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Milí čtenáři,
zdraví vás redakce časopisu Zrcadlo. 

Zimní číslo je tu a my jsme pro vás do prosincového čísla připravili několik 
zajímavých článků a rozhovorů. Přejeme mnoho zábavy v předvánočním čase. 



Gratulujeme

Přišli jsme, viděli jsme, vyhráli jsme

Česelka Daniel , 7.C 135 cm

Stavař Radan , 7.A 135 cm

Dobřanský Vít, 7.B 125 cm

Janoušeková Kristýna, 7.C 125 cm

Ševčíková Adéla, 7.B 120 cm

Vyletělková Amálie, 7.B 120 cm

Biggs Simon, 8.A 150 cm

Karásek Radovan, 9.C 145 cm

Stružík Lukáš , 9.B 145 cm

Nadkanská Kateřina, 9.A 135 cm

Kovaříková Julie, 8.B 125 cm

Matušková Halina, 8.B 120 cm

Chlapci 6. – 7. třída

dívky 6. – 7. třída

Chlapci 8.- 9. třída

Dívky 8. – 9. třída



Gratulujeme



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

Starší žákyně
1. místo – 8.B
2. místo – 9.A
3. místo – 8.A, 9.BC

Mladší žákyně
1. místo – 7. C
2. místo – 6. C
3. místo – 7. A Mladší žáci

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

Starší žáci
1. místo – 9. C
2. místo – 9. A
3. místo – 9. B

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

Sportovní dny završilo již tradiční utkání deváťáků proti učitelům ve 
florbale. Po 3 x 5 minutách bylo skóre 

1:2
A učitelé zůstali opět neporažení. Výsledek nezvrátily ani penalty, 
kde učitelský tým rovněž bodoval. Utkání bylo velmi těsné a jen 
okamžik zabránil k vyrovnání výsledku, kdy v poslední vteřině Ali 
M‘barki vstřelil branku. Časový limit a rozhodčí však byli neúprosní, 
a proto gól nebyl uznán. Jedinou střelou v hrací době se tedy může 
pyšnit Katka Nadkanská. Zápas byl napínavý, všem hráčům 
děkujeme za skvělé utkání!



„Cílem našeho koncertu je představit cimbálovou muziku 
tak, jak ji neznáte.„
Přiblížit ji i těm posluchačům, kteří by si k ní jen stěží hledali cestu a kteří poslouchají 
převážně jiné hudební žánry. Zábavnou formou, vtažením žáků do děje a střídáním 
různých hudebních žánrů (folklor, filmová hudba, jazz, rock, klasická hudba a country) 
ukázali,  že cimbálová muzika není jen přežitkem minulých generací, ale že dokáže 
oslovit a pobavit také dnešní mladou generaci a stále má co nabídnout. To vše na 
klasické hudební nástroje - cimbál, housle, kontrabas a klarinet.

Letos se po pauze opět vypravili vybraní 
žáci z 9. ročníku do školek v Rychvaldu, 
kde v kostýmech čertů, andělů a Mikulášů 
vytvořili dětem pohádkovou atmosféru.



PŘIROZENÍ / 1989–1992 / Ostravští divocí
26. 9. – 16. 12. 2022
Výstava představuje výtvarnou skupinu Přirození, která působila v 
letech 1989–1992 v Ostravě. Její členové, jako například Jan a Daniel 
Balabánovi, Jiří Surůvka, Hana Puchová, Petr Pastrňák a další, hráli od 
druhé poloviny 80. let 20. století významnou roli v rámci 
celorepublikové svobodné tvorby mimo oficiální scénu. Zastoupeny 
budou jejich díla z oblasti kresby, malby, grafiky i prostorové tvorby.
https://www.gvuo.cz/pro-skoly



Se třídou jsme jeli do České národní banky v Brně. Přišli 
jsme do banky a museli jsme projít kontrolou. Přišla pro nás paní, 
která nás zavedla do místnosti, kde jsme si sedli a dívali se na 
prezentaci. Po zhlédnutí prezentace nám paní říkala o různých 
bankovkách, kdy jdou vyměnit a kdy už ne. Později jsme se dívali 
na peníze s různým poškozením a zabarvením, co všechno mají 
peníze na sobě a jak velké pokuty jsou za to, když peníze 
pašujeme. Peníze jsme si dávali pod UV světlo a viděli jsme z 
jakého papíru se peníze vyrábí. Po prohlédnutí jsme se šli podívat 
na staré mince a jak se vyvíjelo to, čím jsme platili. Nakonec jsme 
dostali sešit, záložku a velkou 1000 a 5000 na papíře. Výlet se mi 
líbil. 

