
Červen 2022



Strana č. 3   Ohlédnutí: OŠMS
Strana č. 5   Exkurze Olomouc
Strana č. 6   Volejbalový turnaj
Strana č. 7   Minifotbal
Strana č. 8  Den bez aktovek
Strana č. 9  Atletická olympiáda
Strana č. 10  Pyžamový den
Strana č. 11  Atletický čtyřboj
Strana č. 12  výzva – deváťáci x učitelé
Strana č. 13  Ocenění žáci
Strana č. 14  Exkurze Osvětim
Strana č. 15  Poznáš učitele?
Strana č. 16  Povídka z vlastní tvorby - Rex
Strana č. 17  Angličtina na pohodu
Strana č. 18  Sportovní seznamka - Haendis
Strana č. 19  Rozhovor s Nováčkem – Dalibor Bielka
Strana č. 20 Holky holkám – letní móda
Strana č. 21  Kudy z nudy – propast Macocha
Strana č. 22 Rozhovor – Mr BUBA 99
Strana č. 23 Zeměpisné okénko – zábavné parky
Strana č. 24 Zvyšují počítačové hry inteligenci?
Strana č. 26 Víte, že …
Strana č. 27 Komiks – medová loupež
Strana č. 28  Naše práce – 6. A 
Strana č. 29  Bleskový rozhovor s Adélou
Strana č. 30  ZŠ Rychvald má talent – Adéla Pastuchová
Strana  č. 31  Závěr

Milí čtenáři,
zdraví Vás redakce časopisu Zrcadlo. 

Je tady poslední číslo tohoto školního 
roku. Akcí bylo tolik, že se nám to tu 

skoro ani nevešlo. Máme pro Vás 
prázdninové čtení, tak pěknou zábavu. 

A na co se můžete těšit?



V pátek třináctého se školáci připravovali na mimořádné události 
v rámci projektu Ochrana školáka za mimořádných situací, motto 
branné hry bylo: „Správně se informovat a cvičit – znamená 
mimořádnou situaci přežít!“ 
Kromě soutěže družstev, kde žáci ve skupinách zúročili své 
znalosti, se společně s policií, hasiči nebo zdravotníky prakticky 
seznamovali s jejich činností. Počasí nám přálo a každý se mohl 
zapojit do zajímavých aktivit. 





Výlet do Olomouce
21. dubna jeli žáci osmých tříd na výlet do Olomouce. Myslím si, 

že všem se líbila zejména cesta vlakem a rozchody, které jsme 

tam dostali. Po příjezdu jsme se rozdělili do dvou velkých skupin 

a malých podskupinek, ve kterých jsme soutěžili. Naše třída jela 

jako první do historického centra Olomouce, kde jsme byli s p. 

učitelem Hanouskem. Prošli jsme si centrem a nakonec šli na 

nějakou vyhlídku, odkud jsme viděli na náměstí a Floru. Potom 

byl první rozchod na oběd - asi nejoblíbenější část všech. Po 

obědě jsme šli s p. učitelem Sommerlíkem do Flory a druhá 

skupina šla do historického centra. Ve Floře jsme taktéž 

vyplňovali pracovní list, ale nebudeme si nalhávat, některé 

skupinky se zeptaly na odpovědi pracovníků a nevyhledávaly je. 

Následoval rozchod číslo 2. Ten už nebyl tak volný, protože jsme 

museli zůstat v prostorách Flóry. Další úkol byl natočit nějaké 

video o Floře, někdo pustil záběry, které tam natočil, ale naše 

skupinka dělala rozhovor s návštěvníky, což byla zajímavá 

challenge. Zpáteční cesta vlakem byla ještě lepší než ta první a 

to tak moc, že do našeho kupé pořád museli chodit učitelé nás 

napomínat. Myslím si že 90 % žáků už si žádné informace 

odtamtud nepamatuje, ale i tak to byl velmi povedený výlet. 

- Markéta Olšovská



Naši žáci se letos zúčastnili volejbalového 
turnaje na Orlovském Gymnáziu GOA v 
kategorii starších žáků.  Poctivě trénovali a 
vyplatilo se. Chlapecký tým porazil všechny 
své soupeře a vybojoval si tak postup do 
krajského kola. Děvčata byla trochu zklamaná 
bramborovou medailí, ale i tak si všichni užili 
sportovní dopoledne a vyzkoušeli si sílu 
konkurenčních týmů. 



MINIKOPANÁ – MĚSTSKÉ KOLO ORLOVÁ

Žáci 2. stupně ZŠ Rychvald se zúčastnili v kategorii starších žáků v minikopané. 

V letošním ročníku měli velkou konkurenci 8 škol. O vítězi musely rozhodovat 

penalty. Tento boj bohužel stál naše fotbalisty až druhé místo. Toto místo je však 

poslalo do okresního finále, které se bude konat v Karviné. Děkujeme všem 

hráčům za tak nádherný zážitek v podobě jejich hry. 

Starší žáci ve složení – D. Jedlička, Š. Kuznik, J. Chrastina, R. Karásek, M. Bosák, 

V. Polák, A. Mrázková, D. Stark, M. Martiník

Okresní kolo – mladší žáci a žákyně
!!!          JSME VÍTĚZOVÉ           !!!

Rychvaldští fotbalisté slaví titul městského přeborníka 
v sestavě:
V. Dobřanský (brankář), R. Stavař, A. Ševčíková, L. Gavron, 
O. Unzeitig, J. Mangl, J. Karlíček,S. Barošinec a D. 
Oprchalský. 



Vyzkoušeli jsme si netradiční 
nosiče učebnic a svačin. Někteří 
byli velmi kreativní, ještě že to 
bylo jen jeden den. Košíky, 
kočárky, kufry, stará dobrá 
igelitka, krabice a pytle, tam 
všude se to vejde. No a ti co 
nechtěli přemýšlet, tak šli i bez 
učebnic, že?



