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Milí čtenáři,
Zdraví vás redakce časopisu Zrcadlo. 

Začínáme podzimním číslem v tomto školním roce 2022/23. Noví redaktoři vás provedou svými články, které 
pobaví i poradí. V minulém roce  jsme s heslem „nezastavujem“ opravdu  nezastavili a v tomto školním roce 

bychom to mohli i pěkně rozjet ☺.
A co jsme pro vás do říjnového vydání připravili?



STARŠÍ ŽÁCI
STARŠÍ ŽÁKYNĚ

MLADŠÍ ŽÁCI MLADŠÍ ŽÁKYNĚV letošním roce si rekordní počet našich žáků odskočil od 
školních lavic do tělocvičny ke stolnímu tenisu.
V odpoledních hodinách v rámci školního kola přišlo poměřit 
síly celkem 19 chlapců a dívek mladších a  23 starších žáků a
žákyň. Vítězové nakonec obdrželi originální medaile i sladkou 
odměnou.

Vítězové jednotlivých kategorií:
Mladší žáci (chlapci 6. – 7. tříd):
1. Kolek D. – 6. C
2. Sklárčík K. – 7. B
3. Česelka D. – 7. C
Starší žáci (chlapci 8. – 9. tříd):
1. Sukhoivan I. – 9. B
2. Baláž E. – 9. C
3. M´Barki A. – 9. B
Mladší žákyně (dívky 6. – 7. tříd):
1. Kolková K – 6. C
2. Pulcerová K. – 7. C
3. Ševčíková A. – 7. B
Starší žákyně (dívky 8. – 9. tříd):
1. Nadkanská K. – 9. A
2. Ďuránová I. – 9. A
3. Vychodilová T. – 8. B

David Pokluda



Novinkou se stal nový kurz určený pro šesté ročníky. Cílem kurzu je děti 
vést ke sportovním aktivitám a ukázat, že sport může zlepšovat vztahy 
mezi sebou a vzájemně se poznat.  
Děti soutěžily v různých sportovních hrách – tradičních i  netradičních, v 
přírodních podmínkách soběšovického areálu Přístav. Absolvovaly 
všeobecnou průpravu pro bezpečný pohyb ve vodě, kde si vyzkoušely jízdu 
na šlapadlech, kánoích i paddleboardech. Nechyběly ani večerní programy 
plné společenských her, včetně bowlingu. 



V úterý 27. září jsme s naší třídou jeli na Českou poštu v Ostravě. Budova pošty byla 
hodně velká, a tak jsme se vydali na exkurzi. Nejdříve jsme vyšli několik schodů, až jsme 
se dostali do místnosti, kde se třídí listovní zásilky. Měli tam i obrovskou váhu na vážení 
listovních zásilek. Paní, co nás poštou prováděla říkala, že unese zhruba 700 kg. Chtěli 
jsme si to zkusit, a tak se někteří z nás na váhu postavili a vážili jsme asi 830 kg. V další 
trošku stísněnější místnosti se nacházel další třídící stroj, na jehož jméno už si bohužel 
nevzpomenu. Ale prý je jediný v České republice. Pak nám paní popsala, jak se listovní 
zásilky třídí a dovážejí do schránek. Dostalo se i na balíkové zásilky a to mě bavilo ze všeho 
nejvíce. Ukazovali nám velký, různě zatočený pás s asi padesáti skluzavkami, na kterém se 
balíkové zásilky třídí. Pán dal balíček na pás a ten vyjel nahoru, kde si stroj přečetl čárový 
kód a poslal jej dále po páse. Balíčky pak sjely po některé ze skluzavek roztříděné do 
jednotlivých klecí. Když byly klece plné, naložil je pošťák do vozu a odvezl k vám domů. Na 
oběd jsme si pak zašli do KFC. Někteří z nás navštívili Britské centrum, a pak jsme jeli 
domů.



Halloween si většinou spojujeme s Amerikou. Tento svátek je původně starý keltský zvyk. Slavil se v 

noci z 31. října na 1. listopadu a byl pomyslnou hranicí mezi létem a zimou. Byl to keltský nový rok. Lidé 

věřili, že této noci se duše mrtvých vracejí domů, proto jim svítili lucernami z dýní na cestu. Věřili, že i 

živí mohou navštívit podsvětí. Proto se také prostíralo u večeře pro zesnulé a čekalo se, že přijdou.

