Zdravím vás milí čtenáři,
dny letí jako voda a my
vydáváme první číslo našeho
obnoveného školního časopisu.
Teď vám osvětlím, jak jsme se
dostali k tomu, že jsme začali
„tvořit“ časopis.
Loni na konci roku jsem přišel s
nápadem na obnovení školního
časopisu, u pana ředitele jsem
měl plnou podporu a tak jsem se
domluvil s pár lidmi a na začátku
roku se k nám přidala paní
učitelka Fabíková. Ta o tom
začala mluvit, díky tomu se k
nám přidalo pár dalších lidí a
začali jsme vymýšlet články a
usilovně pracovat J.
Počítáme s tím, že by mohl
časopis vycházet co dva měsíce.
Pokud budete mít chuť se k nám
přidat, neváhejte J.
Komenďák bude v prodeji o
velké přestávce minimálně dva
dny u nás na škole a také jej
budeme nabízet na ZŠ Pohořská
a na MěÚ v Odrách.
Tak ať se vám líbí a dobře si
počteteJ.
Budeme se snažit každým dalším
číslem zlepšovat, tak na to při
čtení, mysleteJ
Nakonec bychom vám všichni
rádi popřáli veselé a šťastné
vánoční svátky a úspěšný nový
rok.
Tadeáš Kašpar
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Rozhovor s panem ředitelem Hladným

Nyní pár otázek, na které stačí odpovědět
jedním slovem:

Vaše nejoblíbenější hudební skupina?
Těžko říct nejoblíbenější. Rád poslouchám Beatles,
Led Zeppelin, Olympic a skupinu Jelen.
Vaše nejoblíbenější skladba?
Moje nejoblíbenější píseň je od skupiny
Jelen a Jany Kirschner – Co bylo dál?
Váš nejoblíbenější film?
Mám rád jakýkoliv romantický film a nejlepší je,
když je to ještě historicko-romantický film. To je
úplný ideál.
Chtěl jste být učitelem už odmala?
Nechtěl jsem být učitelem. Kamarádi dělali do
aut, tak jsem chtěl být automechanikem. Jenže ve
škole mi přihlášku roztrhali a já šel na
gymnázium. Po ukončení gymnázia jsem se
rozhodoval mezi vysokými školami, které sídlí
v Ostravě. Nechtěl jsem z Ostravy odejít a nejsem
zrovna technický typ, tak vyhrála pedagogická

Nemám.
Vaše nejoblíbenější kniha?
Potopa od Henryka Sienkiewicze. Četl jsem ji snad
30x nebo 40x.
Váš nejoblíbenější spisovatel?
Jednoznačně Wilbur Smith.
Vaše nejoblíbenější jídlo?
Šunkofleky od manželky.

škola.
Jaké vyučovací předměty máte rád?
Ve škole jsem měl nejraději tělocvik a dějepis.
Teď,

Váš nejoblíbenější filmový herec nebo herečka?

když

učím,

je

mým

nejoblíbenějším

předmětem dějepis, který paradoxně nyní neučím.
Ale chtěl byste ho učit?
No chtěl, ale bohužel to letos nejde.
Těšíte se na důchod?
Na jednu stranu ano, na druhou ne, protože
nevím, co mě čeká. Jsem zvyklý být stále mezi
lidmi. Nevím, jak budu spokojený v bačkorách u
televize. To ukáže čas.

Tadeáš Kašpar, 8. B

Váš nejoblíbenější stát?
Česká republika a takový náhradní by mohl být
Nový Zéland. Ale Česko mi úplně vyhovuje.
Navštívil jste někdy Nový Zéland?
Bohužel ne. Je to spíš v oblasti snů. Ono to není
zrovna levná záležitost. Ale kdoví…
No v důchodu se tam možná podíváte.
Jo, že by mě tam někdo zavezl (smích).

Koumák

Prázdniny
Co znamenají prázdniny pro nás?

Ø Z dálky je Země nejjasnější ze všech planet

Pro každého znamenají něco jiného, ale nikdo

Sluneční soustavy, protože se sluneční

nezná ten pravý význam. Každý má jinou

světlo odráží od oceánu.

představu o prázdninách.
Co znamenají prázdniny pro učitele?

Ø Beatles použili slovo „láska“ ve svých
písních celkem 613x.

Snad všichni si řeknou: „Konečně mám od těch

Ø Řev lva je slyšet na 8 kilometrů.

děcek pokoj!“ Nemusí nic opravovat. A neřešit

Ø 2% žen na světle vidí o 99 miliónů barev

spory mezi žáky. Mají více času i na svou rodinu.

více než normální člověk.

Kam jste se mohli podívat?

Ø Socha svobody má boty velikosti 879.

