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ROZHOVOR S MILOSLAVEM
MALÝM
Exkluzivní rozhovor, který si prostě
musíte přečíst
ČTĚTE NA STRANĚ 4

PRAŽSKÉ KURIOZITY A
ZAJÍMAVOSTI
O čem v Praze ještě nevíte a kam se
rozhodně musíte jít podívat?
ČTĚTE NA STRANĚ 5

Slovo úvodem francouzská kuchyně, pražské
kuriozity a zajímavosti, článek
o Harry Potterovi, nově teď
okénko ŘEDITELNA, kde se
dozvíte o jakémkoli dění
ve škole a článek, na který jste
určitě dlouho očekávali -
pokračování příběhu "Školní
výlet". Také mezi námi vítám
novou redaktorku Adélu
Sorokáčovou ze VI.B. Rozhodně
si nesmíte nechat nic ujít a jako
vždy, za každou zpětnou vazbu,
hodnocení, recenzi či pomoc,
budeme jedině rádi.
Čtení a psaní zdar!

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VI.A

Zdravím všechny vášnivé
čtenáře,
vydáváme další vydání s velkým
ohlasem a úspěchem. Přidali
jsme proto o několik nových
stran a tím pádem i nových
témat, takže dnes si tu každý
určitě najde svoje. Například:
rozhovor s Miloslavem Malým,

Sportování v nesportovním 
období

foto: web KolemSvěta.cz

Je potřeba, abychom se v období
covidu, aspoň trochu hýbali.
Spousta z nás totiž hodně
zlenivěla. Nejlepší je, se jen tak
někde projít, občas si zaběhat,

zajezdit si na kole nebo jít
s kamarádkou / kamarádem ven.
Sport je pro život hodně
důležitý. K nejoblíbenějším
sportům v této době patří: chůze,
běhání, turistika, ježdění na kole,
skateboardu nebo na koloběžce
atd. Spousta lidí, se v zimě
začala dokonce i otužovat,
protože plavecké bazény jsou
zavřené. Dá se říct, že na covidu
najdeme i něco " pozitivního".

autor článku:
LUCIE KUNCOVÁ

třída VI.B

Studánky a prameny Prahy 12

Pod Moravcovým lesíkem

3.) Ve skále - moc pěkná
studánka, poblíž retenční nádrže
Libušská, vytéká z pod malé
skály a tvoří hezké zákoutí.
Bohužel je v ní momentálně
málo vody. Vedleje ještě jeden,
neudržovaný pramen. GPS:
50.0009736N, 14.4481886E
 
4.) U Rybízů - méně známá
studánka neznámého původu,
teče občasně, stará se o ní

skupina KuPoVi, ale vzhledem
k umístění u pěšiny, je často
ničena vandaly a pošlapávána.
GPS: 50.0109100N,
14.4224983E
 
5.) Chatřská 1,2,3, také jako
Štěpánka - jsou tři studánky
u chatové osady v Cholupicích.
Voda by měla být pitná, jedná se
o přepad z nedaleké studně.
GPS: 49.9968133N,
14.4408500E
 
Dalšími jsou: Pod Dýmačem,
K Dýmači, Pod Skládkou 1, 2, 3,
U Hrobů 1, U Hrobů 2,
Pod Šancemi, Závistská,
U Borového, Na Hupech nebo V
Točenské rokli

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VI.A

Možná se budete divit, ale v celé
Praze 12 máme kolem 30
pramenů a studánek. Všechny se
nacházejí v lesích jako je
Modřanská rokle, Píšovický les,
les Kamýk a Cholupické
a Beránecké lesy. Samozřejmě
přesný počet asi nikdo nezná,
některé jsou udržované, některé
zase naopak, nebo zapomenuté.
Vybral jsem několik studánek,
o kterých musíte vědět. Další si
můžete najít na webu
estudanky.eu a vydat se na výlet.
 
1.) Studánka Ovečka "Pod
Beránkem" - dřevěná budka,
postavená na kořenech jasanu,
z pod níž vytéká čirý pramen.
O studánku se starají děti ze ZŠ
Na Beránku. Přímo vedle je ještě

Ovečka

jeden menší pramen. GPS:
49.9942458N, 14.4285414E
 
2.) Studánka Pod Moravcovým
lesíkem, nebo V Modřanské
rokli - malá studánka s čistou
vodou, nově má teď dřevěný
přístřešek. GPS: 50.0020908N,
14.4369528E

Zajímavý svět: 
Ďáblův most

autor článku:
MATĚJ ŠŤASTNÝ

třída VII.A

Ďáblův most v Kromlau
 
Ďáblův most v Kromlau patří
mezi nejkrásnější mosty
na světě. Most je tvořen s čediče
který byl dovezen z mnoha lomů
mezi které patří i český. Je taky
moc oblíbený mezi fotografy
z celého světa, protože jeho
odraz na vodní hladině tvoří
dokonalí kruh. Na most nikdo
nesmí, protože je chráněný
a také by se mohl zbortit.
U mostu leží vesnička Kromlau
s Mandragorovým parkem.

