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Milí čtenáři,
zdraví vás redakce časopisu Zrcadlo. 

Tak jak jsme na konci roku začali, tak pokračujeme v naší verzi elektronického časopisu s novými redaktory. Je 
tu prvním vydáním tohoto školního roku 2021/2022. Doufáme, že  vás naše články zaujmou, pobaví a poučí. 

Heslo tohoto roku by mohlo znít: Nezastavujeme ☺
A co jsme pro vás do říjnového vydání připravili?



Dne 27.9.2021 se konala 

naše tradiční akce OŠMS neboli        

ochrana školáka za mimořádných 
situacích.

Naše třída, tedy třída 6.B, OŠMS vzala hrou. 
První hodinu jsme nacvičovali, jaké by to 
bylo, kdyby ve škole vznikl požár, takže nám 
třikrát zazvonilo a my jsme vyběhli ven. 
Další hodinu jsme si četli prezentaci o 
různých událostech a také jsme zkoušeli, co 
bychom dělali při jiných extrémních 
situacích, např. tornádo, povodeň aj.
Poslední hodinu nám přinesli krabici s 
plynovými maskami, které jsme si mohli 
vyzkoušet, ale museli jsme je poté 
vydezinfikovat kvůli epidemickým 
opatřením. Doufáme, že se tato akce příští 
rok uskuteční ve větším počtu lidí a s 
rozsáhlejším programem.

Aneta Ježíšková 6.B

První akce tohoto školního roku se 

konala na školním hřišti. Viděli jsme 
dravce pěkně z blízka a ti vyvolení si na 
ně mohli i sáhnout. Dozvěděli jsme se 
zajímavosti o sovách, orlech, jestřábech 
i sokolech. Nejzajímavější byl asi ptačí 
velikán sup kapský, nebo zvědavý 
krkavec. Ač jsou to drobní tvorové, 
určitě vyvolávali respekt. 

Třídíš, třídím a už vím taky proč a kam…

Ekologická akce zaměřená na seznámení 
s různými druhy odpadů. Formou 
jednoduchých her jsme získávali povědomí o 
recyklaci a o významu třídění odpadu. Zjistili 
jsme, že v tom máme jisté mezery, takže 
opakování je matkou moudrosti. Snad příště 
budeme vědět víc.  Akci jsme si pěkně užili.



Výhercům GRATULUJEME!

Členové klubu Mozek vymysleli zpestření podzimního  
vyučování a to v pokrývkách hlavy. Někteří byli velmi 
originální a moc nám to slušelo, že?



Původ není úplně jasný. Pravděpodobně jej slavili již 

staří Keltové. Uctívali tak svého boha Samhaina, který byl 
uctíván jako pán mrtvých. Zapalovali se ohně a pomocí  
hrůzostrašných masek, které si oblékali, zaháněli zlé 
duchy. 

Duše zemřelých v tuto noc mohly pomoci přátelům, 
nebo škodit nepřátelům. Oheň jim měl sloužit jako světlo, 
které je odvede z našeho světa. 

Název Haloween nejspíš vznikl  jako zkratka pro 

pojmenování oslav, které se slavily před svátkem 
všech svatých, tedy 31. října. 

Legenda také praví, že kdysi žil  velmi krutý a zlý Jack – přezdívaný Hrozný 

Jack. Za jeho povahu ho ani v pekle nepřijali. Nevyužil ani šance se zlepšit, 
a tak byl odsouzen k nekonečnému bloudění  v tmách a v zimě 
s vydlabanou dýní. Lidé pak věřili, že když mu dají do tykve svíci, která mu 
posvítí a zahřeje ho, pomůže jim odehnat v předvečer všech svatých zlé 
duchy. https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/halloween



*                    *                      *



1. Proč jste se rozhodl(a) pro svou profesi?
Vždycky mě lákala práce s dětmi, umím být trpělivá a mám radost, když někoho něco 

naučím a když děti můj předmět baví.

2. Jak dlouho děláte svou profesi a baví vás?
Dělám ji 6 let a stále mě baví.

3. Jaká třída byla vaše nejhorší?
Byla to 7.A ZŠ Michálkovice (před lety).

4. Měl(a) jste někdy tak chytré žáky, kteří neměli ani jednu dvojku?
Ano, měla a mám i teď několik.

5. Jaká je vaše náplň práce?
Vzdělávat a vychovávat děti, komunikovat s rodiči, připravovat si materiály, opravovat 

písemky a další.

