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1. Rozhovory 

V této části našeho školního časopisu bychom Vám chtěli představit hrdiny naší školy. 

Rozhovor s paní učitelkou Romanou Hmilanskou vedla Kristýna ze 7. A: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. Jaká je Vaše oblíbená barva? 
Mám ráda modrou barvu. 

 

3. Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 

4. Do jaké země byste se chtěla podívat? 

2. Jakou kuchyň máte nejradši? 

5. Jaký je Váš oblíbený film? 
 

 

6. Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Nejraději mám indickou a českou kuchyni 😊. 

Miluji polévky, třeba různé druhy krémových 
polévek. 

Chtěla bych se jet podívat do Španělska. 

Můj nejoblíbenější film je Čokoláda. Stejně jako 
knížka od Joanny Harrisové. 

Dobře. I když to byla izolace. Ale získala jsem nové 
zkušenosti při práci s PC, … 

7. Jak se Vám učilo v karanténě? 

8. Jaký je Váš oblíbený koníček? 

Máme vodní želvičku už asi 21 let ☺. Chová se 
trošku jako pejsek, chodí si volně po celém bytě. 

Patří k naší rodince ☺. 

Ráda plavu a čtu knihy.  
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Rozhovor s paními kuchařkami vedla Zuza(nka) ze 7. A: 
 

 
Nejrychleji uvaříme dětskou krupičku. 

2. Jaké je Vaše nejoblíbenější 
jídlo? Mezi naše nejoblíbenější jídla určitě patří svíčková 

omáčka s knedlíky, brusinkami a šlehačkou, ale také i 
hamburger. 

3. Jaké jídlo je pro Vás nejtěžší uvařit? 
Nejnáročnější je pro nás uvařit řízky, omáčky 
všeho druhu, houskové knedlíky, halušky a 
brambory. 

4. Jaké je to být 
kuchařkou? Je to náročná práce. Jsou dny, kdy jsme unavené a nestíháme, ale 

odměnou jsou vaše prázdné talíře a poděkování za dobrý oběd. 

5. Jaký je největší počet knedlíků, co kdy, 
kdo snědl v jídelně naší školy? Kluci snědli nejvíce 20 kusů knedlíků. 

6. Který film nebo seriál je Váš 
oblíbený? Líbí se nám třídílná série Stmívání, ale také sledujeme 

seriál Ulice a Slunečná. 

7. Jaký je Váš oblíbený žánr hudby? 
Nejvíce posloucháme moderní hudbu. 

8. Máte nějaké koníčky? 
Některé z nás rády sportují. Některé z nás mají raději klidné 
koníčky, například šití. 

1. Jaké jídlo je pro Vás nejlehčí uvařit? 
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Rozhovor s panem učitelem Václavem Gurkovským vedla Zuza ze 7. A: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

1. Jaký je Váš 
nejoblíbenější 
sport a proč? 

Nejradši mám florbal, který jsem několik let hrál, a poté i trénoval. Mám 

odsud spoustu přátel, parádních zážitků a medailí 😊. Když se najde čas, jdu 
se podívat i na nějaký zápas na halu, nebo koukám v TV. 

2. Jaké máte 
oblíbené 
filmy/seriály? 

Ze seriálů mám nejradši Přátelé a Dva a půl chlapa. V poslední době docela s 
oblibou sleduju kriminální a detektivní seriály na Netflixu, např. seriál 
MINDHUNTER mě velmi bavil. Z filmů to budou asi Star Wars, Harry Potter, 
těším se na poslední díl Fantastických zvířat. Rád se kouknu i na horory. A 
potom záleží na náladě a příležitosti (každé Vánoce musí být Tři veteráni). 

3. Máte doma nějaké zvíře? Pokud ano 
jaké? Pokud nemáte, chtěl byste nějaké? 

Jak zpívá Pokáč: „Mám doma kočku, mám ji 
rád“. Jmenuje se Levi a má 2 roky. 

4. Jaký předmět ve škole 
nejraději vyučujete. Proč? 

Ve škole nejraději vyučuju zeměpis a přírodopis. V zemáku se mi 
líbí, že můžeme se žáky často koukat do map a ukazovat si 
spoustu věci na internetu. Hledáme zajímavá místa, místa, kam se 
chceme podívat apod... Taky mám rád přírodopis. V 9. třídě se 
učíme o krajině, o horách, o řekách a taky o historii Země – 
bereme prvohory, druhohory atd. Ukazujeme si zkameněliny a 
povídáme si o místech, kde se dají najít. 

5. Co Vás nejvíce baví ve vyučování?  Ticho :D. 

6. Máte nějaké oblíbené jídlo a 
barvu? 

Oblíbená barva je asi modrá, šedá a bordó 😊. S jídlem to je 
bohaté. Mám rád klasickou českou kuchyni, hlavně omáčky 
(rajskou, svíčkovou, koprovku). Rád si dám pizzu, nebo si 
udělám lasagne. A nikdy neodmítnu poctivý burger! 