Marie Terezie

zakládání manufaktur, jednotná
měna (zlatková a tolarová), cla,
míry a váhy, Zrušení jezuitského
řádu. 13. května by oslavila 304.
narozeniny.

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VI.A

Nejstarší dcera císaře Karla VI.
a Alžběty Kristýny Brunšvické.
12. února 1736 se provdala
za Františka Štěpána
Lotrinského – 13. září 1745 byl
zvolen římským císařem.
Porodila celkem 16 dětí. Na trůn
nastoupila 20. října 1740
po smrti svého otce Karla VI.
na základě Pragmatické sankce.
Také zavedla reformy:
Tereziánský katastr – soupis
poddanské půdy, Robotní patent,
Ve státní správě – centrální
úřady ve Vídni, V soudnictví,
zákaz mučení, Ve školství –
1774 povinná školní docházka
od 6 do 12 let, V hospodářství –
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ŘEDITELNA

 
POTVRZUJEME ROTAČNÍ
NÁVRAT 2. STUPNĚ
 
Od 3.5.2021 nastupují
na prezenční výuku třídy 2.
stupně:
VI.A, VI.B, VI.C, VII.A
 
Od 10.5.2021 nastupují
na prezenční výuku třídy 2.
stupně:
VII.B, VIII.A, VIII.B, IX.A,
IX.B
 
ŠKOLNÍ JÍDELNA
V PROVOZU
Školní jídelna se bude řídit
zvýšenými hygienickými
pravidly, která doporučilo
MŠMT. Zařízení školního
stravování jsou v provozu.

Provoz se řídí pravidly
pro provoz stravovacích služeb,
které neslouží pro veřejnost.
 
Při provozu školního stravování
je nezbytné dodržet následující:
 
1) Maximální počet osob
u jednoho stolu je omezen na 4
osoby.
 
2) Ve školní jídelně nemůže být
současně více osob, než je míst
k sezení.
 
3) Žáci i zaměstnanci školy mají
povinnost v prostorách školní
jídelny nosit roušky, s výjimkou
doby konzumace stravy.
 
 
ŠKOLNÍ KNIHOVNA
ONLINE A S NOVÝMI
KNIHAMI
 
Díky činnosti našich pedagogů,
pod vedením třídní učitelky
VI.A Lenky Spurné, se podařilo
zprovoznit možnost online
výpůjček z naší školní knihovny.
 
Vypůjčování knížek je nově
dostupné po přihlášení

do aplikace
 
Škola OnLine – Ostatní
moduly/Knihovna/Rezervace
knih. 
 
Fakticky je tak možné si
z pohodlí domova 24hodin
denně, 7 dní v týdnu, rezervovat
volné publikace. Rezervaci knih,
které si budete chtít vyzvednout,
proveďte vždy do pátku
daného týdne. V následujícím
týdnu na vás budou knihy čekat
v úterý na vrátnici školy. 
 
Systém Školy Online, přes který
je evidence nastavena, informuje

automaticky na blížící se dobu
konce výpůjčky.
 
Novinkou také je, že knihy jsou
pro rychlejší evidování opatřeny
čárovými kódy. Na začátku
května se v naší evidenci objeví
nové knihy získané díky dotaci
od neziskové organizace Nová
škola. Bude tedy z čeho vybírat.

autor článku:
PAVEL NEDBAL

autor článku:
PETR POLÁK

Chvilka covidové poezie  - I.díl
Na dva týdny lockdown měli
jsme mít,
měsíce tu trčíme,
školu máme distančně,
špatně se teď učíme.
 
Na Kahootu testy máme,
odpovědět nestíháme,
za pět sekund otázku,
nepřečtu si ani hlásku.
 
V matice zas plaveme
počítačové hry hrajeme,
když mě učitelka vyzkouší
mozek se kamsi poroučí.
 
Známky se tak rychle kazí,
i pokud to umíme,
naštvaní jsou rodiče drazí
a pořád se učíme.
(Olda Budil, VIII.A)
 
 
Už je tady covid,
Přišel lidi lovit.
Je to rok co jsme doma,
To je ta karanténa pitomá.
Nemůžu dělat cokoliv,
Musím dělat úkoly.
Na dálku se musíme učit,
Že vše chápu nemohu ručit.
Zažil jsem šok veliký,
Když mi přišel úkol z Matiky.
(Filip Černý, VIII.A)
 

Ráno vstanu z postele,
počítač hned zapínám,
přemýšlím co se dneska stane,
čaj si přitom nalívám.
Hodina právě začala
musím zapojit mozek,
nervozita nastala,
skočil bych pod podvozek.
Látka se už vysvětluje,
já v ní zase plavu,
otázka tu koluje,
flákanec, ten dostanu.
Někteří to ignorují,
radši hrají hry,
nic z toho pak nemají,
učitel je na nervy.
(Vojta Pfleger, VIII.A)
 
Lockdown, totální horor,
jediný človek který nás může
zachránit,
je chytrý doktor.
Naučil jsem se malovat a péct
chleba.
Chtěl jsem si objednat jídlo, ale
rodiče řekli,
že toho není třeba.
Jsem si jistý, že každý se snažil
cvičit,
ale taky jsem si jistý, že každý
na to ztratil cit.
Doufám, že brzy bude efektivní
vakcína,
abych mohl jít zase do kina.
(Adam Nguyen, VIII.A)