6. Jak moc vás bavilo studování na učitelku/ učitele?
Některé předměty méně a některé více.  Třeba psychologie mě bavila.

7. Kdybyste si mohl(a) vybrat znova své povolání dnes?  Co byste si vybral(a)?
Neměnil(a) bych nic, spíš bych se pustil(a) ještě do dalšího studia.

8. Co jste studoval(a) za předměty?
Biofyziku a angličtinu

9. Musel(a) jste někoho někdy nechat propadnout?
Ano, ale jen jednou.  Z matematiky.

10. Kde všude ve světě jste byl(a)?
V USA (New York, Washington, Los Angeles), V Kanadě (Vancouver), V Austrálii (Canberra), 
Na Kubě, v Dominikánské republice a procestovala jsem skoro celou Evropu.

Marián Láska

Biofyzika ?
Co to je ?

Uhodneš  jméno učitelky, nebo učitele z naší školy? 
Řešení se ukrývá na konci.

Nápověda: 

oblečení – clothes
kalhoty – trousers
tričko – t-shirt
sukně – skirt
košile – shirt
kravata – tie
motýlek – bow tie
boty – shoes
vysoké boty – boots
pyžamo – pyjamas
rifle – jeans
svetr – sweater
lehký svetr – jumper
ležérní styl – casual style
ponožky – socks
rukavice – gloves
kabát – coat
bunda – jacket
šaty – dress
kalhotky – knickers
podprsenka – bra
slipy – briefs/p>
tílko – vest
plavky – swimming costume
pláštěnka – raincoat
kraťasy – shorts
šála – scarf
Slovíčka: doplňky
doplňky – accessories
deštník – umbrella
pásek – belt
prsten – ring
náušnice – earrings
náhrdelník – necklace
manžetové knoflíčky – cufflinks
kabelka – handbag
klobouk – hat
hodinky – watch
brýle – glasses
pánská peněženka – wallet
dámská peněženka – purse
hůlka – walking stick



Dadaistické 
básně mají 
navodit 
představu, 
že svět 
nemá 
žádný řád. 

Posuďte, 
jak se to 
povedlo  
mým 
žákům 
9.A.

1. Pane učiteli, chodil jste na ZŠ Rychvald, kterého pana učitele, nebo paní 
učitelku jste měl nejraději?
Na základní škole mě nejvíce zaujal dějepis, takže pana učitel, který mě učil 
právě dějepis.

2. Jaký předmět na základní a střední škole Vás nejvíce bavil a proč?
Český jazyk a z něj především literatura, protože rád čtu, a dějepis, jelikož mě 
baví historie.

3. Jakou přezdívku jste měl mezi spolužáky na ZŠ?
Větrák, což bylo podle mého příjmení. 

4. V kolika letech jste měl první holku a kdy jste dostal první pusu?
První pusu, na kterou si pamatuji, jsem dostal na dětském hřišti od kamarádky 
z dětství. Bylo mi pět, ale protože mi brala sladkosti, museli jsme se rozejít :D

5. Jaké máte koníčky a co Vás baví ve volných chvílích dělat?
Baví mě vaření, což se dozvíte i za chvíli, pak rád čtu, sleduju filmy (v kině 
i doma), chodím do divadla nebo do přírody. 

6. Umíte uvařit nějaké jídlo? Vaříte rád? Jaké jídlo máte nejraději?
Vařím rád a baví mě to, jestli to umím, by ale měli rozhodnout ti, kteří už nějaká 
má jídla ochutnali :) Mám rád hodně jídel, dost mi třeba chutná asijská 
kuchyně. 

7. Kdy Vás napadlo stát se učitelem a proč?
Napadlo mě to, když jsem poprvé stál před třídou v rámci učitelské praxe na 
vysoké škole a zjistil jsem, že mě to baví. 

8. Kolika světovými jazyky se domluvíte?
Nevím, jestli se domluvím za každé situace, ale umím anglicky a ze střední školy 
si pamatuji ještě i pár německých slovíček. 

