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Komenďák is back!

Ahoj všichni,
 
po nějaké pauze se zase
vidíme. :) Komenďák si
odpočinul, nalákal nové
autory, a v plné síle se vám
vrací. Co se v dnešním
vydání dozvíte?
Náš nový tým se skládá
především z 6. B. V tomto
čísle se dozvíte mnoho
zajímavého z oblasti IT,
geografie...Také vás čeká
velký rozhovor s oblíbeným
učitelem naší školy. Neřeknu
vám hned jméno, ale dám
vám pár indicií. Je mladý,
má lehce porostlou tvář
vousy, zpívá v kapele
a miluje basket. Zná každý
počítač ve třídě, jelikož ho
měl několikrát v době
distanční výuky v ruce.
ANO, je to pan Kubíček. Tak
hezké počtení přejeme. :)

Vtipy
Přijde policista do práce a jeho
kolega se ptá: „Karle, proč
máš ten rohlík v zadku?“ A on
říká: „No, já jsem byl u zubaře
a on mi říkal, že mám jíst
druhou stranou...“
 
Tatínek pozoruje už delší dobu
že jeho papoušek mluví
sprostě tak se naštve a dá
papouška na týden
do mrazáku. Po týdnu ho
vyndá a ptá se: „Tak co, už
nebudeš mluvit sprostě?“ Ne.
A můžu se na něco zeptat? Co
udělalo to kuře?“
 
Přijede Pražák do Brna a ptá
se: „Hele, prosímtě, kde se
tady tramvaj?“ A Brňák na to:
„V Olomouci...“
 
Mám bagr, auto a dvě
limuzíny.... No nejsou ty
Kinder vajíčka super?
 
Víte, co dělá kráva, když je
zemětřesení. Milk shake...
 
Chuck Norris sice dvakrát
napočítal do nekonečna, ale
seriál Ulice dokoukal jen
do půlky.

Přijde medvěd za zajíčkem:
„Pojď na diskotéku.“ A zajíček
na to: „Nejdu, ještě mě tam
někdo zmlátí.“ Medvěd ho
přemluví, že ho ochrání.
U vchodu zajíček uvidí
velblouda a uteče. „Nikam
nejdu, mě neochráníš. Podívej,
jaké boule udělali koňovi!!!“
 
Geometrie je jako pizza.
Rýsuje se v kruhu, počítá se
ve čtverci a nakonec z toho
vyjde trojúhelník.
 
Lidé nenávidí budík ve dvou
případech: když zvoní a když
nezazvonil. :)

autor článku:
LUKÁŠ MIK
třída 6. B

Noví 
autoři
Náš nový tým se skládá
z těchto specialistů:
 
1. Lukáš Miky Mik -
specialista na vtipy, Star wars
a strašidelné historky
 
2. Matyáš Baty Barša -
specialista na filmové novinky,
rozhovory a sport
 
3. Denis Denisovič Mück -
specialista na filmové novinky
 
4. Viktor Viky Prekrški -
specialista na rakety
 
5. Lukáš Luky Filipčuk -
specialista na počítače a vše
kolem nich
 
6. Josef Jožko Orság -
specialista na IT, design
stránek, YTB
 
7. Markéta Marky
Dvořáková - specialistka
na vše :)

autor článku:
MARKÉTA FABÍKOVÁ

Tesla coil neboli Teslova cívka
Teslův transformátor, známý
také jako Teslova cívka, je
vysokofrekvenční
transformátor vynalezený
Nikolou Teslou.
 
Teslův transformátor je
zjednodušená verze tesla coil
magnifieru.➡➡➡➡➡➡➡

autor článku:
LUKÁŠFILIPCUK⚡

FILIPČUK
třída 6.B

Van de Graaffův generátor se vybije z velké + kopule
do malé - kopule, což nám
ukazuje krásný princip statické
elektřiny, která není moc
nebezpečná, ale zábavná.

autor článku:
LUKÁŠFILIPCUK⚡

FILIPČUK
třída 6.B

Van de Graaffův generátor je
elektrostatický stroj
umožňující nabíjet kovovou
kouli na velmi vysoké napětí.
Vynalezl jej americký fyzik
nizozemského původu R. J.
Van de Graaff. První model
sestrojil v roce 1929, v roce
1931 získal patent.
 