Mnoho z vás určitě jelo do Chorvatska. Nebo

Ø Vysoké podpatky byly původně vyrobeny

jinde do zahraničí. A ti, co nemají tolik financí,
mohli obdivovat krásu Česka, jet na tábor nebo
kempovat.
Kdo založil letní prázdniny a kdy?
Nařízením Josefa II., ze dne 24. května 1786, byly
hlavní prázdniny přesunuty ze září a října na
červenec a srpen. Poprvé hlavní prázdniny začaly
v červenci v roce 1787.

pro muže.
Ø Je 42 známých pokusů o atentát na
Hitlera.
Ø V McDonaldu se již prodalo 13x více
hamburgerů, než je lidí na světě.
Ø Líbání je hygieničtější, než potřesení
rukou.
Ø 9 z 10 lidí si myslí, že Thomas Alva Edison

Jak jste se mohli zabavit o prázdninách?

vynalezl žárovku. To však není pravda, byl

Ježděním na bruslích, kolech, nebo jste se bavili s

to Joseph Swan.

přáteli. Dost z vás bylo o prázdninách i
v aquaparku. Určitě vás zasáhl aspoň jeden den
nudy. A jestli ne, tak jste měli, co na práci.
Proč máme prázdniny?
Prázdniny jsou proto, aby si každý žák a učitel
mohli odpočinout po tak dlouhém učení. A taky,
aby nám z toho všeho učení neruplo v bedně.

Kristýna Tinková, 8. B

Liduška Skalková, 8. A

Jeden ztracený život…
12+
Byla jedna dívka a jeden chlapec. Bydleli nedaleko od sebe a tak se často potkávali na procházce se svými
pejsky. Ani jednoho ale nikdy nenapadlo na toho druhého promluvit. Dívka nikoho neměla. Rodina, její
blízcí, všichni do jednoho umřeli při autonehodě. Bydlela se svou tetou, se kterou si dobře rozuměla. Když
už jí bylo 18 let, myslela si ale, že pro ni život nemá smysl. Až do dne kdy potkala jeho. Čas plynul a nic se
nedělo. Dívce to trhalo srdce, chlapci to trhalo srdce. Dívka už nemohla dál čekat. Nemohla už bez něho žít.
Cítila to… Cítila, že on jí miluje. Cítila, že to vyjde a oni budou moci být konečně spolu. Vyšla v obvyklou
dobu se svým psem ven, aby ho potkala na tom místě, kde se pravidelně setkávali. Uviděla ho. Zastavila se,
na okamžik zaváhala, ale pustila se za ním. Podivně se na ní podíval, zarazila se. V dívce hrklo - „On se
zamračil?“ pomyslela si, ale šla dál. Říkala si že, teď už to nemůže vzdát. Přišla k němu a pozdravila ho, on
mlčel. Pozdravila ho znovu, zamračil se na ni a hrubě jí poslal k čertu. Do očí ji vyhrkly slzy. Nehledě na to se
otočila a už byla pryč. Strašně se rozplakala a rozběhla se domů. Doma vzala papír, tužku a začala psát
dopis. Napsala ho tak, aby vyjádřila všechno, co cítí a aby na nic nezapomněla. Dopis vložila do obálky a
zalepila. Rozběhla se k jeho domu, dopis hodila do schránky, a se slzami v očích odešla domů. Doma šla pro
lékárničku a vybrala to nejobsáhlejší pláto tabletek a přečetla si nápis, aby to náhodou nebyl nějaký
vitamín. Do kuchyně si zašla pro sklenici vody a vydala se zpět do svého pokoje. Sedla si na postel a do ruky
vzala jeho fotku, kterou už dlouho vlastnila a rozplakala se znova. Plakala naposled a ona to moc dobře
tušila. Naplnila si dvě hrsti prášků, polkla. Na posteli se schoulila do klubíčka. Už se neprobudí, nikdy…
Chlapec přišel domů a chtěl vyzvednout poštu. Uviděl obálku se svým jménem. Vezme jí do ruky a začte se
hned u schránky. Rozpláče se hned při prvních řádcích. Rozběhne se k jejímu domu. Otevře teta. Zeptá se,
co potřebuje. Chlapec řekne své přání. Načež mu žena v slzách řekne, že se dívka předávkovala léky.
Chlapec se podruhé rozpláče. Důvod zná. Běží domů, otevře dveře a se slzami v očích vlepí svému
jednovaječnému dvojčeti pořádnou facku. Ukáže mu dopis od dívky a bratr pochopí. Padnou si kolem krku,
je jim to jasné. V den, kdy šla dívka říct chlapci, co k němu cítí, byl venčit psa jeho na chlup stejný bratr.

