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                                ZŠ Rychvald Školní 1600 

                                   Školní rok: 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milí čtenáři, už mám své jméno. Všem, kteří poslali nápady, děkujeme.  

Příspěvky do dalšího čísla vkládejte do 30. 4. do kapsáře na nástěnce. 

Můžete přispět všichni i učitelé.  

Nezapomeň uvést jméno a třídu. Tak AHOJ. 

 

 

1. Rozhovor  

2. Křížovky 

3. Komiksy 

4. Počítačové hry 

5. Parkour 

6. Obrázky našich žáků 

7. Omalovánky 

8. Hádanky a hry 

9. Písnička a vtipy 

10. Úspěchy našich žáků 

Do příštího čísla doporučujeme tato témata: 

Zajímavosti z přírody, sport, kam na prázdniny, jak jsme oslavili 

Velikonoce, bludiště, osmisměrky, naši mazlíčci. 

 

 



Dobrý den, pane učiteli, poskytnete mi malý rozhovor? 

1. Chtěl jste být vždy učitelem? A jaké školy jste musel vystudovat? 

Neuvědomuji si, že bych chtěl být někdy učitelem. Ke studiu učitelství mě přivedla náhoda, 

jelikož mě na pedagogické fakultě zaujaly studijní obory, které byly blízké mým zájmům.   

 

2. Jaký jste byl podle vás student? 

Jelikož mě studium bavilo, tak si myslím, že jsem byl dobrý student. Někteří učitelé 

z vysoké školy by možná se mnou nesouhlasili. Jelikož jsem je někdy až moc zatěžoval 

svými zvídavými otázkami. 

 

3. Máte rád své povolání? 

Práci, kterou dělám, mám hrozně rád a neumím si představit, že bych dělal něco jiného. 

Práce mě často nabíjí pozitivní energií, ale abych popravdě přiznal, tak jsou dny, kdy je 

docela vysilující.  

 

4. Dáváte rád poznámky? 

Ze všeho nejméně rád dávám žákům poznámky. Přál bych si, aby jednou existoval svět, 

ve kterém by učitelé žákům nemuseli rozdávat poznámky.  

 

5. Myslíte si, že vzdělání je základ života? 

Myslím, že vzdělání je základem života, ale ve škole nás nenaučí, co nám reálný život 

přinese. 

 

6. Když zrovna nepracujete, co rád děláte? 

V zimě rád hraji hokej a florbal. V létě jezdím na kole a občas se trefím do míčku při tenisu. 

Někdy mě vytáhnou kamarádi na fotbal, ale to jen zcela výjimečně, protože fakt nejsem 

žádný Ronaldo. Kdykoliv si velmi rád zahraji na kytaru a zazpívám.  

 

7. Kdybyste měl tři přání, co byste si přál? 

Kdybych měl tři přání? Tak asi zaprvé bych si přál, aby se lidé měli více rádi. Za druhé, aby 

ve světě nebyly žádné válečné konflikty. Za třetí, aby děti rády chodily do školy, a aby je to 

ve škole bavilo. Leona Nadkanská, Kateřina Nadkanská, Anna Nováková, 5.A 

 
Pane učiteli ještě malý FLASHQUIZ:  

Moře nebo hory?  Hory 

Letadlo nebo auto? Auto 

Kolo nebo běh? Kolo 

Horor nebo komedie? Komedie 

Hamburger nebo špagety? Hamburger 

Čokoláda nebo maso? Maso 

Košile nebo tričko? Košile 

Pes nebo kočka? Pes 

Rock nebo pop? Pop  

Víno nebo pivo? Víno 



Křížovky :       

 

    Tomáš Grycmon, 3.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komiksy: 

Matyáš Barcuch, 5.A                                                                                                                              Volné pokračování      

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POČÍTAČOVÉ SUPER HRY 

CS:GO-counter strike globaloffensive 

Je to taktická 5v5 hra kde hrají  t-teroristi proti counter teroristům. Vznikla v roce 2012. 

Hra tehda vznikla jako modifikace pro hru HalfLife.  což se hráčům tehda líbilo,  tak to vyšlo jako 

counter strike. Poslední uptadevyšel jako 1.6 potom vyšlo cs go,  které sklidilo velkou slávu. Valve 

v čele GabenNewel stvořili hru cs go. V roce 2017 schytalo velké problémy díky tradebanu,  to 

zakazovalo řadit skiny po dobu 1 až 8 dne. Potom hle uptade! Všichni říkali, že to je mrtvá hra. Ale 

potom vyšel uptade, kde je cs go free2play a ještě je pořád verze, kde se platí 12eur, což je 

taková 500 kč,  ale hra je často ve slevě. V tom uptade vyšel battleroayle , který se hráčům líbil 

.Jsou tam i skiny, které stojí peníze, ale nějak neobtěžují hru,  jen zlepšují pohled .Je tam 

množství zbraní, a také to má moc herních map a módů. 