7. Měla na Vás 
nějaký vliv online 
výuka? 

Ano, ze začátku jsme se všichni snažili vymýšlet prezentace a různé on-
line aktivity a testy, postupně to bylo ale velmi únavné, a navíc si se 

mnou přes mikrofon nechtěl nikdo povídat ☹. Takže jsem rád, že on-
line výuka je už za námi, a taky doufám, že už to tak zůstane. 

8. Co rád děláte ve 
volném čase? 

Ve volném čase rád kouknu na film, nebo seriál. Rád si zajdu na hory. V 
létě s kamarády podnikáme výlety, chodíme hrát discgolf, který nás 
poslední dobou hodně baví. Momentálně s přítelkyní vymýšlíme, jak 

naložíme s letní dovolenou, takže plánování nám zabere dost času 😊. 
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Rozhovor s panem učitelem Mohanadem vedla Zuza(nka) a Markét ze 7. A: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

1. Do you like our school? 
So far it's good. 

2. Do you have any hobbies? 
My hobbies are cooking and I like watching TV 
shows a lot. 

3. What is your favourite Czech 
food? I like SMAŽENÝ HERMELÍN. 

4. Do you have a pet? 
 No I don’t have any pet. 

5. What’s your talent? 
Nothing special, but I like to organize parties and 
make dishes. 
 

6. What is your favourite color? 
I like yellow and purple. 

7. What is your favourite place in the 
Czech Republic? My favourite place in the Czech Republic is 

Vyšehrad. 
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Rozhovor s paní učitelkou Janou Zetkovou vedla Lucka ze 7. A: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

1. Na jakém posledním místě jste byla? Kam 
byste chtěla jet? 
 
 
 
 

 

Posledním mým výletním místem byl ženský 
klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích.  

 

2. Jak se Vám učilo v on-line 
prostředí?  

Učení on-line bylo náročné. Ale získala jsem i 
zkušenosti v on-line prostoru. 

3. Jaké je Vaše nejoblíbenější zvíře?  Jednoznačně pes. Jsem majitelka chytrého 
,,voříška“. 

4. Jakou máte ráda kuchyni? A jaké jídlo z 
této kuchyně? 

 
Jsem patriotka, miluji typická česká jídla, 
respektive recepty, při kterých se mi vybaví 
babiččina kuchyně, kdy jsem v dětství spořádala 
spousty omáček s knedlíky, bramborových dobrot 
a výborných buchet. 

5. Jaká je Vaše oblíbená barva a proč? 

 Černá a tmavě modrá. Preferuji tyto barvy, 
protože neupoutávají pozornost, dodávají klid a 
vyhovují různým náladám a situacím. 

6. Co děláte ve volném čase? 
Věnuji se své rodině, také ráda sportuji, miluji toulky 
přírodou, navštěvuji společenské a kulturní akce. Jsem 
členkou kulturní komise Ostravy-Michálkovic, takže ve svém 
volném čase pomáhám vymýšlet, připravovat a realizovat 
akce pro děti. 

7. Jaká je Vaše oblíbená kniha? Spíše mám oblíbené autory, ráda čtu knihy od Patrika 
Hartla a miluji spisovatelku Ivanku Devátou. Její knihy 
jsou psané krásnou květnatou češtinou a jsou velice 
vtipné. 
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2. Ohlédnutí za akcemi naší školy 
 
Kariérní den 
 
Projektový den, který proběhl na naší škole ve čtvrtek 2. prosince, byl zaměřen na naše 

zájmy, vzájemnou spolupráci, povolání a budoucnost…Ve všech třídách prvního a druhého 

stupně probíhaly různé aktivity, které byly fajn. Třeba na druhém stupni si každý žák 

přichystal videoukázku nějakého svého koníčku, dále jsme pokračovali s úkoly zaměřenými 

na povolání všeho druhu a jejich benefity. Vše jsme zakončili spoluprací celé třídy na 

projektu, který jsme si pak vystavili ve třídě.  

 
Přeji příjemné čtení časopisu, vaše Zuza(nka) :D. 
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Mikuláš ve škole 
 
V pondělí 6. prosince se na naší škole konal Mikuláš. Vzhledem ke špatné situaci (COVID-19) 

jsme se nemohli jako každý rok společně bavit v tělocvičně. Proto žáci pátých a devátých 

tříd postupně chodili po škole v kostýmech anděla, čerta a Mikuláše a rozdávali radost a 

dárečky. Na prvním stupni rozdávali mikulášskou nadílku žáci pátých tříd a na druhém 

stupni žáci devátých tříd. Když přišli ke dveřím třídy, čerti na ně hlasitě zabušili. Všichni pak 

vstoupili do třídy, potom žáci, kteří zlobili, museli zarecitovat básničku. Každý žák pak 

dostal malou odměnu. Žáci 9. A připravili pro žáky prvního stupně zábavný program v 

tělocvičně. 

