
UWAGA! – ročník 2021/2022 – číslo 3 (březen 2022)  

strana 0 
 

 



UWAGA! – ročník 2021/2022 – číslo 3 (březen 2022)  

strana 1 
 

Úvodník 

Zdravíme všechny žáky a učitele!  

Je tady další díl časopisu. Jaká překvapení vás čekají? Jak už jste asi zjistili, toto je úvodník… 

(jak nečekané). Samozřejmě taky nesmí chybět pořádná dávka vtipů! Takže pokud se nudíte, 

snad vás alespoň jeden z nich pobaví. A aby toho nebylo málo, přidali jsme dvě básničky z 

dílny našich spolužáků. Dále vás čeká rozhovor s paní učitelkou Naděždou Koperovou a 

s hráčem CS go Vítem Holinkou. 

Máte chuť na něco dobrého, ale nevíte na co? Pomocí receptu si můžete snadno a rychle 

udělat chutné jídlo Syrniki. Tak na co ještě čekáte?:) 

Organizátoři - Jonáš Adam a Matyáš Tofel pro vás připravili soutěž v kreslení. Téma: 

peklo. Takže si ostrouhejte pastelky a hlavně se pořádně snažte.:) Čas máte do 6. května. 

Hotové výrobky předejte panu učiteli Pavlu Březinskému. Čeká na vás dost zajímavá 

odměna! 

Čtenáři zpozorněte! Pokud vás baví čtení a chtěli byste četbu s někým sdílet, přečtěte si 

článek o čtenářském klubu. 

A nakonec se můžete těšit na třetí díl komiksu „Keksák a Bonin.“ Tentokrát je v černobílé 

podobě, jelikož si barvy „odskočily“ na dovolenou. 

Doufáme, že si užijete čtení tohoto plátku a my se těšíme, až 

uděláme další! 

Matyáš Tofel, šéfredaktor 
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Nonsensové básničky na téma „viděl jsem“  

(nonsens = nesmysl) 

Albert Vykoukal 

 

Viděl jsem v rybníku kohouta 

Viděl jsem na střeše babičku 

Viděl jsem v kuchyni opici 

Viděl jsem v džungli žraloka 

Viděl jsem ve vodě letadlo 

Viděl jsem na nebi autobus 

Viděl jsem na silnici kuře pečené 

které jsem dnes měl mít na oběd smažené 

 

 

 

 

 

 

 

Barbora Novotná 

 

Viděl jsem zelené sele 

Viděl jsem křeslo jak mele 

Viděl jsem lítat boty 

Viděl jsem lízat noty 

Viděl jsem bílou vránu 

Viděl jsem jí lítat pozdě k ránu 

Viděl jsem suchou vodu 

Viděl jsem useklou nohu 

Viděl jsem strom s buřty 

Viděl jsem žluté účty 

Viděl jsem neviditelného muže 

Viděl jsem skleněné nůše 

Viděl jsem látkovou tabuli 

Viděl jsem čepici s perníkovou bambulí 

 

 

 

 

 

  

             

 

Anekdota 

Hodina zeměpisu, ve třídě sedí 20 blondýnek. Učitel 

vyzve jednu z nich: „Nikol, ukažte nám na mapě 

Ameriku.“ Nikol jde k mapě a ukáže Ameriku. Učitel 

říká: „Výborně! Další otázka: Kdo objevil Ameriku?“ 

19 blondýnek sborově odvětí: „Nikol!“ 
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Pár minut v kabinetu 

                   …s paní učitelkou PhDr. Naděždou Koperovou 

 

 Jak se dneska máte? 

 Mám se báječně. 

 Jaké nejraději učíte předměty? Proč? 

 Ráda učím všechny předměty a každý má něco, co mě baví. 

 Proč jste si vybrala právě práci učitelky? 

 Vybrala jsem si tuto práci, protože ráda pracuji 

s dětmi. 

 Vaše oblíbené jídlo? Proč? 

 Řízek s bramborovým salátem a svíčková na smetaně 

s houskovým knedlíkem. Samé zdravé věci.  

 Vaše oblíbené filmy? 

 Staré české filmy, pohádky a zahraniční filmy. 