V pondělí ráno nás počasí chvíli napínalo, ale nakonec 
si nikdo nemusel stěžovat. Pro sportovce ideální stav. 
Žáci změřili své síly v atletických disciplínách a 
předvedli své výkony. Sportovci i nesportovci, všichni 
se zapojili a užili si pohybové dopoledne. Vítězů bylo 
tolik, že by se nám to tu ani do časopisu nevešlo. Tak 
jen malá ochutnávka. Gratulujeme všem, kteří ze sebe 
vydali vše, co bylo v jejich silách, a možná i překonali 
sami sebe. ☺

ATLETICKÉ DISCIPLÍNY

Mladší 6.-7. tř. Starší 8.- 9. tř. 

Běh 60 m Běh 60 m 

Běh 600/1000 Běh 800/1500

Hod kriketovým míčkem Hod kriketovým míčkem

Skok vysoký Vrh koulí

Skok daleký (trojskok) Skok daleký (trojskok)

Skok vysoký

Štafeta 4 x 60m Štafeta 4 x 60m



Když pyžamový den, tak se vším 
všudy. Tiše! Nerušit! Spíme!



Z důvodu počasí se čtyřboj přesunul na 
pondělí a i tento den nás počasi 
pokoušelo. Atletům to však nevadilo, 
vydali ze sebe maximum. Ukázali jsme, 
že rychvaldskou školu není radno 
podceňovat. Výkony našich žáků byly 
vynikající a právem si přivezli 3 poháry 
družstev – mladší i starší žákyně i starší 
chlapci a navíc přidali i spoustu medailí 
pro jednotlivce. Přesněji 9 zlatých, 4 
stříbrné a 6 bronzových. Rekordmanem 
byl Simon Biggs, který měl hned čtyři. 
Agáta Mrázková získala tři medaile 
stejně jako Katka Nadkanská a po dvou  
pak Šimon Blatoň, František Moldrzyk 
a Anna Tomášková. Jednu medaili získali ještě Filip Plecháček, Jan Chrastina, Sofie Anastazovská a Klaudie Pulcerová.



I letos vyzvali deváťáci na souboj ve volejbale učitelský 
tým. Vzhledem k pečlivému tréninku obou týmů byl zápas 
velmi napínavý. Vždyť letošní tým starších žáků postoupil 
do krajského kola. Učitelé již také neměli žádné posily 
zvenčí, za které byli dříve kritizováni. První dva sety 
svědčily o vyrovnanosti obou týmů – 1: 1.
Až poslední set rozhodl a tentokrát 

zvítězili UČITELÉ

Byl to pěkný zápas, nebylo to snadné vítězství, ale myslím, 
že zasloužené. 



I letos byli vybráni nejlepší žáci naší školy a oceněni za práci a reprezentaci školy. 
Za aktivní práci pro školní klub mozek si ocenění zasloužili: ADÉLA PASTUCHOVÁ 7.B a KLAUDIE PULCEROVÁ 6.C,
Ta navíc za příkladné studijní výsledky a za účast na celé řadě dobrovolných
aktivit 
Úspěšně nás také reprezentovali v matematické soutěži Mates, jak už víte z minulého čísla časopisu, 
VANESA PRZYBYLOVÁ (7.A) jako absolutně nejúspěšnější matematická řešitelka ze všech tří kategorií v letošním ročníku.
Dále pak MATĚJ ADAMEC (7.A) a FRANTIŠEK HEŘMAN (7.A).

Dalším oceněným je DENIS VICHEREK (8.B) za zorganizování a uspořádání sbírky pro ukrajinské běžence.

No a s malou do mlýna se přidává i náš časopis, neboť i ten školu reprezentuje. Jistě mi dáte za pravdu, že napsat kvalitní článek není 
žádná legrace, a proto i zde patří ocenění našim redaktorům. K oceněným se přídali také VÁCLAV PAVLÍK (9.B), JAN ŠINDLER (9. B) a 
ONDŘEJ MAJKUS (9.A).

https://rychvald.cz/aktuality/



První červnový den se žáci devátých tříd naší školy v rámci projektového dne HOLOKAUST vydali do 
vyhlazovacího tábora Osvětim. Cesta do Polska byla velmi svižná, pan řidič Roman se nebál šlápnout na 
plyn. Naše první kroky vedly k známé bráně „arbeit macht frei“ („práce osvobozuje“). Pokud v Osvětimi 
někdy budete, můžete si všimnout, že písmeno B je vzhůru nohama. Mnozí si to vykládají jako skrytý výraz 
odporu vězňů proti nacistům. Následně nás pan průvodce provedl budovami bývalých kasáren 
s vystavenými exponáty a předměty tohoto hrůzného období. Nacházel se tam památník s popelem lidí, 
kteří v Osvětimi zahynuli, dobovými fotografiemi a hlavně 2 tuny vlasů židovských žen určených k výrobě 
koberců nebo uniforem pro příslušníky SS. Mezi exponáty byly také kufry, nožní protézy, nádobí a hromady 
bot včetně bot velmi malých dětí.

K vidění byly také plechovky Cyklonu B, který byl používán k hromadnému vraždění v plynových 
komorách, Cyklon B při kontaktu se vzduchem sublimoval na plyn, který do 20 minut inhalace zabíjel. 
Součástí expozice byla také prohlídka plynových komor a pecí. Tábor byl ale nacisty těsně před osvobozením 
silně zdemolován, aby se zahladili důkazy vykonaných zvěrstev, které se tam odehrávaly. U popravčí stěny 
byla za naší školu zapálená svíčka. 

