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Úvodník 

Opět vás zase zdravíme milí žáci a učitelé! Je tady první číslo 

školního časopisu tohoto roku. 😊 I po delší pauze se můžete těšit na 

vaše oblíbené rubriky - komiks s novým hrdinou i historické 

okénko. 

Dále jsme připravili rozhovory s paní vedoucí jídelny Jaroslavou 

Dankovou a fotbalistou ze 7. C Markem Šrubařem. 

Novinkou v časopisu jsou články z oblasti sportu. Zajímavým 

osvěžením bude také téma neobvyklých hudebních nástrojů – 

v tomto čísle o okaríně. 

Určitě nesmí chybět naše klasické vtipy a recept na výborné langoše! 

A POZOR! (UWAGA!) VYHLAŠUJEME VÝTVARNOU SOUTĚŽ O SLADKOU CENU! 

TENTOKRÁT JSOU TÉMATEM VÁNOCE A TĚŠÍME SE NA VAŠE VÝTVORY. 

 

Velmi doufáme, že se vám časopis bude líbit a přejeme pohodové čtení! 

Matyáš Tofel, šéfredaktor 
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Historické okénko: Lékař se přejedl k smrti na hostině na 

svoji počest 

Dokážete si představit hloupější smrt? Tato kuriózní zpráva přichází z 

Pruska (dnešní oblast Německa) 11. listopadu 1751. Francouzský lékař a 

filozof Julien Offray de La Mettrie onen den zemřel na zánět žaludku 

poté, co se přejedl lanýžovou paštikou. Touto hostinou se mu chtěl 

francouzský velvyslanec v Prusku odvděčit za vyléčení. 

Zdroj: Historický zpravodaj, H. Plocková, T. Nickel  

Jonáš Adam 

 

Mistrovství světa ve fotbale 2022 

Fanoušci fotbalu se letos dočkali velkolepého fotbalového svátku. Dne 20. listopadu 2022 totiž 

odstartovalo mistroství světa ve fotbale, které se odehrává tentokrát ve státě Katar (Emirát v 

jihozápadní části Perského zálivu v západní Asii. Země se nachází na Katarském poloostrově). 

Mistroství se bude konat až do 18. prosince. V soutěži se utká celkem 32 týmů, a to bez účasti české 

fotbalové reprezentace i vítěze EURO 2021 z Itálie.  

Mezi zajímavosti MS v Kataru patří: 

Šampionát v Kataru probíhá netradičně v těchto podzimních dnech, jelikož v letních měsících jsou 

v Kataru vysoké teploty, při kterých by hráči nemohli hrát. Na tomto MS 

chybí hvězda senegalské reprezentace Sadio Mané, a to proto, že si poranil 

nohu.   

V médiích v těchto dnech proběhly také nelichotivé zprávy ohledně 

výstavby stadiónů pro toto MS, při kterých zemřelo přes 6 tisíc dělníků, 

jejichž úmrtí je nedostatečně vysvětleno (podle analýzy britského deníku 

The Guardian). 

Na závěr můžeme tedy říci, že fanoušci této soutěže se opět dočkali známých fotbalových superhvězd 

jako jsou: Ronaldo, Messi, Neymar a další. Vysílání MS probíhá na českých programech ČT Sport a 

Nova Action. 

 

Zdroj: isport.blesk.cz, Google 

Dan Gregor  
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Pár minut v kanceláři 

                   …s vedoucí školní jídelny Jaroslavou Dankovou 
 

• Jak se dnes máte? 

•  Celkem dobře. Jsem ráda, že jsem tady s vámi. ☺ 

• Na úvod bychom se zeptali, jaké jídlo máte 

nejraději?  

• Nejraději mám řízek. 

• Váš názor na pizzu s ananasem? Za nás dva je 

to diskriminace pizzy…  

• Pizzu s ananasem úplně miluji. 

• Jaký je váš názor na brambory ve škole? Lidé 

ve škole by si je rádo přisolilo.  

• My nemůžeme solit kvůli kontrole. 

• Co doma nejraději vaříte? 

•  Vývar, brambory na jakýkoliv způsob a strašně ráda peču. 