 
Těšíme se na dalšího Mikuláše, vaše Zuza. 
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Karnevalový týden 
 
Celý týden od 1. února do 3. února se zdobily třídy a chodby karnevalovými a masopustními 

dekoracemi, a vyučování bylo taky zpestřeno o tato témata. Například v hodinách českého 

jazyka se učilo o masopustu a karnevalu, ve výtvarné výchově jsme dělali masky, a taky se 

kreslilo vše v karnevalovém stylu, v pracovních činnostech jsme vyráběli klauny a různé 

řetězy a v tělesné výchově jsme tančili. Ve čtvrtek jsme se mohli převléknout do kostýmů, 

a rozveselit tak školu. Nejen žáci byli v kostýmech, ale přidali se i učitelé. Karnevalového 

týdne se zúčastnila různými aktivitami také družina. 

 
Byl to pestrý týden plný barev. 
 
Lucka  

 
 
 
  

Vám to ale 

slušelo. 

😊 
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Valentýnská pošta 
 

♥ V Den svatého Valentýna probíhala ve škole valentýnská pošta. Na chodbě byly 

umístěny vyzdobené krabice, kde mohli žáci vhodit valentýnky pro své spolužáky nebo 

učitele. Valentýnky se pak, jako každým rokem, rozdávaly ve třídách. Chodby a třídy jsme si 

k této příležitosti vyzdobili srdíčky v různých barvách. Nejlépe vyzdobené třídy pak dostaly 

drobnou sladkost. Na prvním stupni v hodinách výtvarné výchovy a v pracovních 

činnostech děti s paními učitelkami vyráběly valentýnky, které potom donesly domů 

maminkám. Líbilo se mi, jak byly vyzdobené chodby a třídy. ♥  

 

Kristýna ☺ 

  

 

Obr. 1 
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3. Tipy na výlety v okolí 
 

Planetárium Ostrava 
 
Planetárium Ostrava je třetím největším planetáriem v Česku. Večer planetárium nabízí velice 

nádherný zážitek, jde vidět oblohu plnou hvězd ⭐. Můžete také vidět: povrch Měsíce, 

planety Sluneční soustavy, komety, souhvězdí, erupce na Slunci a spoustu dalších zajímavých 

úkazů. 

 
Dají se zde podniknout i pořady pro školy. Nabízejí promítání celé oblohy, galaxie, hvězd, 

planet, také let vesmírem. Probíhají zde i výstavy, koncerty a divadla pod širým nebem. Venku 

uvidíte vyznačený poledník, relaxační a odpočinková místa.  

 
Dále nabízí planetárium třídu určenou k zábavným aktivitám. Například stavění lega, zkoušení 

pokusů nebo programování. 

 
Více se o planetáriu můžete dozvědět zde: https://planetariumostrava.cz/cs/o-nas  

 

Velice doporučuje vaše Zuza. 😊 

 

 

 

 

  

 
 

 

Obr. 2 

Malý tip. V létě se 

tady dají pozorovat 

Perseidy. 

https://planetariumostrava.cz/cs/o-nas
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Hop Jump Ostrava 
 
Hop Jump se nachází v Ostravě v Dolních Vítkovicích. Hop aréna je rozdělena na 4 patra. 

Dají se tu pořádat narozeninové oslavy, jsou zde i tábory 😊. 

 
Cena vstupu:  

• trampolíny (všední dny): 199 Kč/hod 

• trampolíny Happy hour (úterý až pátek 13:00–15:00): 169 Kč/hod 

• dětský svět: 120 Kč/den  

• trampolíny permanentka (10 vstupů): 1 800 Kč 

 

Najdete tady zábavu pro celou rodinu 😊.  

 
Více informací získáte na tomto webovém odkazu: https://www.hopjump.cz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 3 

Obr. 4 

Wow! To zní 

skvěle! Elá hop. 

https://www.hopjump.cz/
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Halda Ema 
 
Halda Ema je ostravská halda ve Slezské Ostravě. Doutnající halda Ema je perfektním 

místem, odkud se můžete rozhlédnout po Ostravě. Až budete na vrcholku, uvědomte si, že 

celý tenhle kopec vznikl kvůli milionům tun odpadu z těžby uhlí z okolních dolů. Ke shoření 

vnitřka haldy došlo už před mnoha lety a hoří dodnes, což způsobuje velké teplo. Na Emě 

tak díky tomu nikdy neleží sníh. A proto zde celoročně roste tráva. Procházka nahoru trvá 

přibližně půl hodiny pomalým tempem, přístup na ni máte 24 hodin a vstup je zcela zdarma. 

Osobně doporučuji se jít podívat. 

 
Zuza(nka)  

 

 

 

 

 

 

  

Permoníkova naučná stezka 

Pokud chcete zažít pěknou procházku Michálkovicemi, a zároveň se něco zajímavého 

dozvědět, tak se nechejte vést permoníky 😊. 