III. A nám pomáhá se psaním! 
Dnes článek o šnecích.

Šikovní žáci III.A nám poslali
další hezké články. Dnes se
zaměří na africké šneky:
 
Africký šnek 
 
Africký šnek patří mezi největší
suchozemské plže. Jeho ulita
dorůstá délky až 20 centimetrů,
průměrně však kolem 12
centimetrů. Váha se pohybuje
kolem 150 gramů, maximálně
do 300 gramů. Dožívá se 5 až 20
let, v zajetí i 25 let. Pohybuje se
pomocí svalnaté nohy, která
může být při natažení až o 10
centimetrů delší než ulita. Barvu
mívá různou, od krémové až
po tmavě hnědou. Africký šnek
má nejraději meloun, jablko,

ananas, banán, okurku, salát
nebo sépiovou kost. Dospělý
šnek může naklást až 600
vajíček za rok, ty zahrabe
do hlíny. Za 14 dní po nakladení
se z vajíček vylíhnou malí šneci.
Já mám doma 3 šneky, kteří se
jmenují Štístko, Rubble a Turbo.
Bydlí v plastovém boxu,
do kterého jsme s tátou vyvrtali
dírky. Moji šneci se rádi koupou
a milují okurku.
 
Jsme rádi, že má náš časopis až
takový úspěch. Samozřejmě
pokud i vaše třída má zájem
o přispívání článků nebo máte
zájem sami být redaktorem.
nebojte se nám ozvat! Jakoukoli
pomoc rádi přijmeme.

za článek děkujeme Emě Černé ze
III.A
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Trend roku 2021: Skejtování
Skateboarding je sport někdy
v médiích označován jako
extrémní sport, ve kterém se
používá skateboard k jízdě
a provádění triků. Člověk, který
se tomuto sportu věnuje se
nazývá skater, skateboarder,
skateboardista nebo slangově
skejťák. Skateboarding lze
chápat jako rekreační aktivitu,
umění, práci nebo typ
dopravního prostředku.
Během let se průběžně
skateboarding velice měnil, co
se týče triků, stylů jízdy a stavby
samotných skateboardů. Zpráva
z roku 2002 od American Sports
Data zjistila, že na světě je 18,5
milionů skaterů. 85 %
z dotázaných byli mladší
osmnácti let a 74 %
z dotázaných byli muži.
Skateboarding je poměrně
moderní během vývoje se udály

některé klíčové události. Ke
konci 70. let Alan Gelfand
udělal první OLLIE (skok
bez pomocí rukou). Freestylový
jezdec Rodney Mullen v roce
1982 vymyslel kickflip
(skateboard se ve vzduchu otočí
o 360 stupňů kolem své
horizontální osy) a jeho různé
variace. Skateboard vznikl
pravděpodobně začátkem 50. let,
když surfařům nefoukal ani vítr
ani nebyly vlny. Není známo,
kdo vyrobil první skateboard, ale
je zřejmé, že za tím stálo několik
lidí, kteří přišli s podobnými
nápady v téže době. Loni se tato
aktivita zase vrátila do módy
a stále přetrvává.

autor článku:
BARBORA KURZOVÁ

třída VI.C

Vtipy a vtípky

Tatí, paní učitelka říkala že lež
má krátké nohy. Je to pravda?
Není to by musela být vláda plná
trpaslíků
 
Mami mami mám dobrou
a špatnou zprávu, jakou chceš
slyšet první?: ptá se Pepíček
maminky. Tak tu dobrou.: říká
maminka. Dostal jsem jedničku
z diktátu! To je hezké, Pepíčku.
A jaká je ta špatná? Že to není
pravda!????

autor článku:
MATĚJ ŠŤASTNÝ

třída VII.A

Chvilka poezie
Vonička , autor: Jarmila
Urbánková
 
Pojď, půjdem spolu na pohádky!
Než kukačka zakuká,
my vyběhneme z domu vrátky
a ze zahrádky na luka.
 
A k lomu půjdem na jehnědy,
jen pospěšme, čas nemešká,
háj, jenž byl včera ještě hnědý,
se rozzelenal do dneška.
 
A než se nadáš, je tu léto
a země kvete jinak již -
co nezahlédneš chvíle této,
to do rok už nespatříš.
 
Jen očima hleď pozornýma,
to neuvidíš každý den:
než naděješ se, bude zima
a země celá bílá jen.

autor článku: Tomáš Podařil, VI.A

Houby podle Štěpána nebo čistým pytlem od koše, aby
se uvnitř udržovalo teplo. Já jí
rád pěstuju na zahradě a snažím
se, aby přes tu dobu hlíva
neumřela a aby žila stále dál.
Dočetl jsem se, že jedním
z KRÁLŮ hub je velice drahý
a velice vzácný Lanýž. Tato
houba není ledajaká houba, je to
nejdražší pokrm a houba
na světě. Ukrývá se v zemi,
takže na ně nenarazíte tak často,
cvičí se na ně speciální prasata
nebo psi kteří mají lepší čich,
takže najít lanýže je pro ně
hračka, lanýže se nacházejí také
u nás v Česku ale pokud houbu
seberete, můžete dostat pokutu
až 10 tisíc, až na tolik je vzácná!