Sabina Brůžová

V pátek 21.10.2022 se naše třída 7.C vydala na exkurzi do 

České národní banky v Brně. Cílem bylo dozvědět se něco nového o 

penězích a všeho okolo nich. Do Brna jsme se vydali vlakem 

z bohumínského nádraží. Po příjezdu do banky jsme museli nejprve 

projít bezpečnostním rámem a pak nás hned čekala úvodní 

prezentace a povídání  o bankovkách a jejich ochranných prvcích. 

Dále jsme pokračovali prohlídkou historie platidel, kde jsme viděli 

různé mince, ale také kamínky, mušličky a další předměty, které 

sloužily ve výměnném obchodě předtím, než vznikly peníze. Nakonec 

jsme každý dostali dárek v podobě záložky, která byla vyrobena 

z nasekaných kousků bankovek, velkou pětitisícovou bankovku a malý 

sešitek s informacemi o penězích. Pak nás zase čekala cesta vlakem 

domů. Exkurze se nám moc líbila a dozvěděli jsme se spoustu 

zajímavých věcí.

Tereza Šmuková 



*                    *                      *

Lukášek a Vánoce

Autor: Magdaléna Starzyczná

Za oknem padal sníh. Padal celý den a 
noc. Celý dům i ulice, celé město bylo bílé. Jako 
by zbělel celý svět. Malý Lukáš seděl u okna a 
pozoroval padající vločky.
Malý klučina přemýšlel o tom, kdy přijde 
Ježíšek. ,,Prý k nám přijde už zítra a přinese 
pod stromeček spoustu dárků k Vánocům.“ 
říkala maminka. Seskočil ze židle a šel se 
podívat na Betlém. Lukáč přemýšlel : „ Ale jak k 
nám může přijít takové malé miminko. A ještě 
něco nést s sebou.“ Opřel se a prohlížel si 
postavičky. Byly tam ovečky a pastýři, tři 
králové s dary, anděl nad chlévem, kravička a 
oslík, malé jesličky s Ježíškem a Josef s Marií, 
jak se nad ním sklánějí. „To ať mi nikdo neříká,“ 
pokračoval Lukášek v mudrování, „že takové 
malé děťátko umí chodit ". „Lukáši!“ zavolala z 
kuchyně maminka, „pojď se podívat na 
vánočku. Ta se letos povedla.“ Vytáhla z trouby 
vonící pečivo. Mandličky, rozinky, hmmm, to 
má Lukáš moc rád. „Dáš mi kousek?“ zeptal se. 
„Musíš chvíli počkat,“ usmála se maminka, 
„ještě je horká. Ale až vystydne, tak ti ukrojím 
pořádný kus.“ Pak zdobili stromeček, rovnali 
cukroví na mísy a vyprávěli si. 

Když byla venku veliká tma, šel malý Lukáš 
spát. Tatínek ho přikryl a maminka mu dala pusu 
na čelo. 
„Ať se Ti něco hezkého zdá.“ A Lukášovi se zdál 
krásný sen o prvních Vánocích. „Klepy, klep.“ 
Otevřely se dveře a vešla maminka. „Lukáši 
vstávej. Je Štědrý den.“ 
Lukáš otevřel oči a dívá se překvapeně na 
maminku. „Ty jsi také v Betlémě u Ježíška?“ A 
maminka se smála. 
„Copak bych tam dělala?“ Sedla si na postel od 
Lukáše. „Tobě se určitě něco zdálo.“ 

A pak už ten den utíkal velmi rychle. Brzy 
byl zase večer. Stromeček svítil a cukroví vonělo. 
Lukášek se nemohl dočkat. Pak zazvonil 
zvoneček a pod stromečkem bylo spoustu dárků 
pro maminku, pro tatínka a také pro Lukáška. A 
všichni měli radost. Ale největší měl Lukášek. Byl 
šťastný, že jsou tu Vánoce a hlavně tolik dárků. 
Vyskočil, otevřel okno a volal: 
„Děkuju ti, Ježíšku!!“. 