Princip van de Graaffova
generátoru je založen
na statické elektřině, která
vzniká třením pásu a následně
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Rekordy

FAKTA
Popel spáleného člověka váží
asi 4kg. Je to proto, že se
lidské tělo ze 70 % skládá
z vody.
V průběhu dne urazí krev
v našem těle vzdálenost 19
312 km. Mě by zajímalo, kdo
to počítal :D
Nejsilnější sval lidského těla je
jazyk.

autor článku:
MARKÉTA DVOŘÁKOVÁ

Věděli jste, že:
Kyselina v žaludku dokáže
rozpustit žiletku. Kvůli silným
kyselinám se žaludeční
sliznice obnovuje každé 3 dny.
Mozek je tvořen až 100
miliardami neuronů. Nervové
impulzy se z mozku a zpět
pohybují rychlostí 270km/h.
Spotřebuje stejné množství
energie jako 100W žárovka
a to i ve spánku. V noci je
mnohem aktivnější,
zpracovává data získaná
přes den.
Mozek sám necítí bolest,
nejsou v něm receptory
bolesti.
Nejstarší ženou se stala
Francouzka J. L. Calment
s věkem 122 let, 5 měsíců a 14
dní.

Malé 
Lichtenštejnsko

Nová legenda Marvelu
Moon knight je americký
filmový seriál od MARVEL
Studios. Osobně jsem ho viděl
a můžu ho doporučit. Jedná se
o seriál o mariňákovi, který
pracuje v obchodu se
suvenýry, ale jednoho se mu
stane něco divného. Dál už
nebudu spoilerovat, ale seriál
můžu určitě doporučit.

autor článku:
MATYÁŠ BARŠA

autor článku:
DENIS MUCK

Lichtenštejnsko je malý stát
mezi Švýcarskem
a Rakouskem. Lichtenštejnsko
mělo s Českou Republikou
po válce neshody,
protože mělo některé zámky
na území Česka. Ale Česká
republika chtěla, ať si vezmou
pozemky kolem zámků, které
vlastnili. Od roku 2009 už to
nechala být, protože mají
hodně pozemků v Rakousku.
autor článku: LUKY MIK

NOVINKA  
OBI-WAN KENOBI
 
Obi-Wan je dlouho
považovaný za nejlepší
postavu ze světa Star Wars, ale
dosud nedostal prostor
v žádném projektu až doteď!
Zatím je to obávaný seriál,
fanoušci mají strach, že se
naruší kanon (originální
triologie). Obi-Wan Kenobi
(bývalý Jedi) se dozví pravdu,
Anakin Skywaker je Darth
Vader, jeho bývalý Padawan.
Vaderova pomstychtivost ho
dovádí k pomstě. Unese dceru
senátora Organy a ten se obrátí
na Kenobiho. A začíná
šestidílné dobrodružství.

autor článku:
MATYÁŠ BARŠA

autor článku:
DENIS MUCK

Grafické karty se vrací
na trh!
 
Dnes už můžeme sehnat
grafické karty na různých
webech.
 
Grafické karty jsou drahé, ale
jsou velmi důležité.
 
Některé společnosti se
rozhodly vyrábět grafiky tak,
aby byly neefektivní
pro těžaře, ale dobré
pro klasické uživatele.
 
autor článku: LUKY
FILIPČUK

Strašidelné 
Historky

a začaly ječet tak hlasitě, že
jsme probudily i babičku.
Od té doby už duchy
nevyvoláváme a Satana už
vůbec ne.