Kristýna Severová, 8. A

Justin Bieber
Praha letos zažila další světovou hvězdu. V listopadu 2016 k
nám dorazil vůbec poprvé v historii zpěvák Justin Bieber. Hlad
českých fanoušků po kanadské hvězdě byl dokonce tak velký, že
dokázal vyprodat O2 Arenu během několika hodin. Skutečným
překvapením byl fakt, že ačkoliv byla O2 Arena zcela vyprodaná,
v hale bylo mnoho prázdných míst včetně poloprázdné plochy
na stání. Překupníkům, kteří lístky prodávali i za neuvěřitelných 12 000 Kč, zůstalo mnoho vstupenek
v ruce. Koncert Justina sice oficiálně začal až o půl deváté, desítky fanoušků a hlavně fanynek už ale před
O2 Arenou čekaly minimálně už od oběda zabaleny v dekách. A zatímco organizátoři jim nosili čaj, zpívali
sborově jeho hity nebo hltali každý detail o jeho příjezdu do Prahy.

5 Největších průšvihů Justina
Duben 2013 - Švédská policie našla v jeho autobuse před halou „malé množství“ nespecifikované drogy.
Červen 2014 - Na videozáznamu mluví o tom, že se přidá ke Ku Klux Klanu a bude vyhlazovat černochy.
Září 2014 - Na Fashion Rocks 2014 se před modelkou Laurou Stone a návštěvníky svlékl až do trenek.
Říjen 2015 - Po jedné písni ukončil svůj koncert v norském Oslu. Prý kvůli neukázněným fanouškům.
Srpen 2016 - S přítelkyní Saharou Ray a jejich přáteli se koupali zcela nazí v říčce uprostřed havajského lesa.

GogomanTv
Daniel Štrauch založil pod přezdívkou GoGo tři YouTube kanály založené na gamingu, z toho jeden v
angličtině. Je to milý Slovák, který dělá „kraviny“ typické pro dvacetiletého kluka. GoGosVlog se specializuje
na herní streaming, což mladí hráči milují. Dan má totiž u hraní vtipné komentáře a celé hraní doprovází
svěží atmosférou. GoGoTv Vlog je zaměřen právě na denní vlogy ze života, kde se svými kamarády a
ostatními youtubery dělá blbiny všeho druhu. Ostatně na to, jak mu to vynáší, se můžete podívat níž. Má
mladšího bratra s názvem Maxmilián (nebo jen krátce Max). Ve videích mu říká BauMax. Narodil se v
listopadu 2012. Má také přítelkyni Lucku, která vystupuje na YouTube pod názvem LucyPug.
Počet odběratelů: 1 476 800…
Měsíční výdělek: 79 200,- Kč
Narození: 24. 9. 1996
Barva očí: zelená
Barva vlasů: tmavě hnědá
Velikost bot: 45.5

Barča Vašková, Viki Řezníčková, 8. A

SUPERHRDINOVÉ
Tento článek je pro stejné nadšence superhrdinů, jako jsem já. Dozvíte se zde informace a zajímavosti o
různých hrdinech jak z Marvelu, tak od DC.
A jako prvního jsem si nachystala mého nejoblíbenějšího:

Kapitán Amerika
Pravé jméno: Steven Steve Rogers
Věk: 95
Schopnosti: Díky zázračnému séru inženýra Starka má kapitán Amerika nadlidskou sílu (např. scéna z filmu
Ciwil war, kdy se snaží zabránit odletu vrtulníku, tím že ho k sobě přitáhne) a rychlost (30 km uběhne za 20
min., což je podle mě více než obdivuhodné). Celkově má nižší práh bolesti a je odolnější než normální
člověk.
Povaha: Při slovech hodný a obětavý by si každý měl představit Steva. Pro své kamarády by obětoval vlastní
život. Sice bojuje s padouchy skoro každý den, ovšem kdyby nemusel, neublížil by ani mouše.

Zajímavosti:
·

Je velitelem Avengers

·

Je velkým vzorem pro antihrdinu Dead poola

·

Dokáže zvednout Mjölnir (Thorovo kladivo)

·

Jeho oblíbený koníček je kreslení.

Filmy:
Kapitán Amerika: První avenger (The first Avenger)
Kapitán Amerika: Návrat prvního avengera (The winter soldier)
Kapitán Amerika: Občanská válka (Ciwil war)
Herec: Chris Evans

