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ROZHOVOR S MARTINEM
HOLÝM
Přečtěte si rozhovor s novým panem
učitelem Holým.
ČTĚTE NA STRANĚ 4

PŘÍBĚH LUCKY KUNCOVÉ
Co čeká nic nečekající Annu při
cestě do školy? A jak to dopadne?
ČTĚTE NA STRANĚ 5

Slovo úvodem
Zdravím všechny vášnivé
čtenáře!
 
Vydáváme úspěšně další vydání,
tentokrát s více stranami. Určitě
si nesmíte nechat ujít: Rozhovor
s Martinem Holým, Na slovíčko
s panem ředitelem nebo třeba
Jak se natáčelo Star Wars.
Věříme a doufáme, že každý zde
najde své oblíbené téma a tím se
vám náš časopis ještě více zalíbí.
Počet našich redaktorů je stále
stejný, takže když nám budete se
psaním chtít pomoct, tak nám
můžete napsat na redakční
e-mail: redakce@zsrakovskeho.cz.
Každou novou sílu a zpětnou

vazbu, recenzi či komentář
určitě oceníme. Přeji hezké
čtení!

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VI.A

V.I.P. Sport
Ondřej Moravec
 je bohužel už bývalý český reprezentant
v biatlonu. Je trojnásobným
medailistou ze Zimních
olympijských her 2014 v Soči,
kde získal dvě stříbra (ve
stíhacím závodě a ve smíšené
štafetě) a jeden bronz (v závodě
s hromadným startem).
Ve světovém poháru dokázal
vyhrát jeden individuální závod,
když triumfoval v závodě
s hromadným startem v Norsku
v roce 2013. Svou kariéru
ukončil 14.3. 2021 v Novém
městě na Moravě.

autor článku: Barbora Kurzová, VI.C

Zajímavosti ze 
světa

Víte, že kešu ořechy, co
normálně jíme pocházejí
z ovoce? Ledvinovník západní
je strom, na kterém rostou kešu
jablka. tento strom roste
nejčastěji v jižní Americe. ořech
se nachází zespodu plodu     

autor článku: Matěj Šťastný, VII.A

Na slovíčko s panem ředitelem

Pane řediteli, myslíte si, že
předpokládaný návrat žáků
do lavic v polovině dubna je
reálný?
Návrat žáků je určitě reálný.
Budeme muset splnit další
opatření, které znamená
testování všech žáků
a dospělých.

 
Pokud by se stihli žáci vrátit
před letními prázdninami,
MŠMT navrhuje testování
žáků učiteli. Je v silách školy
a pedagogů to zajistit? 
MŠMT zatím nevydalo
doporučení k samotnému
provádění testů. Každopádně to
bude problematická situace. Já si
myslím, že toto nemají řešit
pedagogové, ale rodiče doma.
 
Současná situace výrazně
změnila styl výuky, který velká
většina vnímá spíše negativně.
Je možné říct, že to s sebou
nese i něco pozitivního?
Pozitivně vnímám plošné

zlepšení dovedností při práci
s počítači. Zlepšili se žáci,
rodiče a hlavně učitelé. Na mě
působí pozitivně i změna vztahu
ke škole. Momentálně se většina
žáků i učitelů do školy těší a to
mi dělá radost.
 
Co je možné z naší strany
udělat proto, abychom se
mohli vrátit co nejdříve
do školy?
Je to toho poměrně dost, ale není
to nic jednoduchého, protože s
tím mají problémy i dospělí.
Musíte dodržovat opatření
v uzavřených prostorech -
větrání, dezinfekce, respirátory.
Starat se o vlastní imunitu. Často

chodit ven na procházky či
sportovat. Dodávat více
vitamínů ve stravě
nebo tabletách. Sledovat vlastní
zdravotní stav a při zhoršení
nechodit mezi ostatní a domluvit
se s rodiči.

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VI.A

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VI.A

Co je nového ve 
škole?
Žáci naší školy dostali dar
od firmy OC Novo Plaza, která
provozuje obchodní dům
na Novodvorské. Z důvodu
rekonstrukce vnitřních prostor
bylo dětské hřiště přebytečné a k
naší velké radosti bylo darováno
škole. Odborná firma musela
hřiště upravit dle rozměrů
chodby u školní družiny.
Opravila drobná poškození a vše
zkontrolovala dle předpisů. Nyní
se čeká na návrat žáků do školy.
Děkujeme firmě za dárek,
na který se žáci jistě těší.

autor článku: Tomáš Podařil, VI.A

Covid-19 z pohledu žáků:  "Jaký má dopad na 
školní generaci?"
Brzy to bude rok, co se zavřely,
až na pár týdnů, všechny školy.
 
