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SLOVO REDAKCE 

Naﾞe redakce si pro vás pﾗipravila dalﾞu Ouslo naﾞeho Oasopisu葦

Tentokrát se zamXﾗume na to芦 co se událo od zaOátku ﾞkolnuho roku芦

objevute zde i rozhovor s ┌ákem naﾞu ﾞkoly i zajumavou osobnostu芦

kter┄ si pro vás pﾗipravili OlenovV Media Stars葦 

鈷A proO ten nadpis宛 Název souvisu s obluben┄m prvorepublikov┄m

filmem a tVma prvnu republiky vládlo na zaOátku ﾞkolnuho roku naﾞu

ﾞkolou葦 NejvXtﾞu událostu tohoto obdobu byl nepochybnX projektov┄

den zamXﾗen┄ na v┄roOu naﾞu republiky芦 naﾞi redaktoﾗi zde zhrnuli to

nejpodstatnXjﾞu芦 co probXhlo葦 

A to urOitX nenu vﾞe斡 V listopadovVm Ousle pro vás máme nachystánu i

nXjakV soutX┌e a jednu anketu葦 

Nezapomeｴ芦 ┌e nás Oeká velká událost 案 Den mexickV kuchynX斡 

Tvá redakce 

 

 



Hledá se jméno! 
鈷鈷  

Časopis Beznázevnuk má na ﾞkole svV

Otenáﾗe ji┌ nXkolik let葦 Redakce vﾞak ﾗekla鈷

dalﾞum Ouslヂm BEZ NÁZVU dost斡 Náﾞ Oasopis

chce jmVno a bude jen na tobX芦 jakV jmVno

uviduﾞ na pﾗuﾞtu titulnu stranX葦 

Zamysli se a svヂj nápad vhoQ do

pﾗipravenVho boxu na vrátnici葦 Nezapomeｴ

se podepsat芦 aカ je nejlepﾞu nápad odmXnXn葦 

UzávXrka ЭЬ葦ЬЭ葦ЭЫЬг 

 

 

 

 



UDÁLOSTI VE YKOLE 

Reprezentace naZí Zkoly v soutěwi Globetrotter

TakV v letoﾞnum ﾞkolnum roce navﾞtuvili vybranu ┌áci д葦 roOnukヂ

Wichterlovo gymnázium芦 kde reprezentovali naﾞi ﾞkolu v soutX┌i

Globetrotter葦 Letoﾞnum tVmatem soutX┌e芦 která se zamXﾗuje na reálie

anglicky mluvucuch zemu芦 bylo SpojenV královstvu VelkV Británie a

Severnuho Irska葦 Žáci se museli popasovat s rヂznorod┄mi ザkoly芦

kterV provXﾗily jejich schopnost poslechu a porozumXnu v anglickVm

jazyce芦 ale zároveｴ takV jejich znalosti britskV historie芦 geografie芦

kultury芦 sportu Oi v┄znamn┄ch památek葦 ZávXreOn┄ ザkol otestoval

takV jejich kreativitu芦 proto┌e natoOit tﾗuminutovV video na tVma 袷Co

mX v Británii pﾗekvapilo nejvuce鮎芦 byl zajistV oﾗuﾞek葦 

 

NejザspXﾞnXjﾞum reprezentantem se stal MatXj Motyka 尉д葦A惟芦 kter┄

obsadil v poOetnV konkurenci krásnV Э葦 musto芦 za kterV mu srdeOnX

gratulujeme斡



 
6. ročník výslovnostní
soutěwe 
MGR葦 ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ 

V ザter┄ б葦 listopadu ЭЫЬг jsme se ji┌ tradiOnX ザOastnili v┄slovnostnu

soutX┌e v nXmeckVm jazyce葦 SoutX┌ s názvem Brich Dir die Zunge

nicht芦 poﾗádaná Gymnáziem Olgy HavlovV芦 kromX Otenu neznámVho

textu tentokrát nabudla následujucu jazykolamy鯵 

 

a惟 鈷 鈷Sechs sächsische Säufer zahlen zehn tschechische Zechen 

 

b惟 鈷 鈷Im dichten Fichtendickicht nicken dicke Fichten tゼchting 

 

c惟 鈷 鈷Wenn der Benz bremst芦 brennt das Benzbremslicht 

 

 

 