autor článku:
ŠTĚPÁN VÍT

třída VII.B

Je jaro, houby rostou stejně jako
my, ale něco jim chybí. My jim
chybíme! Houby jsou zdravé,
ten, kdo je nejí má asi smůlu, já
je třeba jím a rád je sbírám
s mým dědou, mykologem
JUDr. Alešem Vítem. Moc
a moc se od mého dědy učím
a rád s ním jezdím na jeho rodné
místo, na chatu tedy myslím
město Velké Hamry. Toto město
je v Libereckém kraji vedle
Tanvaldu a nedaleko
Harrachova. A teď k houbám;
některé houby jsou i k jídlu a jak
každý ví, z hub můžou být
polévky, omáčky nebo saláty.
Některé houby do receptů, ale
nepatří, a to třeba nejedlé

nebo jedovaté. Jedovaté houby
by nás mohly otrávit
nebo dokonce zabít a příkladem
takové houby je třeba
muchomůrka zelená nebo jedna
z nejjedovatějších, pavučinec
plyšový. A teď k receptům,
jeden takový je Hlíva jako řízek,
toto je jeden z nejchutnějších
pokrmů, jak na něj? Já vám to
řeknu! Budete potřebovat: hlívu,
mouku, vejce, sůl, strouhanku
a olej na smažení. Stačí jen
obalit jako klasický řízek
a pochutnat si. Moc rád si
na tom pochutnám, jako
gurmán! Další z velmi
výborných receptů jsou Kačenky
s vajíčkem, budete potřebovat: 2

kačenky, 2 vejce a sůl.
Rozkřápnete vejce a mícháte,
dále nakrájíte kačenky a přidáte
je na pánev a osolíte, anebo kdo
chce tak si to může i opepřit.
Dále tu máme jeden z nejlepších
receptů po Italsku: mušličky
s houbami a mascarpone. Sice
jsem tento recept nikdy nejedl
ale myslím, že milovníci hub
jako jsem já si určitě pochutnají.
A nyní přejdu trošku od tématu
a řeknu vám, jak pěstovat hlívu
ústřičnou. Na pěstování hlívy
budete potřebovat – nějaký
pařez a vodu. na pařez lijte vodu
tak 1x týdně třeba ve středu.
Potom co vodu nalijete na pařez,
zakryjte ho nějakým sáčkem

Světová kuchyně: Francie

Následuje plat principal (hlavní
jídlo) a poslední chod je salát,
sýr, jogurt nebo dezert. Hlavní
masové chody se podávají se
zeleninou, rýží
nebo těstovinami. K jídlu se
podává bageta, chléb, víno
a minerální voda. Restaurace
otevírají na večeři v 19:30
a objednávky přestávají přijímat
mezi 22:00 a 23:00 hod.

autor článku:
BARBORA KURZOVÁ

třída VI.C

Francouzská kuchyně je styl
vaření na území Francie, který
se vyvíjel celá století. Způsob
přípravy jídel francouzské
kuchyně významně ovlivnil
kuchyně téměř všech západních
evropských zemí. Sýr a víno
jsou její hlavní součástí s mnoha
variacemi podle označení
původní zboží. V listopadu roku
2010 byla francouzská

gastronomie přidána organizací
UNESCO na světový seznam
nemateriálního kulturního
dědictví UNESCO. SNÍDANĚ:
Le petit déjeuner (snídaně) je
rychlé jídlo skládající se
z tartines (plátků francouzského
chleba s džemem nebo želé),
croissantů nebo pain au chocolat
(taštiček plněných čokoládou.

Dospělí pijí kávu nebo čaj. Děti
často pijí horkou čokoládu.
Snídaně se podávají také
v kavarnách, které otevírají brzy
ráno. OBĚD: Le déjeuner
(oběd) kdysi trval dvě hodiny,
ale v současnosti je mnohem
kratší. Jen nedělní obědy jsou
delší a účastní se jich celá
rodina. Ve velkých městech se
většina pracujících a studentů
stravuje v podnikových ne
školních jídelnách. Úřednici
často dostávají poukázky
na oběd, které mohou být
použity ve většině restaurací,
supermarketů a traiteurs.
VEČEŘE: Le diner (večeře) se
obvykle skládá ze tří chodů,
první je hors d’oeuvre (předkrm)
nebo entrée (často polévka).
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Rozhovor s Miloslavem Malým
Květnový rozhovor jsme
tentokrát udělali s panem
učitelem Miloslavem Malým,
který na druhém stupni učí
hudební výchovu, matematiku
a fyziku a budete se divit kolik
má za sebou zážitků. Na vše
jsme se zeptali.
 
1.) Pane učiteli, začneme jako
vždy otázkou, odkud
pocházíte, případně kde jste
vyrůstal? 
 
Narodil jsem se v Opavě, ale
zhruba ve dvou letech jsme se
přestěhovali do Olomouce.
Do Prahy jsem se dostal
přes vojnu, kterou jsem měl
právě zde v Praze, kde jsem se
následně usadil.
 