Liduška Skalková, 8. A

ZDRAVÍ VERSUS PENÍZE
12+
Zdravím, jmenuji se Matthew Lesan a chtěl bych vám vyprávět můj smutný a zároveň veselý příběh, kdy
mne rakovina dohnala k tomu, abych všechny své miliardy dal na charitu a zkoumání léků. Chtěl bych jen
připomenout, že peníze nejsou tak důležité jako zdraví.
Ráno jsem se probudil a dělal každodenní činnost, když si všimnu, že mám v kalendáři napsané: preventivní
prohlídka. Když jsem přijel k doktorovi, zaklepal jsem a vešel dál, doktor mě začal prohlížet. Všimne si
malého výrůstku na zádech a pošle mne na prohlídku k doktorce. Myslím, že se jmenovala Jonesová.
Vyšetřovala mne asi hodinu, a řekla mi, že asi za dva týdny mi přijdou výsledky. Ale také mi řekla, že podle
ní rakovinu mám. Zavolal jsem své asistence, že dnes z lékařského důvodu nepřijdu, ve skutečnosti jsem se
musel vzpamatovat. Dělal jsem všechno pro odreagování, ale nepomohlo to.
Výsledky přišly. Tak jsem je tedy vzal ze schránky, hodil doma na stůl, sedl si na židli, díval jsem se na ně a
přemýšlel. Nakonec jsem obálku stejně otevřel a hádejte, co tam bylo napsané? No jistě, že jí mám, jeden
nádor na zádech, který se čím dál tím víc rozšiřuje. Rovnou tam bylo napsané, kdy mám přijít na první
chemoterapii. Bylo to myslím 22. března.
Přišel jsem tedy k doktorce a ta mi domluvil a debatní kroužek, psychologa a prášky na bolest. Psychologovi
jsem zavolal a ten mi řekl, že mne přijme hned. Přišel jsem tedy do ordinace a psycholog mi řekl, ať se
posadím a že si se mnou promluví. Byl to pohodový chlap a já jsem si řekl, že ten debatní kroužek
vynechám a šel jsem si koupit předepsané léky. V lékárně na mě čekala taková stará paní, která mi nevěřila,
ale nakonec mi ty prášky dala.
Otázka co s penězi mě úplně pohltila. Má mysl mě požírala zaživa a tak jsem řekl: „Dost, rozdělím ty peníze
podle toho, jak se mi bude chtít!“. Prvním nápadem bylo, že bych je rozdělil pro charitu a pro sebe. Pro
charitu jsem dal větší část svých úspor. Hřálo mě u srdce, když mi přicházely dopisy s velkým díkem.
Jednoho dne mi bylo tak špatně, že mě málem klepla pepka. V tu ránu mě napadlo: „Přece tady nebudu jen
tak sedět a čekat až umřu! Udělám si hezké zážitky, než si pro mě přijde smrťák!“ Koupil jsem si zájezd
kolem celého světa a užíval si dovolené.
Vrátil jsem se domů za dva roky, šel k mé doktorce a doufal jsem, že je to poslední prohlídka. Když mne
doktorka kontrolovala, zjistila, že se mi rakovina zhoršila. Ve špitálu jsem ležel asi měsíc a rakovina a tam se
mi naopak výrazně zlepšila. Dokonce mi řekli, že bych už mohl žít jako předtím, ale to se nestalo. Nádory se
mi rozšířily po celém těle a teď umírám v nemocnici s kapačkou, zaraženou v ruce. Proto bych vám chtěl
říct: „Važte si toho, co máte - rodiny a přátel.“

Matěj Šťastný, 8. A

Rubrika Filiho Mikiho
Dobré ráno! A kdybychom se neviděli dobrý den, dobrý večer a dobrou noc! Říká vám to něco? Pokud jste
si tipli Truman Show, máte pravdu.
Já jsem Filip Mikoška alias Fili Miki a dovoluji si vás přivítat u mé nové rubriky. V rubrice se budeme věnovat
především literární tvorbě. Ale nebojte, nebudou to romance o Karlu IV. nebo Povídky Malostranské od
Jana Nerudy, budeme číst mé příběhy z dětství a určitě se u toho mnoho nasmějeme. Věděli jste, například,
že existuje řeka Viz nebo že krtci mohou vidět? Určitě ne! A tyto perličky z mého dětství si ukážeme. Ale
pozor! Číst jen na vlastní nebezpečí!
Tyto povídky totiž nejsou upravené a jsou ponechány v původním stavu. To znamená, že se můžeme těšit
na spoustu hrubek. Pokud ale máte češtinu rádi a nesnášíte chyby, radši mé povídky nečtěte (jen pro silné
žaludky).
Také se budeme věnovat sekci „Věci, které nesnáším“, ve které vám napíšu jednu věc, kterou nesnáším a
napíšu o ní. Můžete mi poslat zpětnou vazbu do 7. B a říct, jestli vás ta věc taky štve L.
Taky bych chtěl zkusit vytvořit sekci „Co nového o státech“, ve které vám budu povídat o neobvyklých
státech světa. Dozvíte se spoustu nových věcí. Touto sekcí si nejsem ale moc jistý, protože spoustu žáků
zeměpis nezajímá L. Mě ale ano a budu se snažit vám ho co nejvíc zpříjemnit. Můžete se těšit například na
Nepál, Honduras, Francouzskou Guyanu nebo Demokratickou Republiku Kongo. No že jste o nich nikdy
neslyšeli?
A poslední sekce, kterou chci vytvořit, bude taktéž podle vašich ohlasů. Její jméno bude „Úryvky
z ENIGMY“, ve které vám budu vybírat ty nejlepší články z časopisu ENIGMA. A všechny sekce budu
doprovázet mnou nakreslenými obrázky. Máte se na co těšit!
Prosím o zpětné vazby. Dufám, že jste se bavili kravsky J
Váš Fili Miki

