
Duben 2022



Strana č. 3   Ohlédnutí
Strana č. 8   Ples 2022
Strana č. 10  Povídka z vlastní tvorby
Strana č. 11   Poznáš učitele?
Strana č. 12   Sportovní seznamka – Bossaball
Strana č. 13 Víte, že … světová ČR
Strana č. 14 Rozhovor s nováčkem – Martina Polochová
Strana č. 15  Holky holkám – líčení
Strana č. 16  Kudy z nudy – stezka Valaška
Strana č. 17  Rozhovor s Denisou Ryndovou
Strana č. 18   Zeměpisné okénko - Keukenhof
Strana č. 19   Počítačový svět převážně nevážně a hlavně zábavně
Strana č. 20  Humor ve světě IT
Strana č. 21  Vaří 7. B
Strana č. 22 Naše práce - chovatelství
Strana č. 23  Dějepis 6.A
Strana č. 24 Základka Rychvald má talent – Denis Vicherek
Strana č. 25   Závěr

Milí čtenáři,
zdraví redakce časopisu Zrcadlo.

Opět jsme pro vás do dubnového čísla 
připravili několik zajímavých článků, 
anket a rozhovorů. Přejeme mnoho 
příjemného čtení. A na co se můžete 

těšit?



V rámci 2. stupně proběhla již tradičně recitační 
soutěž. Nejlepší žáci pak postupují dál do 
okresního kola. Nejlepším recitátorem se stal :
ANTONÍN STRÝČEK – 7.C s básní BŘITVA od I.A. 
Krylova
Druhým postupujícím a tedy na druhém místě 

se umístil: MATYÁŠ SIVEK – 7.B s básní 
LIMERIKY od Edwarda Leara.

V okresním kole přehlídky dětských recitátorů 
již bohužel nestačili na konkurenci a dále 
nepostoupili.

V olympiádě ČJ do okresního kola, které se 
konalo v DDM Karviná, postoupili dva žáci z 
9.A - Sami M'barki a Vojta Přibylka. Spolu s 
dalšími 87 soutěžícími změřili síly o postup 
do krajského kola.



MATES aneb MATEmatická Soutěž pro MATematická ESa

Na Gymnáziu a Obchodní akademii v Orlové se 
uspořádala soutěž pro matematické nadšence, kteří si rádi 
lámou hlavu a bojují na poli matematickém. Sešli se ti 
nejlepší ze 7 škol v karvinském okrese a měřili své 
mozkové závity.
Tentokrát nás velmi úspěšně reprezentovala především 
7.A, neboť ve své kategorii se umístili na skvělých 
místech.
Obrovská gratulace patří 

VANESE PRZYBYLOVÉ, 
která se 17. body byla NEJLEPŠÍ a umístila se na prvním 
místě. 
Těsně za příčkami vítězů se umístili Matěj Adamec a 
František Heřman.

KADET - 8.–9. ročník

BENJAMIN - 6.–7. ročník

a nejlepší řešitelkou se stává …..
a do dalšího kola postupuje ……

Lucie Košťálová z 8.A

Jindřich JUST 7.B 97 b.

Tobias Děrgel 6.C 77 b. 

Aneta Ježíšková 6.B 74 b.

Simon Biggs 7.A 74 b.

František MOLDRZYK 9.A 68 b.

Erik Baláž 8.C 62 b.

Vojta Přibylka 9.A 60 b.



Po dvouleté pauze jsme se opět aktivně 
zapojili do projektu Dne Země, 
kterou naplánovali a zrealizovali žáci
8. ročníku v rámci přírodovědného 
semináře. Účastnili se jej napříč třídy 
od prvňáků až po šesťáky. Bylo to 
zábavné i poučné a díky počasí se vše 
vydařilo na jedničku.

1

3

2



Sedmé ročníky slavili Den Země v 
přírodě. Obnovili tradici a vydali se do 
Beskyd na Satinské vodopády.



Klub  Mozek opět vymyslel 
velkou výzvu a my jsme mohli 
na půdě školy potkat všechny 
možné postavičky 
seriálových, filmových, 
komiksových, pohádkových i 
hororových scén.  Někteří by 
z fleku mohli konkurovat 
filmovým maskérům. 
Příjemné zpestření jarních 
dní. 