2.) Slyšeli jsme, že jste hrál
v kapele a byl velmi úspěšný,
jak to bylo? Kde jste hrál,
s kým a kdy? 
 
Začal jsem hrát
v Československém Státním
souboru písní a tanců, to byla
především folklorní muzika.
S ním jsem hrál 8 let a byl o nás
takový zájem, že si nás pozvali
i do velmi vzdálených zemí,
jako je Mexiko, Lybie, Korea
nebo třeba Kanárské ostrovy.
Jenže po revoluci, v roce 1991
se soubor rozpadl, takže od té
doby jsem na volné noze.
Nicméně stále hraji se skupinou
Vonička na folklorních večerech
v restauraci U Marčanů

v pražském Veleslavíně.
Před tím jsme hráli ještě v hotelu
International, ten je zase
v pražských Dejvicích.
 
3.) A jak jste se dostal k hudbě
a vůbec k myšlence hrát
s kapelou? 
 
Chodil jsem do lidové školy
umění, kde jsem začal v sedmi
letech hrát na housle. To mi
ze začátku moc nešlo, ale asi
po třech letech jsem se dostal
k panu učiteli Tůmovi, který mě
vyloženě přitáhl k hudbě. Začal
jsem hrát ve školním orchestru,
a to mě úplně nadchlo, byl jsem
s ním i v zahraničí. Po studiu
na gymnáziu jsem vystudoval
Pedagogickou fakultu, obor
housle a začal jsem hrát
v souboru písní a tanců.
 
4.) Jak dlouho se věnujete
učitelské profesi a proč jste si
vybral zrovna ZŠ
Rakovského? 
 
No tak učitelské profesi se moc
dlouho nevěnuji, celý život jsem
hrál s kapelou, ale pak do toho
skočil koronavirus, takže jsme
museli přestat. Tak jsem se vrátil
k původní profesi a diplomu
z Pedagogické fakulty
v Českých Budějovicích, takže
jsem se nabídl panu řediteli, zde
na ZŠ Rakovského, jestli
nehledá nového učitele, no
a když jsem zmínil že bych učil
matematiku a fyziku tak ho má

Miloslav Malý (vlevo) s kapelou v restauraci U Marčanů

nabídka zaujala a v září jsem
nastoupil.
 
5.) Líbí se vám na naší škole? 
 
Ano moc, je tu dobrý kolektiv
 
6.) Závěreční otázka: Jaký
máte z vašich cest
nezapomenutelný zážitek? 
 
Mám jeden takový
"nezapomenutelný" zážitek,
který jsem si odvezl z Koreje.
Náš zpěvák, který byl se mnou
na pokoji, sbíral hady a různá
taková stvoření. Takže jsme měli
na pokoji pět hadů, štíra a ve
vaně pět nilských želv,
vzpomínám, že když k nám
přišla uklízečka, vždycky

s jekotem utíkala, protože se
bála těch hadů. No
a samozřejmě se nám i ztratili,
jednu užovku jsme hledali dva
dny, a nakonec se ukázalo, že
byla schovaná nahoře na dveřích
na futru. Takhle jsme také
jednou hledali chameleona,
který se blbě hledá, vzhledem
k tomu, že mění barvu. Takže
s ním mám rozhodně dost
zážitků :D

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VI.A

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VI.A

Ptáte se mě - Březčina poradna
Ahoj, tak jsem zase tady. Dnes
budu odpovídat na jeden e- mail,
ve kterém se píše o situaci,
kterou si každý z nás zažil. Tak
jdeme na to!
Tato věc je složitá pro každého
(obzvlášť v pubertě), je to láska.
Takže tento dotaz byl o tom, co
mám dělat, když se mi někdo
líbí, ale nevšímá si mě?
Tyto zkušenosti máme asi každý,
ale občas to bývá opravdu velice
špatné. Takže mé rady zní:
 
1. oční kontakt - někdy
i maličkosti pomohou;
2. zapoj se do konverzace -
nikdy nic nezkazíš když si s ním
budeš povídat. Ale hlavně
neudělej chybu! Nezapojuj se
do konverzace když o tom nic
nevíš;
3. buď sama sebou - musíš si
říct: buď mě bude chtít takovou
jaká jsem a nebo má smůlu;
4. musíš si věřit - nepochybuj
o sobě, to je ta největší chyba;

5. až vyzkoušíš všechny tyto
rady tak mu řekni, co k němu
cítíš.
 
Takže myslím, že tyto rady
určitě pomůžou anebo nikdy nic
nezkazí.
A na závěr bych vám chtěla
poděkovat, že mi píšete a určitě
pište i dál. Tady máte můj
e-mail-
redakce@zsrakovskeho.cz
Tak ahoj příště.

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VI.A

Horoskopy

Milé Váhy,
Jen měsíc začne, tak se u vás
dostaví pocit, že nic nemáte
zadarmo. V dubnu vás čeká
překonávaní překážek a nebude
jich málo. Budete muset čelit
výzvám a zkouškám, ale už
v půlce měsíce se vám je podaří
překonat a zahlédnete na konci
tunelu zase velké světlo. Uvidíte
naději v tom, co děláte, a začne
se vám dařit.