Halloween je svátek, který slaví většinou děti. Oblékají se do nejrůznějších strašidelných kostýmů. Chodí od 

domu k domu a dostávají sladkosti. Svátek se slaví hlavně v anglicky mluvících zemích: USA, Kanadě, Velké 

Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu.

V Čechách si začátkem listopadu připomínáme Dušičky, svátek k uctění památky zesnulých. Tradičními znaky 

Halloweenu jsou speciálně vyřezávané dýně se svíčkou uvnitř, čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, 

příšery, kostlivci atd. Typickými barvami jsou černá a oranžová.

Co se týká tradičních Halloweenských her, vracíme se až do dob Keltů, kdy 

slavnosti byly více zaměřené na oslavu kolem žní. Důležitou roli při většině her 

hrají jablka. Lovení jablek Necháme plavat jablka ve velké kádi s vodou. Cílem 

této hry je uchopit jedno z jablek a vyndat ho ven pouze za pomoci úst. Ruce 

musí být drženy za zády hráče Podávání jablek Seřadíme děti do dvou řad, v 

každé řadě musí být stejný počet dětí. Děti musí přemístit jablko osobě za 

sebou za pomoci pouze brady. Jestliže někomu jablko upadne, musí tým začít 

od začátku od první osoby. Loupání jablka Každé dítě si vezme jablko, nůž na 

ovoce a talíř. Poté musí oloupat své jablko. Vyhrává ten, kdo bude mít nejdelší 

a nejužší slupku.         Magdaléna Starzyczná , 7. A



Co učíte na naší škole?
Tělesnou výchovu 6. třídy a německý jazyk třídy7,8,9.

V jaké škole jste učila?
Učila jsem profesní kvalifikace ve vzdělávacím středisku

Kolik je vám let ?
49

Máte přítele ?
Ano, mám  přítele. Je to moje osudová láska.

Máte děti ?
Ano, mám syna 31 let.

Jaká je vaše oblíbená barva ?
Mám jich více – nejvíc červená, růžová, zelená

Jaký je váš oblíbený film ?
Vzkaz v láhvi..

Vaše moto ?
Úsměv na tváři, slunce na duši.

Jaké koníčky máte ?
Snoubení vín s gastronomii, bylinkářka z duchem čarodějky

V kolik hodin trávíte ve škole ?
Asi kolem 7 hodin, hodně ☺

Co chcete říct na závěr ?
Buďme k sobě milí, vždyť jsme tu malou chvíli.

Julie Peterková

https://www.vinomapa.cz/gastronomie-a-vino/

GASTRONOMIE - nauka o vztahu 
kultury a potravy s dopadem na 
pohodu a zdraví organismu. Prostě  aby 
to bylo dobré, pěkné a zdravé.



Samozřejmě nemusíte utrácet a jen si zahrát s kámoši, nebo jen tak sami. 

Výběr je z několika modu:  battle royal, areny, nebo rankedy.

1. areny - jsou dobré na rozehrání a seznámení s hrou

2. battle royall - je game mod,  ve kterém se rozvijí váš skin

3. rankedy - podle mě je zatím nejtěžší variantou

Apex legends je free to play hra, tedy počítačová hra, která je zdarma ke stažení. Platíte však za vylepšení 

hráče a jeho zbraní - skiny. Hra má několik legend, ze kterých si vybíráte.  Jedná se o klasickou střílečku 

pro více hráčů. Máte na výběr až ze 60 postav.  Já sám osobně hraji octane neboli demon speed dardevil. 

Mám docela dost skinu, které nelze normálně získat, ale musíte si je koupit.  Jeden z nich je octane 

arachnoid rush (obrázek níže), který je v hodnotě cca 600 Kč. 

Karel Jelen, 7.A

Ve světě zasažené válkou a chaosem se odehrává příběh. Příběh vítězů a příběh poražených. 



Ahojte , Vítáme vás v našem hudebním okénku.
Já se jmenuji Emma a můj parťák se jmenuje David. Jsme žáci 7.A a máme rádi vše, co se týká hudby.

Myslíme, že jsme dobrá dvojka, 
aby jsme vás provedli světem hudby 

(i s neoblíbené hudby dokážeme udělat oblíbenou)

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU LEONOU 
HROCHOVOU
Jak dlouho se věnujete hudbě???
Hudbě se věnuji už od svých 5let, když jsem začala zpívat v 

ZUŠ Rychvald, kde jsem taky chodila na klavír.
Kdy jste se přidala ke své kapele???
Ke své kapele jsem se přidala ve svých 16 letech a zpívala s 
kapelou Flash, ale teď aktuálně zpívám s místní partou 
zpěváků a ve volném čase si také ráda zazpívám akustické 
duo
Jak dlouho učíte hudební výchovu??