Samotná Osvětim je rozdělená do dvou částí, Auschwitz I a  Auschwitz II – Březinky. A do Březinek vedla 
naše další cesta. Březinky jsou velmi rozsáhlý areál, který už ale není natolik dobře dochovaný jako právě  
Auschwitz I. V Březinkách se nachází známa brána, pod kterou přijížděly vlaky do tábora. Na kolejích jsme si 
prohlídli vagón, ve kterém byli lidé do tábora přiváženi ve velmi špatných podmínkách. Závěrečnou částí 
prohlídky byla návštěva dřevěných budov, kde vězni spali a bydleli v nelidských podmínkách. V tomto 
vyhlazovacím táboře zahynulo 1,4 milionů lidí, 90 % z toho byli židé. Návštěva Osvětimi byla silný zážitek. 
Odjížděli jsme s různými pocity, ale všichni s přesvědčením, že je důležité si tuto minulost stále připomínat, 
aby se to už nikdy neopakovalo. 
Ondřej Majkus 9.A 



1. Kterou barvu máte rád(a).
Červenou, protože je energická a temperamentní. Pak taky černou, protože je 
elegantní a hodí se ke všem barvám.

2. Jaké jídlo milujete. 
Mám rád(a) kvalitní a zdravé jídlo - nejoblíbenější je pravý hovězí steak a sushi.

3. Co máte rád(a) za roční období. 
Léto, protože miluji sluníčko.

4. Co máte rád(a) za počasí
Slunečné počasí a teplo :-)

5. Co máte rád(a) za film. 
Nemám oblíbený film, ale mám rád(a) hudební filmy a psychotrillery.

6. Co máte rád(a) za sport
Turistiku, protože mám rád(a) hory.

7. Máte rád(a) výlety? 
Ano, velmi často jezdím na výlety, protože rád(a) poznávám nová místa.

8. Máte rád(a) procházky do přírody? 
Ano, je to pro mě relax, vždycky si odpočinu od práce a negativních myšlenek.

9. Kde jste všude byl(a) ve světě?
Moc rád(a) cestuji, líbí si mi příroda, města i kultura různých států. Nejdále jsem byla 
v Thajsku, jinak jsem navštívila Madeiru, Menorcu, Mallorcu, Chorvatsko, Rakousko, 
Švýcarsko, Belgii, Tunis, Slovensko a města Berlín, Lucemburk, Salzburk, Vídeň, 
Lisabon, Barcelonu, Oslo, Stockholm, Londýn, Innsbruck, Amsterdam, Dubaj...

Marián Láska
Uhodneš  jméno učitelky, nebo učitele z naší školy? 

Řešení se ukrývá na konci.

Nápověda: 

Elisabeth Swierzcková



*                    *                      *

V jednom malém muzeu bydlel dinosaurus jménem Rex. Byl velký, zubatý a 
měl dlouhý ocásek, který ho ale moc neposlouchal. Všude, kam Rex utíkal, běžel ocásek za 
ním. Společnost ocásku Rexovi nevadila, přeci jen se s ním už narodil. Z čeho ale 
dinosaurovi nebylo do smíchu, byla nemotornost ocásku. Když se Rex otočil doleva, 
ocásek se otočil doprava. A když se Rex otočil doprava, ocásek nelenil a vydal se doleva.

Jednoho večera, když muzeum ožilo, šel Rex jako obvykle na krátkou procházku k 
ostatním zvířátkům. Náhle však uslyšel zvuk, který jej vyděsil tak moc, až poskočil. Stejně 
jako Rex se ale vylekal i jeho ocásek, který v samém úleku shodil ze stěny obrázek. „Ajéje“, 
říkal si Rex, „to je ale průšvih, to se budou kamarádi zase zlobit na můj ocásek.“ A utíkal 
strachy pryč.

Když se druhý den v muzeu nemluvilo o ničem jiném než o rozbitém obrázku, měl 
dinosaurus Rex hned po náladě. „Achjo, co teď budu dělat? Mám z toho špatné svědomí, 
ale mám strach, že se na mě všichni budou zlobit“, říkal si pro sebe Rex. V tom ho ale 
uslyšel malý ptáček letící nad dinosaurem. „Co se děje Rexi? Ty máš špatnou náladu? 
Pověz mi, co tě trápí.“ řekl ptáček. „Ale nic“, odpověděl Rex. „jen jsem provedl něco 
špatného a mám strach.“ „Rexi, pokud si něco provedl, musíš to říct kamarádům, oni ti 
pomůžou vše napravit.“ „A nebudou se na mě zlobit?“, zeptal se Rex. „Nebudou, proto 
jsou to kamarádi přeci“ odpověděl ptáček.

A tak Rex našel odvahu a šel o rozbitém obrázku říct svým kamarádům. „Omlouvám 
se kamarádi, můj ocásek to neudělal schválně… Když já se hrozně lekl a ocásek taky,“ 
vysvětloval Rexík ostatním. „Rexi, vždyť se nic neděje, to se může stát všem našim 
ocáskům.“ A tak se Rexovi ulevilo. Kamarádi mu pomohli opravit obrázek a moc se u toho 
nasmáli. Hned se mu zlepšila nálada. Zjistil totiž, že nic není tak hrozné, jak se zdá, když se 
můžeš svěřit svým nejbližším.                              

Magda Starzyczná





Chtěl bych vás seznámit s mým pátým a taky posledním netradičním sportem, který se nazývá Headis. 

Skládá se ze dvou slov Head – hlava a koncovky slova Tischtennis – stolní tenis. Byl vynalezen v roce 2006 

studentem Univerzity sportu René Wegnerem. Nápad vznikl na přírodním koupališti. Sousedící fotbalové 

hřiště bylo obsazené, tak vzal fotbalový míč a šel s kamarádem hlavičkovat na pingpongový stůl přes síťku. 

Díky tomu, že byl Headis zahrnut v roce 2008 do programu Univerzity sportu, se začal tento sport 

rozšiřovat po celém Německu a postupně i po celé Evropě. 