A nyní je v pořadí má první povídka, kterou jsem napsal v dětství
(mohlo mi být 7 - 8 let) a k tomu tematický obrázek mé výroby.
VAROVÁNÍ: GRAMATICKÉ CHYBY!
„O létající pizze“
Byla jednou jedna rodina Mikošková. V pátek jeli do Zoo
v Olomouci. Jmenovali se: Ivo, Radek, Zuzana a Martina
Mikoškovy. Vyrazily na cestu. Za půl hodiny byly v Zoo. Koupily
vstupenky a po prohlídce v Zoo si zašli na pizzu. Všichni ji měli
normální jen Radek ji měl kouzelnou byla to totiž lítající pizza. Ale on si ji chytil a snědl jí. A pak měl taky
křídla. Ale tatínek měl u sebe nůž a uřízl mu je. A pak jeli domů.
Konec

Sekce „Co mě štve“.
Doufám, že vás to taky štve, protože pokud ne, tak vás asi naštve, že mě to štve. Tak to radši nečtěte…
To byl vtip! Ať se vám to líbí! A k tomu zdarma obrázek jako bonus!
„Věc na zemi, která vypadá jako had“
Taky, když jdete po chodníku, tak se díváte pod nohy? Pokud to
není váš případ, dnešní téma vás asi moc nezaujme.
Jednou takhle jdu po chodníku, zpívám si a šinu si to rovnou
k domovu, když tu… Had! Strachy se zpotím, zastavím a ztuhnu.
Je to opravdu had? Nebo jenom nějaký klam? Má to vůbec smysl
se něčeho takového bát? Má vůbec smysl se bát hadů? Hadi byli
odjakživa vyobrazováni jako zlí tvorové. No neříkejte, že ne.
Pokud se vyznáte v řeckých bozích, určitě víte, že „možná“
existoval jistý bůh podsvětí. Jeho jméno bylo Hádes. Tento bůh
se v hadech přímo vyžíval, miloval je. Ani mu nebylo ohavné
vylézt na denní světlo jen proto, aby si ukořistil nějakého velkého hada a stáhl si ho s sebou do podsvětí.
Neubližoval mu, ani ho nemučil. Ne, ne. On si ho hýčkal. Ten nejhorší bůh z nejhorších si hýčkal hada?! A už
se k tomu dostáváme. Dochází vám už konečně, že hadi jsou zlí? Až na slepýše, který je ještěrka. Ale
VŠICHNI ostatní jsou zkrátka zlí. Pořád nevěříte? A co Harry Potter? Ha? Lord Voldemort?! No neříkejte, že
nebyl zlý. Byl. Byl dokonce nejhorší! A měl hadího kamaráda? Měl! Naginiho! Tak k čertu, už to chápete,
hadi jsou zlí! A co mě na tom tak štve? Tak to, že i když na tom chodníku ten had není, ale je to větev, tak
se, sakra, leknu! A já se nerad lekám. To vám nepřeju zažít, jak se naštvu, že se leknu větve. To tu větev tak
rozkopu, že i kdybych kopal místo té větve medvěda, jistojistě bych ho zabil. Taky mě štvou velká zvířata.
Ale to zas někdy jindy. Pokud vás jistá věc na zemi, která vypadá jako had, taky štve, dejte vědět.
Váš Fili Miki

„Co nového o státech?“ – Dnes Nepál
Pokud někdo z vás už o Nepálu slyšel, tak snad jenom o horách. V tom si
dovolím souhlasit. Nepál je samá hora, vlastně v sobě ukrývá i nejvyšší horu
světa – Mount Everest, která se nachází v Himalájích (údajné bydliště
mýtického Yettiho). Já jsem pro dnešek vybral Nepál hlavně pro jeho legrační
vlajku. No řekněte, jaký jiný stát má tak tvarově originální vlajku? No žádný! Z
důvodu, že náš časopis je striktně černobílý (to kvůli levnějšímu tisku), nezazáří
na vás nádherně červená vlajka, lemovaná tmavě modrým okrajem, ale

rozplizlý smrk s bílou hvězdou a ježkem dřímajícím na půlměsíci. Je mi jasné, že kdybych vás lanařil sebevíc,
stejně si doma k tomu počítači nesednete a na tu vlajku se nepodíváte, takže doufám, že vám tento můj
chudičký popis stačil. Hranice má s paní Pandou (Čína). Nepál se podobá v mnoha věcech České republice.
Má svůj vlastní úřední jazyk (nepálština), kterým mluví 90 % obyvatelstva a je to demokratická federální
republika (i když je to federální republika, paradoxně k žádné změně prozatím nedošlo, proto bych to
srovnal s Českem). Ale je 2x větší než Česko a má 3x víc obyvatel než Česko. Ale co hůř, většina obyvatel žije
v naprosté chudobě. Obvykle se zde lidé živí zemědělstvím. Každý den tvrdě dřou na polích, jen aby si mohli
dát chleba s vodou… Tento stát by byl opravdu super, kdyby se udělalo něco s chudobou… L