Hudební výchovu učím přibližně 20 let. Od té doby, co učím 
na této škole.  
Jaký je váš nejoblíbenější žánr a jaký zpíváte???
Můj nejoblíbenější žánr je rock a jazz a zpívám i jazz, rock, 
pop a podobně, kromě hip hopu.
Na jaký nastroj hrajete??
Hraji na kytaru, ukulele a klavír.

děkujeme vám za rozhovor :)     

CO JE NOVÉHO VE 
SVĚTĚ HUDBY

Nedávno se vyhlašovaly ceny 
Thálie a jednu z nich získala 
ostravská muzikálová 
zpěvačka Hana Fialová

Hana Fialova je zpěvačka a 
herečka, která hraje v mnoha 
muzikálech - jako třeba 
KOČKY, EDITH, MARLENE a 
mnoho dalšího.

NOVÉ MUZIKÁLY

WEST SIDE STORY
PRODUCENTI : oba muzikály 
se hrají v divadle Jiřího 
Myrona.
POHÁDKA O BÍDNÉM 
HAVÍŘI : hraje se v divadle 12 
a režíruje ji Juraj Čierník
Nová opera
DÍTĚ A KOUZLA  - opět od 
Juraje Černíka v divadle 12.

NOVÉ PÍSNIČKY

Lucie Bílá a Jan Bendig  
Jednu malou chvíli

Tereza Mašková
Dívej se na mě

RAEGO  feat. Natálie 
Grossová

Ledová zeď´

Emma Krobotová a David Blejchař



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

Pro podzimní oblečení roku 
2022 je nejlepší barvou tmavá i 

světle hnědá, béžová a různé 
odstíny zelené.

Oblíbené a trendy jsou hodně 
velké a vytahané mikiny i trička. 
Většinou bez jakýchkoliv nápisů 
a v neutrálních barvách, jako je 

hnědá, šedá a černá.

Na dolní část těla jsou oblíbené 
volné kalhoty nebo rifle.

Doplňky jsou velmi oblíbené a 
módní. Tady máte volnou ruku, 
jak celý outfit nakombinujete. 

Doplňky v barvách stříbrné, 
zlaté i barevné. Volte prstýnky, 

řetízky, náramky i různý 
piersing.

Zajímavé téma jsou i boty. Pro 
letošní rok letí obyčejné tenisky. 

Opět v barvách dle libosti, 
nejlépe sladěné s doplňky. 

Značka přidává styl, takže Nike, 
Converse….. neuškodí.

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


Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou 
jedinečný jeskynní systém evropského 
významu vzniklý současným působením 
vody ze vzduchu a teplých minerálních vod.  
Ty vystupují z velkých hloubek 
vápencových skal. 

Veřejnosti byly zpřístupněny v roce 1926.

Jsou to nejteplejší jeskyně v České 
republice s celoroční stálou teplotou 14°C. 

Unikátní výzdobu v jeskyni tvoří minerál aragonit. 
Jeskyně tvoří složitý komplex chodeb, dómů, komínů a puklin 
v několika výškových úrovních.
Jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi hydrotermálního 
původu v ČR. 
V roce 2003 byly jeskyně vyhlášeny národní přírodní 
památkou. 

Návštěvní okruh je dlouhý 375 m 
a prohlídka trvá cca 50 minut.

Otevírací doba víkend:
září – po zavřeno, út – ne 9:00 – 16:00
říjen – po zavřeno, út – ne 9:00 – 16:00
listopad, prosinec – otevřeno po dohodě
leden – zavřeno
únor, březen – po – pá v 10:00 a 14:00, víkend zavřeno
duben – srpen – po zavřeno, út – ne 9:00 – 16:00

Klaudie Pulcerová 7. Chttps://www.caves.cz/jeskyne/zbrasovske-aragonitove-jeskyne/cenik/36?_action=modal



Recept: César salát

• Vařené těstoviny – vrtulky
• Římský salát
• Rajče
• Salátová okurka
• Dressing (dle chuti)
• Sýr 
• Na prudko opečené kuřecí prso
• Krutony z bagetky dozlatova 

usmažené

Natrhaný salát, nakrájenou zeleninu, 
těstoviny a sýr dáme do misky a 
promícháme s dressingem. Přidáme 
na kousky nakrájené kuřecí prso a 
navrch nasypeme krutony. 
Dobrou chuť 