Jsou tam levely i ranky, které získáváte  hraním a za nějaký ten dodělaný level, dostaneš nějaký 

levný skin .Jsou tam i workshop mapy. Jsou tam i servery které mají jiné mody.

 

Martin Martiník, 5. A 

Theelderscrolls 4 (Oblivion) 

Ahoj já jsem Libor a dnes vám ukážu ,,Oblivion“. Hra byla vytvořena v roce 2006, ale má skvělou 

grafiku. Hra trvá asi na 106 hodin. Schválně pro časopis jsem udělal posloupnost,  tady je  

neuvěřitelně lehké jeden bod z pěti (rozjede to každý notebook) Ale je tu jedna nevýhoda stojí to 

peníze, ale nebojte se hra je i na Ulozto.cz 

                              Obsah 

První se vám spustí ten nejlepší trailer, pak si vytvoříte svůj avatar máte tady 10 ras. Váš 

spoluvězeň na vás začne mluvit a poslední slova jsou: ,,Slyšíš ty stráže, jdou si pro tebe - HAHA!“ 

Potom, až skončí jeho slova, císař řekne:„Zamkněte ty dveře“, pak šli až k naší cele a řekli ,,Co tu 

dělá ten vězeň, musím to otevřít, vězni ustup ke zdi!“ Jak se postavíte ke zdi, odemknou dveře a  

půjdou (vy se nemůžete hýbat). Jak k vám přijde císař, podívá se na tvojí hlavu řekne: „Už jsem tě 

jednou viděl“, pak otevřou tajnou chodbu, kterou projdete, pak budete muset udělat tutoriál. Potom 

přijdete k jedné místnosti, která vlastně 

bude past, a císaře zabijou :c .Pak přichází 

„Bremus“, který ho prohledá a řekne: „ Je 

mrtvý, co ti to dal (Amulet králů), asi ti věřil, 

když ti něco tak velkého přidal do ruky. 

Tady máš klíč ke 

stokám, tudy se 

dostaneš ven. 

Tady máte fotky:                                                                                                

Libor Šenar, 5. A 



PARKOUR 
Parkour je fyzická aktivita, které lze jen těžko přiřadit kategorii. 
Není to extrémní sport, ale spíše umění nebo disciplína. 
Podle Davida Bella je fyzická část parkouru založená na 
překonávání všech překážek, které se v cestě vyskytnou, 
jako kdyby šlo o stav ohrožení – chcete se pohybovat 
takovým způsobem, za použití jakéhokoliv pohybu, který vám 
pomůže dostat se od/k někomu/něčemu. Při střetu s 

protivníkem může člověk mluvit, bojovat, nebo utíkat. Bojová umění připravují 
na útok, parkour je formou tréninku pro útěk. Kvůli této složitosti určení a zařazení se často poznamenává, 
že parkour má svou vlastní kategorii – parkour je parkour. 
                     V parkouru skákejte jen na špičky!                  

 

 

 

 
 

Tento záběr je pořízen při skoku jménem 
backflip. 

 

 

 

 

Některé parkourové skoky jsou náročné ale některé i snadné. 
Taková malá rada: skákejte skoky, na které si troufnete a hlavně 
neskákejte ty skoky, které neumíte, protože si můžete udělat nějaký úraz 
a klidně si i můžete zlomit vaz. 
Teď něco o tom parkouru. 
Vynalezl ho David Belle. Parkour natáčí hodně youtuberů. 
Nejznámější jsou: Tary, Vova, Hanzi apod.                                   
 

Parkour teď skáče hodně lidí. Založil ho David Belle je použit při útěku nebo pro radost. Jedni 
z nejlepších parkouristů jsou: Tary jeho pravé jméno je Taras Povoroznyk, Vova jeho pravé jméno je 
Vladimír Koldaev, Hanzi  jeho pravé jméno je Jan Hanko. 
Skákejte skoky, na které máte  dopadávejte na špičky a ne na paty a ani na střední jenom na špičky.  
Když lezete na zeď nebo ji přeskakujete nepoužívejte kolena. 

 
 

Samuel Koch, Radovan Cyroň, Lukáš Anděl, 5. A 
 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Extr%C3%A9mn%C3%AD_sport
https://cs.wikipedia.org/wiki/David_Belle


Obrázky našich žáků:  

 

Michaela Zemánková, 1. C 

 

Klára Šmuková, 1. C 

INDIÁN TORNÁDO 



 

Omalovánky : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Melanie Chamrathová, Leontýna Peříková, 2. B 

Anežka Sosnová, 2. A 

 

 

 

 

 

 

Sofi Kynclová, 2. A 

 

Iveta Ďuránová, 5.A 



 

 

 

Hádanky:  

Předpokládej, že používáš kalkulačku a zapisuj postupně číslo v uvedeném pořadí, přičemž každý 

otazník nahraď matematickým znaménkem. Plus, minus, krát a děleno můžeš použít pouze 

jednou, V jakém pořadí je použiješ, aby platily uvedené rovnice. 