autor článku:
LUKÁŠ MIK
třída 6. B

Vyvolávání Satana
 
Jednou jsme s kámoškou jely
na prázdniny k babičce
na chatu. Když jsme dorazily
na místo, bylo kolem osmé
večer. Zatímco jsme
vybalovaly věci, napadlo nás,
že bychom o půlnoci mohly
vyvolávat Satana. Nejdřív
jsme z toho měly srandu, ale
pak jsme mu řekly, že jestli je
mezi námi, ať nám dá
znamení. Po pár vteřinách
začal silně foukat vítr a pršelo
jako z konve a za oknem jsme
uviděly stín, který se na nás
díval červenýma očima.
Dostaly jsme šílený strach

Temná postava 
 
Jednou jsme s kamarádkou
Kájou jezdily po naší ulici
na kolech. Pomalu nás to
přestávalo bavit a tak mě Kája
doprovodila domů. Vtom jsme
obě zahlédly na kopečku
u kraje silnice černou postavu!
Slunce už zapadávalo, ale my
jsme viděly, jak postava drží
v ruce nůž! Zpanikařily jsme
a utíkaly k nám domů. Tam
jsme se trošku uklidnily, ale
jen do té doby, než musela jít
Kája domů. Ta postava tam
byla pořád. Dokonce se
přesunula před náš dům!
Náhle šel kolem našeho domu
soused a to nás zachránilo,
protože ta postava zmizela
a Kája mohla jít v klidu domů.
 

Věděli jste, že? 
Historie vtipu
Nejstarší zachovanou sbírkou
vtipu je Filogelos (milovník
smíchu) z 4. a 5. století...
 
Vtip z roku 1904:
Až vyrosteš, Rudolfku, co
budeš dělat? Nechám si vyrůst
vousky tetičko. A proč? Abych
si nemusel mýt celý obličej.

autor článku:
LUKÁŠ MIK
třída 6. B
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Velký rozhovor s 
panem Kubíčkem

do školy před vyučováním.
My jsme chodili, a to opravdu
rádi. Většinou jsme se
na začátku rozdělili do dvou
týmů a poté po celou dobu
trvání kroužku hráli. Takto to
bylo až do deváté třídy
a pokud mi nevěříte, mrkněte
na fotku naproti staré
sborovně, na které jsme
s tehdejšími spoluhráči
v bílých dresech. :) Poté jsem
hrával basket i na střední škole
a v této době jsem hrál jednu
sezónu závodně za Valašské
Meziříčí. K závodnímu
basketu jsem se vrátil až
v roce 2019, kdy byl obnoven
basketbalový klub v Odrách.
Svou závodní „kariéru“ jsem
opět přerušil v roce 2021, kdy
jsem si zlomil pravou ruku
v loketním kloubu a nebyl
dlouho schopen hrát. Dnes už
by to šlo, ale zatím se k tomu
nechci vracet. Každý týmový
sport spotřebuje spoustu času
(2 x týdně trénink, zápasy,
organizační schůze atd.) a já
jsem spíš spontánní člověk.
Nechci mít svůj volný čas až
příliš nalajnovaný a jsem rád,
že po práci můžu dělat to, co
zrovna v ten den já sám chci.
:) Občas si ale s bývalými
spoluhráči z BK Odry doteď
chodím zahrát, abych jim
ukázal, jak se to dělá. :))
 
9. Co přesně jste studoval?
A budete chtít být
v budoucnu třídním
učitelem?
Nejprve jsem nastoupil
na Pedagogickou fakultu
v Olomouci, na aprobaci
společenské vědy (občanská