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VI.A

Tip: Co s dětmi
Tvořím ze slaného těsta: 
Na výrobu slaného těsta
potřebujeme: 200 g jemné soli,
200 g hladké mouky, 125 ml
odstáté vody
HVĚZDIČKY: Rozválej
válečkem žluté těsto
a formičkou si vykroj hvězdičku.
Hrotem tužky udělej oči
a zátkou vyryj tváře a ústa.
Rozválej si červené těsto
a rádlem na těsto vyřízni
trojúhelník na čepici. Mírně
navlhči místa, která na sebe mají
přilnout, a polož čepici na špici
hvězdičky. Lidem na česnek
propasíruj bílé těsto. Na špičku
čepičky udělej z bílého těsta
bambulku. Dříve než těsto
zaschne, zapíchni do něj háček
a na závěr nabarvi tváře
červenými vodovými barvami.

autor článku:
BARBORA KURZOVÁ

třída VI.C
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Pražské kuriozity a zajímavosti

Nejmenší dům v Praze

Opět je tu další článek
z prostředí hlavního města
Prahy. Tentokrát se zaměříme
na kuriozity a zajímavosti
o kterých jste v Praze určitě
nevěděli:
 
1.) Nejmenší dům v Praze stojí
na adrese Anežská 4 a původně
sloužil jako nevěstince, dnes se
používá jako průjezd
do vedlejšího domu
 
2.) Nejužší dům v Praze stojí
na adrese Seminářská 4 a slouží
jako hotel. Měří v šíři 3,28
metrů.
 
3.) Nejmenší rozhledna
v Praze + geopark. Obojí se
nachází v ulici Bakurinova
v Dolních Počernicích
za hřbitovem. Rozhlednu tvoří
kamenná podezdívka a na ní
plošina s dřevěnou konstrukcí.
Nabízí pohled do geoparku
 
4.) Skalní útvary Cihelna
v Hloubětíně - nad Hloubětínem
se vypínají skalní útvary
z pískovce a slepence
bez půdního pokryvu, zvané
Cihelna. Neobvyklou podívanou
najdete nad Kolbenovou

Socha Marie Terezie v parku na
Prašném mostě

a Kbelskou třídou
 
5.) Bohnický hřbitov - jedním
z nejponurejších
a nejstrašidelnějších míst
v Evropě je právě i Bohnický
hřbitov pro choromyslné se
zříceninou kaple
a neoznačenými hroby. Pokud se
rádi bojíte, tohle je ideální tip
na výlet
 
6.) Nejvyšší fontána v Praze -
jedná se o Krannerovu kašnu
v parku národního probuzení
na Smetanově nábřeží
 
7.) Nejhlubší stanice metra je
Náměstí Míru, měří 53 metrů
a má nejdelší eskalátory
 
8.) Socha Marie Terezie stojí
od roku 2020 v parku
pojmenovaném po stejné
panovnici. Měří 5,5 metru a váží
7 tun. Svým stylem je dost
abstraktní, to vyvolalo kritiku.
Autorem tohoto kontroverzního
pomníku je sochař Jan Kovařík
 
9.) Nejstarší "panelák"
v Praze stojí na adrese U Prefy
25 v Ďáblicích. Byl postaven
v roce 1955 a má tři patra.

Eskalátor stanice metra náměstí Míru

Zajímavostí je, že tehdější
stavitelé příliš nevěřili, že
konstrukce z panelů může vůbec
vydržet, nicméně zde stojí
dodnes
 
10.) Nejčistší potok v Praze je
Lhotecký potok, který protéká
tady u nás v lese u ZŠ
Rakovského, a naopak
nejznečištěnějším potokem
v Praze je Komořanský potok,
který od nás také není příliš
daleko, takže u něj raději
opatrně.
 
11.) Památník 50 let vysílání
Čs. rozhlasu se nachází
v Mladoboleslavské ulici
ve Kbelích poblíž zastávky
U Vodojemu. Je vytvořen z cihel
a autorem je Stanislav Kolíbal
 
12.) Park Houslový klíč je park
s chodníky postavenými
do podoby Houslového klíče,
byl vybudován v letech 2020-21
a nachází se v Horních
Počernicích.

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VI.A

Tip na výlet
Park Cibulka 
Ideální místo pro výlet i třeba
rande je park Cibulka
v pražských Košířích. Typem se
jedná o anglický park, tzn.
zahrada pomalu přecházející
v les se samostatně oddělenými
architektonickými prvky, např.
v Krásném dvoře. Cibulka je
název přilehlé usedlosti ke které
park patří. Může nás zaujmout
třeba Čínský pavilon, rozhledna,
poustevna, nebo solitérní
plastiky řeckých bohů. Usedlost
nedávno koupili noví majitelé,
kteří budovu zrekonstruují
a zřídí v ní dětský hospic.

