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Úvodník 

Milí čtenáři školního časopisu, tento novinový plátek byl vytvořen v žurnalistickém kroužku 

ZŠ Raškovice. První číslo obsahuje rozhovor s paní ředitelkou Mgr. Hanou Kachtíkovou, 

které naši reportéři vymysleli 12 otázek. Přečtěte si, jak rozhovor dopadl!  

 

Dále v tomto čísle naleznete rozhovor s volejbalistkou Johankou Ozga z 3. A. Naše 

redaktorka se jí zeptala, jak volejbalem začínala, za jaké družstvo hraje, atd. Novinky ze 

života známých osobností zahájí článek o Ewě Farne. Časopis obsahuje také komiks, jenž je o 

třech super čunících, kteří se snaží zachránit svět před ďábelským řezníkem. Taky jsme zde 

přidali hned několik vtipů, u kterých se zasmějete.    

 

Rovněž v tomto čísle naleznete článek o zajímavých technických věcech, které stojí za to 

vědět!  Do časopisu také přispěly se svými básničkami naše spolužačky Adina Doležalová a 

Kamila Hmoodová.  Děkujeme. 

 

Doufáme, že se vám časopis bude líbit.   

Patrik Tošenovjan (6. B) 
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Nejvýkonnější notebook na planetě přijde s levnější 

posilou - Asus ProArt 
 

Tento počítač je nejenže 

nejvýkonnější notebook na světě, 

ale je i pro lidi, kteří jsou kreativní 

a mají rádi malování. Jednoduše 

řečeno vám umožní vše. Jeho cena 

se pohybuje okolo 100 tisíc Kč. 

Na tomto počítači se dá také 

rychle renderovat - upravovat 

fotky a mnoho dalšího. 

Pro animátory nebo editory je 

dostupná aplikace ProART, jejíž součástí je plné vybavení vhodné při umělecké 

tvorbě. Větší rozlišení nabízí palcový displej s 4K rozlišením. 

Asus ProArt StudioBook One je jedním z prvních notebooků, který nabízí NVIDIA 

Quadro RTX 6000 v přenosném řešení. 

S ohledem na nabízený výkon není velkým překvapením, že u všech nových 

notebooků byl kladen velký důraz na kvalitu chlazení – například špičkový model 

ProArt StudioBook One využívá pokročilé chlazení s ultratenkými titanovými 

odpařovacími komorami. 

Zdroje: Novinky.cz, Androidauthority.com 

Jakub Šustek a Rostislav Andrle (oba 6. A) 

             

  

 

Anekdota 

Kamarádka říká Pepíčkovi, ať přijde, protože nikdo 

není doma. Pepíček se nastrojil, navoněl se a přišel 

k domu jeho kamarádky. Zaťukal na dveře, ale 

nikdo nebyl doma. 
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Foto: archiv Hany Kachtíkové 

Pár minut v kabinetu 

…s paní ředitelkou Mgr. Hanou Kachtíkovou 

 Jaké máte koníčky?    

o Chození po horách, vaření, 

houbaření. 

 Co máte ráda za jídlo?  

o Svíčkovou, rajskou polévku. 

 Co ráda čtete?  

o Všechno co je kvalitní. 

 Jaké filmy se vám líbí?  

o Filmy s dobrým příběhem. 

 Jakou posloucháte hudbu?  

o Kryštofa, Slzu, vážnou hudbu. 

 Jaký máte ráda sport?  

o Hokej v televizi. 

 Do které země byste se chtěla podívat?  

o Do Mexika, za starověkými kulturami. 

 Jaké je vaše nejoblíbenější roční období? A proč? 

o  Jaro, protože všechno ožívá, začíná růst a vonět. 

 Chodila jste tady do školy?   

o Ne, nechodila. 

 Kolik let zde pracujete? 

o  12 let. 

 Jaký školní předmět učíte nejraději?  

o Výtvarku, češtinu a etiku. 

 Kolik ředitelských důtek jste tenhle rok dala?  

o  Zatím žádnou.  

 

Ptali se Viktorie Šebestová (6. A) a Patrik Tošenovjan (6. B) 
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Osobnost: Ewa Farna 

Ewa Farna - známá česká a polská 

zpěvačka se narodila v Třinci 12. srpna 

1993. Zpívá hlavně rock, pop a elektro 

pop.  

 

Jejím povoláním není pouze zpěv, ale 

rovněž skládání písniček. Její nejnovější 

klip se jmenuje „MÁLO SE ZNÁME“ a 

má asi 1 milion zhlédnutí. Její zatím 

nejsledovanější klip „NA OSTRZU“ 

(polská verze „Na ostří nože“) má více než 21. milionů zhlédnutí 

 

Členové kapely: V čele kapely, neboli ta, o které právě čtete – je Ewa Farna.  Za 

klávesami hraje Jan Aleš. S elektrickou kytarou vystupuje Lukáš Chromek. Za bubny 

s paličkami v rukou kapelu doplňuje Roman Vícha. Na basovou kytaru hraje Tomáš 

Lacina a na elektrickou manžel Ewy Farne Martin Chobot. 