• Když se vrátíme k bramborám, nemohli byste dávat ke každému slanému jídlu povolené 

množství soli a pepře.  

• Máme na to spotřební koš, který nás limituje u celkového vaření, ale možná by to šlo dát na 

učitelský stůl. 

• Tady máte od nás takovou malou pochvalu. Od svých předchůdců máte nejlépe 

okořeněné ryby.  

• Děkuji. 

• Máte doma nějakou kuchařku, kterou byste nám chtěla doporučit?  

• Nemám. Mně učila maminka, jinak vařím podle chuti. A kdyby náhodou, tak podle internetu. 

• Máte nějakou oblíbenou restauraci?  

• U Fucimana ve Frýdlantu nad Ostravicí. 

• Co říkáte na fast food ?  

• Já ho neuznávám, ale někdy zhřeším a dám si KFC. 

• Líbí se vám v této práci?  

• Ano, ale je velmi náročná. 

• Když jste byla malá, měla jste nějakou jinou vysněnou práci?  

• Pracovat se zvířaty. 

• Máte nějaké koníčky?  

• Jízda na kole, čtení a práce na zahradě. Děkuji vám za rozhovor. ☺   

 

Ptali se Tobiáš Jurga a Karolína Škarabellová 

Foto: archiv Jaroslavy Dankové 
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Osobnost: Patrik Schick 

Patrik Schick se narodil 24. ledna 1996 v Praze. Je to český fotbalový 

útočník, momentálně hrající za německý klub Bayer Leverkusen. Tento 

šestadvacetiletý útočník začínal kariéru v českém klubu AC SPARTA 

PRAHA. Za sezónu 2013/2014 nastřílel ve starším dorostu Sparty 22 

gólů ve 29 zápasech. V 1. české lize debutoval 3. května 2014. 

 

REPREZENTACE 

V A-mužstvu Česka debutoval pod trenérem Pavlem Vrbou 27. května 

2016 v přípravném utkání na EURO 2016. Za českou reprezentaci 

odehrál 35 zápasů a nastřílel cca 20 gólů. Jeho nejhezčí a nejspíš 

nejlepší gól vstřelil na EURU 2020 v roce 2021. Byl to gól, při kterém přestřelil půlku hřiště a míč 

zapadl do branky. Vstřelil ho v zápase proti Skotsku, kdy nakonec po jeho druhém gólu vyhrálo Česko 

2:0. 

Zde jsou všechny kluby, které za ty roky vystřídal: 2014 - 2016 - AC Sparta Praha,  

2016 - Bohemians 1905, 2016 - 2017 - Sampdoria Janov, 2017 - 2020 - AS Řím, 2020 - RB Lipsko, 

2020 - doteď - Bayer Leverkusen. 

A nakonec nějaké informace o jeho soukromém životě. ☺ Jeho manželkou je od roku 2020 Hana 

Běhounková a mají společně dvě děti - Victoriu Schickovou a  Nicolase Schicka. 

 

Zdroj fotografie: Wikipedie 

Dominik Stalmach 

 

Okarína 

Co je to okarína? 

Okarína je hudební dechový nástroj, který má různé tvary 

a taky nestejné počty dírek. Funguje to tak, že čím větší 

počet dírek okarína má, tím má většinou více tónů. 

Okaríny jsou plastové, dřevěné a keramické. 

Hráči na okarínu nehrají jen podle obyčejných not, ale 

také podle tzv. tabulek.   Okarína je tu už 12000 let. Byla 

proslavena taky díky Zelda hrám. 

 

Zdroj fotografie: Wikipedie 

Tobiáš Jurga  
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Rozhovor s fotbalistou Markem Šrubařem (7. C) 

Proč sis vybral právě fotbal? 

Chtěl jsem ho vyzkoušet. 

Máš ještě nějaké jiné koníčky? 

Nemám, hraju jen fotbal. 

A které jídlo máš nejradši? 

Nejoblíbenější jídlo asi úplně nemám.  

Nějaký oblíbený film, nebo seriál? 

Zcela nejraději mám film Rychle a zběsile. 