9. Kolik dětí byste jednou chtěl mít?
Alespoň 2

10. Máte doma zvířátko?
Teď zrovna žádné nemám. 

Dita Nell Újezdská



Alex Valenta



GrungE
Jeden z nejvýraznějších devadesátkových módních stylů byl GRUNGE. Na veřejnosti ho 

prezentovaly hvězdy grungeové scény např. zpěvák  Nirvany Kurt Cobain, a proto se styl 
rozšířil po celém světě.

Jedním z typických znaku bylo obnošené oblečení, které se nakupovalo v sekáčích nebo ve 
výprodejích. Mezi oblíbené patřily kostkované flanelové košile, často v kombinaci s tričky a 
roztrhanými džínami. Součástí se staly „conversky“, „martensky“ nebo motorkářské boty.

Styl inspirovaný Madonnou a Spice Girls
Fanoušci se  inspirovali výrazným líčením či bláznivými účesy, také nechybělo tetování a 

piercing. Díky Spice Girls se začaly nosit krátká tílka, kalhoty s laclem a boty na platformách. 
Oblíbeným materiálem tohoto trendu byla kůže na bundách, kalhotách i sukních.

Girlie styl
Nejpopulárnějšími kusy oděvu byly šaty s krátkým rukávem a květinovým vzorem, džínové 

bundy, crop topy, které se  nosily s kalhoty s vysokým pasem. Image dotvářely výrazné 
náušnice a barevné plastové skřipce do vlasů.

https://www.kafe.cz/krasa-a-zdravi/moda-90-let.html

https://www.kafe.cz/krasa-a-zdravi/moda-90-let.html


Nedobytný vodní hrad Švihov

Adresa: Žižkova 1, 340 12  Švihov
Kraj: Plzeňský kraj
Region: Šumava
Otevírací doba:
02.10.–31.10    so–ne   10:00–15:00
26.10.–31.10.    út–ne   10:00–15:00  
01.11.–31.12.    uzavřeno
Web: https://www.hrad-svihov.cz/cs



Rád bych popsal sport, který se v poslední době těší čím dál větší oblibě. Tímto sportem je discgolf. Je to sport jako každý jiný. Dá se

popsat pár slovy, ale má pravidla, která jeho jednoduchost trošku komplikují. Cílem discgolfu je dostat létající disk z výhoziště do koše.

Hráč se snaží na co nejmenší počet hodů umístit disk do discgolfového koše –

jamky. Hřiště obvykle bývá složené z devíti, dvanácti nebo osmnácti jamek.

Průměrná vzdálenost jamky od výhoziště bývá kolem 100 až 120 metrů a je ji

možné postupným tréninkem zdolat na par, tj. průměrný počet hodů běžného

hráče. Hodnota paru je zobrazena u každého výhoziště. Hráč vždy hází z místa, kde

se disk zastavil, a pokračuje, dokud netrefí cíl. Podle postoje, úchopu disku a typu

pohybu můžeme rozlišit dva tipy hodů – backhand a forehand.

Hřiště se budují tak, aby se hráči museli potýkat s přírodními překážkami, jako jsou stromy, keře,

případně vodní plochy – podobně jako je tomu u golfu. Každý disk má různé letové vlastnosti. Pro

začátečníky jsou lepší lehčí disky, které dobře kloužou po větru, zatímco těžší disky jsou vhodnější pro

zkušenější hráče či pro hody do větru. Let disku lze ovlivnit náklonem při výhozu. Disky dělíme

například podle vzdálenosti, na kterou se používají. Putter (čti patr) se používá při krátkých

vzdálenostech, příhozech a na dohazování do koše, avšak někteří pokročilí hráči s ním hází i na dlouhé

vzdálenosti, protože už s ním umí zacházet. Midrange (čti midrenž) slouží k hodům na střední

vzdálenosti. Distance a Fairway (čti fervej) drivery se používají na nejdelší vzdálenost. Dále disky

dělíme podle letových vlastností, a to na stabilní a nestabilní. Na disku si pak můžeme všimnout čísel,

která se nazývají flight numbers neboli letová charakteristika, udávají nám rychlost, klouzavost,

chování disku ve vysoké rychlosti a chování disku v nízké rychlosti.