Pandemie nás připravila
o sociální kontakt a přilepila nás
k počítačům. Na začátku asi
většinu z nás napadla myšlenka
„dva roky prázdnin“ - super, ale
pak jsme zjistili, že nám vlastně
ten kontakt s kamarády, přáteli
dost chybí.
 
Na školách se učí různě. Někteří
mají dostatek on-line hodin,
a tak je pro ně výuka zřejmě
jednodušší, ale někteří třeba mají
sotva jednu nebo dvě hodiny

denně a musí pak všechny úkoly
dělat samostatně.
 
Jediné, co je na Covidu
„pozitivního“, je to, že jsme se
neskutečně osamostatnili,
protože naši rodiče nám
nemůžou stát pořád za zády.
Jenže stejně tenhle způsob
života prostě není ono.
 
Bojíme se
navštěvovat prarodiče,
nemůžeme si hrát na hřišti jako
dříve a roušky nás hodně
omezují. Jsou však tou
nejzákladnější prevencí, kterou

se můžeme této nemoci alespoň
trochu bránit.
 
Mé přání je nejen, abychom opět
beze strachu mohli vídat
s kamarády, ale aby už tento
zákeřný virus s námi nadále
nebyl, a abychom se už
do školních lavic mohli co
nejdříve vrátit.

autor článku:
LUCIE KUNCOVÁ

třída VI.B
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Velikonoce s náboženským svátkem
souvisejí jen volně. Symboly
velikonoc jsou např.: Beránek -
představuje v židovské tradici
Izrael jako Boží stádo, které
vede Hospodin. Vajíčko -
symbol nového života, neboť
samo zárodek života obsahuje.
V mnoha kulturách je vejce
symbolem plodnosti, života

a vzkříšení.
Podivné tradice ve světě:
Krimivelikonoce - Vyhlášenou
lokalitou, kde se detektivky rodí
jako houby po dešti je
bezpochyby Norsko. Místní
detektivková a krimi sezóna má
také svůj pověstný vrchol a ten
nastává právě v období
Velikonoc.

Utrpením ke spáse -
 Za nejspíše nejbizarnějším
velikonočním zvykem ve světě
se můžeme vypravit na Filipíny.
Místní každoročně vzdávají hold
Ježíši Kristu za utrpení, které
za ně prožil, a to jak jinak než
také utrpením.

autor článku: Barbora Kurzová,
VI.C

Velikonoce jsou
nejvýznamnějším křesťanským
svátkem, oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Vedle toho jsou Velikonoce
obdobím lidových tradic
spojených s vítáním jara, které

Dokumentární film V síti
Tři herečky, tři pokojíčky, deset
dní a 2458 potenciálních
predátorů, kteří chtějí zneužít
virtuálního prostoru. Toto je
dokumentární film V síti, který
potvrdil že sociální sítě nejsou
hračka. Drtivá většina těchto
mužů požaduje pohlavní styk
prostřednictvím videohovorů,
posílá obnažené fotografie,
odkazy na nevhodný filmový
materiál nebo se dívky dokonce
pokouší vydírat.
Dokumentární film vypráví
strhující drama těchto tří hrdinek
od castingu až po osobní
schůzky, kde se s predátory
setkávají tváří v tvář
pod dohledem ochranky a šesti
skrytých kamer. Bohužel tento

film není jen fikce, ale realita.
Takže pokud vás potká na sítích
podezřelá osoba, řekněte to
rodičům, kamarádovi
nebo někomu kterému věříte.
Není to sranda.

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VI.A

Vtipy

U večeře se chlubí Pavlík
tatínkovi: Tati, zbavil jsem
babičku zlozvyku už si nekouše
nehty! To jsi hodný kluk a jak se
ti to podařilo? Zakopal jsem jí

zuby na zahradě.
 