 Vedete na škole nějaký kroužek? 

 Ano vedu tady enviromentální kroužek, jinak řečeno Ekotým. 

 Jaký jste na základní škole měla nejoblíbenější předmět? Proč? 

 Výtvarnou výchovu, ráda totiž maluji. 

 Jaký je váš životní cíl? 

 Jsem spokojená s tím, co mám a jsem šťastná. Mám prima rodinu a práci, která mě baví. 

 Jaké máte hobby? 

  Umění, cestování a dobrou knihu. 

  Čím jste chtěla být jako malá? 

  Vždy se mi líbila práce učitelky. 

  Co  čtete za knihy? 

  Ráda čtu dobrodružné knihy, duchovní literaturu, filozofii a cestopisy. 

 

Ptali se Karolína Škarabellová, Jonáš Adam, Matyáš Tofel 

 

Foto: archiv Naděždy Koperové 
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Osobnost: Petr Lexa 

Petr Lexa je český zpěvák. Mimoto hraje ve 

skupině Slza, která vznikla v roce 2014. Již dříve 

byl na YouTube známý pod přezdívkou  Hoggy. 

Potom hrál v jednom televizním seriálu  - Přístav.  

 

V dětství už na základní škole se zajímal hodně o 

hudbu a zpěv. Když mu bylo deset, tak se mu 

narodil bratr jménem Filip. V roce 2009  natočil i 

první cover píseň, kterou zveřejnil na YouTube.  

Byl jedním z finalistů soutěže Hlas Česko 

Slovenska a dvojnásobným účastníkem 

soutěže Česko Slovenská SuperS tar. 

 

Jako speciál k  300 000 odběratelům se rozhodl založit kanál HoggyVlogy, který 

ale v srpnu 2020 smazal, společně se všemi videi z hlavního kanálu "Hoggy". O 

pár dní později se videa na hlavní kanál vrátila, ale ne úplně všechna. Kanál 

HoggyVlogy byl stále smazán. Na svém YouTube kanále měl Petr v  květnu 2016 

přes 650 000 odběratelů,  k 7. prosinci 2021 má jeho kanál Hoggy i přes svoji 

neaktivitu téměř 800 000 odběratelů.  

 

Zdroj fotografie: Google 

Adéla Šokalová 

 

 

 

 

Anekdota 

Přijde paní učitelka do třídy a ptá se: „Děti, kdo si 

myslí, že je hloupý, ať si stoupne.“ Všichni sedí, 

jenom Pepíček se postaví. Paní učitelka se ho ptá: 

„Pepíčku, ty si myslíš, že jsi hloupý?“ Pepíček: 

„To ne, ale je mi trapný vás nechat stát 

samotnou!“ 

 

(Vtipy připravila Karolína Škarabellová) 
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Rozhovor s hráčem Offensive alias CS go Vítem 

Holinkou (6. B) 

J: Ahoj Víťo, jak jde život a slouží zdraví? 

V: Jasně! 

J: Ale teď k tomu, proč jsi tady: hra CS go! Jak jsi k ní přišel?  

V: Přes bratra, co ji hrál na počítači a občas mě k tomu pustil.   

J: Jak dlouho denně hraješ a myslíš si, že je to zdravé nebo bys chtěl hrát snad více? 

V: Hraju asi 1.30 a moc mi to zdravé nepřipadá. 

J: Nadáváš při hraní trošičku? 

V: Občas… 

J: Vidíš ve hraní svoji budoucnost, hrál jsi někdy online ligy? 

V: Vidím a ligy jsem hrál 2 a obě jsem prohrál… jednu z nich jsem prohrál například kvůli 

tomu, jelikož proti nám hned na začátku postavili nejlepší tým v lize! 

J: Máš oblíbenou zbraň, se kterou ti to jde? 

V: A ne jednu, AVP nebo M4A1 a Eagle. 

J: Ve hře Cs go jsou dva týmy counter terorists a terorists, který je oblíbenější? 

V: Counter terorists protože jsou jakoby ti dobří. 

J: Jaké jsou tvé jiné koníčky? 

V: Dělám hasiče, to mě baví nejvíc. 

J: Oblíbené jídlo? Umíš ho uvařit? 

