. Nikdy
nenapadl člověka a naopak se stal velikým miláčkem okolí.
2) Bizon- obyčejně se používají jako tažná
zvířata, ale v americkém Texasu si rodina
adoptovala dva mladé buvoly a žijí spolu
už 8 let. Každý váží přes půl tuny a i přes
to je rodina pouští do domu.
3) Kapybara- manželé Melanie
Typaldosová a Ridger Lavmen z Texasu
mají samečka jménem Gerry, který je
opravdu velmi chytrý a láskyplný.
4) Vakoveverka- pro nás v ČR je vakoveverka drahá záležitost, ale jedna
žena, která jich má hned několik, je dokázala vycvičit a díky jejich
létacím schopnostem je s nimi legrace.
5) Fenek- poměrně lehko se dá vycvičit, ale v noci je aktivní jako většina
šelem a tak se asi moc nevyspíte.
6) Alpaka- jeden chlapec nemohl mít
psa a tak si domů přivedl alpaku
jménem Chui, kterou zachránil
z chovu pro maso. Vytvořili si krásný
vztah a Chui má i svůj vlastní
instagram.
7) Karakal- neboli Rys karakal je
kočkovitá šelma, kterou můžete chovat normálně v bytě. Ovšem není
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to jen tak, občas totiž vydávají zvuk podobný pokažené píšťalce
skřížené se starou kopírkou :-D
8) Lemur kata- pokud chcete mít doma krále
Jelimána z Madagaskaru, je tento lemur právě
pro vás. Jsou roztomilí, mírumilovní a zažijete
s nimi spoustu zábavy. Potřebují jen prostornou
klec a rychle si na vás zvyknou.
9) Puma- manželé Kelerovi z ČR si pořídili pumu
jménem Princess, která je přítulná a roztomilá.
K chovu ovšem potřebujete prostor, velké finance a spoustu volného
času.
10) Hadi- toto exotické zvíře si
můžete pořídit i vy. Had je
nenáročný na chov. Stačí
dostatečně velké terárium a
jedenkrát týdně krmit.

Redaktoři 8.B
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Řecko se pyšní originální kuchyní…






Slovo gastronomie znamená něco jako nauka o vztahu kultury a potravy.
Každá kultury a každý stát mají odlišnou gastronomii.
Gastronomie se navzájem liší zejména v přípravě a ingrediencích pokrmů.
Většinou rozlišujeme jídla na zdravá a nezdravá.
Můžeme se také setkat s tím, že je někdo vegetarián (nejí maso) a vegan (nejí
nic kromě rostlinné stravy).
 Státy s nejznámějšími kuchyněmi:
1. Itálie – Bologna není nijak velké italské město, ale svou gastronomií
vyniká ve světovou špičku. Určitě dobře znáte třeba špagety Bolognese,
lasagne Bolognese a další boloňská jídla.
2. Česko - Mezi produkty gastronomického dědictví Brna a okolí patří
například vinohrady na Pálavě, Pohořelický kapr nebo Panenské české
jablko. Dále je jako typické české jídlo považováno také u většiny velmi
oblíbené vepřo-knedlo-zelo.
3. Řecko – Řecko má velice originální kuchyni. V pokrmech jsou užívány
převážně směsi sýrů, salátů a hlavně mořských plodů a ryb.

Pavel Záhumenský 9.B
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Kdo zvládne uvařit
“halloweenskou” polévku?
31. října byl americký svátek Halloween.
Zde je recept pro přípravu dýňové polévky:
Ingredience:
1 ks cibule
50g másla
sůl
1 ks dýně
1 kelímek smetany na vaření
pepř drcený
Postup:
Ve středně velkém hrnci rozehřejeme máslo, do sklovata na
něm osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli. Přidáme
oloupanou a na větší kostky nakrájenou muškátovou dýni.
Chvíli posmažíme, než se suroviny rozvoní. Zalejeme
studenou vodou tak, aby zelenina byla celá ponořená.
Vaříme na mírném ohni a co chvíli promícháme dokud dýně
nezměkne (cca 15-20 min.).
Když dýně změkne, stáhneme hrnec z plamene a přidáme celý
obsah smetany. Dle chuti osolíme, opepříme. Nakonec
tyčovým mixérem vše důkladně rozmixujeme. Zdá-li se nám
polévka moc hustá, můžeme zředit vodou a chvíli povařit.