Ptá se malý Honzík tatínka: Tati
je pravda že mrkvička je zdravá
na oči? Samozřejmě Honzíku, už
jsi snad viděl králíka s brýlemi?

autor článku:
MATĚJ ŠŤASTNÝ

třída VII.A

Umělecká díla na Praze 12
Radnice Prahy 12 mapuje
od druhé poloviny minulého
roku jakákoli umělecká díla,
která se nacházejí ve veřejném
prostoru Prahy 12. Vše, co zatím
nasbírali je umístěno na mapě
na webových stránkách městské
části. Mapovaná díla se pohybují
v rozmezí let 1948 - 2021 a jsou
rozdělena do tří kategorií: 1.)
Umění z let 1948 - 1968 2.)
Umění z období normalizace
(tedy 1968 - 1989) a 3.)
Současné umění, tedy od roku
1989. Nejvíce "kousků" je právě
tady na sídlišti Modřany, kde
bylo díky tehdejšímu zákonu
dávat 4 % rozpočtu výstavby
objektu/sídliště na výtvarné
umění. Například soubor

keramických plastik a reliéfů
téměř ve všech mateřských
školách od keramiků Pravoslava
a Jindřišky Radových, bronzová
plastika v atriu naší školy
od Josefa Hvozdenského
nebo třeba keramická plastika
"Pes a Kočka" v nákupním
areálu Sázava od Štefana
Malatince a Libuše Korandové.
Další díla, vč. mých fotek
najdete zde: 
https://www.praha12.cz/umelec
ka-dila-ve-verejnem-prostoru/
os-1283 .

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VI.A

Zvířata - Australský ovčák

Australský ovčák je středně
velký, silný a vytrvalý pracovní
pes, který byl vyšlechtěný
k pasení ovcí a krav. Vzhledem
se podobá border kolii. Dožívá
se 12 až 14 let. Plemeno vzniklo
na západě USA v polovině
20.století, kdy byli vyšlechtěni
jako pracovní psi k pasení ovcí
a krav. Dnes je

kromě pastevectví používám
také jako záchranářský pes
a také jako společník, který však
potřebuje dostatek prostoru
a pracovního využití. První klub
chovatelů plemene, Australian
Shepherd Club of America byl
založen v roce 1957. První
australský ovčák dovezený
do ČR byla fena narozená
v USA v roce 1994. Jsou hraví,
přítulní psi, jsou velice poslušní
a rychle se učí. Mají silně
vyvinutý obranný pud a mohou
instinktivně pást.

autor článku:
BARBORA KURZOVÁ

třída VI.C

Recept měsíce: Brabulenda

autor článku:
LAURA LAFATOVÁ

třída VI.B

- 2 hrnky rýže
- 4 hrnky vody
- 0,5 l mléka
- 2 lžíce medu
- rozinky
- 2 jablka
- 1,5 čajové lžičky skořice mleté
- 0,5 čajové lžičky kardamonu
mletého
- 0,5 čajové lžičky mletého
hřebíčku
- 1 lžíce jemně strouhaného
zázvoru

- 2 lžíce másla
- mandle
 
Postup: Připravíme si hrnec
a dáme do něj 2 hrnky rýže.
Zalijeme 4 hrnky vody
a uvaříme do měkka.
Do druhého hrnce dáme 1 lžíci
másla nebo ghí, nakrájíme
oloupaná jablka na kostičky,
přidáme všechno koření
a promícháme ještě s medem
a krystalovým cukrem. Jablka

opečeme na mírném ohni. Potom
promícháme s rýží a přidáme
zbytek másla, 0,5 l mléka,
rozinky a mandle. Všechno
za stálého míchání chvilku
povaříme. Potom už stačí jen
naservírovat. Můžeme také
samozřejmě ozdobit a posypat,
ale jak a čím už nechám jen
a jen na vás!
Dobrou chuť!
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Pražský Prátr: Lunapark Eden