výchova) a technika (pracovní
činnosti), protože mě ten rok
nevzali na aprobaci angličtina
a technika. Po roce studia jsem
ale zkusil přijímací zkoušky
znovu, tentokrát s kombinací
angličtina a technická
a informační výchova
(pracovní činnosti
a informatika). Na přijímačky
jsem se připravil a uspěl jsem.
Přestoupil jsem tedy na nový
obor a získal nejprve
bakalářský a poté, v loňském
roce, magisterský titul. :)
V současné době bych tedy
mohl učit nejen angličtinu
a informatiku, ale také
pracovní činnosti.
V budoucnu bych určitě byl
rád třídním učitelem, byť
chápu, že to není jednoduché.
I když se vám to možná nezdá,
je to spousta práce navíc
a všichni třídní učitelé na naší
škole mají proto můj obdiv
a respekt. Přesto si myslím, že
ten pocit mít vlastní třídu je
natolik skvělý, že ta práce
kolem má smysl. Musím
přiznat, že právě zmíněná další
pracovní zátěž byla důvodem,
proč jsem se třídnictví doteď
snažil vyhnout. Jako jediný
ajťák na škole mám, myslím
si, práce více než dost.
V příštím školním roce by ale
naše škola měla mít, mimo mé
osoby, dalšího ajťáka,
a proto věřím, že budu mít
více volného času a tedy, že
třídnictví v budoucnu budu
schopen zvládnout. :)

1. Oblíbené jídlo: Pizza
Picante.
 
2. Oblíbená barva: Černá.
 
3. Největší školní průšvih:
Důtka třídního učitele
na střední škole za vyrušování
v hodině.
 
4. Oblíbený sport:
Basketbal, běh, posilování,
cyklistika.
 
5. Oblíbený školní předmět
v dětství: Tělocvik.
 
6. Chtěl jste být už odmala
učitelem?
Kdyby se mi v dětství zjevilo
mé dnešní já a řeklo mi, že
budu učitelem, nevěřil bych
mu a řekl bych si, proč mi to
ten plešatý pán vůbec vykládá.
:) V raném dětství jsem byl
přesvědčen, že budu, po vzoru
Indiana Jonese, archeologem,
který bude pátrat
po artefaktech a zažívat
nejrůznější dobrodružství.
V pubertě jsme poté s přáteli
začali hrát počítačové hry,
a proto jsem si byl jistý, že
ze mě bude herní vývojář.
S kamarádem jsme v 9. třídě
napsali koncept RPG hry
jménem Magic World, ale hru
jsme nikdy nevytvořili. O něco
později jsem vytvořil
jednoduchou hru s názvem
Rockets in War. Celé jsem to

nakreslil v Malování
a následně naprogramoval
v prostředí programu
Multimedia Fusion. Pokud
budete chtít, můžu tu hru
někde najít a ukázat vám to
v hodině informatiky. :)
 
7. S jakým pocitem chodíte
do hodin?
Nyní už s klidem a s
přesvědčením, že vše dobře
dopadne a že hodina splní svůj
plánovaný účel. Do hodin se
většinou těším. Musím ale
přiznat, že dříve tomu tak
nebylo. Ve školním roce
2017/2018, který byl mým
prvním školním rokem
na pozici učitele, jsem se
na každou vyučovací hodinu
připravoval zhruba 45 minut
a do hodin jsem chodil
s obavou, zda to zvládnu. Jestli
vše dobře vysvětlím a nic
zásadního nepokazím. Ale to
je myslím si v začátcích
normální a věřím, že mi dají
za pravdu i moji kolegové. :)
 
8. Jak dlouho jste hrál
basketbal a proč už
nehrajete?
Basketbal hraju už od základní
školy. Tenkrát, když jsem byl
zhruba v páté třídě, tehdejší
ředitel pan Hladný otevřel
kroužek basketbalu, který
probíhal 2 x týdně v 7:00 ráno.
Kdo ví, jestli byste i vy, dnešní
žáci, byli ochotní chodit

10. Co je váš největší sen
do budoucna, čeho byste
chtěl dosáhnout, případně
čím byste chtěl změnit svět?
Když nad tím tak přemýšlím,
asi nejsem schopen vybrat jen
jeden sen. Určitě bych jednou
chtěl mít vlastní rodinu, dům
atd., ale to jsou myslím si
obligátní záležitosti. Z těch
méně běžných věcí musím
zmínit, že bych se rád stal ještě
učitelem tělocviku,
protože sport je něco, co mě
neskutečně baví a čemu věnuji
velkou část svého volného
času.