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VI.A

Co si 
nezapomenout 
na výlety
 Hurá do hor!  
(Pokud v horách budete
přespávat, musíte si vzít hodně
teplý spacák a aspoň plachtu,
kdyby pršelo.)
Co na sebe?
Pevnou obuv, na výšlap nějaké
lehčí sportovní oblečení.
Co do batůžku?
Pití, třeba nějakou sušenku,
svítilnu, pláštěnku, mikinu,
nabitý telefon,  lékárničku!  

autor článku:
LAURA LAFATOVÁ

třída VI.B

Maďarsko: Gyór a Zalakáros rozsáhlý areál termálních lázní
a koupaliště, podle počtu
návštěvníků šestý největší
v Maďarsku. Alkalická voda
používaná v lázních pochází
z hloubky 2000 m, její původní
teplota je 96 stupňů Celsia.
Obsahuje chloridy, jód, brom,
fluor, síra, sodík, draslík, hořčík,
železo, mangan, kyselinu
metaborovou, kyselinu
křemičitou a volný oxid uhličitý.
Používá se především pro léčbu
chorob pohybové soustavy.
Z jiného zdroje pak pochází
voda používána v termálním
koupališti. Její původní teplota
je 53 stupňů Celsia, obsahuje
chlorid sodný
a hydrogenuhličitan.

autor článku:
BARBORA KURZOVÁ

třída VI.C

Gyor je město v severozápadím
Maďarsku, 110 km západně
od Budapešti, 65 km
jihovýchodně od Bratislavy a 10
od slovenských hranic. Je
správním městem župy
Gyor-Moson-Sopron. Žije zde
přibližně 132 tisíc obyvatel. Je
osmým největším maďarským
městem. Od roku 1009 je sídlem
rábské diecéze. Město se nachází
na soutoku řek Dunaj, Rába, pak
v blízkosti řek Rábca a Marcal.
Město je často nazývané i,,
městem řek” . Radnice, tříosá
stavba z konce 19. století s věží
vysokou 59 metrů. Bazilika
Nanebevzetí Panny Marie –
Katedrála, na gotických
základech, z nichž se dochoval
chor a jižní kaple, byla
dostavěna tereziánská bazilika
s klasicistním průčelím z doby

foto: Radnice, zdroj: Travelhacker.blog

kolem roku 1800. Nejvzácnější
je gotická kaple sv.Ladislava,
zbudovaná u příležitosti
sanktifikace arpádovského krále
Ladislava (panoval v letech
1077-1095). Zalakaros v župě
v Maďarsku s 1748 obyvateli se
jedná o nejmenší maďarské
město.
Zalakaros leží v západní části
Maďarska, jihozápadně
od Balatonu, nedaleko
Kis-Balatonu. Poblíž leží obce
Galambok a Balatonmagyaród.

foto: Lázně v Zalakárosu, zdroj: CK
Geops

První zmínky o osadě jménem
Korus pochází z roku 1254.
Během turecké okupace se místo
téměř vylidnilo. Z 18. století
pocházejí zmínky o městysi.
V 19.a 20. století nastává rozvoj
dopravy v okolí. Novodobá
historie začíná pro Zalakaros
v roce 1962, kdy byly
při průzkumném vrtu objeveny
termální prameny a v roce 1965
byly otevřeny první termální
lázně. Ve městě se nachází



STRANA 6 / 7

KVĚTNOVÉ VYDÁNÍ 2021, ŠKOLNÍ ČASOPIS RÁČEK

Rozhovor s absolventem ZŠ 
Rakovského
Pro květnové vydání jsem si
připravila rozhovor s žákyní
minulé 9. třídy, s mou sestrou
Anetou.
Jaké zajímavosti jsem z ní
dostala?
 
Aneto, jak vzpomínáš na 2.
stupeň základní školy?
 
Na druhý stupeň ZŠ vzpomínám
moc ráda. Měla jsem obrovské
štěstí jak na třídní kolektiv, tak
i na učitele. Prakticky jsem se
v jednom kuse smála. Občas si
říkám, že by bylo super se tam
zase vrátit, když vidím látku,
kterou teďka probíráme.
 
Vzpomeneš si někdy i na
učitele?
 
Samozřejmě. Nejvíce
vzpomínám na naši poslední
třídní paní učitelku Harokovou
a na pana učitele Poláka.
Pokaždé, když se bavím
s někým z mých bývalých
spolužáků, pokaždé padne i na
toto téma a jsme schopni o tom
mluvit hodiny.
 
Byla jsi na základní škole
šprt?
 
Ne! Nebyla jsem šprt. Měla jsem
sice dobré známky a hodně lidí
mi tak říkalo, ale šlo spíš
o takové to popichování
od kamarádů. Doma jsem se
třeba neučila skoro nikdy.
Většinou jen když šlo o nějaký
test nebo jsem měla známku
nerozhodně. V předmětech,

ve kterých jsem se cítila o něco
slabší, jsem poslouchala a dávala
pozor (například matematika)
a ono to do mě nějak vlezlo
samo.
 
Co ty a kázeňské postihy?
 
No musím říct, že se divím, ale
nic moc. Celkově jsem dostala
asi 3 poznámky za vyrušování
a někdy mi chyběl třeba sešit.
Nepříjemné ale bylo napomenutí
za nevhodné chování. Nešlo
o nějakou dlouhodobou
záležitost. Prostě jsem se
nepohodla s jednou spolužačkou
a ani jedna jsme se nezachovaly
správně. Dneska se na to dívám
jinak a díky tomu vím, jak
s takovou situací naložit.
 