Dnes si ukážeme další
zajímavosti z historie hlavního
města Prahy. Nepůjdeme daleko
a vydáme se na dnes již zaniklou
podívanou ve Vršovicích.
Na místě dnešního stadionu
Slavie a OC Eden stál za první
republiky velkolepý lunapark,
který se svou úrovní mohl rovnat
s rakouským Prátrem. Byl
postaven v roce 1922
a obsahoval všelijaké atrakce -
tou nejzajímavější a poněkud
překvapivou byla
pětikilometrová dřevěná horská
dráha, která zákazníky lákala
nejvíc. Za zmínku stojí také tzv.
"černošská vesnička" - Etiopští
Habešané si tu postavili
napodobeninu jejich obydlí.
Pro Pražany to bylo něco,
protože tehdy tady skoro nikdo
nevěděl o lidech s jiným
odstínem pleti. Dál se zde
nacházel třeba rybník Laguna,
na kterém se zamilované páry

mohli projet na lodičce
nebo různé kolotoče, loutkové
divadlo, varieté, kiosky,
restaurace, tančírna "Kolloseum"
a mnoho dalších. Lunapark plnil
svou funkci až do 2. světové
války, která mu dala značně
zabrat. V roce 1946 pak
hygienik hl. města nařídil park
uzavřít. Na jeho místě dnes stojí
Stadion Slavie.
 
Když jsme u té zábavy,
za zmínku určitě také stojí
dlouhá skluzavka v zahradě
lidového divadla Uranie
v pražských Holešovicích,
otevřeného roku 1903
přestěhováním z výstaviště. Celý
areál pak bohužel v roce 1946
skončil v plamenech.

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VI.A

Póly - nikoliv Země, ale Prahy!
Koncem listopadu minulého
roku byly označeny tzv. póly
Prahy, podobně jako
u Zeměkoule. Jedná se
o nejvzdálenější body
katastrálního území Prahy
ve směru jednotlivých světových
stran, tedy Jih, Sever, Západ,
Východ. Póly označil reportér
Janek Rubeš (člen youtuberské
dvojice Kluci z Prahy) a Ondřej
Boháč, ředitel IPR Praha =
Institut plánování a rozvoje hl.
m. Prahy, jenž projekt propaguje
na webu CAMP = Centrum
architektury a městského
plánování. Co se týče samotných
pólů, tvoří je betonové patníky
s kuželovitým tvarem
a půlkruhovým zakončením
na konci. Mají hmotnost 180
kilogramů, póly značí
červeno-černé popisky. Jižní pól se
nachází při cyklostezce
u meandru Vltavy, na trojmezí
katastrů Prahy-Zbraslav, Zvole
a Jíloviště. Východní leží v lese,
na hranicích Prahy-Újezd
Nad Lesy a města Úvaly.
Severní leží u železnice na okraji
Hovorčovic, tedy na hranici
Prahy-Třeboradice a obce
Hovorčovice. No a nakonec
Západní, ten správně leží
v areálu letiště Václava Havla,

ale to je nepřístupné, takže
patník je symbolicky umístěn
za plotem letiště, tedy na hranici
obce Dobrovíz a Prahy-Ruzyně,
poblíž Amazonu Dobrovíz. Jako
tip na výlet určitě doporučuji
všechny objet, jen je problém, že
když jsou zavřené okresy, tak
u některých (jako je Severní
a Západní) je nedostupná cesta,
protože k němu vede přes okres
Praha-západ a Praha-východ, ale
jak se opatření rozvolní, tak hurá
na výlet!

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VI.A

Cestování po Evropě: Balkán
Balkán je označení území
na Balkánském poloostrově.
Leží na jihovýchodě Evropy.
Ze severu je ohraničen řekou
Sávou a dolním tokem Dunaje,
na východě Černým mořem
a Jaderským mořem na západě,
Jónským, Krétským a Egejským
mořem na jihu.
 
Na Balkáně leží státy Bosna
a Hercegovina, Severní
Makedonie, Srbsko, Kosovo
a Černá Hora, (státy bývalé
Jugoslávie), Bulharsko,
Albánie, Řecko a evropská část
Turecka. Mezi balkánské státy
se někdy řadí i Rumunsko, ale
většinou už se tam nepočítá
Slovinsko a Chorvatsko.
 
Balkán jsem navštívila s rodiči
a bratrem dva roky po sobě
během letních prázdnin, kdy
jsme s rodinou v obytné dodávce
procestovali všechny balkánské
země kromě Turecka a v nich
spoustu zajímavých míst,
krásných starých měst,
přírodních památek a také
ochutnali mnoho specialit tamní
kuchyně.
 