V minulém týdnu jsem byl
přijat ke studiu tělesné
výchovy, takže mým
současným snem je studium
úspěšně dokončit. Největší
překážkou na této cestě bude
pravděpodobně gymnastika. :)
Dalším mým cílem je udělat
z informatiky jeden
z nejzábavnějších
a nejoblíbenějších předmětů
na škole, protože věřím, že
tento předmět nabízí spoustu
možností a že se rozhodně dá
učit zajímavě a zábavně.

I proto jsem, po vzoru mého
kolegy Jardy Ryšici, požádal
své žáky o vyplnění
hodnotícího dotazníku a z
vašich odpovědí budu
v dalších letech určitě také
vycházet. Dále prozradím, že
škola dostala určité finanční
prostředky na nákup
vyučovacích pomůcek
pro výuku informatiky,
a proto brzy nakoupíme věci,
které nám umožní udělat
výuku informatiky zajímavější

a zábavnější. Prozradím jen, že
mezi pomůckami budou mimo
jiné i programovatelní roboti.
 
Ohledně dalších novinek se
nechte překvapit. Myslím si,
že se rozhodně máte na co
těšit.
Posledním snem, který zmíním
je ten, že bych chtěl se svojí
kapelou vystoupit na nějakém
opravdu velkém festivalu,
jakým je například Masters of
Rock ve Vizovicích. Zda se to
ale podaří, to ukáže čas. :)

autor článku:
MATYÁŠ BARŠA

autor článku:
MARKÉTA DVOŘÁKOVÁ
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A jak probíhaly oslavy? Mrkněte 
na pár fotek

Škola krásně nazdobená.
Mraky fotek, kytek a další
milion věcí, připomínajících
historii naší školy.
Po přivítání začala
AKADEMIE. Předvedli jste
parádní výkony - skákali jste,
cvičili, tančili, zpívali, hráli
na všechno možné. Myslím, že
se bylo na co dívat!

Bylo přichystáno plno
občerstvení - mohli jste zkusit
výborný řízek z naší jídelny,
byl připraven stánek s nápoji,
nebo jste mohli zavítat k panu
Palačinkovi a jeho pomocnici -
paní Palačinkové.
 
Ti vám s neskrývanou vášní
pro vaření v kuchyňce
připravili pravou oderskou
palačinku. :)

Naše škola slaví 90 let od svého založení!

Člověk by tomu nevěřil, ale je
to tak... Ta krásná, historická
budova, dominanta našeho
města, má už devět desítek let
za sebou. Pokud jste bystří
počtáři, je vám jasné, že ji
vybudovali v roce 1932. Kdo
zná trochu historii

Československa, ví, že vznikla
před 2. světovou válkou. A vše
vydržela. Jejím typickým
znakem jsou vysoké stropy
a kamenné schodiště. Je
ohromná svou velikostí
a uspořádáním. Největším
lákadlem pro návštěvníky

bývají její grandiózní hodiny.
Pokud je navštívíte, naskytne
se vám neuvěřitelný výhled
na celé Odry a jejich okolí.
Určitě stojí za to přemluvit
učitele a jít se tam podívat.
Na starých fotkách jde vidět,
jak škola vypadala v době
stavby. Také vidíte fotku všech
řemeslníků, kteří se

na výstavbě podíleli.
Budeme se těšit za deset let
znovu. Bude to krásné
trojciferné číslo. :)

A další fotky z oslav
a akademie
 
Bylo sice velké horko, ale
přišlo velké množství rodičů,
bývalých žáků, pamětníků.
Lidé si rádi připomenuli svoje
školní léta.
 
Prohlédli si, jak se za tuto
dobu jejich základka, do které

chodili osm, devět let,
změnila.

A závěrem?
Za nás můžeme říct, že se to
fakt povedlo.
 
Kdyby se každý rok pořádala
taková akademie pod širým
nebem, byla by to bomba.
 
Děkujeme všem účinkujícím,
učitelům a zaměstnancům
za přípravu. Ale vlastně všem,
co se podíleli na tak krásném
dni.

 
 
Tak zas někdy příště ahooooj!