Za co hraješ ve fotbalu? 

Dělám brankáře. 

Máš nějaký oblíbený styl hudby? 

Asi pop a český rap. 

Proč tato hudba? 

Je hustá. 😊 

Čteš rád? 

Ani ne. 

Jaká kniha tě nejvíce bavila? 

Četl jsem knihu Petr Čech a za mě byla nejlepší. 

 

Ptali se Jonáš Adam a Matyáš Tofel 

 

 

 

 

 

 

Anekdota 

Blondýnka si v letadle sedne k oknu, za chvilku k ní přijde 

fešný chlapík a povídá: „Promiňte, slečno, ale toto sedadlo je 

moje. Blondýnka: „Dej si odpich mladej, takový blbý finty 

znám… neotravuj! Chlapík pokrčí rameny a prohodí: „No tak si 

s tím Boeingem startuj sama… 
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V kuchyni s Karolínou Škarabellovou 

Recept na langoše „jako ze stánku“ 

Co budeme potřebovat: 

- 3 a 1/2  hrnku polohrubé mouky                         

- 2 necelé hrnky mléka                          

- 1 kostka droždí 

- ½ lžičky cukru 

- ½ lžičky soli 

- olej  

 

Jak postupovat: 

1. Vlažné mléko nalij do mísy a přidej rozdrobené droždí a cukr, počkej asi 5 minut, až vzejde 

kvásek (kousky droždí tvoří hrbolaté bublinkové tvary). 

2. Přidej mouku a sůl. Vypracuj vařečkou a rukou hladké nelepivé těsto (pokud se lepí, přidej 

trochu mouky). 

3. Z těsta vytvoř bochánek a nechej pod utěrkou nejméně půl hodiny kynout. 

4. Těsto vyválej na placku cca 2 cm silnou a pomocí hrníčku vykrájej kolečka. 

5. Kolečka nechej asi deset minut kynout. 

6. Každé kolečko roztáhni v rukou do placky a dej smažit do vyšší vrstvy oleje. 

7. Smaž dozlatova z obou stran (cca jednu a půl minuty z každé strany). 

8. A ozdobte čím je libo.  

 

Dobrou chuť přeje 

Karolína Škarabellová 

 

 

 

 

 

Anekdota 

Rozhodčí vyřkl ortel: „Ten gól neplatí.” 

Střelci zmrzne úsměv na rtech: „Ale proč??” 

Rozhodčí pokrčí rameny: „Asi nemá peníze...” 

 

(Vtipy připravila Karolína Škarabellová) 
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Vyhlašujeme vánoční výtvarnou soutěž! 

Po loňském úspěchu výtvarné soutěže na téma „peklo“ jsme se rozhodli vyhlásit další umělecké 

klání! A protože se už blíží zimní svátky, tak letošním úkolem bude namalovat libovolné obrázky 

na téma Vánoce. Takže naostřete tužky, pastelky, umyjte štětce a můžete se pustit do práce. ☺ 

Vybereme deset nejlepších prací a poté z těch deseti obrázků vylosujeme tři výherce. A co čeká na 

tři vylosované? Těšit se mohou na sladkou odměnu – Studentskou pečeť. Vaše díla odevzdávejte do 

6. ledna 2023 panu učiteli Pavlu Březinskému (sídlí u tříd 9. B, 7. C a 8. B). Zezadu obrázku napište 

jméno autora a třídu. 

 

Karolína Škarabellová a Vaše redakce  

 

Redakce 

Šéfredaktor: Matyáš Tofel (7. B) 

Zástupkyně šéfredaktora, titulní strana: Karolína Škarabellová (7. A) 

Redaktoři: Jonáš Adam (7. B), Dan Gregor (6. B), Tobiáš Jurga (7. B), Dominik Stalmach  

(6. B), Karolína Škarabellová (7. A), Matyáš Tofel (7. B) 

Komiks: Jonáš Adam (7. B), Matyáš Tofel (7. B) 

Pomocná ruka: Pavel Březinský 

Fotogalerie: archiv ZŠ a MŠ Raškovice 
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Fotogalerie ze života školy  

 

 

 

 

 