Headis se hraje u běžného pingpongového stolu a se „širokým“ (obvod při nafouknutí 50 cm) a 100 g 
těžkým speciálním gumovým míčkem. Pravidla jsou v podstatě jednoduchá. Dva hráči si o stůl pinkají 
míček mezi sebou a míčku se mohou dotýkat jenom hlavou. Stolu se však mohou dotknout jakoukoli 
částí těla. Podává se jako u stolního tenisu. Nejprve se musí míček dotknout stolu na polovině 
podávajícího a pak na druhé polovině. V případě, že se míček dotkne síťky nebo hrany stolu, jedná se o 
teč, podání se opakuje. Nemusí se podávat křížem. Nesmí se podávat z boku stolu a nad stolem. 
Povolena je hra z voleje. Míček odehraný jinou částí těla než hlavou není platný. Po každém odehraném 
míči se musíte dotknout země, než odpálíte další ránu. 

Sety se hrají do jedenácti bodů s výjimkou, že hráči musí vyhrát o dva body. Hry se rozhodují nejlepšími 
ze tří setů. Každý rok se koná 10 až 12 turnajů světového poháru. Hráči na turnajích nepoužívají svá 
běžná jména. Místo toho volí vtipná jména jako „Headi Potter“ nebo „Rolli der Schlächter“. Světový 
žebříček Headis se sestavuje podle výsledků turnajů Světového poháru v Headisu. Body se získávají podle 
umístění. Čím větší turnaj, tím více bodů hráči získají.

Tímto bych se s vámi chtěl rozloučit a doufám, že se vám moje sporty líbily. 

Jan Šindler 9.B



1. Kde jste pracoval, než jste přišel k nám na školu?
Mám těch povolání za sebou víc, ale učil jsem pět a půl roku na zvláštní škole a třináct let na 
gymnáziu. Kromě toho jsem pracoval i ve Stanici mladých turistů a přírodovědců. A další 
povolání jsem vykonával mimo pedagogickou odbornost. Před učením na této škole jsem 
pracoval jako revírník u Lesů ČR.
2. Kolik máte dětí a kolik jim je?
Mám čtyři děti, tři kluky a nejmladší dceru. Kluci mají 36, 34, a 25. Nejmladší dcera letos 
dokončila vysokou školu.
3. Jaké je vaše oblíbené jídlo a jakou máte rád kuchyni?
Rád vařím. Nejraději mám českou kuchyni a hotová jídla. Třeba svíčkovou.
4. Jaký předmět nejraději učíte?
Nejraději učím chemii.
5. Máte vysněnou destinaci, kam by jste se chtěl podívat? A jakou?
Chtěl bych se podívat do Řecka brzy na jaře, když je ještě zelené a kvetou tam cibuloviny.
6. Jak strávíte letošní prázdniny?
Letos pojedu na tábor vařit, pár týdnů stráví na chatě v lese a budu doma pracovat. A hlavně se 
chystat na příští školní rok.
7. Máte domácího mazlíčka? Pokud ano, chceme znát všechny detaily ;)
Mazlíčky už nemám. Měl jsem loveckého psa.
8. Odkud pocházíte?
Bydlím v Háji ve Slezsku - Lhotě. Žiji tam celý život.
9. Když byste vyhrál jackpot, jak byste s penězi naložil?
Je to hodně spekulativní otázka. Část bych rozdal dětem a manželce, za část bych si koupil lesík. 

Zbytek bych použil na pomoc potřebným a vytvořil si rezervu na důchod.
10. Máte nějaký koníček, kterému se věnujete ve volném čase?
Sportuji, věnuji se myslivosti a rád pracuji se dřevem.
11. Jaká je vaše oblíbená kniha?
Mám rád historické romány. Zejména ze středověku – knihy Kena Folleta, třeba Pilíře země.

Dita Nell Újezdská

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



Barvou roku 2022 se stal modrofialový 
odstín very peri, mezi trendy se ale 
objevují i palety modré a zelené. A 
samozřejmě také oblíbené pastelové 
barvy.

K jaru samozřejmě patří květy, a 
proto i letos jsou součástí trendů 

květinové vzory. Nemusíme se bát 
pestrých kombinací barev, ale zároveň si 

dejte pozor na to, aby outfit nebyl 
přeplácaný.

Držte se pravidla jednoho výrazného kusu 
oblečení, který pak jen vhodně doplníte 
ladícími jednobarevnými kousky.

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

JARNÍ A LETNÍ MÓDNÍ TRENDY ROKU 2022

K jarní a letní 
sezónu patří 
například 
zvonové kalhoty 
nebo “kapsáče“. 
Milovníci šatů 
můžou nosit 
pohodlné 
košilové šaty. 

A CO BOTY? 

Zde se pozornost dál upíná na různé druhy 

bot s masivnější podrážkou nebo 

platformou. Hitem jsou metalické, křiklavé 

barvy a šněrování. Pokud nic z toho není 

pro vás, klasikou kotníkových bot nebo 

světlých tenisek nic nezkazíte.



Propast Macocha a Punkevní jeskyně se nachází 
v Moravském krasu v Jihomoravském kraji v krasovém 
kaňonu Pustý žleb v oblasti Blansko. Propast Macocha 
je součástí nejdelšího jeskynního systému v České 
republice. 
Amatérská jeskyně leží v severní části Moravského 
krasu a je nejdelším jeskyním systémem v České 
republice - téměř 35 km. Jeskyně je tvořena Sloupsko-
šošůvskými jeskyněmi. Dnem propasti protéká říčka 
Punkva, která napájí dvě jezírka. Horní jezírko je 
hluboké přibližně 13 metrů a je vidět shora. Dolní 
jezírko je ukryto mezi skalami, takže není shora vidět, 
a jeho hloubka přesahuje 49 metrů .

Propast Macocha je hluboká více než 138,5 metrů a 
široká 76 metrů a je nejhlubší propastí v České 
republice, která vznikla zřícením stropu velké jeskyně.

