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Milí čtenáři,
zdraví vás redakce časopisu Zrcadlo. 

Opět jsme pro vás do prosincového čísla připravili několik zajímavých článků, 
anket a rozhovorů. Přejeme mnoho zábavy v předvánočním čase. 



Každý ročník ve své barvě, 
aby bylo jasné, kdo je kdo. 
Tak jsme si zpestřili jeden 

školní den.

Mladší dívky  6., 7.  

Mladší chlapci  6., 7.  

Starší dívky  8., 9.  

Starší chlapci 8., 9.  

Gratulujeme



https://www.facebook.com/Florbal-St%C5%99edisko-voln%C3%A9ho-%C4%8Dasu-Ostrava-758982740838545/

Starší žákyně

1. místo – 9.A
2. místo – 8. A,B,C
3. místo – 9. B

Mladší žákyně

1. místo – 7. B
2. místo – 6. C
3. místo – 7. A

Mladší žáci

1. místo – 7. A
2. místo – 7. B
3. místo – 6. A

Starší žáci

1. místo – 8. C
2. místo – 9. B
3. místo – 9. A

https://www.pohary.com/cs/98-pohar-stribrny-jednotlive/

Již tradičně se konal vyzývací turnaj ve florbale, kde žáci 9. ročníku vyzývají k 
souboji učitelský sbor. 
Nebyl to boj jednoduchý, pro některé i bolestivý a každá branka byla tvrdě vydřená,
přesto konečný výsledek byl

4 : 2
Ani v nájezdech se žákům příliš nedařilo, neboť nedokázali překonat vynikajícího

brankáře a velkou oporu učitelského týmu p. Pokludu. 
Porážku nesli žáci statečně, přesto se to neobešlo bez jistých protestu. 
Žáci učitelům vzkazují- „Chtěli jsme hrát proti učitelům, ale vy jste měli posilu 
zvenčí a to podle nás není fér. „

Učitelé však na to mají jiný názor: 
„Žákům to může na první pohled přijít nefér, ale měli by vzít v potaz věkovou 
strukturu učitelského sboru a fyzickou a duševní vyčerpanost v závěru kalendářního 
roku. „ říká přední útočník učitelského týmu Mgr. Vlastimil Škuta

Děkujeme za zápas a budeme se těšit na ty další  (bez posily)

Učitelé         žáci



Jak to bylo s vánočním stromečkem?
Legenda praví, že prapůvod jehličnanu je spojen ještě s oslavou slunovratu za dob 
pohanů. Staří Germáni prý uctívali bohy Odina a Thora (ten s tím kladivem) tak, 
že jim obětní dary věšeli na jehličnaté stromy ve svatých hájích. Později Keltové 
v době zimního slunovratu obdobně uctívali boha Slunce. Na stromy se věšely 
ořechy, jablka, sladkosti a světla, jako symbol vracejícího se slunce. 

Ovšem první písemná zmínka o vánočních stromcích pochází 
až o 1000 let později,  z roku 1570 z německých Brém. 
Stromky to ještě úplně nebyly, spíš větve. Nejprve se zdobily 
vchody obchodů a bohatých rodin. Později to byly stromky. 
Chudí je zdobili venku, bohatí si je začali nosit domů. 

První náznak vánočního stromku u křesťanů má dle legendy původ v 
Burgundsku v 6. století. Opat Kolumbán, aby obrátil burgundské 
pohany na pravou křesťanskou víru a k sobě a ke svému vyprávění, 
přilákal co nejvíce posluchačů, sestavil z hořících pochodní kříž a zavěsil 
jej na opodál stojící jedli. Tenkrát se to ještě ale úplně nechytlo. 

První český vánoční stromek spatřil světlo 
světa v roce 1812. Jan Karel Leibich, ředitel 
Stavovského divadla, nechal postavit pro své 
přátelé vánoční stromeček na libeňském 
zámečku. Ozdoby byly převážně z papíru, 
pečiva, perníčků nebo sušeného ovoce. 

Křesťané dodnes vánoční stromečky neradi vidí jako tradici spojenou s narozením 
Ježíše Krista, vždyť se přece jenom  jedná o původem  pohanský zvyk, ale  když se to 
stalo nepostradatelnou součástí vánočních oslav, tradic a příběhů téměř každé 
rodiny, rozsvítil se první vánoční strom i ve Vatikánu a to v roce 1982. 