7.A



mrakodrapy

BURJ KHALIFA
Nejvyšší mrakodrap na světě s výškou 828 metrů se nalézá na 
Arabském poloostrově ve Spojených Arabských Emirátech a 
konkrétně v Dubaji. Budova má 163 pater. 
Za zhruba 2000 Kč se můžete podívat z vyhlídky vysoké 555 
metrů nad zemí. Na stavbě se podílela i naše pardubická firma. 
Pořádají se zde nejkrásnější ohňostroje na světě.
Najdete zde na 700 bytů, 500 kanceláří, 57 výtahů a 24 438 
oken.

www.planetacestovani.cz/nejvyssi-budova-sveta-mrakodrap-na-svete/atar

SHANGHAJ TOWER
Na druhém místě je téměř o 200 metrů menší, s výškou 632 
metrů čínská budova v Šanghaji se 128 patry. Spirálově stočená 
budova vyniká svými ekologickými patenty a má nejrychlejší 
výtah světa.

ABRAJ AL BAIT TOWER
Opět stavba arabských šejků v Saudské Arábii. „Megahotel“ měří 
601 metrů a se 120 patry se řadí na třetí místo. Najdeme ho v 
posvátném městě Mekka. Je to symbol islámu. Očekává se, že v 
nejbližší době Saudská Arábie obsadí první příčku, neboť její 
nová stavba má překonat kilometrovou hranici, tak uvidíme.



1. Najdi si taneční skupinu.

2. Neboj se zatančit před lidmi.

3. Tanec má různé styly, například hip hop, jazz, moderna, tango, mažoretky, balet atd.

4. V taneční skupině tě naučí spoustu nových tanečních prvků – skoky, akrobacii, rovnováhu, piruety, 

baletní pozice a hlavně hodně trpělivosti a každodenního tréninku.

5. Doporučuji taneční skupinu Radost a Impuls Bohumín, které jsou podle mě i nejúspěšnější tanečními 

skupinami v ČR. Nabízí také tanečníkům akrobacii, balet a workshopy.

6. Ti nejlepší se pak mohou zúčastnit soutěží v tanci nejen v ČR, ale také v zahraničí.

Ráda bych se s 
těmi, kteří by také 
chtěli začít tančit, 

podělila o své 
zkušenosti.

Tanec je umění, sport i relaxace. Zlepšuje se motorika, vnímání prostoru a 

rytmu. Vylepšuje fyzickou kondici, napomáhá držet váhu, posiluje svalstvo, 
zlepšuje držení těla a rovnováhu. Učením se zlepšuje paměť, rozvíjí kreativita a 

sebepoznávání. Navazují se vztahy a komunikace s ostatními tanečníky. Tanec má 
blahodárné účinky na stres. Uvolňuje napětí a  zvyšuje sebevědomí. 

Julie Danečková

Ahoj, jmenuji se Julie a tanec je pro mě 

celý svět. Tančím od 4 let. Chodím do 
skupiny Radost a Impuls, kde mám svou 
taneční skupinu s názvem XXL. Naším 

hlavním tanečním stylem je show a tanci se 
věnuji skoro denně. Za mou již 8letou 

taneční praxi jsem se zúčastnila spousty 
přehlídek a soutěží, jak v ČR, tak i v 

zahraničí. Cením si například vítězství na 
Czech dance master, na taneční soutěži v 

Polsku, nebo pěkné umístění v IDO v 
Makedonii.



Už dříve se ukázalo, že děti, které častěji pijí slazené nápoje, 

také častěji kouří, opíjejí se nebo užívají marihuanu. Podobné je 

to u energetických nápojů.

Děti, které pravidelně pijí energetické nápoje, zároveň 

pravidelně kouří.

V některých zemích probíhají vášnivé debaty o regulaci či 

zákazu prodeje energetických nápojů, v Česku také, měly by být 

jen na občanku od 18 let, stejně, jako alkohol.

Prodej energetických nápojů nezletilým dětem byl poprvé 

zakázán v Litvě, následovalo Lotyšsko. Nyní tato diskuze 

probíhá v Německu a Velké Británii.

Energetické nápoje nejsou určeny dětem, na obalech to označují 

a navíc nad rámec zákona uvádí, aby se konzumovaly 

přiměřeně.

Dostatek ovoce, aktivní pobyt 
venku a sport je řešení, jak mít 

dostatek energie i bez 
„energeťáku“.