Jedna z nejočekávanějších 
akcí tohoto roku byl 
ŠKOLNÍ PLES. Žáci 
soutěžili, tančili a bavili se. 



Dne 4. března proběhl valentýnský ples organizovaný žáky 9.A. Ples byl pořádán ve spolupráci se 

školním klubem MOZEK. Z důvodu kapacity tělocvičny se nemohly zúčastnit všechny třídy 

2. stupně. Nezúčastnily se třídy, které buď nechtěly, nebo třídy, které jsou průběžně umístěny na 

posledních místech v soutěži třídních kolektivů.

Třídy soutěžily v třech disciplínách. Soutěž tanečních párů, vědomostní kvíz z všeobecného přehledu a 

nakonec každá třída předvedla, co umí ve školním talentu. Probíhala i tajná soutěž o nejlepší outfit.

Nádherně zazpívaly Adéla Pastuchová ze 7. B písničku No time to die od Billie Elisch a Lucie Košťálová 

z 8. A, která úchvatně zahrála na klávesy.

Talenty hodnotila naše hvězdná porota složená z Michela Jacksona, Leoše Mareše, Lady Gaga a 

Davida Walliamse v podání našich vyučujících.

Ceny v soutěži předal pan ředitel školy Daniel Cigánek. 

Děkujeme spolku rodičů za finanční podporu!

Ke konci plesu jsme si užili dámskou a pánskou volenku a 

volnou zábavu, kdy se ples rozjel na plné obrátky a žáci si s 

učiteli zatančili společný tanec.

Za organizátory třídy 9.A hodnotíme ples jako vydařený, což 

jsme opravdu rádi, a doufáme, že si jej jak žáci, tak učitelé 

užili. Byla to skvělá příležitost se všichni po dlouhé době takto 

společně sejít.

Ondřej Majkus za 9.A



*                    *                      *

Jarní povídání
Dita Nell Újezdská

Jaro je období, které přichází po chladné zimě. Příroda se probouzí z 
dlouhého spánku, aby zase mohla dát možnost příchodu všem barvám na 
stromech a květinách, které dodají energii nejen přírodě a lidem, ale také 
rodícím se mláďatům na polích, v lesích i na zahradách našich domovů. 
Mláďata jako symboly jara rozzáří nejeden úsměv. Zpěv ptáků, který je 
velmi hlasitý z rána, dá snadnější vstávání do školy. Cestou do školy se už 
dají sbírat různé květiny, třeba sedmikrásky, a babičky sbírají kopřivy na 
čaj nebo do velikonoční nádivky. Změní se čas, zvířata v lese se probouzí 
ze zimního spánku a lidé si udělají jarní úklid ve svých domovech. Všichni 
určitě rádi pomohou s úklidem ve svém okolí, aby ulevili přírodě od 
odpadků, které zde samozřejmě odhodili lidé. A které celou dobu zima 
pečlivě schovávala.

Doma si většinou pořádku hledíme a měli bychom být ohleduplní k 
domovu zvířátek, aby měla spokojený život. Všichni už dobře víme, že 
žádné mláďátko, které v přírodě potkáme, není samo, tak na něj 
nesaháme, protože jeho maminka si jen někde odběhla, aby mu zajistila 
potravu. Proto všechny zajíčky, koloušky a ptáčky pozorujeme zpovzdálí, 
aby se k nim zase jejich maminky vrátily a oni samotní a hladoví 
neuhynuli.
Jaro je nejradostnější část roku, hlavně je to náznak blížících se prázdnin a 
doby, kdy můžeme být venku s kamarády a zažívat dobrodružství.



