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Úvodník 

Vítejte u dalšího dílu nejlepšího časopisu v okolí!!! Pro tento díl jsme si pro vás připravili 

něco z historie od experta na dějiny Jonáše Adama. 

Opět jsme oprášili starou dobrou knihu s vtipy, takže doufáme, že 

vám vykouzlíme úsměv na tváři.  

Rozhovory nesmějí chybět. Protentokrát jsme mluvili s paní 

učitelkou Markétou Juřicovou a také se sportovkyněmi z 8. A -  

Emou Bonkovou, Vendulou Ožanovou a Viktorií Šebestovou, tak se 

můžete podívat na naše zajímavé otázky.  

Přichází léto a nějaké to dobré pití na ochlazení se určitě bude hodit, 

proto v časopise najdete recept na výbornou citronádu na pravidelný 

pitný režim (jen tam nedávejte hodně citronů, ne vážně nezkoušejte to). 

Samozřejmě nesmíme zapomenout na vyhodnocení soutěže v malování. Všem děkujeme za 

účast, ale vítězové mohou být jen tři. Jste zvědaví na výsledky? Podívejte se dále do časopisu 

a dozvíte se to. 

Opět přichází další díl komiksu! Věříme, že se vám bude líbit. 

Už vás nebudeme zdržovat čtením úvodníku a můžete se pustit do prozkoumávání našeho 

skvělého časopisu.  

 

Matyáš Tofel, šéfredaktor 
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Historické okénko: květen 

1. května 1883 Amsterdam, Nizozemsko – V tento den 

začala Mezinárodní koloniální výstava. K vidění bylo 

luxusní zboží, poslední podnikatelské nápady i zvířata a 

domorodci z exotických zemí. Světovou novinku představili 

například dva parfuméři z Paříže-Barvu na rty v tyčince! I 

v minulosti si ženy barvily rty, ale barva se nanášela pomocí 

prstů. Tato “rtěnka“ však zatím sklízí jen opovržení. 

„Barevné rty? Jak vulgární! Hodí se leda tak do cirkusu!“ 

Vyjádřila odpor jedna z návštěvnic. A další přitakaly. Tvůrci 

však věří, že se ujme „Možná ne dnes, možná ne za rok. Ale 

jednou určitě“ 

 

 

Tento obrázek je z filmu Navajo 

Joe 

 

 

 

5. května 1865 Ohio, USA – Strašlivý zážitek prožila v noci stovka cestujících ve vlaku 

z Cincinnati do St. Louis. U stanice North Bend vlak náhle vykolejil a tucet ozbrojených 

mužů naskákal do vagónů i do lokomotivy ke strojvůdcům. „Hrůza! Mířili nám pistolemi do 

obličejů. Chtěli peníze a šperky. Dámy omdlévaly.“ Vypověděl jeden z pasažérů. Pachatelé 

zcizili cestujícím cennosti a vybrali také tři sejfy. Polepšili si o tisíce dolarů. Poté naskočili na 

koně a zmizeli v poušti. Jedná se o první takový zločin v USA. Totožnost zlodějů je zatím 

neznámá. 

 

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

Jonáš Adam 

 

 

 

Anekdota 

Letí dva policajti ve vrtulníku a jeden povídá druhému: 

„Rozbila se nám klimatizace.“ „Jak jsi to poznal?“ „Protože 

pilot se potí a ten velký větrák nad námi se netočí.“ 
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Pár minut v kabinetu 

                   …s paní učitelkou Mgr. Markétou Juřicovou 

 

 Jak se dnes máte? 

 Mám se dobře, děkuji. 

 Zaslechli jsme, že jste s dětmi byla na 

orientačním běhu. Bavilo vás to? 

 Mě moc nebavil, ale děti určitě ano. 

 Co myslíte, máte šanci na úspěch? 

 Určitě ano, máme tři první místa, takže je to 

velký úspěch.  

 Chodíte ráda po horách? 

 Ano, chodím velice ráda a hodně často. 

 Jaký je nejvyšší bod, který jste vyšla? 

 To si úplně nepamatuji, ale asi někde v Tatrách. 

Myslím, že to bylo nějakých 2000 metrů. 

 Učíte na naší škole ráda? 

 Ano, velmi ráda. Učení mě baví. 

 Máte nějakého oblíbeného zpěváka? 

 Oblíbených zpěváku mám více, například mám ráda Jaromíra Nohavicu, také Karla 

Gotta a různé country písničky. 

 A co jídlo? Máte něco oblíbeného? 

 Mám ráda svíčkovou, také ryby, chobotnici a krevety. 

 Jaké předměty nejraději učíte a proč vás baví? 

 Nejraději učím zeměpis a tělocvik. Na tělocviku mě baví pohyb a zeměpis je takový 

zajímavý. 

 

Ptali se Jonáš Adam a Matyáš Tofel 

 

 

 

Foto: archiv Markéty Juřicové 
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Osobnost: Johnyy Depp 

Johnny Depp, vlastním jménem 

John Christopher Depp.  