Dita Nell Újezdská, 7.A



Rozhovor s

1. Kterou třídu máte nejraději? - Nechci odpovídat
2. Proč jste se rozhodl učit na naší škole? - Lepší pracovní podmínky

3. Kde nejdál jste byl a jak se vám tam líbilo? - Nový Zéland, krásné místo, zajímavá pracovní zkušenost
4. Cvičíte nebo chodíte na nějaký sport? – Ano, cvičím a chodím na crossfit

5. Máte přítele/přítelkyni? - Nechci odpovídat
6. Máte raději kluky nebo holky z naší třídy 8.C - Nechci odpovídat

7. Kolik dáte nejvíce kliků? - Přes 50, možná víc
8. Ronaldo nebo Messi? - Messi

9. Patří ananas na pizzu? - ano určitě patří
10. Máte raději psa nebo kočky a jakou rasu? – Psy - Německého ovčáka

11. Děláte nějaký sport? – Ano, dělám cyklistiku
12. Marvel nebo DC? - DC

13. Co by jste nejspíše dělal kdybyste nebyl učitelem? - Prodával banány
14. Jak se dnes máte? - Skvěle

Janem

Zvonařem



Rozhovor s

1. Kterou třídu máte nejraději? - Všechny jsou v pohodě
2. Proč jste se rozhodl učit na naší škole? - Chtěl jsem učit v menším městě

3. Kde nejdál jste byl a jak se vám tam líbilo? – Londýn, byl jsem tam pracovně, ale moc jsem si to tam neužil. Jinak super 
město a krásná kultura

4. Cvičíte nebo chodíte na nějaký sport? - Snažím se, ale někdy to nevyjde, mám rád běhání.
5. Máte přítele/přítelkyni? –Ano,  přítelkyni

6. Máte raději kluky nebo holky z naší třídy 8.C - Kluky
7. Kolik dáte nejvíce kliků? Kolem dvaceti, když se snažím, klidně i víc

8. Ronaldo nebo Messi? - Fotbal nesleduji, ale kdybych si měl vybrat, tak Messi
9. Patří ananas na pizzu? - Ano patří, ale ne v Itálii

10. Máte raději psa nebo kočky a jakou rasu? - Kočku Britskou
11. Co děláte ve svém volném čase? – Sebevzdělávání, snowboard, lyžování, běhání

12. Marvel nebo DC? - Marvel
13. Co by jste nejspíše dělal, kdybyste nebyl učitelem? – Byl bych vědec

14. Jak se dnes máte? - mám se skvěle

Robertem 

Pfitznerem

Ondřej Trčka a Ondřej Richter  8. C



JAK SISPRÁVNĚVYBRATSTŘEDNÍŠKOLU?
1. Důležité je poznat sám sebe            2. Poznávání různých profesí 

a) Co rád/a dělá?                                                                                                     Měl byl o něm popřemýšlet:

b) Co se mu/jí daří?                                                                                               a) Co musí umět?, jaký by měl být?, jakou školu absolvoval?

c) Pro co má nadání?                                                                                            b)  S kým spolupracuje? Co celý den dělá?

d) V jakých činnostech je jednička?                                                                  c)  Kde pracuje? Je zaměstnanec, nebo má vlastní firmu?

e) Je manuálně zručný/á?                                                                                    d)  Jaké pomůcky nebo technologie využívá?

f) Jaké má sny a plány?                                                                                        e)  Kolik peněz si vydělá? Komu je jeho práce k užitku?

3. Obor studia – konkrétní škola                           

a) Jaký stupeň vzdělání lze na škole získat?

b) Platí se zde školné?

c) Kolik žáků přijímají, jaké jsou podmínky přijetí?

d) Jak jsou absolventi úspěšní při hledání zaměstnání

nebo při přijímání do dalšího studia?

Nadkanská Kateřina 9.A



Přejeme krásný podzim, plný zářivých barev. Čas vytáhnout svetříky, mikiny a vesty a jít se 
brouzdat ve spadaném listí. Taky je čas odpočítávat dny do Vánoc, které už klepou na dveře. 

Děkujeme všem, kteří přispěli svými pracemi i nápady do časopisu a budeme rádi pokud budete se k nám 
chtít připojit, říci svůj názor, podělit se se svými zkušenostmi, doporučit nějaké filmy, hry, písničky. Pobavit 

vtipy nebo vytvořit nějaké kvízy a hlavolamy. Jsme časopis, který si tvoříte sami. 
Napište nám: zrcadlo@zsrychvald.cz
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