Chcete-li být letos trendy, pak stylisti radí, že letošní Vánoce budou v nádechu 
andělské bílé, lehké a jednoduché. S využitím přírodních materiálů, sladěné do jedné 
barvy.  

https://www.vanocnisen.cz/vanocni-trendy/https://www.vanocni-darky.cz/kde-se-vzal-vanocni-stromecek/



*                    *                      *

Vánoční přání

Autor: Magdaléna Starzyczná

V malém domku na kraji lesa žila jedna chudá 
rodina. Tatínek pracoval v lese, maminka se starala o 
děti. Bylo jich sedm. Šest děvčat a jeden chlapec. Chlapec 
se jmenoval Jindřich. Jedno ráno šel s tatínkem do lesa. 
Táta začal kácet stromy jako vždy a Jindra kolem sbíral 
klacíky. Najednou zakopl o kořen stromů a upadl. Když se 
zvedal, uviděl přes sebou malého skřítka v červeném 
oblečku. ,, Ahoj, já jsem Knopi. Kdo jsi ty?“ říká skřítek. 
,,Ahoj Knopi, já jsem Jindra. Co tady děláš tak sám?“ 
Skřítek Knopi řekl Jindrovi, že má šest sestřiček, ale 
nemohou s nim ven, jelikož mají stále roztrhané šaty a 
nikdo z nich neumí šít. Jindra mu okamžitě nabídl pomoc. 
,,Viděl jsem maminku šít mnohokrát, myslím, že ti mohu 
pomoci.“ Knopi tedy Jindrovi donesl košík se šaty, nitěmi 
a jehlou. Domluvili se, že další den se sejdou a Jindra 
Knopimu předá opravené šaty. Jindra opravoval šaty 
celou noc a povedlo se. Byly jako nové. Ráno je předal 
Knopimu a ten se ho zeptal, co by chtěl na oplátku. Jindra 
jen smutně říká: ,, Pro sebe nechci nic, ale přál bych si, 
aby má rodina měla vše, co potřebuje. Tatínek tvrdě 
pracuje, ale i tak nám peníze nestačí. Mám také šest 
sester jako ty.‘‘ Skřítek chvíli přemýšlel a pak odvětil, že 
už musí jít, a zmizel . Od té doby Jindra Knopiho už 
neviděl. 

Den před Vánoci rodinu ráno vzbudí řehot a klapání 
koňských kopyt. Všichni vyběhnou ven. Vidí dva krásné 
bílé koně, obrovský vůz zdobený rytinami a na voze cizího 
muže. 

Měl na sobě červený kabát lemovaný bílou kožešinou. 
,,Rád bych od vás koupil všechno toto dřevo, co zde vidím 
vedle domu.‘‘ říká neznámý muž. Tatínek přikývne a 
všechno dřevo spolu s maminkou naloží na vůz. Neznámý 
muž jim dá plátěný pytlík s penězi, poděkuje a odjíždí.

Přišlo vánoční ráno a s ním další překvapení. Rodinu 
probouzí nádherná vůně, která se line celým domem. 
V peci už byl rozdělaný oheň, stůl byl plný různých druhů 
dobrot a na stromečku nádherná zlatá hvězda. U hvězdy 
byl vzkaz a v něm stálo: 

Moc Ti děkuji za tvou pomoc. Snad jsem Ti Tvé přání 
splnil. Ten muž, co u vás koupil dřevo, byl můj kamarád 
Sam. Pytlík s penězi, co vám dal, je kouzelný. Užívejte 

ho moudře. Dá vám peněz, kolik bude potřeba. Přejeme 
krásné Vánoce a spoustu štěstí.                Knopi a Sam

Rodiče nechápali, co se to děje, a tak jim Jindra vše 
vypověděl. Po Vánocích opravili dům, koupili kravičku, 
slepičky a pole. Na něm zaseli obilí a postavili mlýn. 
Z mouky potom pekli chléb, který rozdávali chudým, jako 
byly oni. Na Knopiho ale nezapomněli. Každý rok, přesně 
na Vánoce, odnesli do lesa košík s chlebem, šestero šatů 
a jedny kalhoty s košilí a vzkazem: 

Nikdy na Tvou a Samovu pomoc nezapomeneme. 
Děkujeme Jindra s rodinou



1. Proč jste se rozhodl(a) pro svou profesi?
Protože mám rád(a) děti a dobře se mi s nimi pracuje.

2. Jak dlouho děláte svou profesi a baví vás?
Baví mě to a dělám ji už 15 let.

3. Jaká třída byl(a) vaše nejhorší?
V centru Ostravy byla asi ta nejhorší za mě (před lety).

4. Měl(a) jste někdy tak chytré žáky, kteří neměli ani jednu ve vašem předmětu 
dvojku?
Ne, to se zatím nestalo, ale jsem zvědavý/á jestli se to stane.

5.Jaká je vaše oblíbená barva?
Modrá, protože je to barva naděje

6. Jak moc vás bavilo studování na učitelku/ učitele?
To mě moc nebavilo, někdy víc, někdy míň, ale celkově to bylo mezi tím těžkým a lehkým.