V: Miluju kebab a ano, dokážu ho uvařit. 

J: Oblíbený film, zpěvák a herec? 

V: Oblíbeného herce ani zpěváka nemám a oblíbený film je Fakjů pane učiteli jedna a dva. 

 

Ptal se Jonáš Adam
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V kuchyni s Matyášem Toflem 

Syrniki-tvarohové placky 

Co budeme potřebovat na 2 porce: 

- 250 g tvarohu 

- 1 vejce 

- 1 vanilkový cukr 

- 2 lžíce polohrubé mouky                              

- špetka soli 

- polohrubá mouka na obalení 

- tuk na smažení 

 

Jak postupovat: 

Do mísy dáme tvaroh a vejce, pořádně promícháme, přidáme vanilkový cukr, mouku a sůl. Vše opět 

promícháme. Z těsta uděláme kuličky, každou zploštěte na placičku, obalte v troše mouky a pozvolna 

pečte na středním plamenu na rozehřátém oleji z obou stran do zlatova. 

Podávejte ještě teplé se zakysanou smetanou či jogurtem, čerstvým ovocem, kakaem, javorovým 

sirupem, nebo jakýmkoliv sladkým dresinkem a nakonec posypte mletou skořicí.          

 

Dobrou chuť!!!                   

Matyáš Tofel 

 

Redakce 

Šéfredaktor: Matyáš Tofel (6. B) 

Zástupkyně šéfredaktora, titulní strana: Adéla Šokalová (8. A) 

Redaktoři: Jonáš Adam (6. B), Karolína Škarabellová (6. A), Adéla Šokalová (8. A), Matyáš 

Tofel (6. B) 

Komiks: Jonáš Adam (6. B), Matyáš Tofel (6. B) 

Externí spolupráce: Barbora Novotná (6. C), Albert Vykoukal (6. C) 

Pomocná ruka: Pavel Březinský 

Fotogalerie: archiv ZŠ a MŠ Raškovice 
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Čtenářský klub 

Milí známí i neznámí kamarádi, čtenáři, nebo dokonce knihomolové. Možná jste se 

nedoslechli o klubu přesně pro vás. Pokud vám teda nevadí veselý kolektiv, čaj a hlavně 

knihy, a to ve velkém množství. Pokud jste udělali to nejlepší rozhodnutí ve svém životě 

(připojit se k nám), zajděte za paní učitelkou Danou Bednářovou (v kabinetě mezi třídami 5. 

B a 7. B) a poproste ji o přihlášku. VAROVÁNÍ! Jíme sladké, takže pokud vám nechutná, 

nahlaste to paní učitelce. VAROVÁNÍ! S sebou jen knížku a pevné nervy. Scházíme se v 

pátky po obědě. Těšíme se na vás! 

 

Jonáš Adam 

   

!!!SOUTĚŽ!!! 

Novinářský kroužek pořádá soutěž o Maxi Milku!!!!!!!!! Stačí jen ve dvojici nakreslit obrázek 

na téma Peklo. Práce odevzdávejte panu učiteli Pavlu Březinskému („sídlí“ v kabinetu u tříd 

8. B a 6. C) do pátku 6. května 2022. Vybereme 5 nejlepších a potom z nich vylosujeme 3 

obrázky, které budou ohodnoceny Maxi Milkou. Zezadu obrázku napište vaši třídu a 

konkrétní jména malířů, nepodepsané obrázky nebudou do soutěže počítány! První místo 

dostane k Milce dokonce i uveřejnění jejich obrázku v časopise. 

 

 

 

                                             

 Nezlob!!!  

Nebo půjdeš do pekla a tam se 

až do dalšího života učí 

matematika německy!!!!!!!!!! 

 



UWAGA! – ročník 2021/2022 – číslo 3 (březen 2022)  

strana 8 
 

  



UWAGA! – ročník 2021/2022 – číslo 3 (březen 2022)  

strana 9 
 



UWAGA! – ročník 2021/2022 – číslo 3 (březen 2022)  

strana 10 
 

  

 



UWAGA! – ročník 2021/2022 – číslo 3 (březen 2022)  

strana 11 
 

Fotogalerie ze života školy 