1. Kterou barvu máte rád(a).?
Moje oblíbená barva je červená, protože se mi líbí, jak je výrazná.
2. Jaké jídlo milujete? 
K mým zamilovaným jídlům patří koprová omáčka s bramborem a vejci, kvůli chuti kopru a také 
proto, že je to bezmasé jídlo.
3. Baví vás vaše práce a kdy jste se rozhodl(a) pro tuto práci ?
Práce mě většinou baví, pokud nemám zrovna tuny opravování :-) Nepamatuji si přesně, kdy padlo 
rozhodnutí, že budu učit.
4. Které máte rád(a) roční období ?
Určitě se těším na léto, protože je teplo a dá se být dlouho do noci venku a klidně i celou noc. 
Jezdíme stanovat a na dlouhé výlety k moři a je super letní atmosféra.
5. Jaké máte rád(a) počasí ?
Teplo, sluníčko, vítr nebo déšť, ale nesmí být zima, což znamená pod 20 stupňů.
6. Který film je váš oblíbený ? 
Můj oblíbený film je Asuran, protože v hlavní roli je můj oblíbený herec a film má dobrý děj. Jinak k 
mým oblíbeným patří korejské filmy a Disney/Pixar produkce.
7. Sportujete rád(a), který sport se vám líbí?
Rád(a) plavu v přírodě, třeba i několik kilometrů, jinak moc nesportuji.
8. Máte rád(a) výlety? 
Krátké výlety nevyhledávám, je s nimi hodně příprav i práce a člověk si připadá unavený dřív, než 
samotný výlet vůbec začne :-)
9. Máte rád(a) procházky do přírody?
Nijak zvlášť procházky nevyhledávám, protože se radši povaluju na zahradě, spím, čtu si nebo jen 
tak odpočívám.
10. Kde jste všude byl(a) ve světě? 
Navštívil(a) jsem Itálii, Anglii, Slovensko, Polsko, Bulharsko, Švédsko, Řecko, Chorvatsko, Izrael, 
Turecko, Rakousko, Německo a Francii, protože mě baví cestovat a poznávat nové zvyklosti.

Marián Láska

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

Nápověda: 

Elisabeth Swierzcková



Chtěl bych vás seznámit s mým čtvrtým netradičním sportem, který se nazývá Bossaball. 

Slovo Bossa, které je překládáno jako styl, vkus nebo postoj v brazilské portugalštině, je 

běžně spojováno s Bossa Nova, druhem brazilské hudby ovlivněným sambou. Název 

bossaball tedy vyjadřuje cíl spojit sport (volejbal, fotbal a gymnastiku), hudbu a pozitivní 

vibrace. Tento sport vznikl ve Španělsku a byl konceptualizován Belgičanem Filipem 

Eycmansem v roce 2005. Bossaball je míčová hra mezi dvěma týmy po čtyřech hráčích na 

každé straně. Hraje se na nafukovacím kurtu a na každé straně je jedna trampolína.

Díky trampolínám mají hráči možnost odrážet se dostatečně vysoko, aby prostřelili síť, a 
získali tak body. Výšku sítě mezi oběma poli lze nastavit pro různé úrovně. Hráči se nesmí 
dotýkat sítě a vždy musí zůstat alespoň jednou částí těla na své straně. Útočník má pozici na 
trampolíně a ostatní jsou kolem něj. Družstvo soupeře musí použít kombinaci maximálně 
pěti kontaktů. Tyto kontakty lze provádět pomocí jakékoli části těla: volley touch a fotbalový 
dotek. Během rally se míč hází, zatímco útočník skáče na trampolíně, aby získal výšku.

Útok začíná, když jeden rozehrávajících hráčů zamíří dráhu míče směrem k místu ve vzduchu, kde jej útočník 
může zasáhnout. Hra pokračuje tímto způsobem, vrací se tam a zpět, dokud se míč nedotkne hřiště 
v bodovacích zónách nebo dokud nedojde k chybě. Rozhodčí v bossballu (rozhodčí samby) jsou hodně 
podobní rozhodčím ve volejbale. Hraje se se třemi rozhodčími, jedním hlavním a se dvěma asistenty. Hlavní 
rozhodčí stojí pod sítí na hrací ploše. Dva asistenti rozhodčího jsou umístěni na opačných rozích hřiště. 
Bezpečnostní hranice kolem trampolín je volná zóna. Na bossawall se může míč odrazit nebo kutálet. Když 
míč nehybně leží na bossawallu, bod připadne soupeři. Tým, který skóroval, podává další kolo. První tým, 
který získá 21 bodů, získá set. V jednom utkání se hrají tři sety.