Se zadan┄mi ザkoly si naﾞe tﾗuOlenná dru┌stva slo┌ená z ┌ákヂ г葦 a д葦

roOnuku poradila velmi dobﾗe葦 Pochvalu zaslou┌u zejmVna tﾗi mladﾞu

zástupci芦 a to Daniel z г葦 B芦 jeho jmenovec z г葦 C a Ivana z г葦C芦 kter┄m

uniklo musto na stupnuch vutXzヂ jen o pár povXstn┄ch bodヂ葦 

 

 

Sout@ゲ ゲákﾍ ┰]

ročnZkﾍ v oblasti

ručnZho zpracovánZ

kovu v kombinaci

se dｴevem

Žáci г葦 roOnuku se zザOastnili na Základnu

ﾞkole Volgogradská technickV soutX┌e ┌ákヂ

základnuch ﾞkol v oblasti ruOnuho zpracovánu

kovu v kombinaci se dﾗevem葦 Vﾞem

soutX┌ucum se podaﾗilo vyrobit zadan┄

v┄robek芦 nad kter┄m se ┌áci poﾗádnX

zapotili葦 V┄robky hodnotila porota slo┌ená z

uOitelヂ a odbornukヂ z praxe芦 která vybrala ЭЫ

nejlepﾞuch ザOastnukヂ葦 Žáci byli odmXnXni

vXcn┄mi cenami 尉mobilnu telefon芦 fotoaparát

a dalﾞu krásnV ceny惟葦 Naﾞu ﾞkolu

reprezentovali Jakub AdamkoviO芦 Daniel

Prauzek芦 Nikolas Milák a Vutek Sasun葦

NejザspXﾞnXjﾞum reprezentantem se stal

Jakub AdamkoviO芦 kter┄ obsadil krásnV Ю葦

musto芦 za kterV mu gratulujeme斡斡斡



UDÁLOSTI VE YKOLE 

Hledá se nejlepZí
mladý chemik ČR
MGR葦 MARTA TEICHMANNOVÁ

ZaOunaju boje mlad┄ch chemikヂ斡 

 

StejnX jako v minul┄ch letech se i letos naﾞe ﾞkola zapojila do

soutX┌e 袷Hledá se nejlepﾞu mlad┄ chemik ČR鮎葦 Tento t┄den probXhlo

ﾞkolnu kolo tVto soutX┌e葦 KromX deváカákヂ se do soutX┌e zapojilo i

nXkolik ┌ákヂ osm┄ch tﾗud葦 Ti zaslou┌u velkou pochvalu芦 jeliko┌ chemii

jako pﾗedmXt maju necelV tﾗi mXsuce葦 ZnaOky芦 vzorce芦 smXsi芦 znalosti

o atomu芦 v┄poOty芦 vlastnosti a u┌itu prvkヂ a slouOenin 鞍 to byly

okruhy otázek芦 na kterV ┌áci odpovudali葦 VutXzヂm gratulujeme斡 Do

regionálnuho kola tVto soutX┌e postupuju鯵 

 

鈷 Ь葦 musto Ondﾗej Foltun 

鈷 Э葦 musto Martin StanXk 

鈷 Ю葦鈷 musto Jaroslav ŠOotka 



Jarmark trochu jinak
aneb Věda hraje prim
MGR葦 MARTA TEICHMANNOVÁ

V ザter┄ Ьб葦 ﾗujna 尉Ьа葦ЫЫ 鞍 Ьв葦ЫЫ hodin惟 probXhl Ю葦 roOnuk

PﾗurodovXdnVho jarmarku葦 NávﾞtXvnuci si mohli vyzkouﾞet spoustu

jednoduch┄ch pokusヂ z fyziky a chemie芦 鈷kterV si pak mヂ┌ete zkusit i

sami doma葦 K vidXnu byl zajumav┄ svXt pod mikroskopem芦 ザOastnuci

si鈷 trVnovali mozkovV buｴky pﾗi ﾗeﾞenu matematicko案logick┄ch ザloh芦

rVbusヂ a hádanek葦 Z jarmarku jste si mohli odnVst hromadu zá┌itkヂ a

informacu葦 

 