Praděd je 1491 m vysoká hora v Hrubém  
Jeseníku. Celkově jde o pátou nejvyšší horu 
Česka. Je to zároveň nejvyšší hora Moravy, 

Českého Slezska i Horního Slezska. Průměrná 
roční teplota nepřevyšuje 1 °C. Na slezské části 
vrcholu stojí 146,5 metrů vysoký televizní vysílač 
s rozhlednou, jehož horní plošina je nejvyšším 

bodem v ČR. Na vrcholu původně stála kamenná 
rozhledna, vysoká 32,5 m, postavená v 

letech 1903 až 1912. V roce 1955 byla na 
Pradědu vyhlášena národní přírodní rezervace.

Staří Slované říkali hoře Stará vatra, koncem 14. století se 

nazývala Keilichter Schneberg. Až v 19. století získala po 

Pradědovi, legendárním ochránci Jeseníků, jméno Altvater, což 

byl základ pro české jméno Praděd.

Hlavní vrcholy Jesenicka:
Praděd (1492 m), Vysoká  hole (1465 m), 

Keprník (1423 m), Velký Máj (1385 m), Vozka (1377 

m), Malý Děd (1369 m),       Jelení hřbet (1367 m), 

Břidličná hora (1358 m), Dlouhé stráně (1354 m), 
Šerák (1351 m).

Klaudie Pulcerová 7. C

Praděd je přístupný z několika směrů. Na vrchol 

vede asfaltová silnice z Karlovy 

Studánky přes sedlo Hvězda a chatu Ovčárna. 

Turisticky je Praděd přístupný také po hlavní 

hřebenovce od Červenohorského sedla. Nejprudší 

výstup vede po modře značené cestě z Koutů nad 

Desnou. Dalšími možnostmi jsou cesta od 

severovýchodu ze sedla Vidly, nebo od jihozápadu 
ze sedla Skřítek.

http://www.jeseniky.net/rozhledna-praded



Australský Vánoční ostrov připomíná Vánoce jen podle názvu. Jedná se o ostrov mezi Austrálií a 
Indonésií a většina jeho území je součástí národního parku. Ostrov je plný endemitů- od kaloňů po 
největší kraby na světě. Údajně jich zde žije asi 30 milionů – tedy úplná krabí armáda. Ostrov se na 
nějakou dobu stal záchytnou stanicí pro uprchlíky a ti tady často vedli boje proti nelidským 
podmínkám. Turisté tedy malebnou přírodu ostrovů zrovna nevyhledávají a tak místo peněz z turismu 
se zde těží zbytky fosfátů, tedy vydělává z vývozu hnojiv.

Endemit – organizmus, 
který se vyskytuje pouze 
na určitém území a nikde 

jinde. -

Název Vánoční neboli Christmas Island, má jen proto, že mořeplavec britské flotily kapitán Mynors jej 
obeplouval kolem 25. prosince a tak si jej do své mapy takto nazval.

https://www.stoplusjednicka.cz/vanocni-ostrov-tropicky-raj-se-skraloupem

Vánoční ostrov je tropickým 
rájem. Nad hladinou oceánu 

vyčnívá jako plochý vrchol 
sopky. Břehy jsou zde velmi 

příkré a moře hluboké, takže 
dovolená jen pro odvážlivce.  

Dnes na něm trvale nežije 
ani  2000 obyvatel.



Julie Danečková

Show Dance je můj oblíbený taneční styl, protože zde musíte měnit výraz a 

tančíte trochu jazz a trochu modernu. Show Dance je zábavný  a často se tančí 

s 20 a víc lidmi. Cílem je pobavit, vytvářet různé variace a zajímavě kombinovat 

taneční styly a nápadité kostýmy.