A tady je pár
nezapomenutelných míst

a zážitků o které se s vámi
podělím, např.:
 
Albánie: Syri i Kalter neboli
v překladu Modré oko.
V jednom místě zde vyvěrá
z hlubin země ledová řeka,
nikdo neví, kde se vydatný
pramen bere, ale tlak vody je tak
silný, že se nepodařilo do nitra
spustit žádný přístroj.
Do pramene jsem si skočila
ze skokánku :D
 
Bosna a Hercegovina:
Bosenské pyramidy - Záhadné
zarostlé stavby starší, než
pyramidy v Egyptě.
 
Řecko: Nejvyšší hora Řecka
Olymp nebo nejčistší řeka
v Evropě Voidomatis.

autor článku:
LAURA LAFATOVÁ

třída VI.B

III. A nám pomáhá s psaním! 
Dnes článek o ropě.

V našem časopise uvítáme
jakoukoli pomoc, takže
když budete mít chuť psát
články, určitě neváhejte a napište
nám na náš e-mail:
redakce@zsrakovskeho.cz.
Podobně jako pan učitel Maťo,
který se nám ozval, že by jeho
třída třeťáků ráda našemu
časopisu přispívala. Pro duben
jsme si tedy vybrali článek
o ropě a její těžbě, jehož autor je
šikovný žák, právě ze III.A,
jemuž vřele děkujeme:
 
Ropa (též surová nafta, zemní
olej, černé zlato) je hnědá až
nazelenalá hořlavá kapalina
tvořená směsí uhlovodíků,
především alkanů. Geochemicky
všeobecně uznávaná teorie
vzniku ropy říká, že vznikla
z odumřelých mořských
mikroorganismů a drobných
živočichů před mnoha miliony
let. Název ropa pochází
z polštiny, v překladu znamená
„hnis“, jde o původní staré

označení tamních solných
pramenů. Ropa je základní
surovinou petrochemického
průmyslu. Využívá se při výrobě
plastů, fosilních paliv, výrobě
elektřiny a má mnoho dalších
využití. Fosilní palivo neboli
kaustobiolit je nerostná
surovina, která vznikla
v dávných dobách přeměnou
odumřelých rostlin a těl
za nepřístupu vzduchu.
V poslední době se od spalování
ropy upouští kvůli většímu
důrazu na ekologii.
 
V příštím vydání, nám žáci
ze III. A poví něco o zvířatech,
takže se máte na co těšit ;)

za článek ještě jednou děkujeme
Tomášovi Venhauerovi ze III.A
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Martin Holý: "Je třeba si v sobě zachovat kus 
dítěte"

Jak už jistě víte, v každém čísle
bude jeden rozhovor s jedním
učitelem na naší škole.
Pro dubnové vydání jsme tedy
připravili další, tentokrát
s panem učitelem Martinem
Holým, který je pro nás velkou
záhadou, protože je tu s námi
zatím jen pár měsíců, takže toho
o něm moc nevíme. To se teď
ale změní, takže čtěte a dozvíte
se!
 
Jako obvykle začneme takovou
rozehřívací otázkou. Pane
učiteli, řekněte nám, odkud
pocházíte? 
Pocházím z hlavního města
Prahy, kde trvale žiji a bydlím.
 
A strávil jste tedy celý život
v Praze? 
Spoustu času jsem strávil také
mimo Českou republiku,
na různých zahraničních stážích
a studijních pobytech
během studia na univerzitě. Ty
trvaly většinou půl roku, např.
jsem takhle studoval v Kodani
(Dánsko), v Užhorodu
(Ukrajina), v Tallinnu
(Estonsko). Také jsem
mnohokrát cestoval do archivů
v Londýně. To byly spíše kratší
pobyty, ale zase častokrát
za sebou, takže to nakonec ten

půl rok dalo (smích).
 
Když jsme u té školy, co jste
tedy vystudoval? Nebo teprve
studujete? 
Vystudoval jsem pedagogiku
na Univerzitě Karlově, kde jsem
také vystudoval dvouoborové
studium filozofie a husitská
teologie (pozn. teologie = věda
zabývající se náboženstvím
a vírou) na Husitské teologické
fakultě, tam teď ještě pokračuji
na doktorátu.
 