Po celé trase, která je dlouhá 4,2 km, vás budou provázet zelené turistické značky, takže se 

určitě neztratíte. Stezka začíná u Dolu Michal, který jsme vám doporučovali k navštívení 

v minulém čísle časopisu. Budete pokračovat směrem ke kulturnímu domu Michálkovice a 

projdete pod trochu strašidelným železničním mostem. Stále půjdete po ulici Čs. armády 

až na křižovatku s ulicí Rajskou, kde odbočíte doprava. Přejdete přes ulici Rychvaldskou a 

půjdete dále po ulici Rajská kolem bývalého koupaliště Eldorádo až na lesní křižovatku 

Obr. 5 
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s ulicí Binarovou, kde stojí koliba Salajka. Projděte pod železničním mostem a dojdete 

lesem na ulici Východní. Na konci této ulice odbočíte doprava na ulici Rajskou, a pak doleva 

na ulici Kamarýtovu. Lesíkem se dostanete na ulici Radvanickou, pak odbočíte doleva na 

ulici Sládečkovou, kde za kopečkem stojí tři kostely: pravoslavný chrám Narození přesvaté 

Bohorodice, katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie a modlitebna Čs. církve husitské, 

což je docela vzácnost. Pak se přes Michalské náměstí dostanete opět k dolu Michal. Snad 

se vám nezamotala hlava z těch všech odboček 😊. 

Odkaz na mapu naleznete zde: https://mapy.cz/turisticka?planovani-

trasy&x=18.3535355&y=49.8422046&z=15&rc=9qIYVxWc2BQKfOUgU7Bm5vSQKf0Fg3k3g

2g6P&rs=coor&rs=stre&rs=stre&rs=stre&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=111780&ri=111508&ri=11

0604&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D  

Kristýna 😊  

  

Obr. 6 

Hmm. Kdo je 

to ten 

permoník? 

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=18.3535355&y=49.8422046&z=15&rc=9qIYVxWc2BQKfOUgU7Bm5vSQKf0Fg3k3g2g6P&rs=coor&rs=stre&rs=stre&rs=stre&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=111780&ri=111508&ri=110604&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=18.3535355&y=49.8422046&z=15&rc=9qIYVxWc2BQKfOUgU7Bm5vSQKf0Fg3k3g2g6P&rs=coor&rs=stre&rs=stre&rs=stre&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=111780&ri=111508&ri=110604&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=18.3535355&y=49.8422046&z=15&rc=9qIYVxWc2BQKfOUgU7Bm5vSQKf0Fg3k3g2g6P&rs=coor&rs=stre&rs=stre&rs=stre&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=111780&ri=111508&ri=110604&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=18.3535355&y=49.8422046&z=15&rc=9qIYVxWc2BQKfOUgU7Bm5vSQKf0Fg3k3g2g6P&rs=coor&rs=stre&rs=stre&rs=stre&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=111780&ri=111508&ri=110604&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
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4. Recepty 

 
Makronky 
 
Co budete potřebovat: pečicí papír, vařečku, pečicí plech, cukrářský sáček, ruční mixér, 

mísy, sítko, 1 bílek, 1 špetku soli, 20 g krupicového cukru, potravinářské barvivo, 50 g 

mletých mandlí, 75 g moučkového cukru, kypřicí prášek na špičku nože, 140 g malin 

(popřípadě jiného ovoce), 50 g mascarpone, 50 g zakysané smetany a 2 polévkové lžíce 

vanilkového cukru. 

 
Postup: 

1. Pokryjte plech pečicím papírem. 

2. Ušlehejte bílek se špetkou soli na tuhý sníh. Pak přidejte krupicový cukr a několik kapek 

potravinářského barviva a šlehejte tak dlouho, dokud krém neztuhne. 

3. Smíchejte mleté mandle s moučkovým cukrem a kypřicím práškem a vše přidejte do 

směsi připravené v předchozím kroku. 

4. Vzniklou směsí naplňte cukrářský sáček a na plech sáčkem nastříkejte asi 26 koleček o 

průměru asi 3–4 cm. Potom nechte makronky 20 minut odpočinout. 

5. Rozehřejte troubu na 150 °C a pečte makronky po dobu 10–15 minut. Hlídejte, aby 

nezhnědly! Po upečení je nechejte vychladnout. 

6. Opláchněte maliny a nechte je oschnout. Pak je protlačte přes sítko a smíchejte s 

mascarpone, zakysanou smetanou a vanilkovým 

cukrem. 

7. Potřete krémem spodní část makronky a druhou k 

ní lehce přitlačte. 

 

Dobrou chuť přeje Markét! 

Doporučuji vše připravovat s dospělým.  
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Šopský salát 
 
Budete potřebovat: balkánský sýr, rajčata, olivový olej, ocet, okurku, lžičku, lžíci, nůž, 

misku, prkénko, na kterém můžete krájet, a nakonec šikovné ruce 😊. 

 
Postup: Připravíme si misku, do které budeme dávat přísady. Nejdříve umyjeme všechnu 

zeleninu. Nakrájíme rajčata na malé kousky a dáme je do misky. Dále nakrájíme na kostičky 

balkánský sýr a dáme do misky. S okurkou uděláme to samé, co s rajčaty, jestli chcete 

můžete okurku oškrábat, okurka je potom bez slupky sladší. Okurku také dáme do misky. 

Vezmeme lžičku a nalijeme jednu lžičku olivového oleje do misky. Vezmeme ocet a 

přidáváme, musíme s ním opatrně, přidáme asi jednu lžíci, podle chuti můžete přidat více 

octu. Pokud máme vše hotovo, následně promícháme. A máme dokonalý salát.  

 
Dobrou chuť!  

 
Tip: Do salátu se může dát také paprika, nebo černé olivy. 