7. Kdybyste si mohl(a) vybrat znovu své povolání. Co byste si vybral(a)?
Neměnil(a) bych nic. Má práce mě baví a jsem spokojený (á).

8.Jaké je vaše oblíbené jídlo a proč?
Dýňová polévka, protože zahřeje.

9. Musel(a) jste někoho někdy nechat propadnout?
Ano, nebylo jich málo, ale ani hodně, přesto byli

10. Kde všude ve světě jste byl(a) po světě?
Hlavně v Evropě, tam se mi asi nejvíce líbilo.

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

Nápověda: Kolik váží všechna zvířata dohromady?

Prochází se dva zamilování mladí studenti matfyzu po 

nábřeží a dívka se zasněně ptá chlapce: "Myslíš na to, na 
co já?" -"Ano, myslím." -"A kolik ti vyšlo?"



Tak co například Asie?

V Japonsku jsou Vánoce veselé a také plné mnoha barev. Ale 

opravdové japonské Vánoce začínají 1.ledna, když hned po půlnoci 

zazní obrovské zvony buddhistických a šintoistických svatyní, kde se 

lidé scházejí v početných skupinách. 1. ledna se Japonské ženy 

převlékají do kimona, to jsou takové Japonské kroje. Poté, co se ženy 

převléknou, vydávají se s rodinou do zmiňovaných svatyní, kde pak 

oslavují. 

Až do 6. ledna je ve všech firmách volno a konají se jen novoroční 

návštěvy. Po dobu těchto návštěv se v rodinách předávají dárky. Domy 

jsou vyzdobeny novoročními oltáříčky a před vchodem do domu jsou 

tradičně umístěny 3 bochánky koláče mochi, který je z rýže. Tyto 

novoroční ozdoby chrání dům před různými duchy, kteří mívají zlé 

úmysly. 

Každý rok má své zvíře. Zrovna tento rok je ve znaku buvola. Ale 

tento rok končí a následuje rok tygra. Jedna z nejhezčích tradic je, že 

se do konce roku musí vyrovnat všechny dluhy, sliby a dohody. 

Pojďme se podívat trošku blíž k naším hranicím do země 
hodinek a nožů. Správně, je to Švýcarsko! Vánoce ve Švýcarsku 
jsou skoro stejné jak u nás, začínají velkým úklidem, ve kterém je 
zapojen každý člen domácnosti, a to bez jediné výjimky. Nejprve 
se postaví jesličky a poté se zdobí stromek, který však musí být 
v každé místnosti. 

Dárky se ve Švýcarsku rozdávají na den sv. Mikuláše, tedy 
6.prosince. Mikuláši se ve Švýcarsku říká Samichlaus. Samichlaus
rozdává dětem dárečky a cukroví. 

Na štědrý den se také ve Švýcarsku děti dočkají dárečků. 
Děti hledají panáčka jménem Monsieur Chalandé, který má 
u sebe dárky, ale předtím ho musí děti roztrhat a pak v jeho 
břichu najdou spoustu dárků.

My doufáme, že jste se něco dozvěděli a že si i něco zapamatujete, a kdo ví, 
kde budete jednou slavit Vánoce ? 

Autoři: Jiří Zajíček a Martin Bosák 

Určitě už víte, jak se slaví Vánoce v Česku - kapr, bramborový salát atd.,  ale co se podívat do jinačích 
zemí, které už nejsou tak ohrané jako USA. 

Koláč mochi



Na obloze září tisíce světel, všude znějí rány a praskání.

Bez této show si mnozí z nás silvestrovskou noc nedovedou 

ani představit 

A co ty?

Víte, že…

S ohňostrojem se lidstvo seznámilo už před 2000 

lety ve starověké Číně.

Legenda praví, že dávný čínský kuchař vařil na 

ohništi jídlo, když mu do planoucího dřeva upadly 

kusy ledku a síry, používané tehdy k lékařským 

účelům. Bum, prásk, ohňostroj byl na světě.
Víte, že…

V Čechách se pořádalo nejvíce ohňostrojů za vlády 

Rudolfa II. Habsburského.

Ten shromáždil u svého dvora mnoho alchymistů, 

vědců, malířů a sochařů z celého světa, kteří, mimo 

jiné prováděli chemické pokusy a sestavovali 

ohňostroje.

Víte, že… 

Podle Guinnessovy knihy rekordů 

byla největší ohňostrojová show 

pořádána u příležitosti začátku 

roku 2016 u Philippine Arena ve 

čtvrti Ciudad de Victoria na 

Filipínách. 

Za hodinu bylo odpáleno přes 

810 tisíc ohňostrojů.