Discgolf sám hraji a můžu ho všem vřele doporučit, protože se hraje v přírodě, není finančně až tak náročný a mohou ho prakticky hrát všechny věkové

kategorie. Kdo by se chtěl o discgolfu dozvědět více, může navštívit např. webové stránky www.prodiscgolf.cz nebo zhlédnout ukázková videa na YouTube.

Discgolf

Jan Šindler

http://www.prodiscgolf.cz/


Ondřej Malý (herec a hlasatel v rádiu Helax) Ahoj dneska jsem udělala rozhovor s hercem Ondřejem Malým.
Vystudoval Janáčkovu konzervatoř a gymnázium v Ostravě, pak 2 roky působil jako herec v Divadle na Fidlovačce a potom šel 
na volnou nohu do Ostravy (volná noha znamená, že byl herec bez angažmá, takže pouze hostoval v divadle). Teprve před 
2 roky se dostal do divadla Mír, ve kterém je do teď. TAK A TO BYL ÚVOD, TEĎ JDEME NA OTÁZKY:

1. Ahojky, tak co vlastně všechno děláš?
Ahojky, no dělám toho hodně, mám rodinu a malé děti, takže 
svůj volný čas věnuju hlavně rodině, protože to je prostě 
důležité, a v práci zkoušíme divadlo, hrajeme divadlo, píšeme 
scénáře, dělám hudbu, zajímám se o všechny tady ty věci, 
které se tímhle tím spojují, a natáčíme sketche a tak.

2. Aleš Brůna v předchozím rozhovoru říkal, že máš nějaké 
prsty i v Helaxu je to pravda? 
Nevím, jestli je to pravda, protože všechny prsty mám u sebe, 
a dokonce i v ponožce, ale je to pravda dlouhou dobu, když 
byl Helax ještě normální a nebyl online, tak jsem byl 
staničním hlasem rádia Helax, takže jste mohli slyšet třeba 
˝Rádio Helax 93,7 FM˝

3. Co všechno už si natočil? 
Je toho spoustu, asi ti to tady nebudu všechno vyjmenovávat, 
ale pokud by to někoho zajímalo, tak se může třeba podívat 
na ČSFD, kde je to všechno vypsané, ale točil jsem jak 
profesionální snímky s profesionálními produkcemi, tak i 
amatérské snímky, protože takhle pomáháme my herci 
studentům se Zlína, kteří tam studují třeba režii nebo tam 
studují kameru a tak dále, takže si takhle vypomáháme. No
je toho hodně, co jsem natočil v poslední době, a doufám, že 
mě toho ještě hodně čeká.

4. Jaké to je být hercem? 
Hercem být je super, ale je to těžké, protože je to náročná 
práce jak na psychiku, tak na fyzično, protože je tam tuna 
textu, které si člověk musí zapamatovat, a taky akce, ale je 
to velká zábava a má práce je mým velkým koníčkem, 
takže si to velmi užívám a moc mě to baví

5. V jakém divadle tě můžeme potkat?
Můžete mě vidět v divadle Mír, které je ve Vítkovicích, 
a nebo mě můžete vidět v národním divadle 
Moravskoslezském, tam mám ještě jednu hostovačku v 
představení Donaha! (Holé dupy).

6. Co tě v práci nejvíc naplňuje? 
No naplňuje mě úplně všechno v mé práci, protože moje 
práce je takové poselství, mám pocit, že je to takové 
poselství předávat lidem nějakou zprávu, nějakou emoci, 
protože člověk přijde do divadla, má nějakou náladu a 
odchází z divadla s tím, že je nad něčím zamyšlený, nad 
něčím přemýšlí a že důležité je prostě rozesmát, lidi miluju, 
vlastně ten jejich smích a co jsem zjistil teď během korony 
a to je důležité, je to, že vlastně mě hrozně moc pomáhá 
potlesk na konci, je to velký vděk od těch diváků k nám 
hercům, kteří jim tam děláme psí kusy, někdy to je velmi 
náročné a někdy zas tak ne, ale potlesk je vždycky 
nádherný.