 

 

Domácí malinová limonáda ♡ 

Budete potřebovat: mixér, maliny, cukr, mátu, bublinkovou vodu (třeba Sodastream), led, 

nádobu a citron. 

Postup: Do mixéru dáme maliny a rozmixujeme na pyré. Vezmeme si džbánek a nasypeme 

asi dvě malé lžičky cukru. Dále dáme do džbánku 1/2 

citronu. Nakonec vezmeme trochu máty a dáme znova do 

nádoby. Potom vezmeme pyré a nalijeme do 3/4 nádoby. 

Zbytek dolejeme bublinkovou vodou. A jako poslední 

můžeme ozdobit celými malinami a přidáme trochu ledu. 

Tip: pokud je limonáda málo ovocná můžeme přidat trošku 

šťávy. 

Zuza ♡  

Mňam, mám 

maliny moc rád. 

Tato fotka od autora Neznámý autor s licencí 
CC BY 

https://www.foodista.com/recipe/PRNGCH34/raspberry-vodka-lemonade-cooler
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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5. Od nás pro Vás 
 

Představujeme Vám příběh na pokračování od Johany z 8. B: 
 
KRÁLOVA KŘÍDLA 
 
„Damone, je čas vstávat!“ řekla žena s dlouhými hnědými vlasy. „Už jsem vzhůru Bello, 

mohla bys mi, prosím, připravit oblečení.“ Jmenuji se Damon, jsem jedním ze čtyř králů 

v tomhle kontinentu a mé království se jmenuje Wolfgrion. Jsem také posledním členem 

z rodu Garenovců, je to rod vzácného druhu lidí. Po staletí jsme se snažili přežívat v utajení, 

ale v dnešní době není místo, kde bychom se mohli schovat dostatečně tak, abychom 

přežili. Mí rodiče se pro mě obětovali, když útočili na naše území. Od té doby jsem vyrůstal 

na hradě s Bellou, stará se tak o mě už od mala. Moje rodina jí předala vládu hradu a ona ji 

předala mně. „Jistě“ přitom se otočila a odešla do šatníku. „Nezapomeň, že máš dnes 

zasedání a dnes tam budeš muset jít, Victor poslal vzkaz, že je to naléhavé.“ „Úplně jsem 

na to zapomněl.“  „Ano, to všichni víme.“ Mezitím jsem se připravil na zasedání.  

 
Na zasedání 

„Všechny zdravím na dnešní zasedání, dnes budeme řešit jedno stvoření, které bylo 

zahlédnu na našich územích, teda jen na třech. Kdo z vás viděl na svém území okřídleného 

tvora?“ Tohle je Victor král Ziedrie, má nejmenší území, a proto na mě a na ostatní žárlí. Je 

to pro mě největší nepřítel v téhle zemi, pořád útočí na moje území a požaduje podíl z mých 

vypěstovaných výrobků. „U mě se na území objevil jen jednou, mí lidé ho viděli jenom na 

hranicích, a když se přiblížili, uletěl. Měl v puse jenom zajíce, a pak ho už nezahlédli.“ Tohle 

je Harry král Quardie, mám s ním dobrý vztah, jak jen může být. Kupuji u něj suroviny na 

stavbu měst a vesnic a na oplátku on zase kupuje moje zemědělské výrobky. Velmi si 

rozumíme, také nemá rád Victora, takže máme výhodu spojenectví. „Není snad ten tvor 

nebezpečný pro mé lidi?“ řekl středně vysoký muž s velmi ušlechtilým oblečením. „Ano! 

Krade zvěřinu a může napadnout i lidi, jestli bude chtít!“ „O tomhle tvorovi jsem slyšel 

Victore, není nebezpečný, jen je plachý a vystrašený, nemůžeš někoho odsoudit, když ho 

neznáš!“ odpověděl jsem naštvaně a trochu i s křikem. Byl jsem naštvaný, že může někoho 

tak rychle odsoudit. „Ty ho snad znáš?“ začal Victor provokovat. „Ne, ale slyšel jsem o něm, 

také ho zahlédli na mém území.“ odsekl jsem. „Victore víš, že ví skoro vše o historii jakýkoliv 

Máme mezi 

sebou šikovnou 

spisovatelku. 
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nadlidských věcí.“ odpověděl můj nejlepší přítel, který mě podpořil při mé vládě, když jsem 

začínal. Jeho jméno je Raen, je ze sousedního království Caranie. Mezitím přišel sluha 

s dopisem přivázaným k holubovi. „Damone máš zde vzkaz ze tvého království.“ „Děkuji.“ 

přečetl jsem dopis a vstal. „Omluvíte mě prosím, musím jít vyřešit naléhavou věc v mém 

království.“ Když jsem odešel, nasedl jsem do vozu a odjížděl jsem do hradu. Mezitím na 

zasedání: „Kdo ho uvidí, ať ho hned přivede, jinak ho zabiju i s vámi.“ řekl Victor. Raen a 

Harry se na sebe ustaraně podívali. 