Víte, že…

Když v roce 1770 ženil král Ludvík XV. svého 

vnuka budoucího Ludvíka XVI. s dcerou Marie 

Terezie Marií Antoinettou, uspořádal jim 

svatební ohňostroj za 600 000 livrů –

dnešních 400 milionů korun.

Původně Číňané pomocí výbuchů zaháněli zlé duchy. 

Víte, že?

Alex  Valenta



1. Pane učiteli, odkud jste, a kde jste chodil do školy?
Jsem z Jablonce nad Nisou a navštěvoval jsem školu ve svém městě. Dnes tato 
ZŠ nese název Základní škola Antonína Bratršovského.

2. Jaký předmět na základní škole Vás nejvíce bavil?
Nejvíce mě bavil dějepis a angličtina.

3. Měl jste nějakou přezdívku mezi spolužáky?
Na ZŠ o žádné přezdívce nevím.

4. Jaké máte koníčky a co děláte ve volných chvílích?
Mými koničky jsou historie, sběratelství, umění, památky, jazyky, četba...

5. Máte přítelkyni, jste ženatý a nebo jste single?
Zadaný.

6. Kolik dětí byste chtěl v budoucnosti?
2

7. Máte nějaké zvířátko?
Nemám

8. Stal jste se už třídním učitelem? Popřípadě jaké třídy?
Nestal.

9. Máte nějakou vysněnou destinaci kam byste chtěl odletět/odjet ?
Island, Skotsko.

10. Jaké země jste navštívil?
Slovensko, Rakousko, Německo, Itálie, Maďarsko, Anglie, Španělsko.

Dita Nell Újezdská
https://www.lite.cz/o-nas/zdarma-ke-stazeni/vanocni-krizovka

http://pomocucitelum.cz/katalog-ucebnich-materialu/anglicky-jazyk/christmas-vocabulary-crossword-2-370.html



Práce žáků 6. A – v ČaSP v předvánočním čase vyráběli své adventní věnce

Kruhový tvar adventního 
věnce značí Boží věčnost, 

jednotu a nesmrtelnost naší 
duše. Pichlavé smrkové nebo 
jedlové jehličí má připomínat 
trnovou korunu. Zapaluje se 
vždy každou adventní neděli 

proti směru hodinových 
ručiček.



https://www.footshop.cz/blog/jak-kombinovat-barvy-obleceni/

Jak  kombinovat barvy oblečení?

Barvy jsou na každém rohu např. v přírodě, ve městě nebo u vás doma. Často kladenou otázkou ale je, jak barvy sladit? 
Nejlepším způsobem, jak lze najít své oblíbené barvy, je zkoušet je kombinovat. Tak zkrátka zjistíte, které barvy se k vám hodí. Dalším krokem, 

který ti pomůže najít své oblíbené barvy, je seznámení se s barevným kruhem.

Pravidlo trojúhelníku

Určitě se na vašich outfitech můžou objevit max. 3 barvy, pokud 
nepočítáme černou, bílou a béžovou. 
Ukazují je vrcholy trojúhelníku, nebo sousedící barvy, nebo barvy ležící 
naproti. 
Toto pravidlo vám pomůže ke sladění oblečení hlavně u pastelových 
barev.

Vzory

Vzory jako například tečky, kruhy, čtverce nebo pruhy jsou velmi oblíbené. 
Umí celý outfit svým způsobem zvýraznit. Při jejich kombinování je však třeba 
dávat si pozor na to, aby vzorů nebylo moc, stačí tedy pouze jeden vzor. Pokud 

jste tedy zvolili pruhy, už nekombinujte čtverečky nebo tečky.
Existují však jednoduché barevné kombinace, 

které nikdy nevyjdou z módy. Mezi tyto 
kombinace patří:

• černá & hnědá
• olivová, zelená & odstíny hnědé
• černá & béžová

Výrazné doplňky 
Máte-li outfit postavený pouze na neutrálních barvách jako např. šedá mikina s kapucí, 
černé kalhoty a bílé tričko. Můžeme přidat výrazný barevný doplněk (barevné tenisky, 
kulich, kšiltovku nebo klobouček. Výběr doplňků je už na vás.                  

https://www.blaire.cz/blog/jak-kombinovat-barvy-oblecenilaire/



Pátou nejdelší atrakci s názvem Zipline v Evropě 
nabízí sportovní areál Klíny a to s těmito 
zajímavostmi:
- jízda se koná ve výšce 150 metrů nad zemí,
- jedete rychlostí až 75 km/hod,
- tratí dlouhou 2,2 km,
- čeká vás jízda s výhledem do Šumavského údolí 
a na České středohoří
- absolutně bezpečná a ekologická atrakce,
- celoroční provoz
- samostatně mohou jet osoby od 30 kg do130 kg, 
děti do 30 kg mohou jet v tandemu s dospělým.