Doufám, že se vám můj popis líbil a zase jste se něco přiučili. Jan Šindler 9.B



Zlaté české ručičky dokázaly vyrobit remosku, 

patentky, jabloneckou bižuterii, české sklo, 

traktory zetor, kofolu, stavebnici Merkur, 

klavíry Petrof, igráčka, semtex a kostkový cukr.

K nej českým objevům řadíme ruchadlo, lodní 

šroub, krevní skupiny, kontaktní čočky, silon, 

pitvu a plastickou operaci.

A co významné české osobnosti? Tak třeba Jan 

Amos Komenský, Antonín Dvořák, Bedřich 

Smetana, František Křižík, Jaroslav Heyrovský, 

Karel Zeman, Tomáš Baťa, Jaroslav Siefert…

… existuje minimálně sto nej zajímavostí o České 

republice, které nás proslavily ve světě?

Víte, že… v Praze byla vynalezena 

potrubní pošta.

…V ČR stojí přes 2 000 hradů, 

zámků a zřícenin.

…skalní Pravčická brána v Českém 

Švýcarsku je největší pískovcovou 

bránou v Evropě.

Nejteplejší minerální pramen je 

Vřídlo v Karlových Varech, jeho 

teplota činí 72 stupňů Celsia.

Mezi nejvýznamnější sportovce patří 

Martina Navrátilová, Emil Zátopek, Věra 

Čáslavská, Jaromír Jágr, Dominik Hašek, 

Ester Ledecká…

Mezi národní pochoutky patří plzeňské 

pivo, vepřo-knedlo-zelo, olomoucké 

tvarůžky, frgál, trdelník, utopenci a 

svíčková.

Alex Valenta



1. Jakou školu jste vystudovala?
Vystudovala jsem Slezskou univerzitu v Opavě, konkrétně Obchodně 
podnikatelskou fakultu v Karviné.
2. Jaký předmět vás nejvíce bavil a proč?

Informatika, bavilo a baví mě na ní to, že se neustále vyvíjí a mění.
3. Jaké máte koníčky a co děláte ve volných chvílích?
Koníčkem jsou mi mé dvě děti, se kterými se snažím trávit svůj volný čas, a také 
si ráda přečtu pěknou knihu a relaxuji v přírodě.
4. Máte nějakou vysněnou destinaci, kam byste se chtěla podívat?
Vždy jsem se chtěla podívat do Egypta, jelikož mě bavil dějepis a povídání o 
pyramidách.
5. Kde jste všude ve světě byla?
Pohybuji se spíše v evropských destinacích, velice se mi líbilo např. ve Francii, 
v Holandsku.
6. Jaká je vaše nejoblíbenější kuchyně?
Má nejoblíbenější kuchyně je italská, Mám ráda těstoviny, takže mé 
nejoblíbenější jídlo jsou špagety. 
7. Máte ráda knihy, popřípadě jaký žánr?
Knihy čtu moc ráda, ráda si přečtu jakýkoliv žánr, když je kniha dobře napsaná.
8. Jaký je váš oblíbený film? Co vás nejvíce na tom filmu zaujalo?
Můj oblíbený film je Titanic, ten mě vždy dojme.
10. Máte raději exotická zvířata, nebo domácí? Chtěla byste mít zvířátko, nebo 
nějaké máte?
Raději mám domácí zvířata, měli jsme pejska, ale bohužel nyní žádné zvířátko 
nemáme, ale pevně věřím, že v budoucnu si zase nějaké zvířátko pořídíme. 

Dita Nell Újezdská

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglictina-jidlo



LESKLÝ EFEKT
Zatímco ještě loni byly trendy matné rty a výrazné barvy, tohle léto frčí přirozené barvy a 

spousta lesku. A důležité je, aby lesku bylo opravdu hodně. Pokud budete chtít, můžete svou 
oblíbenou rtěnku přetřít bezbarvým leskem na rty. A velkou výhodou je, že dnešní produkty už rty 
také vyživují a pečují o ně

DOTEK ZLATA
Zlatá k létu patří jako snad žádná jiná barva. Tak se toho nebojte a pořiďte si 

třeba tvářenku, oční stíny, pudr nebo tužku na oči právě v odstínech zlaté. Můžete 
ji rozzářit třeba jen koutek oka nebo líčka. Pokud jste odvážnější, vytvořte širokou 
zlatou linku.