 
Ve fialovém království 

„Jaké bylo zasedání Damone?“ „Tak jako vždycky Bello, proč jsi mi poslala naléhavý dopis?“ 

přitom jsem hleděl na ostatní dopisy, co mi přišly. „Tvoji lidé s tebou chtějí mluvit o tobě… 

teda o Dwaynovi.“ „Proč? Nemyslíš si snad, že na to přišli.“ „To zjistíš sám.“ Přitom zavolala 

stráže. „Přiveďte ty dva vesničany, co tady byli dnešní dopoledne!“ „Jistě madam.“ Po 

chvíli se vrátili společně se sedláky. „Dobrý den pane.“ odpověděli oba dva zároveň. „Co 

vás ke mně přivádí?“ vstal jsem a popošel směrem k nim. „Chceme vás jenom informovat o 

tom, že jsme už několikrát zahlédli na našem území tvora, o kterém jsme neslyšeli.“ 

promluvil starší sedlák. „Nebojte se, vše je pod kontrolou, vše je v pořádku.“ uklidnil jsem 

je. „Ale pane viděli jsme ho, vletět i do hradu!“ vyhrkl mladší sedlák. „Mareku, nemůžeš 

takhle mluvit s králem“ přitom ho pleskl přes hlavu. „Omlouvám se za něj veličenstvo, není 

ještě zvyklý mluvit s tak významnými lidmi.“ Pousmál jsem se. „To je v pořádku a já i ostatní 

zde na hradě jsou také v pořádku, nedělejte si starosti o toho tvora, vše mám vyřešeno.“ 

otočil jsem se na Bellu, ta přikývla. „Můžete jít a o nic si opravdu nedělejte starosti.“ 

„Děkujeme za váš čas.“ uklonili se a odešli. „Začíná se mi to vymykat z rukou.“ zhroutil jsem 

se na trůně. „To si nemyslím. Musíš být jen opatrnější, ať tě nikdo nevidí.“ „Máš pravdu jako 

vždy. Půjdu se proletět, potřebuji si vyčistit hlavu.“ „A nezapomeň náramek.“ sáhla po 

krabičce lemované zlatem a kameny. Náramek, co je vevnitř, se jmenuje Giotra. Je to 

náramek, který se dědí z generace na generaci. Pomáhá lidem, co jsou součástí naší legendy 

vědět, že se nic nestalo. Když je červený znamená to nebezpečí a velké zranění na 

dotyčném, růžový znamená, že se mnou chce mluvit Bella, oranžový znamená blížící se 

zranění, žlutý znamená v bezvědomí, zelený znamená klid. Vyšel jsem za hradem do lesa a 

začal jsem stoupat do kopce. Došel jsem až nahoru na horu, co byla hned za naším hradem. 

Vždycky sem chodím před tím, než se jdu proletět, trocha pohybu neuškodí a je zde tak 
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krásný výhled i skvělé místo na odlétání. Když vzlétám ze země, zabere mi to spoustu 

energie, používám to jen v nejhorších situacích. Dnes je obzvlášť krásný den takový tu 

dlouho nebyl, asi proto, že teprve začalo jaro. Dnes tu bude dost zvěře, když je konečně 

teplo. Hned jsem zamířil do žlutého království, protože vím, že tam mají dost povodí řek 

v okolí mezi našimi hranicemi. Když jsem prolétával kolem mých hranic, uviděl jsem zajíce. 

Pustil jsem se střemhlav dolů a zabodl jsem ho. Něco tu nehraje, takhle tuční zajíci nebývají 

na jaře. Něco za mnou zašustilo v keři. „Máme ho pane!“ zakřičel a vykročil z keřů. Nechal 

jsem ležet zajíce na zemi, vstal jsem a připravil se na boj. Mezitím vyšli další dva z keře. 

„Nebudu útočit, pokud nezaútočíte vy!“ Vystřelila rána a strefila mě do křídla. „Au, řekli jste 

si o to ale sami.“ rozběhl jsem se shodil jsem prostředního na zem, moji dýku měl u krku. 

„Kdokoli se teď pohne, podříznu mu krk!“ „Teď!“ řekl v okamžiku ten pode mnou. A ti zbylí 

dva se začali hýbat. Podíval jsem se na ně, a poté se stalo tohle. „Je mi to líto.“ řekl ten 

pode mnou „Co?“ ucítil jsem na hlavě ukrutnou bolest, a pak už jen stmívání.  

 

 

Společně jsme vám sepsali doporučení na nové knihy a filmy: 

 

Katherine Arden: Mrtvé hlasy 
 
Mrtvé hlasy je druhá kniha ze série Malá místa. Už podle názvu 

můžete poznat, že se jedná o strašidelný příběh. Hlavní 

hrdinové Ollie, Brian a Coco už nechtějí zažívat další děsuplné 

zážitky, a proto jedou lyžovat na Jedlovou horu, aby zažili 

trochu zábavy. Začnou se ale dít dost divné věci… Na Jedlové 

hoře jsou totiž duchové.  

 
Pokud máte rádi hororové příběhy, tak je to kniha právě pro 

vás.  