Akce probuhala v rámci ﾞkolnuho projektu Talentárium葦 Tento projekt

obdr┌el dotaci Z Programu na podporu vzdXlávánu a

talentmanagementu v oblasti technick┄ch a pﾗurodnuch vXd na ザzemu

statutárnuho mXsta Ostravy芦 je┌ podporuje talentovanV ┌áky a ┌áky

se zájmem o pﾗurodovXdnV pﾗedmXty葦

Jarmark

bez

nákupﾍ【 



NAJDI JEJ DO
20.12.2018 

BEZNÁZEVNÍK 
HLEDÁ SVÉ 
JMÉNO! 
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MGR葦 LENKA MAZURKOVÁ 

V pondXlu ЭЭ葦 ﾗujna zaOal na Э葦 stupni naﾞu ﾞkoly projektov┄ t┄den k

ЬЫЫ葦 v┄roOu vzniku samostatnVho Československa葦 BXhem nXkolika

dnヂ se ┌áci б葦 a┌ г葦 tﾗud v hodinách dXjepisu Oi obOanskV v┄chovy

seznámili prostﾗednictvum prezentacu sv┄ch kamarádヂ z д葦 roOnuku 

s pohnut┄mi okolnostmi芦 za kter┄ch náﾞ stát v poslednuch letech Ь葦

svXtovV války vznikal葦 

Za tuto svou aktivitu byli 袷deváカáci鮎 ve Otvrtek odmXnXni návﾞtXvou

památnuku v Hrabyni葦 

 

A nejen v tXchto芦 ale i v dalﾞuch hodinách se k tomuto v┄roOu po cel┄

t┄den vyuOujucu vraceli葦 

 

Program doprovázela v┄stavka a informaOnu tabule ve vestibulu

ﾞkoly葦 V┄stavu tvoﾗila ﾗada pﾗedmXtヂ芦 kterV dali k dispozici vyuOujucu i

┌áci葦



鈷 K vidXnu byly zajumavV pﾗedmXty z dob vaﾞich rodiOヂ

i prarodiOヂ芦 aカ ji┌ to je star┄ porcelán芦 památeOnu

hodiny nebo máselnice芦 kterou u┌ mヂ┌ete vidXt jen v

muzeu葦 Unikátnu jsou i autentickV pusemnV materiály

鞍 dobov┄ tisk zachycujucu sportovnu ザspXchy naﾞich

ﾞampionヂ nebo pﾗelomovV politickV události Oi

dXtsk┄ Oasopis Junák z roku ЬдЯб葦 Udivovat鈷 mohly鈷 i

nXkterV mｼdnu trendy prvnu republiky nebo doby

reálnVho socialismu葦 

鈷Na ┌áky Э葦 stupnX Oekaly i dvX soutX┌e o pXknV ceny葦 

 

V prvnu soutX┌i si ┌áci vﾞumali tabule s portrVty

slavn┄ch Čechヂ a vyplｴovali soutX┌nu tiskopis葦 V dalﾞu

si prohludli nXkterV oznaOenV pﾗedmXty z v┄stavky葦

Jejich ザkolem bylo napsat芦 jak se pﾗedmXt naz┄vá a k

Oemu slou┌il葦  

 

 

A vヱsledky【 

V soutX┌i 飴Kdo je kdo飴 byly

nejザspXﾞnXjﾞu Julie Kuchtová ze

в葦 B a Sára Šuﾞková z tV┌e tﾗudy葦 

 

V soutX┌i 飴Co je co飴 vutXzu Timea

Kuchaﾗová ze б葦 A a Lucie

Hovoﾗáková z д葦 A葦 

 

VutXzkou obou soutX┌u se stala

Eliﾞka Hradilová z г葦A 

 

Vﾞem vutXzkám blahopﾗejeme葦 

 

Tﾗetu soutX┌e 飴Dne v národnuch

barvách飴芦 se zザOastnily vﾞechny

tﾗudy芦 musume ale ﾗuci芦 ┌e ┌áOci

Ь葦stupnX byli lVpe pﾗipraveni na

tento den芦 ne┌ tﾗudy Э葦stupnX葦

Tak┌e na Ь葦stupni zvutXzila

celkem s pﾗevahou tﾗuda Ь葦A葦

PrvｴáOci芦 jste dobﾗu芦 tleskáme

vám葦 

 

Na druhVm stupni byl

nejザspXﾞnXjﾞu kolektiv tﾗudy г葦 A葦
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Exkurze do Hrabyně 
MGR葦 LENKA MAZURKOVÁ 

V rámci projektovVho t┄dne ke ЬЫЫ葦 v┄roOu vzniku samostatnVho

Československa se д葦 roOnuky ve Otvrtek Эа葦 ЬЫ葦 ЭЫЬг vypravily do

HrabynX葦 Exkurze mXla b┄t nejen vzdXlávacu 芦 ale rovnX┌ byla i

jakousi odmXnou za jejich prezentace o vzniku státu mladﾞum

kamarádヂm z Э葦stupnX葦 

 