Pane učiteli, proč jste se
rozhodl být učitelem, co tomu
předcházelo a co vás přivedlo
sem na ZŠ Rakovského? 
Páni! Teď nevím, na co dřív
odpovědět (smích), ale zkusím
to. Povolání učitele mě baví.
Jedna z hlavních věcí, co se mi
líbí je, jak děti reagují na různé
otázky a dotazy, jak jste nápadití
a kreativní. Řada dospělých si
totiž hlídá, co odpoví, aby se
neztrapnili, obzvlášť někde
na veřejnosti před ostatními.
Děti jsou daleko přirozenější, je
to prostě legrace. Proto si
myslím, že je potřeba zanechat
si v sobě kus dítěte, aby bylo
na světě trochu více legrace.
Před tímto povoláním jsem 4
roky působil jako lektor
ekologického programu
na školách napříč celou Českou
republikou. Tento ekologický
program mě přivedl právě i na
naši školu, kde se mi zalíbilo.
A krom pro mne vyhovující
polohy, to byl i přístup pana
ředitele, který zdůrazňuje, že je
důležité, s čím děti odcházejí

z hodin, o čem si povídají, zda
se něco nového dozvěděli a jestli
je něco z učiva zaujalo.
 
Závěreční otázka: Jaké jsou
vaše koníčky a co děláte
ve svém volném čase? 
Tak takovým mým velkým
koníčkem je určitě cestování
a turistika. Většinou cestuji
s přáteli, sám jsem také párkrát
cestoval, ale to už je docela
dlouho. Jinak také rád čtu
nebo poslouchám hudbu,
nemůžu vám říct přesně žánr,
protože těch je opravdu hodně!
 
A teď už opravdu poslední
otázka: kde jste byl nejdále? 
Nejdál jsem byl v Namibii, což
je na jihu Afriky. Tam jsme si to
užili na sto procent,
nejúžasnějším bylo pozorování
divokých zvířat (třeba gepardů,
žiraf, nosorožců, krokodýlů,
slonů, lachtanů nebo velryb)
a těm všem jsme byli absolutně
ukradení :D
 
Pan učitel nás učí přírodopis
a velmi si ceníme jeho úžasného
přístupu k nám, žákům.
Z dnešního rozhovoru jsme se
o něm dozvěděli velmi zajímavé
věci a doufáme, že vy také.
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Inzeráty
Sídliště Modřany 
Do našeho časopisu sháníme
jakékoli staré fotografie
ze sídliště Modřany. Pokud
takové fotografie vlastníte,
zašlete nám je prosím na mail
redakce@zsrakovskeho.cz.
 
Inzeráty 
Pokud chcete něco inzerovat,
určitě neváhejte a ozvěte se nám
na mail redakce, tedy:
redakce@zsrakovskeho.cz

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VI.A

Tipy na filmy
Pro kluky: Ready player one:
Hra začíná - akční, sci-fi, USA,
2018 = Děj filmu se odehrává
v roce 2045, kdy většina
populace k útěku ze skutečného
světa využívá software virtuální
reality zvaný OASIS, ve kterém
hráči můžou dělat téměř cokoliv.
 
Pro holky: Stánek s polibky
(Kissing booth) - romantické,
komedie, USA, 2018 = hlavní
hrdinkou je mladá dívka Elle
Evansová a její nejlepší kamarád
Lee Flynn. Ti ve filmu každý rok
připravují "stánek s polibky",
a jako každý romantický film
i Elle prožívá své první lásky.
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Ptáte se mě - Březčina poradna
Ahoj, tak jsem zase tady!
Doufám, že se vám minulý
článek líbil a budeme s tím
pokračovat.
Takže bych vám chtěla říct že
situace Covidu-19 se horší, ale
to jste si asi všimli. Je to
opravdu teď těžká doba, ale my
to zvládneme, protože jsme silní
a taky víme že teď budeme
"trpět" a pak zase budeme mít
odměnu. Kdybyste potřebovali
poradit nebo se mě zeptat
na otázku neváhejte a napište
na email:
redakce@zsrakovského.cz.
No ale jsou i pozitivní věci, a to
je že se při online výuce
konečně vidíme:). Máme
zapnuté kamery a musím říct, že
mi to dost pomáhá, protože mě
hrozně nebavilo koukat se
do černých políček. Taky máte

radost, že vidíte konečně
kamarády?
No a už je jaro. Jaro mám moc
ráda, vše kvete, je hezky a taky
je to blíže k létu. Léto přímo
miluju, protože se chodíme
každý den u babičky nebo na
táboře koupat, děláme blbiny
a takový (určitě to znáte). Jestli
máte rádi léto tak jako já,
podělte se o zážitky s námi.
 