 

  

Obr. 7 



 

21 

Roberto Santiago: Dobrodružství rodiny Balbuenových na Divokém západě  
 

Když si jde rodina Balbuenových koupit do obchodu nová 

kola, tak se stane něco hodně divného. Na parkoviště před 

obchodem udeří blesk a rodina se společně s koly přenese 

na Divoký západ do městečka Black Rock.  

 
Jestli se chcete dozvědět, co všechno zažila tahle bláznivá 

rodinka Balbuenových, tak neváhejte a knihu si přečtěte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jody Revensonová: Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství – Filmová magie  
 
Zajímá vás, jak se natáčejí filmy? Jste fanoušci Harryho 

Pottera a Fantastických zvířat? Tak by vás tahle kniha 

mohla bavit. Dozvíte se hodně zajímavých a 

neuvěřitelných věcí o postavách, kouzelných místech, 

zvířatech a předmětech známých z filmu Fantastická 

zvířata: Brumbálova tajemství.  

 
Navíc se uvnitř knihy nacházejí bonusové přílohy, kde 

jsou například samolepky, pohlednice nebo plakáty.  

 

 

  

Obr. 8 

Obr. 9 

Tak nevím, kterou knížku si 

přečtu dříve a na který film se 

dříve podívám. 
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Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství 
 
Pokud jste fandové Marvelovek, tak vás určitě potěší, že 

od května můžete v kině vidět nového Doctora Strange. 

Příběh se odehrává v paralelních světech, kde se Doctor 

Strange utká s neznámým soupeřem. V mnohovesmíru se 

Doctor Strange setkává se svými starými známými, ale 

objeví se také nové postavy. 

  

 

 

Mimoni 2: Padouch přichází 

 
Mimoni už našli toho největšího padoucha na světě. Jmenuje 

se Gru a žije jenom se svou mamkou. Malý kluk Gru si určitě 

vůbec nedokázal představit, jak mu mimoni změní život. 

Mimoni tentokrát ztratí zvěrokruh, který Gru ukradl 

superpadouchům. Jestli máte rádi tahle srandovní žlutá 

stvoření v riflích, tak je to film přímo pro vás.  

 

 

 

 

 

 

Proměna 
 
Mei Lee je puberťačka, která se najednou začne proměňovat 

v obří pandu červenou. V pandu se Mei vždycky změní, když ji 

něco štve, a Mei něco štve pořád. Panda červená je docela 

roztomilé zvíře, které můžete znát i z naší ostravské zoo. Ale 

co bys dělal/a, kdyby ses v takové obří zvíře proměnil/a ty?   

Obr. 10 

Obr. 12 

Obr. 11 
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6. Vtipy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

„Pomoz mi, někdo mi zpřeházel dny v kalendáři!“ 

„Jo, a kdy?“ 

„Uhm... zítra!“ 

Víte, co hledá počítačový expert, když se 
začne topit? No přece klávesovou 
zkratku „do továrního nastavení“! 

„Tati, proč mi podepisuješ žákovskou 

knížku třemi křížky?“ 

„Nechci, aby si učitel myslel, že vzdělaný 

člověk může mít takového syna, jako jsi 

ty!“ 

„Odkud máš ten nový mobil?“ 

„Vyhrál jsem soutěž v běhu.“ 

„A kdo všechno běžel?“ 

„Majitel telefonu, policie a já.“ 

Při točení filmu Kráska a zvíře: Režisér: „Hej, neměl se po polibku proměnit v prince?“ 

Blondýna si volá s brunetkou: 

Brunetka: „Chceš jít zítra do kina?“ 

Z telefonu se nic neozve. 

Tak to zkusí znovu: „Půjdeš se mnou do toho kina?“ 

A zase se nic neozve. 

Brunetka už ztrácí nervy a zakřičí: „Tak půjdeš se mnou do toho kina?!“ 

A blondýna na to: „Vždyť celou dobu kývu hlavou, jakože s tebou půjdu.“ 

Stěžuje si blondýna: „Řekl mi, že jsem otravná a 
malá!“ 
Brunetka na to: „No, je pravda, že malá nejsi…“ 

Pepa říká v hospodě: „Chlapi, ta moje stará se 

pořád dívá do okna. Když prší, když mrzne, 

nebo když sněží, zkrátka pořád.“ 

„No a co s tím budeš dělat?“ 

Pepa na to: „Asi ji pustím domů!“ 

V myší škole: Paní učitelka: „Tak třeba ty, 

Pepíčku. Jak dlouho žije myš? 

Pepíček: „Nevím, to záleží na kočce, paní 

učitelko.“ 

Zdravotní sestra vypráví manželovi: „Včera 

jsem mohla mít od jednoho doktora kýbl 

domácí játrové paštiky.”  

„Tak proč jsi té možnosti nevyužila?” „Byl to 

chirurg.” 

Chuck Norris sice dvakrát napočítal 
do nekonečna, ale seriál Ulice 
dokoukal jen do půlky. 

Jde beruška po louce, potká tam 

brouka hovnivála a povídá mu: 

„Ty teda válíš!“ 
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7. Představení členů časopisu 

Postupně se Vám chceme představit, abyste věděli, kdo pro Vás časopis vytváří. Proto jsme 

do časopisu zařadili tuto rubriku. 