Právě máme za sebou únavnou třetí sekci a vrháme se po hlavě na sekci poslední – čtvrtou. V této sekci
bych chtěl přidávat krátké příběhy psané čtenáři časopisu ENIGMA. Tento časopis je o záhadách, takže to
budou paranormální příběhy, které se čtenářům udály.

„Mám zvláštní schopnosti?“
Chtěl bych se s vámi podělit o jednu záhadnou a zároveň velice děsivou zkušenost, která mě pronásleduje
celý život. Je to tak neuvěřitelné, že

jsem až dosud nebyl schopen se s tím

komukoli blízkému svěřit. Všechno

začalo v době, kdy jsem ještě chodil na

základní školu. Měli jsme tehdy

učitelku matematiky, která mě z nějakého

důvodu strašně nesnášela a dávala

mi to každou hodinu silně najevo. Možná

její zášť pramenila ze skutečnosti, že

kdysi učila mého staršího bratra, jenž

nebyl zrovna vzorný žák, a paní

učitelka ve mně viděla jeho. Když mě

jednoho

poněkolikáté

bezdůvodně před celou třídou seřvala, tak

jsem si v duchu pořád opakoval: „To

je ale nespravedlnost! Kéž by ji za její

chování někdo potrestal.“ Druhý den

ráno jsem přišel do školy a zůstal jsem jako

omráčený. Uprostřed třídy stál pan

ředitel a s lítostí v hlase nám oznámil, že

na matematiku budeme mít ode

dneška někoho jiného, protože naše paní

dne

již

učitelka bohužel včera večer náhle zemřela na infarkt. Zatímco většina mých spolužáků to po prvotním
šoku přešla pokrčením rameny, mně se z toho udělalo těžce nevolno. „Mohl jsem smrt paní učitelky zavinit
já?! Mám snad nějakou zvláštní, zvrácenou schopnost přivolávat na druhé neštěstí?“ Ptal jsem se sám sebe.
A ptám se dodnes. Od té doby se každopádně snažím se svým okolím vycházet a ostatním lidem nikdy nic
zlého nepřeji.
VLADIMÍR S.

Filip Mikoška, 7. B

Kniha a spisovatel
Co je na knize to nejlepší? Každý si najdeme to, co se nám líbí, jen chtít!
Někdo se rád vrací časem, tedy do minulosti. Jiného zajímá budoucnost. Další si přibarvují skutečnost.
Někteří unikají od všednosti. V knihách se odvracíme od našich problémů a vžíváme se do děje. Bojujeme
s draky. Hledáme poklady. Ničíme zlo, nebo ho naopak vyhledáváme. Plujeme oceány. Lovíme na prériích.
Ztrácíme své blízké. Slyšíme, co říkají zvířata. Co cítí stromy a jak může být život jiný nevšední a plný
dobrodružství.
Napadne vás ale někdy, jak mohl někdo to, co vy čtete, vymyslet? A napsat něco, co je jedinečné, něco, co
nikoho jiného dosud nenapadlo. Když se nad tím zamyslíte poprvé, tak vám to připadne nemožné. Podruhé
lehčí a napotřetí se o to možná pokusíte sami. V ten moment můžete být hlavním hrdinou, dát průchod své
fantazii a tomu, co se vám stvoří v hlavě, přenést na papír. Všechny své myšlenky, pocity, úvahy, nálady,
starosti. A najednou může být ze špendlíku zabijácká zbraň třeba na mamuta. Napadlo vás někdy, že byste
mohli vydat knihu? Knihu, která by zaujala lidi natolik, aby si jí přečetli, bavili by se a krátili si s ní nudu?
A nakonec, mohli byste i vy být spisovateli???

Když čteš, dokážeš si představit prostředí?

Projděte si otázky a sčítejte body:

1bod - Jasně, o čem jiném by to bylo

Dokážete o sobě říct, že máte fantazii?

2body - Jak kdy, podle knížky

1bod - Za všech okolností

3body - Většinou ne

2body - Jak kdy, jak kde

4body - Čtu z donucení, takže ne

3body - Možná, dokážu vymýšlet

Co je podle tebe rozhodující, aby se člověk mohl stát

4body - Ani ne

spisovatelem?