Zipline najdeme:
Sport areál Klíny
Raškov 64
436 01 Klíny
www. 
https://www.kliny.cz/leto/letni-
aktivity/zipline-kliny-novinka

Zipline ve Sportovním areálu Klíny

https://www.hithit.com/cs/project/6402/nejdelsi-zipline-v-cr-a-20-nejdelsi-na-svete-bezbarierova

Tereza Šmuková

Zámecký park, teď nazývaný jako park Boženy 
Němcové, se může pyšnit svou rozlohou  36 hektarů.
Na této rozloze najdeme oboru pro jeleny, dětské hřiště 
se spoustou venkovních prolézaček, oboru s jeleny a také 
rybník, na kterém se můžete projet na lodičkách a pak si 
dát teplý čaj v bufetu. Zámecký park patří k zámku 
Fryštát, kde můžete jít na prohlídku, a zajímavostí je 
například hrobka rodu Larisch-Mönnichu .

Park zámku byl založen roku 1804 v anglickém slohu po 
empírové přestavbě zámku Fryštátu. A nejlepší na tom je, 
že si v rámci zdraví a sportovního ducha můžete v parku 
zaběhat, zacvičit nebo vzít in-line brusle a projet se na 
2,3 km dlouhé in-line stezce. A teď v zimě koukněte na 
náměstí na vánoční stromeček a výzdobu kousek od 
parku. 

Park Boženy  Němcové v Karviné

https://www.karvinainfo.cz/index.php/k2-kategorie/item/70-park-bozeny-nemcove

Šimon Lukša

https://www.kliny.cz/leto/letni-aktivity/zipline-kliny-novinka


Jan ŠindlerJan Šindler



Období Adventu a vánočních svátků je 
pro hráče počítačových her časem zaslíbeným. 
Nejen že si doma užívají vánoční atmosféry 
plné očekávání a dárků na Štědrý den nebo 
napečeného cukroví, ale také ve svých 
oblíbených hrách najdou množství dárků, které 
jim přinášejí tvůrci těchto her. Ti se předhánějí 
v tom, aby zaujali co nejzajímavějším 
obsahem, a tak nejen přilákali nové hráče, ale 
ocenili i déle hrající hráče zajímavými 
odměnami a bonusy.

Já osobně se chci zaměřit na jednu 
z mých oblíbených online her World of Tanks
(zkráceně WoT, česky Svět tanků). Hru vyvinula 
společnost Warganing a jde o akční MMO         
(z anglického massively multiplayer online 
game, volně přeloženo jako hra obrovského 
počtu hráčů). 

Jde o hru s tematikou tankových bitev 
dvacátého století, ve které hráč hraje z pohledu 
třetí osoby. K dispozici jsou stovky vozidel od 
konce první světové války, meziválečného 
období, přes hojně zastoupenou vojenskou 
techniku z období druhé světové války a také 
válečné stroje, které nikdy ani nevznikly, ale 
existovaly jen jejich projekty. Hra má více než 
3 miliardy registrovaných uživatelů a téměř 
200 milionů aktivních hráčů.

Celý princip hry je postaven na soubojích dvou 
patnácti členných družstev tankistů, která se snaží do 
patnácti minut buď celý druhý tým zničit, nebo obsadit 
jeho základnu. Každý hráč má možnost postupně 
vyzkoumat stovky tanků různých národů, aby se 
propracoval až k těm nejsilnějším strojům, které 
poskytují skutečně úžasný zážitek z bojů. Cesta 
výzkumem je náročná a dlouhá, motivuje tím hráče 
dobře si zvolit, které typy strojů chtějí v budoucnu hrát. 

Celá hra má nádhernou grafiku, kdy za tanky 
zůstávají v zemi otisky pásů, velmi realisticky působí 
porážení stromů nebo ničení budov a doslova dech 
beroucí jsou efekty při poškozování tanků soupeřů. 
Nejen že jde tanky například zapálit a sledovat, jak se 
v plamenech snaží zachránit, ale také jde dobře mířenou 
ranou způsobit, že zasáhnete munici nepřátelského 
tanku a soupeři s efektní animací doslova odletí tanková 
věž. Při průjezdu vodou se vlny valí jak přes vozidlo, tak 
efektně odlétají dozadu za pásy tanků. Vlastní 
nepozorností můžete svůj tank také zničit sami. 
Například když projíždíte déle pod vodou, utopíte se, 
nebo při nepozorném manévrování v členitějším terénu 
můžete tank obrátit vzhůru nohami, což také způsobí 
jeho zničení.