 

Lucka 

 
Čau jsem Lucka a pracuju na tomto časopise. Myslím, že jsem zábavná a přátelská… Mám 

ráda hudbu, kreslení a miluju tanec a všechno, co je s ním spojené… Moje oblíbené barvy 

jsou černá, bílá, modrá a žlutá. Nemám žádného domácího mazlíčka, ale za to mám bráchu 

♥. Miluju přírodu, ráda cestuju, jezdím na kole, bruslích, koloběžce a taky ráda běhám a 

cvičím. Strašně ráda jím. Moje oblíbená jídla jsou rajská omáčka, čevabčiči, rizoto, chilli con 

carne, segedínský guláš a spoustu jiných… Ze sladkostí miluju palačinky, vafle, muffiny a 

dorty 🎂. Mám strašně ráda ovoce 🍉🥝🍇🍓🍒. 

 
Budu tady psát různé články a rozhovory.  

 
Tak zatím ahoj všem čtenářům.  
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Maky 

 
Ahoj, já jsem Markéta, ale říkají mi Maky, Makyna, Markét, Majda :D. Jsem introvert, ale 

když se už bavím s lidmi, tak mi říkají, že jsem vtipná :D.  Řeknu vám teď něco o mně: začnu 

tím, že dělám jachting, ráda tančím, kreslím, čtu si, hraju hry na Xboxu a hraju League of 

Legends. Ve volném čase maluju obrazy nebo se dívám na anime. Moje oblíbená sladkost 

jsou lízátka. Mám ráda zvířata, a tak doma chováme psy, kočky a křečky. Patřím do velké 

rodiny. Mám 5 sester a 1 bratra, plno sestřenic i bratranců atd. To je asi vše, co jsem vám 

chtěla říct. Díky za přečtení a s radostí budu dělat tenhle časopis ♥. 

 
Tak zatím AHOJ!  
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8. Velikonoční speciál 
 
Vyřešte osmisměrku. Hledejte slova spojená s Velikonocemi (řešení je na poslední straně): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřešte přesmyčky. Hledejte slova spojená s Velikonocemi (řešení je na poslední straně): 

Tohle asi 

nevyřeším

.  
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Návod na motýlka od Marušky z 5. B:  
 
Chtěli byste mít takhle pěkně nazdobené dveře 

ve vaší třídě, nebo třeba mít takového motýlka 

v pokojíčku? Tak koukněte, jak na to. 

 
Co budete potřebovat: barevný papír A4, nůžky a fixy. 

 
Postup: barevný papír A4 rozstřihnete napůl. Vznikne vám A5, kterou 

přeložíte napůl, a pak ještě jednou napůl jako na obrázku 3. Potom 

ohnete tak, aby Vám vznikl trojúhelník jako na 4. obrázku, ještě jednou ohnete, aby vznikl 

další trojúhelník jako na 6. obrázku. Potom trojúhelníky musíte přeložit tak, aby vám vznikla 

taková mezera, jako jde vidět na 7. obrázku. Pak už jenom přeložíte papír jako křídla, která 

domalujete fixem. Je to trochu těžší, ale motýlek vám udělá radost. Z jednoho papíru Vám 

pak vzniknou dva motýli.  

 

  

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 9. 8. 
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Výroba velikonočního zajíčka od Zuzy ze 7. A: 

 
Zajíčka můžete použít jako perfektní velikonoční dekoraci do pokojíčku, obýváku, vlastně 

skoro kdekoli. Je velice jednoduchý na výrobu, a přitom vypadá dobře. 

Co budete potřebovat: látkový hadr (čistý), dvě gumičky, mašličku, nalepovací oči, tavicí 

pistoli a bambulky na nos a ocásek. 

Postup: Vezmete si hadr a rozložíte před sebe. Poté oba dva rohy naproti sobě smotáte 

doprostřed čtverce tak, aby vám vznikla taková rolička. 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále vezmete oba konce a přiložíme k sobě. Spojte je uprostřed gumičkou tak, aby vám 

vzniklo tělíčko zajíčka. Kousek nad vaší první gumičkou dáte další, abyste vytvořili hlavičku. 

Spodní gumičku překryjete mašličkou. Nakonec přilepíte oči a dozadu lepicí pistolkou 

přilepíte ocásek, a to samé uděláte vepředu na hlavičce, abyste vytvořili čumáček zajíčka. 

MÁME HOTOVO! Můžete také tvořit zaječí rodinku 😊. Doporučuji pracovat s tavnou 

pistolkou s dospělým.  

 

  



 

29 

9. Správná řešení k velikonočnímu speciálu 

 

Pokud jste něco nemohli vyřešit z našeho velikonočního speciálu, tak se koukněte tady.  
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Líbí se Ti náš školní časopis? 

Máš nějaké nápady, co bychom měli do školního časopisu doplnit? 

Chtěl/a by ses k nám do redakce školní časopisu přidat? 

Rádi uvítáme Tebe i Tvé nápady ☺. 

Můžeš nás kdykoliv oslovit osobně, nebo napsat na e-mailovou 

adresu: spicakova@zsmichalkovice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 13, 14 

mailto:spicakova@zsmichalkovice.cz
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