Kolik vás denně přepadne nápadů?

1bod - Talent

1bod - Desítka i víc

2body - Vůle a nápad

2body - Podle nálady, není jich málo

3body - Peníze a štěstí

3body - Občas mi něco uvízne v paměti

4body - Vzdělání

4body - Nevím asi jeden
Řekl ti už někdo, že máš talent na psaní?

Vyhodnocení

1bod - Ano, ve škole i doma

0-7 bodů

2body - Kamarádi mi to říkají

Spisovatel v tobě žije. Pusť se do toho!

3body - Ne, svými výtvory se nikde nechlubím

8-14 bodů

4body - Ne, nepíšu
Dokázal by tvůj nápad zaujmout ve světě?

Talent rozhodně máš! Jen musí přijít ten správný
nápad.

1bod - Možná, musel bych mít velké štěstí
2body - Ve světě asi ne, ale doma proč ne?
3body - Ne, moje nápady nejsou moc dobré
4body - Dost pochybuji

15-21
Práce spisovatele není nic pro tebe.
22-28
Tohle není nic pro tebe, chybí ti talent!

Alice Navrátilová, 8. B

Tak co, pustíš se do psaní i ty?

Knížky = nuda nebo Knížky = zábava?
Vím, že většina teenagerů 21. století moc nečte. Nechci je vůbec kritizovat ani nutit. Každého prostě baví
něco jiného sport, hudba a mnoho dalších jiných aktivit. Já naopak čtu ráda, díky tomu zvládnu slohovku
nebo takovýto článek. A protože si myslím, že jsem těch knížek přečetla od 2. třídy dost, chtěla bych se
s vámi podělit o pár zajímavých titulů.
Spřízněnci čarodějů - Adam Jay Epstein (314 stran)
„Jsem pouliční kocour a skončil jsem jako pomocník mladého čaroděje. Nemám kouzelné nadání a mého
patrona unesli.“ Co zvládnou tři zdánlivě bezbranná zvířata, spřízněnci tří čarodějů proti síle zla.
Násobky sedmi - Holly Sloan Goldbergová (317 stran)
Willow neprávem obviněná z podvádění v testu. Zemřeli jí oba dva rodiče, nemá žádné příbuzné, kteří by
se jí ujali. Z dětského centra uteče. „Bolestně poutavý a smutný příběh. Oslava života v celé jeho úchvatné
a nahodilé nádheře“.
Elyonova země Temné hory - Patrick Carman (217 stran)
Čtyři města jsou obehnána hradbami a spojena ohraničenými cestami. Nic zlého se nedostane dovnitř,
nikdo se nedostane ven. Co když ale větší zlo číhá uvnitř. Nebo dokonce pod městy, horami a cestami.
Dívka, střežená víc než vzácný kov, objevila tunely. Má ale šanci proti celé armádě vězňů?
Medvídek Paddington - Michael Bond (122 stran)
Je to knížka spíš pro nižší věkové kategorie ale i tak si pro svůj legrační obsah zaslouží být zmíněna.
Medvídka obyčejně na nádraží nepotkáte a už vůbec ne mluvícího?! Ujme se ho rodina Fouskových, ale
jakmile jim jedním koupáním málem vyplaví byt, začínají otci praskat nervy.
Harry Trottel a ta jemná tenata - Peter M. Jolin (218 stran)
Myslím, že Harryho Pottera a tajemnou komnatu všichni znáte. A pochybuji, že by se vám chtělo číst dlouhý
originál. Tato vtipná verze by za to stála. Je zde přidaný ruský kamarád tomu ovšem nikdo nerozumí, takže
když řekne „ Já sprasil.“ Překlad: já jsem se zeptal. Reakce ostatních je asi taková: „ My opravdu nevíme,
koho jsi zprasil“. Vtipných hlášek je zde opravdu požehnaně.
Destrukční deník - Keri Smithová (250 stran)
Kniha je vyloženě k vybití vzteku. A pro nečtenáře výborná volba do čtenářského deníku (pokud vám ji
učitel/ka uzná). K této knize nemám, co víc dodat. Snad jen to, že je jich celá řada: Destrukční deník,
Čurbes, Dodělej tuhle knihu. VAROVÁNÍ: Tohle není pro lidi, kteří mají knížky tak rádi, že i pokrčená strana
je rozpláče.