BAREVNÉ LINKY
Pestré barvy se opět vracejí do módy a to především díky seriálu Euphoria. 
Nebojte se tedy barevné stíny použít třeba jen na spodní víčka, udělejte si 
barevné řasy, použijte barvu jen do koutku oka a nebo si vytvořte stíny v 
barvách duhy. Skvěle bude vypadat také bílá. Zkrátka je to jen na vás a vaší 
momentální náladě. 

https://www.traveldine.com/trending-new-years-eve-makeup-looks/

Módní trendy MAKE-UPu
Tohle jsou tři nejlepší trendy, které 

určitě vyzkoušejte.



Stezka mezi stromy stojí u horní stanice lanové dráhy 
na Pustevnách. Součástí stavby je rozhledna o výšce 22 metrů, 
Nejvyšší patro věže je ve výšce 1099 metrů nad mořem a za 
dobrého počasí z něj je možné dohlédnout na Jeseníky či Velkou 
Fatru.

Součástí je zavěšený chodník se skleněnou vyhlídkou. Na ní 
máte pocit, že jste ve vzduchu. Návštěvníci tak prožijí chvíle 
v korunách stromů, kde je nádherný výhled na Beskydy. Součástí 
stezky je vyhlídková věž i lanový chodník dlouhý 150 metrů.

Na stezce se návštěvníci dozvědí mnoho zajímavostí o beskydské 
přírodě a blízkém okolí. V budoucnu tu plánují provozovatelé 
vybudovat ještě dvojitý zip line – lanovou kladku a nejvýše 
položené hřiště s trampolínami v Česku. Máme se na co těšit.

Tereza Šmuková

Vstupné
Cena: 260 Kč
Snížená cena: 200 Kč
Rodinné vstupné: 700 Kč

https://stezkavalaska.cz/o-stezce



(koňařka, infulencerka a modelka)

Ahojky, dneska jsem si pro Vás připravila rozhovor s českou modelkou a koňařkou, 
která nás už pár let reprezentuje v těhle dvou oborech. Denisa Ryndová má 22let. 

Vyhrála mnoho cen například SUPERMISS Media 2019 a mnoho dalších :-)
Tak to byl krátký úvod a můžeme jít na otázky....

1. Jak ses dostala k modelingu a co tě k tomu vedlo?
K modelingu jsem se dostala v 19 letech, když jsem zkusila 
svoji první soutěž krásy, od malička se mi líbila představa být 
modelkou, ale dřív jsem na to neměla sebevědomí 🙈

2. Od kolika let se věnuješ jak koním, tak modelingu?
Konim se věnuji od malička🐴 a modelingu od těch 20 let☺️

3. Podporují tě v tom přátelé a rodina? A kdo nejvíc?
Ano, všichni mě podporuji, protože vidí, že mě to dělá 
šťastnou 🤍

4. Jaké pro tebe je jezdit do cizích zemí a 
nevědět co čekat od jiných modelek?
Ze začátku to bylo dost strašidelné, ale 
člověk se dost rychle otrká a musím říct, že 
naštěstí nemám za sebou žádnou špatnou 
zkušenost.

5. Jakou největší cenu si kdy dostala ?
Jak za modeling, tak za koně?
S koněm to určitě bylo vítězství v rámci 
Českého skokového poháru a v Miss jsem 
dosáhla několika umístění, která jsou pro 
mě velmi důležitá.

6. Co je nejtěžší na tom dělat modeling?
Asi psychika. Denně se musíte vypořádat s 
neúspěchem či porovnáváním s ostatními 
dívkami.