A jak se to kloubí s vánoční atmosférou? 
Od roku 2018 přišli tvůrci hry se sváteční akcí 
nazvanou „Sváteční operace“, která se stala 
doslova hitem pro všechny hráče WoT a celý rok 
se na ni těší. Akce začíná počátkem prosince. Hráči 
dostávají malé dárečky v podobě takzvaných 
prémiových strojů, mají možnost za herní měnu 
nakupovat každý den jiné unikátní a jinak 
nedostupné stroje v „adventním kalendáři“, za 
různé mise ve hře získávají ozdoby pro nazdobení 
vánočního stromečku a tím pak získávají bonusy 
do hry, které jim umožňují rychlejší výzkum tanků 
nebo větší příjmy herní měny potřebné pro opravy 
strojů, doplňování munice a zlepšování posádky. 

V letošním roce pak přišli tvůrci hry 
s dalším nápadem, jak zvýšit komunikaci mezi 
hráči. Umožnili ve hře navzájem posílat malé 
dárky, umožňující právě zdobení stromečku, a tak 
získávají bonusy ve hře. Je to velmi příjemné si 
takto s kamarády každý den „popřát“.

Každý, kdo ještě WoT nezkusil, si může bezplatně 
stáhnout klienta hry na stránkách tvůrců: 
https://worldoftanks.eu/cs/.
Za sebe tuto hru rozhodně doporučuji, protože 
vám přinese spoustu zábavy nejen o Vánocích, ale 
po celý rok.                           Václav Pavlík   9. B

Obrázky z webu worldoftanks.eu společnost Wargaming umožňuje volně používat k nekomerčním účelům.

https://worldoftanks.eu/cs/
file:///D:/Časopis - 2020, 21/časopis/FOTKY prosinec 2021/worldoftanks.eu


500 g ovoce sezónní, například hrušky, 
pomeranče, hroznové víno
2 ks limetka
hrnek čaje - šípkový

500 ml džus brusinkový
500 ml jahodový džus
koření (skořice, badyán, hřebíček)

Větší kusy ovoce nakrájejte na malé 
kousky a dejte do hrnce. Přilijte čaj, oba 
džusy, šťávu z limetky a koření. Zahřívejte 
až k bodu varu.
Chvíli povařte a odstavte z plotny. Před 
podáváním přeceďte přes sítko a ozdobte 
bylinkou, nebo limetkou. 

Recept:

100 g kokosu
100 g cukru moučka
100 g sušeného mléka
2 lžíce rumu, lžíci bílku (půl vejce)
citronová šťáva + barvený kokos 
(oranžová), čokoládová poleva

Suroviny smícháme, dobře 
mačkáme, až se kokos spojí s bílkem. 
Vytvarujeme cigarety, necháme 
uschnout. Jeden konec namočíme v 
čokoládové polevě a druhý nejprve v 
citronové šťávě a pak do oranžového 
kokosu ( obarvíte potravinářským 
barvivem)

Dobrou chuť 

Matyáš Kubík

https://www.recepty.cz/recept/nealkoholicky-punc-166494/galerie?current=3

KANAPKY jsou 
uměleckou variací na 
klasické chlebíčky a 
jednohubky, berou se 
elegantně do dvou 
prstíků a obvykle 
vystačí na jedno, 
maximálně dvě 
sousta.

Typ na silvestrovský večer: 
KANAPKY

https://mlsnavarecka.cz/co-jsou-kanapky/



Solná pláň Salar de Uyuni– největší zrcadlo na světě

V této prapodivné krajině Jižní Ameriky – v  Bolívii, najdete unikátní pláň ze soli, jež se v období deště přemění v 
obrovské zrcadlo, které odráží okolní krajinu. Její rozloha je 10.5 tisíce km². Původně zde bylo slané jezero 
Minchín, ale vyschlo a nyní zde Bolívijcí těží sůl.  Planina je ve výšce přes 3 000 m.n.m. a kolem dokola se tyčí 
masivní 6 tisícové pohoří sopečných And. 

Tento bílý přelud, viditelný i z vesmíru, v zapomenuté, liduprázdné 
krajině však především začal lákat turisty. Proto zde vyrostl i solný 
hotel. Tady solničku potřebovat nebudete. Ze soli jsou i stoly a židle.

Podle indiánských legend je sůl 
slzami smíchanými s mateřským 

mlékem horské bohyně Yanny Polery, 
která ho tu zanechala pro své 

oplakávané dítě.

https://www.e15.cz/magazin/nejvetsi-solna-plan-sveta-caruje-s-optikou-podivejte-se-1337500
https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/21082/podivuhodna-mista-solna-plan-salar-de-uyuni.html



Kartografické práce šesťáků z hodin zeměpisu
Mapa – název, mapové pole, měřítko, legenda a už jen vyrazit



„Revolution Train“ nebo chcete-li „Protidrogový vlak“. Ano, skutečně se jedná o vlak, ale ne 

jen tak ledajaký vlak. Jedná se o česko-německý projekt, který má lidem (a hlavně dětem) 
zabránit v tom, aby spadli do začarovaného kruhu drog a závislostí. Naši žáci devátých tříd měli 
díky městu Bohumín, jež návštěvu financovalo, ojedinělou příležitost se do vlaku podívat. Jak 
samotná procházka vlakem probíhá?