7. Kde jsi byl nejdál na představení? 
Nejdál na představení jsme byli myslím v Německu, tam 
jsme hráli představení s takovou válečnou tématikou, 
bylo to představení Slyšení, které napsal Ostravský 
dramaturg Tomáš Vujtek, bylo to s Komorní scénou 
Arénou, bylo to třeba před pěti lety a byli jsme s tím 
v Německu a hráli jsme to česky a normálně ti diváci měli 
takové sluchátka, ve kterých se ten český text překládal 
do němčiny, bylo to úplně úžasné představení a krásná 
dovolená.

8. Kdo je tvůj nejoblíbenější herec?
Můj nejoblíbenější herec je určitě Albert Čuba, to je 
gigant Českého divadla.

9. Jak dlouho už hraješ v divadle?
V divadle hraju už velmi dlouho, myslím, že to bude určitě 
těch 11-12 let, co hraju.

A děkuju za věnování CD s podpisem.
A jinak moc krásně zpíváš

Gabriela Blahutová



názor

myšlenky

zamyšleníúvaha





Václav Pavlík



Žáci 8. a 9. ročníků se v rámci předmětu Informatika zamýšleli nad tématem: 
Kyberšikana a jiné nebezpečné jevy.

A tvořili výukové programy



Recept:

500 ml mléka
3 celá vejce
300 g hladké mouky
2 lžíce cukru
olej na potření pánve

Suroviny dáme do misky. Vše 
vyšleháme a  necháme 30 minut 
odpočinout. Promícháme a v tenké 
vrstvě naléváme na olejem 
natřenou a rozpálenou pánev. 
Otáčíme vyhozením přes okraj 
pánvičky. 

Dobrou chuť Matyáš Kubík

V ČASP dostali za úkol něco upéct, 
tak pekli šneky z listového těsta, 
muffiny a tvarohový cheesecake.
MŇAAAAAM



Hory Tianzi – nebo Pandora z AVATARU ?

Zajímavou atrakcí je 326 m vysoký venkovní prosklený 
výtah, který je přilepený k jedné ze skal.

Kdo viděl film Avatar, ten jistě zaznamenal úžasnou mimozemskou přírodní scenérii. Přesto tento zvláštní úkaz není 
možná počítačová animace, ale skutečnost. Hory sice přímo nelevitují, ale hustá mlha v údolích tuto iluzi udělá 
dokonale. Pohoří Tchien-c' se nachází v čínské provincii Chu-nan. Je součástí Národního lesního parku Zhangjiajie. 

Původně bylo toto místo zaplaveno oceánem. Jak se 
voda vysušovala, začal proces eroze a vznikaly vysoké 
pilíře pískovcových a vápencových skal, které sahají až 
do výšky až 500 m.  

Údajně prý Číňané chtěli využít slavného Cameronova filmu k propagaci a nalákání turistů 
do této lokality a chtěli nazvat část parku jako hory Avatar. Podobnost filmu se 
skutečností místních Číňanů, kteří se odtud museli také odstěhovat, byla příliš nápadná, 
a tak to vládní představitelé nedovolili.  No, kdoví?

https://www.freshjam.cz/579-hory-tianzi-cina-film-avatar https://www.ikoktejl.cz/lide-a-priroda/zhangjiajie-jak-vypada-prochazka-avatarskymi-horami



Petra 

Frasunková

Martina

Polochová

1. Dovolenou raději u moře, nebo na horách?
2. Výlety raději pěšky, nebo na kole?

3. Dovolená raději v cizině, nebo v česku? 
4. Líbí se vám více blonďáci, nebo bruneti?

5. Přitažlivější je pro vás muž s vousem, nebo oholení?
6. Máte raději intelektuály, nebo sportovce,
7. Chodíte raději v sukni, nebo v kalhotách?
8. Obujete si raději tenisky, nebo lodičky?
9. Relaxujete raději u filmu, nebo u knihy?

10. Dáte si raději vanu, nebo sprchu?
11. Zajdete si raději do kina, nebo do divadla?

12. Na hudbu raději tančíte, nebo jí posloucháte?
13. Na chuť si raději dáte čokoládu, nebo chipsy? 

14. K párku si raději dáte kečup, nebo hořčici?
15. Máte raději pivo, nebo víno,

16. Láká vás více italská kuchyně, nebo čínská?
17. Sáhnete raději po rohlíku, nebo po chlebě? 
18. Příjemnější je pro vás pátek, nebo neděle? 