S mým kamarádem redaktorem
Tomášem Podařilem, jsme
objevili novou oblast pro bádání,
tak trochu strašidelný dokument,
jmenuje se Védža, asi si řeknete
že je to hrůza, ale není. Je to
podle mého zajímavě natočené.
Kdybyste to chtěli vidět tak mi
bud napište nebo si zadejte
do vyhledávače Dining Room or
There is Nothing a tam uvidíte

Védžu.
Takže se mějte hezky a budu se
na vás těšit v dalším díle:) .

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VI.A

Význam jmen
Tomáš  - pochází z aramejského
"Teómá" což znamená
v překladu "Dvojče - Blíženec"
Veronika  - pochází z řeckého
"Phereniké" v překladu
"Nositelka vítězství"
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Citát měsíce
"Když vidíš v někom něco
krásného, řekni mu to. Zabere ti
to vteřinu a jemu to třeba utkví
v hlavě celý život."
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POVÍDKA  
"ŠKOLNÍ 
VÝLET"

domů sbalit věci. Když se
všechny děti vrátily, všimly si,
že něco není v pořádku.
Před školou nestojí žádný
autobus a pan učitel tady také
není. Škola teď vypadala tak
nějak zpustle. Bylo to tam úplně
jiné než před pár minutami, jako
by se tu něco stalo.
Jedna dívka zezadu vykřikla:
„Á, tam vzadu za keřem se něco
velikého pohnulo!“
Dva kluci, starší, než je Anna, se
tam šli podívat, ale našli tam jen
ustrašeného psa.
Většina dětí se necítila úplně
nejlépe, přeci jen, nevypadalo to
tu útulně.
Rose Anně pošeptala, že by
odtud měly co nejdříve
vypadnout a Anna s ní
souhlasila.
Za chvíli tu nebylo ani smítko
a všechny děti byli schované
doma. Jen Annu zajímalo, co se
za tu dobu stalo, tak se tam šla
znova podívat.
Anna za chvíli stála na stejném
místě, jako předtím. Všimla si
toho psa, který byl před chvíli
schovaný za tím křovím, ale teď
stál v nějaké úzké uličce, z které
zářilo světlo. Annu zajímalo,
odkud to světlo jde, ale v tu
chvíli slyšela zvuk svého
telefonu a šíleně se lekla. Právě
jí volala Rose.
„Co blbneš Rose!?“ šeptem na ní
sykla Anna.
„Spíš, co blbneš ty!?“ zaječela
do mobilního telefonu Rose.
,,Co to sakra vyvádíš!“
 
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ...
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„Anno, už jsi oblečená? Je
na čase, abys vyrazila do školy!“
„Jó mami, jsem.“
Ve dveřích už stála Annina
kamarádka Rose a volala na ni,
ať si pospíší.
Anna si rychle sbalila věci
do školy a běžela dolů ke
dveřím.
„Ať ti to dneska ve škole jde,
zlato!“ volala na ni máma,
když za sebou zavírala dveře.
Obě pospíchali do školy, aby to
stihly. Přeci jen, bylo už 7:55
a hodina začíná v 8:00.
„Co ti to tam tak dlouho trvalo?“
ptala se Rose Anny.
„Potřebovala jsem si zabalit pár
věcí.“ odpověděla Anna.
Byly už skoro u školy,
když vtom se na ně najednou
vyřítil školní autobus. Obě co
nejrychleji uskočily, aby se mu
vyhnuly, ale nic se jim naštěstí
nestalo.
Do školy dorazily trochu
později, ale učiteli to bylo jedno,
protože ten sám ještě ve třídě
nebyl.
Rychle si připravily učebnice
na hodinu. Měli se učit
o rostlinách nebo tak něco.
Pan učitel přiběhl na hodinu celý
zpocený a bylo to na něm dost
znát. Řekl nám, že se dnes učit
nebudeme a pojedeme na výlet,
že prý nám to zapomněl říct. No,
prostě náš pan učitel.
Řekl, že máme 30 minut na to,
abychom si doma sbalili batoh,
svačinu a pití.
Anna a zbytek třídy si běželi

Star Wars: Behind 
the scenes

Kultovní filmová série Star Wars
byla zakončena dílem Star Wars:
Epizoda IX Vzestup Skywalkera
světovou premiérou v roce 2019.
První díl byl natočen v roce
1977, společností Lucasfilm
pod vedením režiséra George
Lucase.
 