Když jsme nastoupili do vlaku a vyplnili dotazníky k projektu, přesunuli jsme se do jednoho 
z mnoha kinosálů a byl spuštěn první díl komentovaného filmu, na který se žáci dívali po celou 
dobu prohlídky, střídavě s ukázkami místností s velmi věrohodnými vyobrazeními toho, jak 
může vypadat život drogově závislé osoby. Vnitřní stěny vagonů byly speciálně upraveny tak, 
aby zobrazovaly, jak vypadá lidské tělo zevnitř od zdravého člověka až po dlouhodobého 
uživatele drog v závislosti na tom, jak daleko v prohlídce jste se nacházeli. Na začátku byly stěny 
od pohledu zdravé, zatímco na samém konci vlaku byly naprosto zdevastované a žákům tak 
ukázaly, jaký vliv na lidi drogy mají nejen zvenku, ale i zevnitř. Celou prohlídkou nás provedla 
paní, která nám vše vysvětlila a zodpověděla naše dotazy.

Projekt Revolution Train se žákům i učitelům velmi líbil a pevně věřím, že měl na žáky 
pozitivní vliv. Nikdo za nás nemůže vybrat cestu, kterou se vydáme, ale projekty jako je tento, 
mohou pomoci tomu, abychom si nevybrali tu špatnou.
A jak se projekt líbil žákům? Na otázku „co se vám líbilo ze všeho nejvíce?“ odpovídali takto:

„Nejvíce se mi líbilo, že pro nás členové projektu před začátkem programu připravili 
občerstvení.“
„Nejlepší byla propracovanost vlaku do nejmenších detailů, jako byly stěny vymodelované, 
aby vypadaly jako tělo závisláka.“
„Mně se nejvíce líbilo reálné nabourané auto, jež bylo vložené do vlaku jako ukázka toho, jak 
může dopadnout řízení pod vlivem drog.“
Sami M´barki, 9.A

https://plzen.rozhlas.cz/revolution-train-neboli-protidrogovy-vlak-dorazil-do-prestic-7960963https://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/26518-takhle-konci-fetaci-do-bohumina-se-vraci-revolution-train-varuje-pred-drogami.html

Revolution train

https://www.revolutiontrain.cz/v2/


Informace:

Schůzky: [ pá - 15:⁰⁰ - 17:⁰⁰]
Místo: ul. Orlovská čp. 1221
735 32 Rychvald

Kontaktní údaje:
e-mail : sdh.rychvald@seznam.cz
web: www.sdhrychvald.estranky.cz

fcb: 
https://www.facebook.com/pages/SDH-
Rychvald/237098943030312?fref=ts

Jsem Marian Láska, je mi 12 a do sboru
dobrovolných hasičů chodím 2,5 roku.

Tak vám přiblížím co vlastně dělám.

Jako třetí děláme štafetu požárních dvojic, u které záleží hlavně na času, tak jako u požárního útoku.  

Jako první vybíhá kapitán, který musí oběhnout kolem hydrantu, kolem kuželu a kolem hydrantu co 
nejdřív a nejrychleji do cíle, aby mohla vyběhnout první požární dvojice, která si sebou vezme hadici C 
a proudnici C. Nejrychlejší musí být ten, co má v ruce hadici, musí doběhnout k hydrantu zapojit do 
hydrantu koncovku. Druhou koncovku podat tomu, kdo má proudnici, koncovka se zapojí do proudnice, 
natáhne se celá hadice, ale nesmí spadnout hydrant. Sice za to nejsou trestné body, ale když z toho 
hydrantu spadne koncovka, no za to už jsou trestné body. Natáhne se hadice a co nejrychleji vbíhají do 
cíle, pak vybíhá druhá požární dvojice. Ta sebou nebere nic, první z druhé požární dvojice musí oběhnout 
hydrant, vezme proudnici, stáhne z hydrantu obě dvě koncovky, odpojí je jak od proudnice, tak od 
hydrantu a běží do cíle. Druhý vybíhá, hadici hned motá. Musí ji smotat co nejrychleji, aby měli co 
nejlepší čas a aby se dostali alespoň na první místo ve štafetě. Samozřejmě kdo by v soutěžích nechtěl 
vyhrát, ale soutěže jsou od toho, aby vyhrávali i slabší, kteří dokážou překvapit, a proto i ten nejlepší 
musí uznat svou porážku. 