19. Cestujete raději lodí, nebo letadlem?
20. Dáváte přednost kočkám, nebo psům? 

1. MOŘE
2. PĚŠKY
3. CIZINA
4. BRUNET
5. OHOLENÝ
6. SPORTOVEC
7. KALHOTY
8. TENISKY
9. FILM
10. SPRCHA
11. KINO
12. TANEC
13. ČOKOLÁDA
14. KEČUP
15. VÍNO
16. ITÁLIE
17. CHLEBA
18. PÁTEK
19. LETADLEM
20. PES

1. MOŘE
2. NA KOLE
3. V ČESKU
4. BLONĎÁK
5. VOUSATÝ
6. INTELEKTUÁL
7. V SUKNI
8. LODIČKY
9. FILM
10. VANA
11. DIVADLO
12. POSLECH
13. CHIPSY
14. KEČUP
15. VÍNO
16. ČÍNA
17. ROHLÍKY
18. NEDĚLE
19. LODÍ
20. PES

Děkuji za rozhovor. Tak kdo bude další?



Dne 2.řijna se v Rychvaldě uskutečnily po roční pauze tradiční RYBÍ SLAVNOSTI. 
Jako vždy se zde prodávalo mnoho rybích specialit a nechyběl bohatý program. Podle našich informací

slavnosti navštívilo přibližně 4000 lidí z Rychvaldu a okolo 2700 lidí z okolních měst. Nechyběly ani pouťové atrakce 

a spousta jídla. Objednané bylo i úžasné podzimní slunečné počasí. 

Vystoupil tam bublinář Pavel Roller, skupina The Strings a kapela Limetall. Hlavním bodem večera byl zpěvák 

známý ze SuperStar Petr Bende.

Na Rybí slavnosti přijela zazpívat i Eliška Rusková, která byla v SuperStar v roce 2018 druhá, hned po 

Tereze Maškové. Eliška je 18 let a je velmi milá. A nám se podařilo s Eliškou ukořistit EXKLUZIVNÍ rozhovor.

Co považuješ za svůj dosavadní největší úspěch?
To, že jsem zpívala Leošovi Marešovi v O2 ARÉNĚ 
3 koncerty před 20 000ci lidmi. Samozřejmě i to, 
že jsem byla druhá, tu O2 ARÉNU ne jen tak někdo 
dá.

Co bys poradila lidem, kteří se také chtějí stát 
zpěváky?
Já myslím, že je důležité zpívat, zpívat a zpívat. 
Najít si svůj styl, který člověku sedí. A já si myslím, 
že jako ta soutěž, jako je SuperStar, je fakt super 
start. Prostě pokud si jsou jistí tím, že to fakt chtějí 
dělat a jsou si jisti tím, že umí zpívat, protože 
samozřejmě do SuperStar chodí i lidi, co si to 
myslí a úplně to nejde. Nevím, jestli úplně v 15, 
protože ne každý na to má v tom věku hlavu. Je to 
fakt brutální.  Myslím si, že je to opravdu super 
start.

Je něco, co bys vzkázala naším žákům?
Učte se a hlavně si vyberte školu, o které víte, že 
vás bude bavit, protože máte opravdu na výběr. A 
mějte se hezky.
Ondřej Majkus a Klára Bacharová za 9.A

Ahoj Eliško, naše první otázka je, jestli jsi už někdy byla 
na Rybích slavnostech?
Ne, jsem tady poprvé tento rok.

Ochutnala jsi už nějakou z místních rybích specialit?
Ještě ne, bohužel, neměla jsem na to úplně čas. Snad příští 
rok.

Můžeme od tebe v blízké době očekávat nějakou novou 
písničku?
Do konce roku bych chtěla vydat nějakou novou písničku, 
ale nevím kdy, protože zatím není nic napsané.

Koho bereš v hudbě jako největší inspiraci?
Asi jako největší inspiraci beru Demi Lovato. Tu miluju 
strašně. Poslouchám ji už od dob, kdy byla v Camp Rocku, 
ale já mám ráda všechny zpěváky. Tak nějak Billie Elish, 
Ewa Farná a ta je skvělá, úplně ji žeru. Asi prostě ty ženy.