Narodil se 9. června 1963 v malém 

městě Owensboro  ve státě 

Kentucky. 

Následně se s rodinou přestěhovali 

na Floridu, kde chodil na střední 

školu. Jeho rodiče se rozvedli, když 

mu bylo 15 let. Johnny v té době už 

bral drogy a kradl. Když byl malý, měl hodně rád hraní na kytaru a hudba byla 

pro něj úplně vším . 

Po čase odešel ze školy a společně s dalšími hudebníky založili kapelu Kids. Ta 

mu sice veliký úspěch nepřinesla, ale dodnes je velice dobrý kytarista a 

vystupuje díky tomu i v  jiných kapelách.  

Jeho první role byla ve filmu Nightmare on Elm Street. Potom dostal několik 

menších rolí například ve filmech Dummies, Slow Burn a Četa. 

Celebritou začal být až poté, co ztvárnil roli Střihorukého Edwarda.  

Mezi jeho poslední filmy patří například The Tourist, The Rum Diary anebo Dark 

Shadows. Divácky oblíbené filmy jsou  např. Piráti z Karibiku: Prokletí Černé 

perly, Truhla mrtvého muže a Na konci světa.  

Zdroj fotografie: Google 

Adéla Šokalová 

 

 

 

 

 

 

Anekdota 

Paní učitelka se ptá Davida: „Davide, jak se řekne 

v přítomném čase loupit?“ „Loupím, prosím.“ 

„Dobře. A v čase budoucím?“ „Půjdu do vězení.“ 

 

(Vtipy připravila Karolína Škarabellová) 
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Rozhovor se sportovkyněmi Emou Bonkovou, 

Vendulou Ožanovou a Viktorií Šebestovou (8. A) 

Jonáš: Ahoj vy tři, takže tohle je speciální rozhovor. Na začátek bych se chtěl zeptat, jaké 

sporty děláte? 

Viktorie: Koně a další, ale ty tady nebudu vyjmenovávat. 

Vendula: Volejbal. 

Ema: Taky Volejbal. 

Jonáš: Zajímavé… Jak jste se k těm sportům vlastně dostaly? 

Viktorie: Měla jsem koně doma odmala, takže jsem na nich prostě začala jezdit. 

Vendula: Jednou jsem se šla podívat na trénink a chytlo mě to tak, že to hraju osm let. 

Ema: V první třídě nám to přišli ukázat a chytlo mě to. Už jej hraju devět let. 

Matyáš: Pokud máte oblíbenou značku oblečení, jakou? 

Viktorie: VANS. A to jde poznat. 

Matyáš: Jsi můj člověk! 

Viktorie: Díky. 

Vendula: Asi NIKE. 

Ema: Asi taky NIKE. 

Matyáš: Jste velké kamarádky, jak jste se vlastě potkaly? 

Viktorie a Vendula a taky Ema: V první třídě!!! 

Jonáš: A jako vždycky - jaký máte oblíbený film? 

Viktorie: Asi nemám, sleduju tak všechno. 

Vendula: Nemám. 

Ema: Osm statečných. 

Matyáš: Oblíbené jídlo? 

Viktorie: Řyzek (prosím nechat tvrdé „y“)  a bramborový salát. 

Vendula: Gnocchi se špenátem.  

Ema: Čína.  

Jonáš: Tak to jsme na tom stejně. 

 

Děkujeme za rozhovor a zůstaňte tak dobrými kamarádkami, jako jste byly doteď.  

Ptali se Jonáš Adam a Matyáš Tofel
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V kuchyni s Karolínou Škarabellovou 

Recept na domácí citronádu 

Co budeme potřebovat: 

- 1,5 vody  

- 2 citróny 

- bandasku  

- led 

- máta 

- brčko 

 

Jak postupovat: 

Vymačkáme citróny a šťávu z nich nalijeme do bandasky s vodou. Promícháme a dodáme led, 

mátu a brčko. 

 

Příjemné osvěžení přeje 

Karolína Škarabellová 

 

 

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) 

Externí spolupráce – soutěžní práce: Julie Dvorníková (9. A), Matyáš Skotnica (9. A), 

Antonín Ochman (7. B) 

Pomocná ruka: Pavel Březinský 

Fotogalerie: archiv ZŠ a MŠ Raškovice 
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Výsledky výtvarné soutěže – PEKLO 

V minulém čísle byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma PEKLO a zde vám přinášíme její 

výsledky! 

1. místo: Julie Dvorníková (9. A)  Děkujeme všem výtvarníkům za účast v soutěži 

2. místo: Matyáš Skotnica (9. A)   a vítězům gratulujeme! 

3. místo: Antonín Ochman (7. B)  Vaše redakce 

 

 

 

 

                                             

 
 

Julie Dvorníková 

Matyáš Skotnica Antonín Ochman 
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Fotogalerie ze života školy  