A) 7 ? 5 ? 4 ? 7 ? 6 = 15 

 

 

B) 3 ? 5 ? 4 ? 7 ? 1 = 25 

 

 

Používáním se kostka mýdla vymydlí natolik, že z ní zbude jen malý kousek. Starý lakomec ví, že 

ze šesti zbytků mýdla může vyrobit celou novou kostku. Má-li 176 malých kousků mýdla, kolik 

celých kostek z nich může vyrobit? Nezapomeň, že z každé nově vytvořené kostky opět zbude jen 

malý kousek. 

 

 

 

                                                                                                              Klaudie Pulcerová, 3.C 

Hra: 

KingdomRush je zábavná mobilní hra, 

ve které stavíte věže, které mohou střílet anebo posílat vojáky. 

Hra je offline, takže ji můžete hrát na cestách. 

Ve hře jde o to, že jdou monstra, která se vám nesmí dostat na konec mapy, takže musíte stavět 

věže, které je budou zabíjet. 

Postupně dostáváte více levelů, které jsou čím dál těžší a těžší, na začátku si můžete vybrat, jestli 

chcete mít těžkou, normální nebo lehkou obtížnost. 

Také je ve hře příběh, ale musíte umět angličtinu, protože čeština ještě ve hře není :( 

Nejtěžší monstra, která ve hře jsou: 

Pavouci, Pavouci mají strašně moc životů, a také mají funkci se rozmnožit na malé pavoučky, kteří 

jsou rychlí. 

Bossové, Bossové mají moc životů jako pavouci, a také mají takovou pálku v ruce, díky které 

mohou ubrat mega moc životů vaším vojákům. 

Doporučuji zahrát, je to velmi zábavné. :)                                                              Adam Horníček, 5. A 



PÍSEŇ 
Cizí zeď 
Rapeři: 

Adam Svatoš aka Kato 

Michal Dušička aka Mak Spirit 

Michal Straka aka Ego 

Zpěv: 

 Ewa Farna 

 Lucie Bilá 

 Jíří Macháček 

 Ondřej Hejma 

 Ondřej Brzobohatý 

 Terezie Kovalová 

 Kuba Ryba  

 Jakub Děkan 

 Sebastian 

 Vojtěch Dyk 

 Vojta D 

 Iva Pazderková 

 Emma  Smetana 

 Bára Basiková 

 Tomáš Klus 

 Richard Krajčo 

 Mirai 

 Mariana Prachařová 

 Josef Vojtek  

 Adam Mišík 

 Ondřej Ládek 

 Michal Malátný 

 Deborah  

Leona Nadkanská, 5.A 

VTÍPKY NAŠICH ŽÁKŮ: 
 
Pepíček jel s maminkou na nákup. Po nákupu nastoupili zpět do auta a Pepíček se ptá maminky: „Tak co 
mami? Taky jsi tak vyčerpaná z těch nákupů?“ Maminka se mu zahledí do očí a pak odpoví: „Jo, ale ne tolik, 
jako moje peněženka“. 
 

„Pepíčku, učil ses vůbec?“ 

„Ano.“ 

„A proč máš v domácím úkolu tolik chyb?“ 

„Protože chybami se člověk učí.“     

                                                                                                 Iveta Ďuránová , 5.A 

Víte, jak poznáte veselého cyklistu? Že má nalepené mouchy na zubech! 

                                                                                                 Laura Koláčková, 4.A 

Na ulici se procházela nula a potkala osmičku: „To je ta nová móda s opaskem.“ 

                                                                                                  Anežka Sosnová 2.A 

 

 



Mrštná veverka 

Ve čtvrtek 7. 3. proběhla soutěž ve šplhu pro žáky 1. a 2. stupně. Vypravili jsme se na ZŠ Ke 

Studánce do Orlové Lutyně, kde jsme šplhali jako veverky. Na prvním stupni si z 10 žáků odneslo 

medaili 6.  

1.místo                                  1.místo                           1.místo                              1.místo 

Matěj Boršoš( 1.C)              Lada Rutarová( 2.C)     Jakub Koběrský( 2.A)      Tereza Šmuková( 3.C) 

 

 

 

 

 

 

2.místo         3.místo 

Matyáš Slíva (3.C)       Kateřina Natkanská(5.A) 

 

 

 

 

 

 

Jako škola jsme získali krásné 

    3.místo 