7. Udělala sis někdy nějaké zranění při jízdě na 
koních? Jestli ano, tak jaké?
Naštěstí se u koni moc nezraňuji, ale jednou mě 
nakopl kůň do kolene a měla jsem prasklou 
čéšku🙈

8. Kam bys to chtěla až dotáhnout?
Určitě toho mám v plánu ještě hodně jak v 
modelingu, tak v jezdectví. Mým dalším snem 
je odjet na světovou soutěž krásy a s koníkem 
letos jezdit závody v rámci Amateur Jumbo 
Tour ✨

Děkuji moc za rozhovor a přeju hodně 
úpěchů:-)
Tohle bude všechno. Snad se Vám tento 
článek líbil a děkuju za přečtení :-)

Gabriela Blahutová a Tereza Vychodilová

S DENISOU RYNDOVOU

https://www.denisa-ryndova.crushmodels.cz/



Keukenhof – Zahrada holandských tulipánů

Největší květinový park v Evropě. Park se otvírá od března do dubna. Hra a 
variabilita květinových záhonů složena z typických jarních květin jako jsou 
převážně tulipány, nemají ve světě obdoby. 

https://www.idnes.cz/hobby/zahrada/udelejte-si-vylet-do-kvetinoveho-parku-v-holandskem-keukenhofu.A090315_020725_hobby-zahrada_mce/foto

NEJBAREVNĚJŠÍ místo na Zemi

Každoročně v parku vykvete
6–7 milionů cibulových 
květin, jako jsou hyacinty, 
tulipány, krokusy, narcisy 
nebo lilie.

Pole s tulipány nejsou nijak ohraničeny, a lákají tak turisty 
k pořízení originálních fotografií v záplavách květin.



Přemýšlel jsem, čím uzavřít letošní povídání o počítačích, světě výpočetní techniky a o tom, jak nás fascinuje a vztahuje k interakci. Napadlo mě, že zajímavou tečkou by mohlo být nahlédnutí 
na propojení počítačových her a světa filmu a také jsem si řekl, že může být zajímavé okořenit článek nějakým tím humorem. Pojďme tedy na to.

Počítačové hry, které ovlivnily svět filmu
Možná to mnohé z vás překvapí, ale počítačové hry se staly námětem celé řady filmů. Někdy se jejich převedení 
na široké plátno povedlo více, někdy méně, ale tak už to bývá. Připravil jsem si pro vás přehled některých filmů, 

které stojí za pozornost a shlédnutí. Nejprve se podrobněji zmíním o svých oblíbencích a pak přidám stručný 
seznam dalších zajímavých děl.

Lara Croft - Tomb Raider

Píše se rok 2001 a na plátna kin 
přišel film podle velmi úspěšné 
počítačové předlohy. V něm a 
také v jeho pokračování z roku 
2003 (Lara Croft - Tomb Raider: 
Kolébka života) se v hlavní roli 
představila populární Angelina 
Jolie. V roce 2018 se pak filmaři 
ještě pokusili o restart série 
v hlavní roli s Alicií Vikander. Na 
filmu je znát, že míří hlavně na 
milovníky akce. Příběhy nejsou 
nijak zvlášť propracované a 
přímočaře míří k likvidaci 
hlavního padoucha a úspěchu 
hlavní hrdinky.

Warcraft: První střet
Filmová adaptace velice úspěšné herní série 
„Warcraft“ přišla v roce 2016 a byla doslova 
protkána akcí a speciálními efekty. Království 
Azeroth se dostalo do přímého ohrožení 
rasou Orců a chvíli jim trvalo, než přišli na 
způsob, jak s nimi úspěšně bojovat. Tento 
film sebou nese i určité poselství o 
nesmyslnosti válčení a také o tom, že i 
původní nepřátelé si dokáží najít cestu ke 
spolupráci...

Série filmů Resident Evil
V letech 2002 až 2016 se objevilo už 
sedm filmů na motivy hry Resident 
Evil. Tato herní pecka se dočkala 
některých lepších a některých horších 
zpracování, ale celkově si filmová 
série drží vysokou úroveň. V hlavní 
roli zde naprosto exceluje herečka 
Milla Jovovich. I když jde především o 
proud akce a likvidaci jedné zombie 
příšery za druhou, jde opět i zde najít 
určité poselství nebo řekněme výzvu 
k lidem, aby si nehráli na bohy a 
nesnažili se geneticky měnit přírodu, 
protože se nám to může škaredě 
vymstít.