Tereza Šmuková

Doba prohlídky: cca 60 minut. Délky 
tras: 1250 metrů (prohlídka s celou 
vodní plavbou)
Vstupné: dospělí 100 - 210 Kč

http://www.propast-macocha.cz/povest-macocha.html

Skalní mlýn 96
678 01 Blansko
Tel.:+420 516 410 024Tel.:+420 516 413 
575Email:info@caves.cz
www.propast-Macocha.cz

V nedaleké vesnici Vílémovice žil mladý sedlák Hálek. Jednoho dne jeho žena začala 
postonávat, chřadla, až jednoho dne zavřela oči navždy a nechala po sobě malého 
chlapce, sirotka. Za nějaký čas se sedlák znovu oženil, hospodářství vzkvétalo a sedlák 
se začal opět usmívat. A než se sešel rok s rokem, nové hospodyni se narodil 
chlapeček. To bylo radosti! Zato na Martina, na toho sirotka, přišly zlé časy. Ať dělal, 
co dělal, nic nebylo maceše po chuti, pořád jen hubovala. Inu proto na něj zanevřela, 
že právě on dostane celé hospodářství a její vlastní dítě nic. Sedlák si brzy všiml, že 
Martin se má u nové mámy zle. Tajně mu přilepšoval, ale nahlas si netroufal před 
ženou nic povědět, myslil si: „Nač dělat v chalupě rozbroje? Žena je pracovitá, 
pořádná, však se to nějak samo srovná.“
Jednou v létě jel hospodář do města na trh a mladšího synka vzal s sebou. Doma 
zůstala panímáma sama s Martinem. Řekla mu: „Víš co? V lese je plno jahod, 
vezmeme si hrnky a nasbíráme si jich.“Až najednou se dostali do míst, kam si málokdo 
z vesnice troufl. Černala se tu propast, až se tajil dech, a v té propasti se zelenalo 
jezero a o tom si lidé vykládali, že nemá dno. Selka i chlapec se zarazili a chtěli rychle 
odejít odtud pryč, tu si macecha všimla, že na srázu propasti roste jahodí a v něm se 
červenají jahody. Bleskla jí hlavou hrozná myšlenka. Rozhlédla se, jestli jsou v lese 
sami, a řekla Martinovi na oko laskavě: „Podívej se na ty pěkné jahody! Natrhej je, 
byla by to věčná škoda, nechat je být.“ Martin se bál, ale odepřít maceše, to si taky 
netroufal. Naklonil se nad okraj propasti a tu do něho selka strčila, až zavrávoral, pustil 
hrnek a padal do hlubiny. Macecha se otočila a prchala od propasti, ještě pořád 
slyšela, jak Martin vykřikl. Bloudila po lese, jako by ji někdo štval, a stále jasněji si 
uvědomovala, co provedla. Copak by jí to mohl někdo odpustit? Mohla by ještě 
spokojeně žít? Jako by ji nohy samy donesly znovu k propasti, zakryla si oči a skočila 
dolů. Sedlák se vrátil z města, vypřáhl koně a vůz dal do kolny. Přijde do jizby, ale v 
chalupě prázdno, pec studená, chlapec i žena někde pryč. Už zvonilo klekáni a oni 
pořád nikde a navíc se začalo mračit, chystalo se k bouřce. Šel se tedy optat k 
sousedům, kam šli. Už neměl doma stání, nečekal, sebral se a rovnou do lesa. Chodil 
křížem krážem, volal a poslouchal, všecko nadarmo. V tom se spustila divoká bouřka, 
vítr ohýbal stromy a hrom bil, jako by se nebe hroutilo. Poslouchal a zdálo se mu, jako 
by v tom rachocení slyšel slabý pláč. A přímo od propasti! Sebral všecku odvahu, lehl si 
nad sráz, naklonil se nad hlubinu a polekal se! Mnoho metrů pod ním visel na větvích 
borovice jeho Martin. Běžel zpátky do vesnice, svolal sousedy, pobrali provazy a 
žebříky a spěchali cestou necestou k propasti. Přišli ještě včas. Vytáhli Martina nahoru. 
Byl promoklý a odřený, místo řeči jen plakal. „Kde je máma,“ ptal se sedlák. Teď se 
teprve dověděli, jak Martin padl do propasti a jak zázračně se zachránil. A macecha? 
Na srázu propasti, na jednom křoví, co rostlo z jeho úbočí, našli šátek. Už si domysleli, 
co se stalo. Od těch dob se propasti říká Macocha. A za bouřlivých dnů, když se po lese 
honí vítr a bije hrom, bývá slyšet z propasti pláč. To prý v ní naříká nešťastná macecha 
...

http://www.propast-macocha.cz



Ahoj, tento článek bude o youtuberovi a streamerovi, který natáčí jak herní videa, 
tak i některá videa ze života. Snad se Vám bude tento článek líbit jdeme na otázky.

11)  Proč si začal s Youtubem a co tě k tomu 

vedlo ?
Začal jsem už dávno, někdy v roce 2010, kdy jsem si dělal 

videa pro zábavu a střih. Ze začátku pomáhal táta a 
ukazoval mi, jak na to, viz toto
video:https://www.youtube.com/watch?v=IQ2jORUhh8E
(jedno z prvních, co jsem kdy vydal).

2) Jak ses dokázal proslavit a jak dlouho ti to 
trvalo?
Dokázal jsem se proslavit až po několika letech, kdy jsem 
to začal brát seriózně a začal jsem natáčet aktivně (říjen
2018). Byl jsem po rozchodu a přišel jsem o spousty přátel, 
kvůli hádce s bývalou přítelkyní... Následně jsem začal tedy 
tvořit aktivně videa, ve kterých se mé publikum vidělo, a 
asi do tří měsíců jsem se tím mohl aktivně živit, protože 
jsem měl přibližně 2 000 000 zhlédnutí měsíčně.

3) Kdy si začal natáčet na youtube a 
streamovat na twitchi?
Na YouTube jsem začal natáčet jakž takž v roce 
2010 a na Twitchi jsem začal vysílat jen z 
důvodu smlouvy s Atlantis, nikdy mě tak moc 
samotné streamování nebralo a vždy jsem radši 
natáčel videa..