V prvnu Oásti programu jsme si ve vzdXlávacum stﾗedisku 鈷SlezskVho

zemskVho muzea v Hrabyni 鈷vyslechli pﾗednáﾞku Mgr葦 PolákovV o Ь葦

svXtovV válce a pak jsme se s pracovnumi listy pﾗesunuli 鈷do

v┄stavnuch prostor芦 kde si ┌áci prohlVdli rヂznV uniformy芦 zbranX芦

osobnu pﾗedmXty vojákヂ rakouskV armády i legionáﾗヂ i dalﾞu

zajumavV exponáty a ve dvojici se pak podle instrukcu pokouﾞeli do

pracovnuch listヂ doplnit co nejvuce správn┄ch odpovXdu葦 

 

Dalﾞu Oást programu byla realizována v hlavnum objektu Národnuho

památnuku II葦 svXtovV války芦 kde jim prヂvodce pﾗiblu┌il dXjiny Э葦

svXtovV války s ohledem na OeskoslovenskV dXjiny葦 DovXdXli se

mnoho informacu o politickV i vojenskV stránce tVto války芦 ale

expozice jim pﾗiblu┌ila i ┌ivot civilistヂ v protektorátu葦 Velmi emotivnu

byla pro nX informace 

o koncentraOnuch táborech芦 zvláﾞtX audiovizuálnu program o

schodech v Mauthausenu nebo o lidick┄ch dXtech u jejich sousoﾞu葦

TakV tady si pﾗi v┄kladu a prohludce vyplｴovali pracovnu listy芦 urOitX

zuskanV informace zu┌itkuju v následujucuch hodinách dXjepisu葦 Pro

mX jako pro doprovázejucuho pedagoga bylo velmi potXﾞujucu

závXreOnV rozlouOenu prヂvodce s naﾞu skupinou葦



MÓDA V HLAVNÍ ROLI

Zvláﾞtnum typem
obleku byla  tzv葦
Oamara
尉Oeskoslovensk┄
slavnostnu  ザbor惟

ZAJÍMAVOSTI 

Nebylo  neobvyklV芦  ┌e
chlapci  nosi l i  f rak  

ЫЯ
Chlapci  Oasto  nosi l i
pumpky pﾗ ipevnXnV
podvazky 

JAKÉ BYLO OBLEČENÍ V OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY宛 PRO
NĚKOHO SEŠNĚROVANÉ PRAVIDLY A KONVENCEMI芦 PRO
JINÉHO SYMBOL ELEGANCE芦 STYLU A NOBLESY葦

Klobouk 

Klobouky jsou pova┌ovány za jeden z nejdヂle┌itXjﾞuch doplｴkヂ

prvorepublikovV mｼdy葦 Klobouk figuroval jako mｼdnu doplnXk芦 kter┄

vystihoval osobnost a styl葦 Za prvnu republiky se nosily tzv葦 dámskV

toky 鞍 jednobarevnV ruOnX tvarovanV barety bez krempy葦 SouOástu

byla ozdoba芦 zhotovená ze stejnVho materiálu a barvy葦 Cel┄ baret

pak pヂsobil velmi minimalisticky a pﾗitom elegantnX葦 

 

Šaty 

V tﾗicát┄ch letech ЭЫ葦 stoletu bylo mｼdnu nosit dlouhV stﾗihy葦 Šaty se

postupnX od pasu rozﾞiﾗovaly芦 a proto byl pas zdヂrazｴován rヂzn┄mi

pásky a stuhami葦 Eleganci protáhlV siluety zdヂrazｴovaly dlouhV ザzkV

rukávy a vyznaOená ramena葦 Dámy si Oasto nechávaly svV ﾞaty

pﾗeﾞuvat芦 aby vypadaly znovu jako novV葦 Nechávaly si k nim pﾗiﾞut

napﾗuklad lumeOky Oi vestiOky葦  

 



PánskV obleky

 

Obleky se poprvV do historie zapsaly v polovinX Ьг葦 stoletu葦 Od

zaOátku se dbalo na kvalitu materiálu a preciznost stﾗihu葦 Pánsk┄

oblek se skládá ze saka a kalhot芦 dヂle┌itV je芦 aby byly ze stejnVho

materiálu葦 V┄bXr barvy a stylu pak podlVhá spoleOensk┄m normám葦 

Podle zapunánu saka se obleky dXlu na jednoﾗadovV 尉rozepunaju se v

sedX惟 a dvouﾗadovV 尉nerozepunaju se惟葦 JakV rozliﾞujeme formálnu

obleky宛 Smoking je formálnu veOernu oblek 案 nejOastXji Oern┄ Oi v

tmavX modrV barvX葦 Frak je nejslavnostnXjﾞu a nejformálnXjﾞu pánskV

obleOenu葦 Žaket je formálnu dennu oblek葦 

 