Ukázka tréninku

Na trénincích děláme vždy jako první rozcvičku. 
Začínáme lehčími a pak těžšími cviky, pak se jdeme ještě proběhnou. 

Druhá věc kterou děláme je požární útok, při němž vypadá základna takto(plocha pro 
hasičskou výbavu). Ten je asi tou nejtěžší disciplínou, co je na soutěžích v oboru 
mladších, starších a dorostenců používaná.

• rozcvičku
• běh
• požární útok
• ŠPD - štafeta požárních dvojic
• uzly 
• „zdravotka“ 
• šplh po laně 
• střelbu 

• soutěže požárnické všestrannosti 

• branné soutěže - jednou za rok

Co takový dobrovolný hasič vlastně musí 
umět a nacvičit ? 

mailto:sdh.rychvald@seznam.cz
http://www.sdhrychvald.estranky.cz/
https://www.facebook.com/pages/SDH-Rychvald/237098943030312?fref=ts


Tomáš 

Hanousek

Tomáš 

Sommerlík

1. Jaké roční období máte raději?
2. Sledujete radši západ, nebo východ slunce?

3. Dovolená raději v cizině, nebo v česku? 
4. Líbí se vám více blondýnky, nebo brunetky?

5. Přitažlivější je pro vás vysoká, nebo drobnější?
6. Máte raději povahou klidnější ženy, nebo aktivní?

7. Nosíte raději tričko, nebo košili? 
8. Příjemnější je vám mikina, nebo svetr? 

9. Nosíte častěji trenky, nebo slipy?
10. Zajdete raději do sauny, nebo na bazén?

11. Silvestr raději trávíte s přáteli, nebo s rodinou?
12. Dovolenou byste strávil raději v hotelu, nebo na chatě?

13. Dáte si raději kávu, nebo čaj? 
14. Z jídelníčku byste si raději zvolil svíčkovou, nebo řízek? 

15. Na chuť preferujete sladké, nebo slané? 
16. Raději si dáte ovoce, nebo zeleninu? 

17. Dáte si raději panáka, nebo pivo? 

1. LÉTO
2. ZÁPAD
3. CIZINA
4. BRUNETKY
5. DROBNĚJŠÍ
6. KLIDNĚJŠÍ
7. KOŠILI
8. MIKINA
9. TRENKY
10. SAUNA
11. S PŘÁTELI
12. NA CHATĚ
13. ČAJ
14. SVÍČKOVOU
15. SLANÉ
16. OVOCE
17. PANÁKA

1. LÉTO
2. ZÁPAD
3. CIZINA
4. BRUNETKY
5. DROBNĚJŠÍ
6. KLIDNĚJŠÍ
7. KOŠILI
8. MIKINA
9. TRENKY
10. BAZÉN
11. S RODINOU
12. NA CHATĚ
13. KÁVU
14. ŘÍZEK
15. SLANÉ
16. ZELENINA
17. PIVO

Děkuji za rozhovor. Tak kdo bude další?

Jako dvojčata



Kolik jsi nejvíc ujel kilometrů?
-Nejvíce jsem ujel 80km!

Jak jsi se k cyklistice dostal?
-Viděl jsem to na školním plakátě.

Jak dlouho se cyklistice věnuješ?
-Asi rok a 2 měsíce a baví ho to

Vyhrál jsi nějaké závody popřípadě na jakém 
místě jsi se umístil?
-Ano byl to závod do vrcholu Pusteven a skončil 
jsem třetí

Máš nějaký vzor?
- Ano, můj vzor je Wout van Aert, což je  belgický 
silniční cyklista a cyklokrosař

Jaké jsou tvoje cíle?
-Tak samozřejmě odjet všechny závody a 
umístit se na dobrém místě

Máš i jiné koníčky?
-Ve volném čase pro radost skáču na kole a 
dělám i jiné sporty

Jak často trénuješ?
-Trénuju 5krát týdně a 2 dny mám volno

Pro lidi co se zajímají o cyklistiku tak jaké máš 
kolo?
-Cannondale supersix Evo HI- mod

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



Jak si představují žáci třídy 6.A svou budoucnost? 
To se můžete dočíst v dopisech, které adresovali 

svému o 20 let staršímu já. 



Ještě nakonec rozluštění našich anglických křížovek a jméno našeho záhadného učitele. Kdo tipoval Lenku 
Havlínovou, tipoval správně. Všem úspěšným lištitelům gratulujeme. 

Přejeme příjemně strávené Vánoce se svými blízkými, rodinou a přáteli. 
Ať krajina se do bílého kožichu zabalí a vám sněhovou nadílku nadělí. Zima jak z ladovské pohádky  

ať obohatí vám svátky a s krokem do nového roku i naději na lepší zítřky.

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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