Doom
Pokud máme o nějaké hře, podle 
které vznikl film, říci, že jde o 
klasiku klasik a možná až svatý 
grál hráčů, nemůže to být nic 
jiného než Doom. Nad touto hrou 
již od jejího vzniku tráví hráči 
hodiny a hodiny a stále se jim 
neomrzela. Film se ani nepokouší 
zastírat, že nemá žádné větší 
umělecké ambice, chce jen podat 
syrovost a přímočarost děje hry. 

Další filmy, které vznikly na motivy počítačových her, jsou opět 
převážně brutální akční řežby jako například: Max Payne, Rampage: 
Ničitelé, Mortal Kombat, Far Cry, Wing Commander. 
Není to ale jen akce, co lákalo filmové tvůrce. Najdeme zde i filmy 
oddechové, nebo přímo určené dětem, jako například: Ježek Sonic, 
Princ z Persie: Písky času, Pokémon: Detektiv Pikachu, Pixely, Need 
for Speed



Pokud se chcete skutečně dobře pobavit, pak všem ještě doporučuji úspěšný seriál 
The IT Crowd (u nás známý pod názvy „Partička IT“ nebo „Ajťáci“). Výborná zábava pro 
všechny, kdo rozumí informatice, pro všechny, kdo s nějakým informatikem někdy žili 
nebo kamarádili, ale i pro všechny ostatní, aby zjistili, co jsou informatici zač. Musím říct, 
že spousta gagů o hoších z IT je jenom malinko nadsazená, některé vůbec. Většina z nich 
je ale ohromně vtipná. Možná už i vy jste zaregistrovali především legendární 
hlášku" „"Zkoušeli jste to vypnout a zapnout“, která je právě z tohoto seriálu.

Zdroje:

https://www.csfd.cz/film/9716-lara-croft-tomb-raider/prehled/

https://www.csfd.cz/film/233328-warcraft-prvni-stret/prehled/

https://www.csfd.cz/film/151-resident-evil/prehled/

https://www.csfd.cz/film/185307-doom/prehled/

https://www.csfd.cz/film/224203-ajtaci/prehled/

Na závěr ještě přidávám pár vtípků ze světa IT:

Zákazník: “Mám nainstalovaný Windows 95.“
Hotline : “OK.“
Zákazník: “Počítač mi nefunguje.“
Hotline : “Ano, to jste už říkal…“

Informatik je člověk, který se v potravinách diví, že kilo masa neváží 1024 gramů.

Jak se webmaster třese zimou? h-t-t-p-w-w-w

Manželka programátora vyšle svého chotě na nákup: „Kup dvě vejce a když budou 
mít párky, tak deset.“ Programátor vstoupí do obchodu: „Dobrý den, máte párky?“ 
„Ano.“ „Tak deset vajec.“

– Tati, proč slunce vychází na východě a zapadá na západě?
– Funguje to, nech to bejt!

V hospodě se baví dva: „Moje bývalka si dala na Facebook status, že stojí na kraji 
útesu… tak jsem jí šťouchnul.“

Když jsem byl malý, chtěl jsem být pirátem. Když se podívám na svůj disk, musím 
říct, že jsem si splnil sen.

Dnes jsem viděl nejrychlejší datový přenos v životě. 20GB za vteřinu! … Vysavač mi 
totiž vcucnul flešku.

Přijímací zkoušky na programátora:
„Můžete mi vyjmenovat několik příkazů vašeho oblíbeného programovacího 
jazyka?“
„Left, right, up, down, fire!“

https://www.csfd.cz/film/9716-lara-croft-tomb-raider/prehled/
https://www.csfd.cz/film/233328-warcraft-prvni-stret/prehled/
https://www.csfd.cz/film/151-resident-evil/prehled/
https://www.csfd.cz/film/185307-doom/prehled/
https://www.csfd.cz/film/224203-ajtaci/prehled/


Uvařit dobrou omáčku je kumšt a znak zdatných kuchařů. 
Těstoviny, knedlík s rýží – bez omáčky se jí stěží.