Kabáty 

Dámy nosily dlouhV kaﾞmurovV kabáty s ozdobn┄mi ko┌eﾞinov┄mi

lumci芦 ko┌ichy Oi takzvanV pláﾞtX葦 V Československu se po zalo┌enu

republiky vyskytovalo pﾗes ЭЫЫ ko┌eﾞnukヂ葦 Hlavnum zdrojem

inspirace byla francouzská mｼda葦 MajitelV a návrháﾗi velk┄ch

mｼdnuch závodヂ jezdili pravidelnX alespoｴ dvakrát do roka do

Paﾗu┌e芦 která platila za symbol nejvyﾞﾞu kvality a nejvyﾞﾞuho stupnX

mo┌nV kvalifikace v oboru葦 KrejOovina se na naﾞem ザzemu rozmáhala

Oum dál tum vuce葦 

 

 

DXtskV obleOenu 

 

Čum vyﾞﾞu bylo postavenu rodiOヂ芦 tum vuce

dXtsk┄ odXv slou┌il k reprezentaci a

kopuroval obleOenu dospXl┄ch葦 Podle

obecn┄ch pﾗedstav v Ьд葦 stoletu konOilo

dXtstvu u┌ dvanáct┄m rokem ┌ivota a mｼda

tomu byla takV pﾗizpヂsobována葦 Po

dvanáctVm roce vXku se pﾗedpokládala

zralost a volilo se obleOenu dヂstojnXjﾞuho

rázu葦 Mladﾞu chlapci nosili krátkV kalhoty s

punOochami upevnXn┄mi na podvazky芦 starﾞu

pak pumpky s podkolenkami葦 

DuvOu obleOenu se vyvujelo v tXsnV souvislosti

s dámsk┄m odXvem葦 Velmi dlouho zヂstávala

základem ﾞatnuku mladV duvky zástXra葦 Jeju

bulá barva byla symbolem nevinnosti a

Oistoty葦
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Strom osobností 
Lupa je pokládána za náﾞ národnu strom葦 Radost z nu maju nejen

ochránci krajiny芦 ale takV ﾗezbáﾗi芦 truhláﾗi芦 bylinkáﾗi芦 prostX vﾞichni

milovnuci pﾗurody葦 V souOasnosti naleznete lupy takV na naﾞich

ﾞkolnuch chodbách葦 Ptáte se芦 jak je to mo┌nV宛 

V rámci oslav stoletVho v┄roOu vzniku naﾞeho samostatnVho státu si

ka┌dá tﾗuda Э葦 stupnX mXla vytvoﾗit plakát芦 na nXm┌ je rヂzn┄mi

technikami lupa vyobrazená葦 A je opravdu na co se duvat葦 Vﾞak

posuQte sami葦 Zatum jsou jeﾞtX stromy vidXt芦 ale Oasem by mXly

袷obrヂst鮎 portrVty naﾞich slavn┄ch osobnostu芦 kterV se bXhem

stoletVho v┄voje naﾞu republiky vyznamenaly v oblasti vXdy芦 kultury芦

sportu Oi jinak a s nimi┌ se budou prヂbX┌nX navzájem ┌áci

seznamovat pﾗedevﾞum v hodinách dXjepisu芦 obOanskV v┄chovy芦 ale i

v hodinách dalﾞuch葦 Tum zuskaju právo nalepit 鮎svou鮎 osobnost na

tﾗudnu strom葦 鈷Po ukonOenu akce bude nejaktivnXjﾞu tﾗuda odmXnXna葦

Která to asi bude宛



II. ročník soutěwe ve 
stRelbě ze 
vzduchovky 
porubských ZY
MIROSLAV CHYTIL

I葦 Sekaniny v OstravX 鞍 PorubX uspoﾗádala ve stﾗedu Ьв葦 ЬЫ葦 ЭЫЬг II葦

roOnuk soutX┌e ve stﾗelbX ze vzduchovky porubsk┄ch základnuch ﾞkol葦

SoutX┌e se zザOastnilo б dru┌stev葦 Ka┌dV dru┌stvo tvoﾗili Ю chlapci a Ю

dXvOata葦 O prvenstvu se bojovalo ve Ю kategoriuch 鞍 kategorie

chlapcヂ芦 kategorie dXvOat a kategorie dru┌stev葦 

 