V Jazz dance se tanečník usmívá. Při tanci se někdy dělají ruce, které vypadají 
jako sluníčka a luská se. Kostýmy mají nejčastěji červenou barvu nebo nějakou 

jinou kromě modré. V tomhle tanci jsou písničky veselé. Tanec se využívá 
hlavně v muzikálech a jsou tam i prvky stepu. Na tenhle tanec se nejčastěji 

dělají drdoly ve vlasech. 



Recept:vanilkové rohlíčky
špetka skořice
1 ks žloutek
60 g cukr moučka
180 g hladká mouka
140 g máslo ( nebo tuk )
60 g mletá ořechová jádra
moučkový a vanilkový cukr

Máslo promícháme s moučkovým cukrem a se 
žloutkem, přidáme mleté ořechy, lžičku 
vanilinového cukru, špetku mleté skořice,  mouku 
a rychle vypracujeme hladké těsto. Těsto necháme 
odležet přikryté asi hodinu v ledničce.

Z těsta odkrajujeme kousky, které vyválíme na 
dlouhé válečky, ze kterých ukrajujeme stejně 
dlouhé dílky a tvarujeme z nich rohlíčky. Pečeme v 
horké troubě do mírného zrůžovění. Ještě teplé 
rohlíčky obalujeme ve směsi moučkového a 
vanilinového cukru a necháme vychladnout.

Gabáni Sofie

7.A



Vítáme vás u 2.dílu. Dneska vám opět doporučíme super divadelní hry a vánoční písničky. Také vám dáme recenzi na   
jeden muzikál  jménem PRODUCENTI 

CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ HUDBY

Holki - Přání vánoční
Kateřina Jindrová Zítková - Období Vánoc 
Michal Hrůza – Rovaniemi
Václav Noid Bárta - Vánoční příběh
Voxel a eM – Vánoce přicházejí
Slza – K Vánocům chci jen tebe
Pavel Cellta – Vzácnej den
Tomáš Klus – Zvonova zpověď
Fizistyle – Vánoční mise
Johny Machette & Teri Blitzen - Vánoční  

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ PÍSNĚ:
Vánoce na míru - Ewa Farna
All i want for christmas is you - Mariah Carey
Půlnoční - Václav  Neckář                                                                                                  

Emma Krobotová a David Blejchař

Je to užasný muzikál který je vtipný                        

Je to úžasný muzikál, který je vtipný, 

zábavný a určitě bychom vám doporučili na 

něj zajít.

Muzikál vypráví o producentech, kteří místo úspěchu 
zatouží vytvořit nejhorší muzikál všech dob. Režisérem je 
homosexuál a hra je o životě Adolfa Hitlera. Přesto se to 

nějak zalíbilo …?!



Doplňky a vlasy jsou zajímavé téma. V tomhle 
šperky, vlasy a různé doplňky neznají hranice. 
Často tento rok vidím různými sponami zapnuté 
vlasy dozadu do culíku, dále se to kombinuje 
nejčastěji s čepicí nebo různými čelenkami. 
Doplňky se často vybírají podle celého outfitu, 
který je ve většině případech v barvách 
nevýrazných. Já osobně doporučuji hlavně 
stříbrné doplňky, protože mi to připomíná zimu.

Takže, pro letošní rok jsou velmi oblíbené a rozšířené na spodní část těla, různé 
vysoké kozačky v neutrálních barvách, většinou jsou na menším podpatku. Na 
našich obrázcích můžete vidět hlavně tenisky, ano ty se v dnešní době nosí i do 
sněhu (z vlastní zkušenosti, velmi nedoporučuji :D)

Naopak pro vrchní část jsou oblíbené velmi 
nadýchané bundy, nebo kombinace svetru s 
kabátem. Bundy jsou tento rok velice oblíbené 
od značky The North Face. Často se také 
kombinují bundy s obyčejnými mikinami opět v 
nevýrazných barvách.