4) Jaký je tvůj největší sen na sociálních 
sítích?
Můj nejvtětší sen na sociálních sítích je asi 

udělat něco, co se lidem zapíše do paměti, a 
potom zmizet a žít normální život, protože do 
dnešního dne nemohu mít veřejný vztah, 
protože většinou si vždy najdu někoho, kdo dělá 
podobné věci jako já, viz YouTube, Twitch, 
TikTok a je extrémně nepříjemné držet ten 
vztah v tajnosti a nemít možnost se někam 
chodit bavit, aby nikdo nevěděl, že jsme spolu 
no... :D

5) Kdo byl nejslavnější člověk ktereho si 
potkal přes Fortnite?
Neslavnější člověk, kterého jsem potkal skrze 
Fortnite/svou tvorbu je EARTH – což je český 
interpret a momentálně i můj nejlepší kamarád.

6) Co děláš tak zajímavého, že míváš na Twitchi přes 100k 
sledujicich na streamu?
Nemyslím si, že dělám něco výjimečného nebo extra zajimavého, jen si 

myslím, že mám podobný humor jako mé publikum a do jisté míry se se 
mnou lidi ztotožňují, což vede k tomu, že je zajimá, co dělám, a sledují mé 
videa nebo streamy.

7) Jaký to je být v teamu Sampi a co to pro tebe znamená?
Být v týmu Sampi je fajn, jen je to strašně moc stressu a práce navíc, lidi si 
totiž neuvědomují, že to je jen hraní her, ale i vymýšlení nápadů, často 
řešení, co kdo bude v tom týmu dělat a kde kdy musíte být, je to něco jako 
práce a je to tedy asi primárně motivace si dávat pozor, co dělám, abych 
nepokazil jméno týmu...

8) Máš v plánu jít pryč z teamu Sampi a posunout se výš?
Jelikož jsem už prostřídal spousty různých týmu, ať už zahraniční jako 
"Atlantis„, nebo české týmu, viz „Esuba„ a „Sampi" atd., tak si momentálně 
plánuji dát pauzu, alespoň chvíli na léto, jelikož kdybych byl v týmu, tak 
moc nemohu cestovat, jelikož mi může vedení kdykoliv zavolat a říct, že 
mě potřebují a tohle léto chci trochu více věnovat sám sobě a nemít žádný 
stres. Jinak posunout se výš určitě plánuji, do příštího týmu bych chtěl jít 
jako samotný manažer týmu, jelikož si myslím, že za těch pár let jsem dost 
zkušeností nabral a mám co předat dál.

Tak tohle je pro tento článek vše. Snad se Vám líbil a děkuji za přečtení :D
Gabriela Blahutová a Tereza Vychodilová
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https://www.youtube.com/watch?v=IQ2jORUhh8E


Zábavné centra v Evropě – prázdninový tip

SKYLING PARK – 60 atrakcí v Bavorském Bad Wörishofenu, nejvyšší 
loopingová horská dráha na světě, obří raftingové dráhy a spousta dalších.

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

Kdo se baví, nezlobí.

ENRGYLANDIA (Polsko)
Největší zábavní park – Lunapark v polském 
Zatoru. Najdou zde své malí i velcí, včetně 
extrémních atrakcí pro odvážné. Vodní svět, 
dračí hrad a spousta interaktivních her jen 
kousek od nás.

GARDALAND – italský vodní svět poblíž města Verony. Velké horské dráhy a vedle 
obrovská mořská akvária. Patří mezi 5 nejlepších zábavních parků na světě.

https://energylandia.pl/cs/o-nas/o-energylandii/



Zdá se vám nadpis v rozporu se vším, co jste do teď slyšeli 
kolem sebe, kdy se tvrdí, jak počítačové hry negativně ovlivňují 
děti i mládež? Já byl také překvapen, když jsem narazil asi na 
nejobsáhlejší studii publikovanou v Nature Scientific Reports (The 
impact of digital media on children’s intelligence while controlling 
for genetic differences in cognition and socioeconomic 
background) o hrách a jejich vlivu na inteligenci dětí.

Tato studie velmi přesvědčivě ukazuje, že hraní her má 
pozitivní vliv na dětskou inteligenci. Dlouhodobé měření ukázalo, 
že děti, které hrály více her, zaznamenaly po dvou letech největší 
nárůst inteligence. Abychom ale pochopili, čím je tato studie 
důležitá, musíme se na ni podívat v celkových souvislostech. 
Videohry jsou totiž v hledáčku vědců už dlouho.

Počítačové hry jsou – nejen mezi rodiči, kterých se to týká –
sporným tématem už desítky let. Obecně se tvrdí, že hraní her 
sebou nese spoustu negativních důsledků jak po fyzické, tak po 
psychické stránce. Je však nutné říci, že takovéto závěry 
v počátcích nebyly vědecky podložené, než se objevily první 
studie, kterých bylo hodně. 

ZVYŠUJÍ POČÍTAČOVÉ HRY 

INTELIGENCI ?
Musíme si uvědomit, že za čtyřicet let se počítačové hry 

přesunuly z arkádové herny do obýváku, do dětského pokoje a na 
obrazovky chytrých telefonů. Staly se opravdu všudypřítomnými. 
Podle statistik hraje občas počítačové hry až 91 % dětí. 
Nejnáruživější hráči pak tráví hrami mnoho hodin denně. 
Psychologové doporučují rodičům, aby malé děti do pěti let 
nepouštěli k obrazovce pokud možno vůbec, rozhodně ne přes 60 
minut denně. Realita je ale úplně jiná. Už dvouleté děti tráví před 
obrazovkou asi dvojnásobek doporučeného času. A děti, kterým je 
deset let, se na různé obrazovky dívají v průměru přes tři hodiny 
denně. Nepočítá se v to čas strávený studiem nebo domácími 
úkoly. Není divu, že taková změna dělá starosti i některým 
lékařům. Obávají se toho, že počítačové hry a sledování obrazovky 
vedou k poruchám pozornosti nebo závislosti. Na druhou stranu 
jsou zde experimenty ukazující na možnosti her naučit děti lépe 
číst, lépe se učit a lépe se orientovat v prostoru.