SoutX┌ byla doplnXna doprovodn┄mi sportovnumi disciplunami

尉florbal芦 basketbal Ю衿Ю芦 stolnu tenis惟 v tXlocviOnX葦 

 

ZザOastnXná dru┌stva si takV prohlVdla prezentaci k ЬЫЫ葦 v┄roOu

zalo┌enu republiky v aule ﾞkoly葦 

 

V┄sledky soutX┌e鯵 

 

Kategorie chlapcヂ鯵 鈷 鈷 鈷 鈷  

 

Ь葦 VojtXch Bulka芦 ZŠ KomenskVho 

Э葦 MatXj Šost┄芦 ZŠ I葦 Sekaniny 

Ю葦 Roman Vala芦 ZŠ I葦 Sekaniny 

 

 

 

Kategorie dXvOat鯵 鈷 鈷 鈷 鈷 鈷  

 

Ь葦 Agáta Ferancová芦 ZŠ KomenskVho 

Э葦 MarkVta Šulcová芦 ZŠ DXtská 

Ю葦 Zuzana Priesolová芦 ZŠ I葦 Sekaniny 

 

 

 

Kategorie dru┌stev鯵 鈷 鈷 鈷  

 

Ь葦 ZŠ I葦 Sekaniny 

Э葦 ZŠ KomenskVho 

Ю葦 ZŠ DXtská



JAK TO VIDÍM JÁ 

100 let republiky 
SABINA ČECHÁKOVÁ 

Dne Эб葦 ﾗujna se na ﾞkole uskuteOnil projektov┄

t┄den葦 Mohli jste si zasoutX┌it v soutX┌i芦 ve kterV

jste poznávali pﾗedmXty z minul┄ch dob葦鈷 V pátek

Эб葦ЬЫ葦 jsme takV vﾞichni pﾗiﾞli do ﾞkoly v národnuch

barvách葦 Panu uOitelka Hoﾗejﾞu pﾗipravila k tomuto

dni ザ┌asn┄ doubor pusnu芦 kter┄ nás doprovázel cel┄

den葦 

KromX tXchto aktivit jsme soutX┌il v pﾗedstavovánu

naﾞich osobnostu v hodinách dXjepisu a obOanskV

v┄chovy葦 SoutX┌ zatum vyhláﾞena nenu芦 ale bude

ukonOena v listopadu葦 

Myslum si芦 ┌e jsme si dozvXdXli mnoho informacu斡 

 

 



Kvíz "znáZ republiku"? 
SABINA ČECHÁKOVÁ 

Ь惟 Kdo byli mu┌i Эг葦 ﾗujna宛 

Э惟 Kolik osobnostu jste mohli

uhodnout v soutX┌i宛 

Ю惟 Kdo slou┌il text OeskV hymny宛 

Я惟 Ču socha se nedávno odhalila v

HusovX sadu宛 

а惟 Kdo byl ZdenXk Miller a kdo je

jeho nejznámXjﾞu postava宛 



ROZHOVOR S
OSOBNOSTÍ 

Adam Lacina 
TEREZA ZVĚŘINSKÁ芦 TEREZA ŠODKOVÁ 

Adam se u┌ nXkolik let vXnuje baseballu葦 Jeho trVnik probuhá na

nedalekVm hﾗiﾞti t┄mu Arrows葦 Za svVho pヂsobenu navﾞtuvil ji┌

ﾗadu zemu葦 

 

Co t@ na sportu nejvZce bavZ【 

Mám rád t┄movV sporty芦 duky baseballu mám hodnX kamarádヂ葦 

 

Jak dlouho se sportu v@nujeｺ【 

Je to u┌ а let葦 

 

Vyhrál tvﾍj tヱm n@kdy tvou zásluhou【 

Myslum si芦 ┌e ano葦 

 

Jak probZhá tvﾍj tr>nink【 

Je pomXrnX dlouh┄芦 trvá dvX hodiny a dlouhou souOástu je

rozcviOka芦 potV trVnujeme rヂznV situace葦 

 

 



Rozhovor s osobností 
Dostal ses nXkdy duky sportu do zahraniOu宛 

 