Zimní trendy 2022



Nejedná se o žádnou banalitu! Tyto na první pohled neškodné

sáčky mohou být velmi nebezpečné. Nikotinové sáčky se v dnešní

době staly špatným trendem především u školáků na základních

školách. Často se děje, že někteří vychytralí školáci přeprodávají

sáčky po kusech malým školákům. Typický věk pro první pokusy je

ve věkovém rozmezí 10 až 12 let. V jednom takovém sáčku se

průměrně nachází 4-7 mg nikotinu, ale na českém trhu naleznete i

s 50 mg. Díky tomu se může do těla dostat naráz takové množství

nikotinu, jako kdybyste vykouřili 3 až 20 cigaret najednou.

Bohužel jejich prodej nepodléhá žádné regulaci a výrobci vyloženě

cílí na děti vzhledem i různými příchutěmi. I když jsou plné nikotinu

podle zákona to nejsou tabákové výrobky.

Školy mají možnost ošetřit užívání 
nikotinových sáčků stejně jako 
u tabákových výrobků, tedy zakázat 
je ve školním řádu, z jehož porušení 
mohou plynout výchovná opatření.

Dita Nell Újezdská, 7.A



Duel Ondry & Ondry

1. Komu fandíte na World Cupu? - Portugalsku

2. Komu nefandíte na World Cupu? - Nikomu, fandím všem a nejvíc Portugalsku :)

3. Jakou střední školu jste studovala a jaký obor ? - Gymnázium

4. Hrajete nějaké hry na PC a jaké ? - Ano, zkusila jsem Fortnite, ale nešlo mi to.

5. Jaký předmět vás na základce nebavil? - Dějepis

6. Baví vás předmět, který učíte nebo byste chtěla učit jiný a když ano, jaký? - Baví mě mé předměty a také 
fyzika a přírodopis.

7. Věříte na Ježíška? - Už ne

8. Kde jste byla nejdál? - V Austrálii

9. Chtěla byste žít v jiné zemi ? - Ano

10. Jaký sport jste dělala a nejvíce vás bavil? - Tenis

11. Líbí se vám náš vánoční stromeček s panem Viatrem? - Moc ne

12. Jakou máte ráda kuchyň? - Thajskou, indickou a italskou

Rozhovor s

Ivanou

Košmidrovou



TOP 5 NEJCHTĚNĚJŠÍCH SŠ V MS KRAJI
1. STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ZDRAVOTNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OSTRAVA VÍTKOVICE

OBORY:   NUTRIČNÍ ASISTENT, ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA, LABORATORNÍ ASISTENT, MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ, 
PRAKTICKÁ SESTRA, OŠETŘOVATEL, ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM 

2. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ A UMLĚCKÁ ŠKOLA OPAVA 

OBORY: DESING HRAČEK, GRAFICKÝ DESING, PRŮMYSLOVÝ DESING, STROJÍRENSTVÍ, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

3. SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH 

OBORY: OBOR GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU JE URČEN PRO ŽÁKY VE SPECIALIZACÍCH ATLETIKA, VOLEJBAL, JUDO, 
CYKLISTIKA, SPORTOVNÍ A MODERNÍ GYMNASTIKA, PLAVÁNÍ, BASKETBAL

4. STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, HAVÍŘOV

OBORY: ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ, ELEKTROTECHNIK PRO 
ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE A ELEKTROMOBILITU

5. STŘEDNÍ ŠKOLA OCHRANY OSOB A MAJETKU 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY: PRÁVNÍ VZDĚLÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ PŘÍPRAVA, APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE, PROFESNÍ TĚLESNÁ 
PŘÍPRAVA, PREVENCE A ODHALOVÁNÍ KRIINALITY

Kateřina Nadkanská , 9. A



Referáty do hudební 
výchovy - kapely

Kim M. Brückmann



Letos si zatím na sníh stěžovat nemusíme – byl tu a snad zase přijde. 
Přejeme vám spoustu sněhu a zimní zábavy. Vřelá setkání s nejbližšími 

v období vánočním i po něm a ať vám mladej něco naježí ☺

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

Lucie Balonová
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