Máš svůj tip na méně známého zpěváka, který si 
myslíš, že by to mohl dotáhnout daleko?
No, myslím si, že to dotáhne docela daleko Domča Alagia, 
ale to záleží na tom, pokud se bude chtít té hudbě 
věnovat, nebo ne. Ale myslím si, že ona je takový dobrý 
adept.

Jaký vliv mělo tvoje umístění v soutěži na tvoje 
vzdělávání?
Mělo to vliv. V SuperStar jsem byla v půlce devítky, 
už jsem měla vybranou střední a byla jsem ready na 
to, že vím, na jakou střední půjdu, takže to bylo 
vlastně fajn, že to bylo zrovna v téhle době, kdy to 
nějak moc neřešili a věděli, že už mam vybranou 
nějakou střední, a ta druhá část devítky je vlastně 
v pohodě. Ale ani takový vliv to nemělo. Prostě jsem 
to nějak dala a dobrý. 

Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět ve škole?
No tak hudebku a tělocvik mám docela ráda. Jinak 
nějak nic no. Já bych tam radši nechodila ☺

Co bys poradila učitelům hudební výchovy, aby 
žáky předmět více bavil?
Uuuu! To je strašně dobrá otázka! Já si myslím, že je 
hodně důležité pouštět ty písničky, které ti žáci sami 
poslouchají. Fakt si myslím, že je důležité, aby se 
tam opravdu řešila ta dnešní hudba.



Emma je žačka 6. A. Je jí 11 let, ráda tančí a zpívá a už má na kontě mnoho úspěchů. A proto 
jsme si s ní připravili rozhovor, abychom se o ní dozvěděli více!  

•Jaké jsou tvé koníčky a zájmy?
Moje koníčky jsou tanec, herectví a zpěv.

•Jak dlouho se zpěvu věnuješ?
Zpěvu se věnuji od 4 let

•Jak jsi se ke zpěvu dostala?
Dostala jsem se k tomu tak, že jsem na karnevale 

začala zpívat do mikrofonu.

•Jaké jsou tvé největší úspěchy?
Umístila jsem se na 1. místě v POP nota a pak 

další rok na 2. místě. 
Taky mám 3. místo POP academy. 
Na soutěži v Bohumíně mám 1. místo. 
Třikrát jsem se umístila první i v Rychvaldě na ZUŠ.

•Jaká je tvoje nejoblíbenější písnička, třeba z těch, 
které zpíváš?

Amor Magor od Lucie Bílé.

•Co děláš pro své zlepšování?
Chodím do umělecké Múzické školy v Ostravě 

a chodím tam na herectví, klavír a zpěv.

•Kdo je tvůj vzor?
Můj učitel Juraj Čiernik.

•Máme informaci, že budeš vystupovat 
v muzikálu. Co nám k tomu řekneš?

Budu vystupovat v muzikále Kniha džunglí a 
mám tam hlavní roli Mauglího. Zatím to není 
hotové a ani se zatím neví, kdy a kde se bude 
vystupovat.

•S kým by sis nejradši zazpívala duet?
Chtěla jsem s Karlem Gottem, ale teď asi s Ewou 
Farnou.

Děkujeme za rozhovor a my jdeme hledat další talenty na naší škole.  Ondřej Majkus a Klára Bacharová za 9.A



Ještě nakonec rozluštění našeho anonymního učitele. Takže kdo hádal, že pod tajemnou maskou 
se skrývá paní učitelka Iva Košmidrová, tak měl pravdu. Všem úspěšným badatelům gratulujeme. 

Užijte si krásný barevný podzim, plný šustícího listí, šťavnatých jablek, nápaditých kaštanů a 
papírových draků. V době větru, deště a nepohody se  zabalte do teplých ponožek, dejte si voňavý 

čaj a třeba zkoukněte „náš – váš“  časopis. 

Děkujeme všem, kteří přispěli svými pracemi i nápady do časopisu a budeme rádi za vaše připomínky, 
nápady nebo rady, co byste v časopise rádi měli. 

Napište nám: zrcadlo@zsrychvald.cz
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