Ano芦 napﾗuklad do Polska a v lVtX i sesv┄m spolu┌ákem do Itálie葦 

 

Mysluﾞ si芦 ┌e jsi dobr┄宛 

 

ANO 尉bez váhánu惟葦 

 

Jak jsi vybaven na zápas宛 

 

Mám kalhoty芦 podvlVkacu triko芦 pálku芦 lapaOku a rukaviOky葦 

 

Duky芦 Adame葦 



ROZHOVOR S 
OSOBNOSTÍ 

ЫЭ 
Sweet  Giveaways
You虻 l l  Love 

SNEAK PEEK 

ЫЮ 
Gift  Wrapping 
Ideas  

ЫЯ
Mama Joan虻s  Pumpkin
Spice  Recipe

Sylvie Bee 
MEDIA STARS 

Pﾗináﾞume vám rozhovor se zpXvaOkou a ﾞansoniVrkou Sylviu Bee芦

jeju┌ vystoupenu mo┌ná u┌ brzy uvidute na naﾞu ﾞkole鯵 

 

ᔿ Zpuváte francouzsky芦 jak jste se k tak krásnVmu芦 ale urOitX

tX┌kVmu jazyku dostala宛 

 

MV prvnu seznámenu s francouzﾞtinou probXhlo na jazykovVm

gymnáziu芦 kde jsem se rozhodla pro tento jazyk葦 Pﾗiﾞel mi velmi

atraktivnu芦 zajumav┄ a mXla jsem pocit芦 ┌e je i romantick┄葦 

 

ᔿ Umute hrát na nXjak┄ hudebnu nástroj芦 nebo v┄hradnX jen

zpuváte宛 

 

Jako dutX jsem platila za velmi sluﾞnou hráOku na sopránovou

zobcovou flVtnu芦 pak se pﾗidal klarinet芦 kytara芦 na konzervatoﾗi

povinn┄ klavur葦 Ale nejlVpe asi hraju na tamburunu 鯵案惟 

 

 

 



ᔿ Jak dlouho se u┌ zpXvu vXnujete宛 

 

Myslum芦 ┌e jsem vﾞechny nutila poslouchat mヂj zpXv u┌ od dXtstvu葦 Nikdo mX

nemusel nutit芦 abych se pﾗedvádXla 鯵案惟芦 ale pod odborn┄m vedenum jsem se zaOala

zpXvu vXnovat na gymnáziu葦 Takov┄ch skoro dvacet let to bude 鯵案惟 

 

ᔿ Provázu Vás pﾗi vystoupenuch trVma宛 

VlastnX vヂbec葦 Jen takovV jemnV chvXnu芦 ale to je spuﾞ z tXﾞenu葦 V┌dycky se moc

tXﾞum na pｼdium葦 To pﾗedvádXnu mX nepﾗeﾞlo 鯵案惟葦 

 

ᔿ JakV hudebnu ┌ánry zpuváte a kter┄ z nich preferujete宛 

 

Studuji klasick┄芦 tedy opernu zpXv芦 ale vXnuji se pﾗevá┌nX francouzskVmu ﾞansonu芦

jazzu a od dXtstvu zpuvám lidovV pusnX葦 Nejvuce se vXnuji ﾞansonu芦 tak┌e asi vyhrává

鯵案惟 

 

ᔿ Jak se vlastnX pﾗihodilo芦 ┌e se z uOitelky angliOtiny stala zpXvaOka

francouzsk┄ch pusnu宛 

 

Moje kamarádka a dlouholetá hudebnu kolegynX Eva MitáOková mX korepetovala na

hudebce芦 kde jsem studovala葦 V tV dobX si pﾗivydXlávala v jednV francouzskV

kavárnX jako klavuristka葦 ChtXla svV vystoupenu nXjak zpestﾗit芦 tak mX pﾗizvala芦

proto┌e vXdXla芦 ┌e ovládám francouzﾞtinu芦 abych s nu pﾗipravila dvX francouzskV

pusnX葦 Myslum芦 ┌e to bylo La vie en rose a Hymne á l祁amour葦 

 

ᔿ Jak vzniklo Vaﾞe umXleckV jmVno Sylvie Bee宛 

Tohle jmVno mi zase pﾗiﾗkla dalﾞu dlouholetá hudebnu kamarádka a kolegynX芦

svVrázná Vladivojna la Chia葦 Je to vlastnX jakoby slovnu hﾗuOka葦 Jeliko┌ anglick┄

fonVm B se Ote 為bi鯵為芦 podobnX jako vOela芦 a jeliko┌ mV pﾗujmenu zaOuná pusmenem B芦

tak to takhle vzniklo葦 

 