U podobných studií, které se snaží popsat nějaké 
dlouhodobé vlivy na chování, je ale vždy poměrně obtížné odlišit 
příčinu od následku. Jenom proto, že nějaká skupina dětí často 
hraje počítačové hry a zároveň lépe čte, přece nemůžeme říci, že 
za to vděčí hrám. Třeba za to vděčí bohatým rodičům, kteří mají 
prostředky na nadstandardní vzdělávání i na drahou elektroniku. 
Nebo za to vděčí genům, které jim dávají náskok ve čtení i v hraní?



Hraní her má samozřejmě i svá rizika
Hraní her ale samozřejmě není bez výjimky jen pozitivní záležitost. Hned 

první problém, který se může naskytnout, je dopamin. Respektive jeho následná 
absence. Dopamin je látka, která přirozeně vzniká v mozku a funguje jako 
neuropřenašeč. Hraje zásadní roli ve vzniku motivace, emocí, ale hlavně v systému 
potěšení a „odměn“. Zjednodušeně řečeno, vzbuzuje příjemné pocity v reakci na 
některé aktivity. Typickým příkladem je, když se nám povede splnit složitý úkol, čímž 
se nás mozek snaží motivovat takové úkoly plnit. Dopaminová reakce se pak může v 
běžném životě snižovat, protože onen soustavný nával dopaminu z úspěšného 
plnění úkolů během hraní her je jednoduše příliš vysoký a mozek si na něj začne 
zvykat. Člověk pak může mít problém soustředit se na „nudné“ úkoly, které takovou 
odezvu nevyvolají, a vrací se ke hrám, protože ostatní aktivity nevzbuzují tak velké 
potěšení.

Poruchy způsobené hraním her postihují jen malou část lidí, kteří se věnují 
digitálním hrám. Hráči by si však měli všímat množství času, které věnují herním 
aktivitám, zejména pokud je to na úkor ostatních každodenních činností nebo má 
jejich hraní dopad na jejich fyzický a psychický stav. 

V podstatě tedy lze říct, že hry můžou ovlivnit kognitivní schopnosti jak 
pozitivně, tak negativně. Záleží z velké části na tom, jak se k nim člověk sám postaví. 
Více a více probádaným faktem se ale stává role hraní v aktivním učení. Hry totiž 
mohou být v mnoha ohledech vnímány jako trénink řešení situací, k jejichž řešení by 
se nikdo z nás za normálních okolností vůbec nedostal. Ať už jde o simulace soubojů 
vyžadující rychlé reakce, nebo třeba komplexní plánování stavby města a všeho, co s 
takovou činností souvisí. 

Překvapivé výsledky pro hráče her
Jaké jsou tedy výsledky po odfiltrování všech těchto faktorů? Překvapivě 

vysoké. Nejvyšší naměřenou změnu vědci pozorují u náruživých hráčů her. U dětí, 
které hrály hry nadprůměrnou dobu, došlo k nárůstu IQ přibližně o 2,5 bodu oproti 
zbytku skupiny. A čím více času hrami trávily, tím větší byl nárůst. Dlouhodobé a 
systematické sledování pozitivního vlivu hraní na změnu inteligence tak prokázalo, že 
děti, které hrály více her, zaznamenaly po dvou letech největší nárůst inteligence. 
Zde je dobré zmínit, že IQ, neboli inteligenční kvocient, nepokrývá všechny 
intelektuální schopnosti člověka, ale jde o standardizovaný výpočet určitého odhadu 

inteligence, o jehož přesnosti se dodnes vedou debaty..

A co aktivní sledování videa?
Menší, ale stále zaznamenatelný 

nárůst inteligenčního kvocientu o 1,8 bodu 
IQ vědci naměřili i u dětí, které intenzivně 
sledovaly různá videa. To bylo pro vědce 
překvapivé. Dosud totiž studie ukazovaly 
spíše negativní dopady nadměrného 
sledování videí.

Vědci spekulují, že v tomto případě 
záleží na typu obsahu: „K nárůstu znalostí a 
kognitivních schopností u dětí by 
pravděpodobně mohlo dojít proto, že 
konzumace televizních a online videí vede k 
celkově lepšímu přístupu k informacím. 
Vzdělávací videa jsou kvalitnější, lépe 
přizpůsobená dětem a svůj vliv má i lepší 
technické porozumění díky možnostem 
aktivní navigace v digitálním obsahu.“

Na závěr vědci upozorňují, že 
přestože se pokusili co nejlépe odfiltrovat 
různé externí vlivy, také jejich studie má svá 
omezení. Především je prováděná na 
americké populaci a ta samozřejmě má své 
odlišnosti od dětí v ostatních zemích. Pak je 
tu již zmíněný problém se sběrem dat o 
hraní her a sledování videí. Šlo o zpětný 
záznam, nikoli o měření reálného chování. 
A nejsou ani odlišeny různé typy her a 
různé typy videí. Různé žánry her mají 
přitom různé vlivy na kognitivní schopnosti 
hráčů. 

Vliv prostředí a genetiky
Právě takovéto nejasnosti chce 

rozlousknout již zmíněná studie publikovaná v 
Nature Scientific Reports. Jak se vědci vypořádali 
s odlišením vlivu her od dalších možných vlivů? 
Poměrně unikátním způsobem. O všech 9 855 
dětech měli k dispozici nejen inteligenční testy a 
informace o konzumovaných médiích. Výzkumníci 
využili již existujícího výzkumu s názvem ABCD 
(Adolescent Brain Cognitive Development). V 
rámci ABCD studie už jsou o těchto dětech 
sesbírány informace jako je socioekonomická 
situace nebo dokonce detaily o genetické výbavě.