Zdroj fotografie: https://cs-cz.facebook.com/ewafarna 

Lucie Šebestová (5. B) a Viktorie Šebestová (6. A) 

 

 
  

 

Anekdota 

Paní učitelka se ptá Pepíčka. „Pepíčku 

vyskloňuj mi slovo chleba.“ Kdo? Co? 

Chleba. 

S kým? Čím?  

Se salámem. 

 Komu? Čemu? 

 Mně. 

 

https://cs-cz.facebook.com/ewafarna
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ROZHOVOR S JOHANKOU OZGA (3. A) 

 

 Pro začátek našeho rozhovoru bych se zeptala – jak jsi k volejbalu přišla 

nebo kdo tě k němu přivedl?  

o Nepřivedl mě k němu nikdo. Prostě jsem si řekla, že to můžu zkusit! 

Vyplácí se zkoušet nové věci! A baví tě to tam? A moc! 

 Za jaké družstvo momentálně hraješ?  

o Za třeťáky. 

 Kolikrát týdně máš tréninky? A jaké dny?  

o Jednou týdně v pondělí. 

 Máš i nějaký jiný oblíbený sport? 

o  Fotbal. I holka může hrát fotbal. 

 Kdo vaše družstvo trénuje?  

o Mgr. Markéta Muroňová. 

 Kdo je ve volejbale tvoje nejlepší kamarádka? 

o  Moje sestra Viktorka a její kamarádka 

Terezka Galušková. 

 Jsi spíš sportovní typ nebo ten co čte knihy 

v posteli, nebo obojí?  

o Obojí. 

 Jaký je tvůj oblíbený interpret?  

o Marcus a Martinus. 

 Jaké je tvoje nejoblíbenější zvíře?  

o Myš. 

 

Takže kdyby někdo chtěl hrát volejbal, tak se přihlaste! 

Johanko, já ti děkuji za příjemný rozhovor 

Ptala se Karolína Mynářová (3. A) 
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Sněhová vločka 

Sněhová vločka padá na zem, 

ruce se mi chvějí mrazem. 

Rychle poběžíme ven, 

splníme si svůj dětský sen. 

Sotva se jí lehce dotknu, hnedka ztuhnu 

a jdu domů. 

Radši se teple obleču, a ven zase uteču.    

Vezmu si čepici s bambulí, ať mě 

potom hlava nebolí. 

Na zemi je hodně sněhu, 

v potůčku je málo ledu. 

Na koulovačku ideál, 

sněhu je plný areál. 

Rychle poběžíme ven, 

splníme si svůj dětský sen. 

Každý má zimu rád a chce s ní být 

kamarád. 

 

Pes 

Pejsek to je hravé zvíře, 

které hrabe kosti v díře. 

Poslouchá pac a sedni, 

válej sudy a pak lehni 

Dostane za to pamlsek, 

potom se mu vrtí ocásek. 

Je to taky hlídač noční, 

který je ti navždy věčný. 

Za to jsem moc ráda, 

že mám psího kamaráda. 

Za chvíli přijde noc, 

náš pejsek přebírá velkou 

zodpovědnost. 

Pejsky mají všichni rádi, 

a chtějí být s nimi kamarádi. 

 

Adina Doležalová a Kamila Hmoodová 

(obě 4. B)

 

 

 

 

 

Redakce 

Šéfredaktor: Patrik Tošenovjan 

Zástupce šéfredaktora, výtvarník, titulní strana: Štěpán Čompa 

Redaktoři: Rostislav Andrle, Karolína Mynářová, Lucie Šebestová, Viktorie Šebestová, 

Jakub Šustek 

Komiks: Štěpán Čompa, Adéla Šokalová, Laura Zbořilová 

Pomocná ruka: Pavel Březinský 

Fotogalerie: archiv ZŠ a MŠ Raškovice 

Externí spolupráce: Adina Doležalová, Kamila Hmoodová  

Anekdota 

Pepíčku, proč vytahuješ ty rybičky z akvária?! 

Promiň, maminko, ale bál jsem se, že se utopí.  

 

Lucie Šebestová (5. B), pomoc s obrázky Štěpán 

Čompa (8. B) 



UWAGA! – ročník 2019/2020 – číslo 1 (listopad 2019)  

 

strana 7 
 

 

 



UWAGA! – ročník 2019/2020 – číslo 1 (listopad 2019)  

 

strana 8 
 

 
 

 
 



UWAGA! – ročník 2019/2020 – číslo 1 (listopad 2019)  

 

strana 9 
 

 

 

 

 



UWAGA! – ročník 2019/2020 – číslo 1 (listopad 2019)  

 

strana 10 
 

 

 

 



UWAGA! – ročník 2019/2020 – číslo 1 (listopad 2019)  

 

strana 11 
 

Fotogalerie ze života školy 

 