Náš Recept

Rychlá „jako“ svíčková omáčka
Sádlo
Cibule
Kořenová zelenina (mrkev, celer, petržel)
Hovězí vývar (pro „negurmány“ masox kostka)
Koření (bobkový list, nové koření, pepř)
Sůl (podle chuti trošku cukru a octa)
Smetana 30% tuku

Najemno nakrájenou cibuli a zeleninu opečeme 
na sádle do lehce hnědé barvy . Zalejeme 
vývarem a přidáme koření. Vše vaříme 
doměkka asi 30 min. Pak vyndáme koření a 
směs rozmixujeme ručním mixérem.
Dochutíme solí, cukrem a octem. Na závěr 
přilejeme smetanu a máme hotovo.
Dobrou chuť!

Rychlé, levné a tááák dobré ☺

PIZZA 
na plech

Tradičně velikonočně: v neuvěřitelném 
časovém limitu se sedmákům podařilo 
upéct nádherného beránka. Zdobení už 
bude jen kreativní zábavou pro domácí 
úkol.



V pracovních činnostech se 6.A věnovala domácím mazlíčkům. Vytvářeli 
návod na chov oblíbených domácích zvířat pro budoucí majitelé.

https://living.iprima.cz/bydleni/domaci-mazlicek-podle-horoskopu



Jak nejlépe vystihnout období antického Řecka než rokováním na bájné 
hoře Olymp. Přišli zde učenci, myslitelé, filozofové a hlavně bohové. 

Všichni se vzájemně představili a vyzdvihli své přednosti a myšlenky.

https://cz.pinterest.com/radkamalch/%C5%99e%C4%8Dt%C3%AD-bohov%C3%A9/



Jak dlouho se věnuješ kouzlení?
- V květnu to bude 8 let.
Jak jsi přišel k tomu, že chceš kouzlit?
- Už jako malého mě bavilo lidem motat 
hlavy a dělat je šťastnými.
Věnuje se tomu ještě někdo z Tvé rodiny?
- Ne, nikdy nikdo.
Dá se s tím něco vyhrát? Nějaká cena?
- Dá! Např. cena ve známém americkém 
televizním pořadu Fool Us, MČR, mistrovství 
světa, nebo jiné talentové soutěže.
Vyhrál jsi už něco?
- Nevyhrál. Kvůli Covidu jsem neměl 
příležitost a všechny mé plány byly přeloženy 
na tento rok!

Kdo Tě v tom podporuje?
- Nejvíc rodina a starší kolegové, kteří jsou precizní a 
chtějí vždy vše na 100%.
To se pak odráží od výstupu na pódiu a jsem více 
připraven. Jeden z nich říká, že tajemství úspěchu 
není v tom, co děláš, ale jak to děláš! Ostatně to 
takhle v životě funguje...
Kdo je Tvůj idol?
- Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že být sám 
sebou je nejdůležitější. Přednes kouzla od někoho 
jiného není kouzlo...umělec musí do díla dát své 
srdce
Kde všude jsi s tím byl?
Představoval jsi své kouzla i někomu slavnému?
Záleží, kdo je slavný. Pravda ale je, že se mi snad vždy 
podařilo na akcích umělců dostat do zákulisí nebo se 
předem domluvit. Např. Jan Punčochář, či Naty 
Hrychová.

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

Jak často se tomu věnuješ?
-Snažím se vždy, když mám volnou chvíli.
Tvoje nejoblíbenější předměty?
-Ty předměty, kde žactvo celé hodiny neopisuje z 
tabule a jsou určitým dílem aktivit.
Jaký je tvůj nejoblíbenější učitel?
-Všichni se smyslem pro humor a rozumem v hrsti. :D
A tvůj nejméně oblíbený předmět?
-Tělocvik na 7. - rád si přispím :D
Kde se vidíš v budoucnu?
-Téměř vždy se rozhoduji spontánně, což mi brání 
odpovědět, nicméně bych se rád rozvíjel jak v 
kouzelní, tak ve studiu na gymnáziu.
Chceš s kouzlením pokračovat ještě do budoucna?

- Určitě, tohle je jen začátek.



Ještě nakonec rozluštění našich anglických křížovek a jméno našeho záhadného učitele. Tajnou učitelkou se stává 
Lenka Martináková.

Blíží se nám pálení čarodějnic, ale taky první Máj.  Venku vše pučí a začíná se zelenat a jaro se 
ozývá ze všech míst. Tak jen se trochu poučit a ven s chutí vyrazit. 

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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