Autoři do studie zařadili také tzv. 
„polygenní skóre“, které (zjednodušeně řečeno) 
popisuje genetické a hlavně dědičné vlivy na 
kognitivní (poznávací) schopnosti dítěte. To 
poskytlo studii mnohem větší statistickou sílu, 
než měly předchozí studie na téma videoher, 
které těmito nástroji nedisponovaly. Je to 
důležité, protože inteligence, vzdělání a další 
kognitivní schopnosti jsou vysoce dědičné. Pokud 
tyto genetické předpoklady nejsou zohledněny, 
zkreslovalo by to dopad času stráveného u 
obrazovky na inteligenci dětí. Například děti s 
určitou genetickou výbavou mohou být 
náchylnější ke sledování televize a nezávisle na 
tom mít i větší sklony k problémům s učením.

Václav Pavlík

https://www.nature.com/articles/s41598-022-11341-2

https://www.nature.com/articles/s41598-022-11341-2


Na jižním pobřeží Chile asi 100 
kilometrů od hlavního města 
Santiaga se nachází největší bazén 
světa, který měří kilometr na 
délku a je hluboký 35 metrů.

Největší aquapark na světě 
je čínský vodní svět, který 
má 400 tisíc m², vodní 
plochy je tu 100 tisíc m² a 
najdete tu ty nejmodernější 
atrakce.

Nejvýše položený bázen 
Aura Skypool se nachází  ve 
výšce 200 metrů v 50. patře 
Palm Tower. Nabízí 
návštěvníkům neuvěřitelné 
výhledy na ikonické 
panorama Dubaje.

Nejhlubší bazén světa s 
názvem Deep Dive Dubai má 
hloubku 60 metrů a je v něm 
14,6 milionů litrů vody. 
Šestkrát více než v 
olympijských bazénech.

Podle odhadů má v Česku 
zahradní bazén asi 198 tisíc rodin. 
V České republice je na obyvatele 
víc bazénů než v Německu.

K napuštění takového 
zahradního bazénu je zapotřebí 
asi 3000 – 20 000 litrů vody.

Všichni se už těší, až 
se budou moct 

pořádně zchladit …

Víte že …

Alex Valenta





V pracovních činnostech jsme si 
vyzkoušeli roli zahradního 
architekta a zkoušeli jsme 

navrhnout svou zahradu, to by 
se jednou mohlo hodit. 



1. SKOK PADÁKEM

2. LÁZNĚ

3. TEREŇÁK

4. MLČET

5. PIVO

6. TĚLOCVIK

7. CHILLI

8. KÁVA

9. NA HORÁCH

10. BRUNETKY

11. POČÍTAČ

12. TEPLO

13. BANÍK OSTRAVA

14. SLADKÉ

David 

Pokluda
Ivan 

Jurčík

1 Čemu byste dal přednost? Skoku padákem, nebo potápění do hloubky?

2. Láká vás více aquapark, nebo lázně?  

3. Projel byste se raději sporťákem, nebo tereňákem?

4. Po dobu 24 hodin byste raději stále mlčel, nebo stále mluvil?

5. Dáte si raději pivo, nebo po štamprli?

6. Kterou aprobaci raději učíte? Tělocvik, nebo tu druhou (matematika/fyzika)?

7. Která příchuť vám více vyhovuje, klasika slaná, nebo pálivé (chilli)?

8. Dáváte přednost kávě, nebo čaji?

9. Pro dovolenou si zvolíte raději hory, nebo moře?

10. Z žen se vám víc líbí brunetky, nebo blondýnky? 

11. Pracujete raději s mobilem, nebo s počítačem

12. Preferujete raději chladnější počasí, nebo teplo?

13. Měl-li byste si vybrat, zda fandit Baníku Ostrava, nebo Slávii Praha, komu?

14. Čím častěji zhřešíte sladkostmi, nebo slaným zobáním?

1. SKOK PADÁKEM

2. LÁZNĚ

3. TEREŇÁK

4. MLČET

5. PIVO

6. TĚLOCVIK

7. CHILLI

8. ČAJ

9. U MOŘE

10. BRUNETKY

11. POČÍTAČ

12. TEPLO

13. BANÍK OSTRAVA

14. SLANÉ



Jak dlouho se věnuješ zpěvu?
Od malička, zpívala jsem si doma 
jenom tak a tento rok jsem začala 
chodit do školního sboru.

Kde jsi všude byla? Vyhrála jsi něco?
Zpívala jsem na pár pěveckých 
soutěžích a vyhrála jsem talentovou 
soutěž na školním plese. 

Jaky je tvůj vzor? 
Amy Winehouse a Bilie Eilish 

Co děláš mimo zpěv? 
Tančím se svoji skupinou v Orlové TK TO BE 
CONTINUED se kterou jsme úspěšní.

Děkujeme za rozhovor a po prázdninách budeme hledat další talenty na naší škole.                                               Klára Bacharová za 9.A

Co jste vyhráli? 
Za tento rok 1× první místo, 2× druhé místo a 
2× třetí místo, akorát za tuto sezónu nebylo 
tolik soutěži jak obvykle.



Ještě nakonec jméno našeho záhadného učitele.
Tajnou učitelkou se stává Leona Hrochová

Tak už jsou tady, ty toužebně očekávané prázdniny. Přejeme všem vydařené, 
dobrodružstvím a zážitky nabité tábory i dovolené. Příjemně strávené chvíle s 

rodinou i kamarády. A hlavně odpočinek od učení, písemek a zkoušení.

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. Také se těšíme na nové kolegy a kolegyně 
reportérky v dalším školním roce. Tímto se i Zrcadlo 

loučí s reportéry 9. ročníků a přejeme mnoho 
úspěchu v další etapě života. Děkujeme.

Napište nám: zrcadlo@zsrychvald.cz
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