Dobrou chuť!
Petr Wolny z 9.B
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Top 7 nejpodivnějších jídel z celého světa
1. Ptačí hnízdo- Polévka, která je považována za lahůdku
v jižní Asii. Vyrábí se z hnízda vlaštovek, které svá
hnízda stavějí pouze ze slin. Sliny poté uschnou a
ztvrdnou. Tato “pochoutka“ je jedna z nejdražších jídel
na světě.
2. Casu Marzu- Na první pohled tento italský ovčí sýr vypadá
lahodně, ale asi se vám znechutí svou hlavní přísadou. Tím
jsou tisíce živých červů, kteří se vylíhli z muších vajíček.
3. Eskamoles- Toto není žádná rýže. Totiž hlavní
přísadou jsou mravenčí larvy. Přezdívaný „Hmyzí
kaviár“ je smažený nebo pečený na másle a má
lehce oříškovou chuť.
4. Sanáki- Jde o jihokorejskou pochoutku, kde se
pojídá téměř živá chobotnice nebo alespoň její části. Podává se v syrovém stavu
obvykle jen s kapkou sezamového oleje. Díky pohybu nervů se však chobotnice
může zachytit v krku a způsobit i smrt strávníka.
5. Balut- Už asi všem známá vejce z Filipín nejsou obyčejná
vejce. V tomto vejci je už vyvinuté embryo, které bylo
uvařené ve vroucí vodě. Pojídá se vše, i zobák a kosti.
6. Pečená tarantule- Tito
pavouci jsou smažení na česnekovém oleji,
dokud nebudou křupaví zvenku a mazlaví zevnitř.
Často jsou podáváni turistům, kteří hledají rychlé
občerstvení.
7. Fugu- Ryba z rodu čtverzubců, která se v nebezpečí
nafoukne, aby odradila útočníka. Obsahuje ovšem jed
nahromaděný hlavně v játrech, pohlavních orgánech a
v kůži. Jen hrstka kuchařů vlastní licenci na její
přípravu, ale i přes to od roku 2000 po jejím pozření
zemřelo asi 25 lidí. Tato ryba je velmi drahou
pochoutkou.
Zástupci 8.B
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REKORDY ČR
Začneme sportem, konkrétně Jaromírem Jágrem, který se do rekordů zapsal
tím, že se stal držitelem největšího počtu hokejových individualních rekordů.
V pěvecké oblasti jednoznačně vyniká Karel Gott, který je zapsán v síni slávy
jako zpěvák s největším počtem cen popularity v historii. Karel Gott zvítězil v
letech 1963-2015 celkem 40krát v anketě Zlatý slavík.
Teď se přesuneme k jídlu a pití, kde toho bude víc. Začneme nejdelším
štrůdlem, který byl 154,6 metrů dlouhý. Město Tábor se může chlubit největším
interaktivním čokoládovým vlakem, který váží 520 kg. A do třetice všeho
dobrého si dáme největší svatební dort, který měřil 213 cm a vážil 230,9 kg se
dvěma nevěstami nahoře.
Pomalu ale jistě se přesouváme k předposlednímu tématu, a to jsou zvířata. První
bude největší psí skok, který byl vysoký 135 cm. Nejstarší žijící kůň měl 29 let.
Největší kapr ulovený ve svazových vodách ČR váží 32kg.
Už nás čeká poslední téma českých rekordů - děti. Začneme malým Sašou, který
v necelých dvou letech navštívil 29 zemí. Další bude dívka, která během školního
roku přečetla 111 knih. Nejdelší vlasy v kategorii do 12 let jsou vlasy 10-ti leté
Elišky, které byly dlouhé 133 cm. Na závěr si motivačně uvedeme chlapce, který
dostal nejvíce jedniček v žákovské knížce, celkem 265 jedniček.

Markéta a Karolína z 6.B
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