Filmy byly vždy doprovázeny
skvělou hudbou nahranou
americkým orchestrem
s dirigentem Johnem
Williamsem, který vytvořil
hudbu i k jiným filmům jako
například E.T. mimozemšťan
nebo Schindlerův seznam.
 
A teď k věci! Před natáčením
scén bylo "na place" hodně
srandy, ale i hodně práce s green
screenem - to je technologie,
díky které se mohou vytvářet
a poté ve filmové podobě
zobrazovat různé efekty- s tím

měl George Lucas veliké
zkušenosti. Několik herců
bohužel během natáčení
zemřelo. Herečka Carrie Fisher,
která hrála Leiu Organu, sestru
Luka Skywalkera , nebo herec,
který "byl ukryt uvnitř droidu
R2-2D" Kenny Baker.
 
Mimo sérii byly natočeny další,
se sérií Star Wars související
filmy - Rogue One z roku 2016
nebo Solo: Star Wars story, dále
animovaný seriál Klonové Války
nebo Mandalorian. V nich se
dozvídáme více o jednotlivých
postavách mimo dějovou linku
série Star Wars.
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Retro hry
Protože už jsme během tohoto
školního roku poněkolikáté
zůstali doma, začali jsme se
trochu nudit. Mamka si
vzpomněla na PC hry, které
dříve hrála. Tyto hry ovšem
fungují pod systémem DOS,
který se nyní již nepoužívá.
Díky programu DOS Box si hry
pod Windows můžeme
vyzkoušet a zahrát nejen my
s mamkou, ale zavzpomínat
můžou i ostatní generace rodičů,
či hráčů.
 
Dungeon Master 
První hru, kterou vám chci
představit je akční RPG (role
playing game – hra na hrdiny)
Dungeon Master, která byla
vydaná v roce 1987 firmou FTL
Games. Po vstupu do Dungeonu
(žaláře) vás čeká výběr hrdinů,

kteří za vás budou bojovat.
Osobně doporučuji dopředu 2
bojovníky a do zadní řady 2
kouzelníky.
Kde a jak zničit monstera:
V prvním patře nikdo není jen si
vyberete bojovníky. V druhém
patře objevíte jako první
Mummy a hned po ní uvidíte
takové malé Screamer. Ve třetím
patře objevíte kamenné
monstrum jménem Rockpile
vedle nich čeká na vás modří
pralidé jménem Trolin.
Ve čtvrtém patře najdete hezké
a dlouhé červi jménem Magenta
Worma za stěnou uvidíte velké
vosy který se jmenuje Giant
Waspa do třetice všeho dobrého
je duch jménem Ghost.V pátém
patře zahlídnete velkého Slima
jménem Swamp Slime
při vstupu do šestého patra je

další monstrum hada Couatl.V
šestém patře vidíte oko
jménemWizard Eyea za skrytou
místností objevíte kostlivce
jménem Skeleton.V sedmém
patře z patříte hordu Stone
Golemů.V osmém patře se už
opakují pořád a pořád ty stejný
až do 13 patra.
Po jejich výběru se již můžete
vydat do samotného žaláře, kde
vás čeká 14 pater plných
monster, vybavení pro bojovníky
a tajných skrýší. Hlavním cílem,
je tyto patra projít bez větší
úhony a porazit Lorda Chaose.
Tato napínavá hra je nyní
v testovací verzi dostupná i pro
Android.
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Horoskopy
BERANI  (21.3. - 20.4.)
 
Milí Berani, co vám určitě
nebude chybět, je energie, radost
a chuť do života a dobrodružná
povaha. Proto podniknete cesty,
které vám přinesou radost.
Možná na nich dokonce potkáte
toho pravého, který se stane vaší
drahou polovičkou. Měsíc může
začít spory v rodině, ale brzy se
vše srovná. Velká část
soudržnosti je ve vašich rukou.
Vás osobitý smysl pro humor je
pro ostatní dnes živou vodou.
Dokážete rozesmát okolí i v
těchto náročných dnech. Dobrou
náladu vám dodává i pocit jisté
náklonosti k lidem u kterých jste
to nečekali.

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VI.A