Alice Navrátilová, 8. B

Akce a úspěchy školy
Halloween – 10. 10. 2016 na druhém stupni proběhla soutěž o nejlépe halloweensky vyzdobenou třídu.
Byly dvě kategorie: 5. - 7. třídy a 8. - 9. třídy. V první kategorii získala 1. místo – 5. B, 2. místo – 6. A a 3.
místo – 7. B. V druhé kategorii skončila 8. A na 1. místě, 9. A na 2. místě a na 3. místě se umístila 9. B.
IQ 150 – dne 24. 11. 2016 se uskutečnila logická soutěž pro druhý stupeň.
První místo si vybojoval Josef Hrdý.
Chemická olympiáda – dne 1. 12. 2016 si poměřili své síly mladí chemici z devátých
tříd. První místo si vybojovala Anežka Klézlová z 9. B, druhé místo Terezie Hrdá z 9.
A, třetí místo Pavlína Kutějová z 9. A.
Dějepisná olympiáda – Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili dějepisné olympiády. Celá soutěž byla zaměřena na
téma Marie Terezie. Ze všech zúčastněných nejlépe dopadla a na prvním místě se umístila Marie Klézlová
z 8. A, druhá byla Veronika Orságová rovněž z 8. A a třetí byla Eva Němcová z 9. A.
Olympiáda z českého jazyka – 7. 12. 2016 proběhla olympiáda z našeho mateřského jazyka (vyhodnocení
ještě neproběhlo. Více se můžete dozvědět na stránkách školy).
Gymnastika – 5. ročník Oderského poháru ve sportovní gymnastice probíhal 10. 12. 2016 v hale. Celkem se
zúčastnilo 90 závodníků.
Nejmladší žákyně – nejlépe se umístila Daniela Nguyenová z 18 účastnic obsadila úžasné 1. místo, 2. místo
získala Viktorie Fojtíková a 3. místo obsadila Romana Klimková.
Mladší žákyně - zde soutěžilo 19 závodnic. 1. místo obdržela Natálie Ostašová, 2. místo získala Rozálie
Janošová a na 3. místě se umístila Dominika Selivanová.
Mladší žákyně II - zúčastnilo se 15 závodnic. Na 1. místě se umístila Kateřina Schacherlová.
Starší žákyně - zde soutěžilo 11 závodnic. 1. místo si nenechala vzít Sophia Lustigová, 2. místo obsadila
Nellie Lustigová a Marie Balážová se umístila na 3. místě.
TWINTEAM – 1. místo družstvo Viktorie Fojtiková a Dominika Selivanová, 2. místo obsadila Daniela
Nquyenová a Eliška Kubínková.
TWINTEAM O – 1. místo družstvo Viktorie Fojtíková a Romana Klimková, 2. místo družstvo Daniela
Nguyenová a Eliška Kubínková.
TWINTEAM I – 1. místo družstvo Natálie Ostašová a Dominika Selivanová, 2. místo družstvo Rozálie
Janošová a Anežka Plávodská, 3. místo družstvo Aneta Němcová a Štěpánka Botková.
TWINTEAM II – 1. místo družstvo Kateřina Schacherlová a Adéla Vavrošová, 3. místo družstvo Kristýna
Dibelková a Johana Gomolová.
TWINTEAM III – 1. místo družstvo Sophia Lustigová a Nellie Lustigová, 2. místo družstvo Johana Kleinová a
Pavla Horáková, 3. místo Marie Balážová a Karolína Balážová.
Markéta Schacherlová, Liduška Skalková, Viki Řezníčková, 8. A

Filmy aneb na co zajít do kin?
Článek plný úžasných filmů, které stojí za zhlédnutí.

Na co si momentálně můžeš v kinech zajít:
STAR WARS:ROGUE ONE
Rogue One: Star Wars Story je první z nové série
samostatných filmů Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny
netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili
odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást plány Hvězdy
smrti.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
Úžasný film, ve kterém se fantazii meze nekladou od J. K.
Rowling. Pro nadšence Harryho Pottera.
Mladý Newt Scamander přichází do New Yorku se svým
záhadným kufříkem plným úžasných zvířat. Co se stane, když
zvířata uniknou z kufříku? Film natočen podle knižní podoby.

Na co se můžeme těšit v roce 2017?
SPIDER-MAN HOMECOMING
Marvel slibuje 7. 7. 2017 nového Spider- Mana
v hlavní roli s Tomem Hollandem.
Peterova touha dokázat, že by Spider-Man mohl
konat mnohem větší skutky, než kterých se zatím
odvážil, ho dostane do nemalých problémů.

JUSTICE LEAUGE
Legendární Liga Spravedlivých v novém filmu od DC.
Batman hledá nejmocnější superhrdiny na planetě, aby
společně porazili neznámého nepřítele.

Liduška Skalková, 8. A

Nenuď se, pobav se…

Vtip
Pepíček z obýváku říká mamince, která peče v kuchyni cukroví:
"Maminko, hoří nám stromeček."
Maminka odpoví: "Pepíčku, neříká se hoří stromeček, ale svítí stromeček."
Po 5 minutách se Pepíček ozve: "Maminko, už nám svítí i záclony."

Liduška Skalková, Matěj Šťastný, 8. A, Filip Mikoška, 7. B