ᔿ Setkala jste se u┌ bXhem svV kariVry s nXk┄m slavnXjﾞum芦 ne┌ jste Vy sama宛 

 

Oooooo芦 se spoustou lidu葦 Napﾗuklad Vladivojna je mnohem slavnXjﾞu芦 já jsem známá

hlavnX v regionu葦 Znám Lenku Dusilovou芦 Davida Kollera芦 Davida Stypku芦 Elis

Mrázovou葦葦葦



｠Nečir druhヱm

to〈 co nechceｺ〈

aby oni činili

tob@]｠

 

 

ᔿ Máte nXjakV ┌ivotnu motto宛 

 

NeOiｴ druh┄m to芦 co nechceﾞ芦 aby oni Oinili

tobX葦 

 

ᔿ Zuskala jste nejrヂznXjﾞu hudebnu ocenXnu芦
jakV jste mXla pﾗi jejich vyhlaﾞovánu
pocity宛 

 

No芦 tolik jich zase nebylo葦 V podstatX jedno

v┄raznV芦 kterVho si velmi vá┌um芦 bylo

ocenXnu na mezinárodnu soutX┌i v

interpretaci frankofonnu pusnX葦 Tu jsem

vyhrála葦 A pocit宛 NevXﾗila jsem tomu 鯵案惟 

 

 

DXkujeme za rozhovor a rádi bychom Vás
pozvali k nám na Sekaninku do Poruby芦
chceme Vás vidXt na┌ivo zpuvat芦 co Vy na
to宛 

 

Pﾗijdu moc ráda葦 DXkuji za pozvánu 鯵案惟 



NEPIY DO YUPLÍKU,
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BáseA o matice 
TOMÁŠ HOZA 

SvXt je jedna velká koule芦 

z matiky mám v hlavX boule葦 

SOutánu je celkem v 飴cajku飴芦 

dnes jsem naﾞtval svoji mamku葦 

Munus je pro malV dXcka芦 

násobenu to je pecka葦 

DXlenu mám rád芦 

jen mám z toho hlad葦 

 
Ten n｜１ pejsek malink＋, 
r｜d m｜ svoje granulky. 

Spink｜ ve sv）m pel］１ku, 
ble１ky nem｜ v koＵ］１ku. 

 
KdyＵ si spolu hrajeme, 
b＠h｜ v１ude kolem m＠, 
１t＠k｜, kou１e, skota°］, 
dvorek mu uＵ nesta°］. 

 
∬］k｜me mu: John］ku, 

neleＵ na tom gau°］ku! 
Zastr° ten svＦj jaz＋°ek, 

tr°］ ti jak dudl］°ek. 
 

Mhj pejsek Johny 
 

Ví^a Klapuch 



PATRIK VJAČKA芦 PATRIK ZAVACKÝ芦 ONDRA VAVŘIŇÁK 

Kluk s lukem 
 
Byl jednou jeden kluk, 
kter＋ m＠l doma luk. 
StÅ］lel doma z kom］nu 
pÅitom sejmul Karm］nu. 
To je ten kluk s lukem. 
 
Spalni°ky 
 
Dobr＋ ve°er lidi°ky, 
pÅijely k n｜m spalni°ky. 
Nekupujte °epi°ky, 
ukradn＠te masti°ky. 
To jsou ty na１e spalni°ky. 

Sabina ČechákoBá 



SOUTĚv 

ЫЭ 
Sweet  Giveaways
You虻 l l  Love 

NEAK PEEK 

ЫЮ 
Gift  Wrapping 
Ideas  

ЫЯ
Mama Joan虻s  Pumpkin
Spice  Recipe

Kdo jsem? 
Pﾗipravili jsme si pro vás soutX┌葦 Na následujucuch fotografiuch

najdete svV uOitele葦 Tedy芦 ehm葦葦葦jejich mladﾞu já葦 Tak┌e zpátky do

minulosti nejen v projektovVm t┄dnu葦 Zkus uhádnout kdo je na

fotografii葦 OdpovXdi vhoQ do pﾗipravenVho boxu na vrátnici i s tv┄m

podpisem葦 Žák s nejvyﾞﾞum poOtem správn┄ch odpovXdu bude

odmXnXn葦 

UzávXrka ЭЫ葦ЬЭ葦ЭЫЬг葦 

 