Která třída se ti nejvíce vryla
do paměti?
To je těžké takhle říct. Všechny
měly něco do sebe a každá byla
jiná. Ale kdybych tedy měla
vybrat jednu, tak asi osmá,
protože mi připadalo, že v té se
nejvíce stmelil náš kolektiv
a byli jsme všichni taková velká
parta. Nikdo neměl s nikým
problém a byli jsme všichni se
všema kamarádi. Hned po ní by
následovala určitě devítka, ta
byla úplně ve stejném duchu,
a hlavně kvůli přijímačkám.

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VI.A

Povídka "Školní výlet" - 
pokračování
„Nic, jen mě zajímá, co je to
světlo v té uličce. Počkej! a jak
vůbec víš, že tu jsem?“
„No, viděla jsem tě tam
vcházet.“
„Jo, dobře tak zatím ahoj.“
„No, ale tak počkej ...‘’ Roseinu
větu přerušilo ukončení hovoru.
Anna se šla podívat, odkud
světlo přichází. Na konci uličky
svítil vstup do portálu.
Trochu se zděsila a přišlo jí
divné, co by tady dělal, ale
nedalo jí to a šla blíž. Chtěla
zjistit, co se za portálem skrývá.
Strčila tam ruku a cítila, že tam
nejspíš bude teplo. Chtěla ruku
dát zpátky, ale v tu chvíli ji
někdo za ni chytil a vtáhl ji
zpátky. Posadil ji na zem a ona
byla úplně v šoku. Otevřela oči
a najednou před ní stál pan učitel
a řekl jí: „Moc se omlouvám
Anno, jestli jsem tě vyděsil.“
Anna nevěděla, co má říct, a tak
jen kývla hlavou. Potom se
rozhlédla kolem sebe a viděla
svět, který ještě nikdy neviděla.
Seděla na krásně zelené trávě
a kolem ní kvetly různě barevné
květiny, rostly tam i ovocné
stromy a vzadu dokonce viděla
i průzračné jezírko.
„Pane učiteli, je to tu krásné, ale
jak jsem se tu ocitla?“ zeptala se
Anna.
„Jó, promiň, mělo to být pro vaši
třídu překvapení, ten výlet, jak
jsem vám říkal.“ vysvětlil učitel.
„A jak jsem se tu objevila? Vím,
že jsem se sem dostala tím
portálem, ale jak vznikl?“
Anna měla hromadu otázek,
na které snad ani nešlo

foto: Pinterest, účet: I-prefer-the-t-
rm-antihero

odpovědět.
„Anno, jdu pro ostatní děti. A už
mají sbalené věci?“
„Ano, pane učiteli, ale
před školou teď nikdo nestojí.“
odpověděla Anna
Panu učiteli přišlo divné, proč
by tam děti neměly být, a tak se
šel podívat.
„Ale jak to? Vždyť tady stojí
pěkně v řadě.“  
&nb
sp;
„A pane učiteli, jak ten portál
vznikl?“ zeptala se Anna.
Ale to už byl pan učitel pryč
a neslyšel ji.
Anně přišlo zvláštní, proč jí to
nechce říct, je to snad nějaké
tajemství nebo co?
Za chvíli se tu už objevili Rose,
Pavel, Kačka a další spolužáci.
Anna běžela za Rose, aby se jí
zeptala, jestli neví, jak ten
portál, kterým prošla, vznikl.
Rose se na ni ušklíbla a zeptala
se: „O čem to sakra mluvíš,
žádným „portálem“ jsi neprošla.
Zbláznila ses?“
(pokračování příště...)

autor článku:
LUCIE KUNCOVÁ

třída VI.B

Zajímavosti z Harryho Pottera: Hůlky a tvorové

Hermiona: Dřevo: Vinná réva. Jádro:
Blána z dračího srdce. Velikost: 10¾" /

27,31 cm.
 
1. Mozkomor se živí šťastnými
pocity a vzpomínkami, které
vysává z lidí. Když mozkomor
někomu dá svůj polibek, zabije
ho.
 
2. Testrálové jsou neobvyklá
zvířata, nejvíce se podobají
koním bez masa, potažení
černou kůží, pod níž se rýsuje
každá kost.

Harry: Dřevo: Cesmínové. Jádro: Pero
fénixe. Velikost: 11" / 27,94 cm.

 
3. Bazilišek je velice
nebezpečná nestvůra, kterou
před tisíci lety zavřel Salazar
Zmijozel do tajemné komnaty
v Bradavicích.
 
4. Hypogryf  je bájný tvor,
podobající se koni. Má orlí
hlavu a křídla.
 
5. Akromantule je nestvůrný
osmioký pavouk,

Ron: Dřevo: Jasan. Jádro: Žíně
jednorožce. Velikost: 12"/30,48 cm.

 
který je schopen lidské řeči.
 
6. Rarach je kovově modrý, až
25 cm vysoký a velice
nezbedný.

autorky článku: Lucie Kuncová a
Laura Lafatová z VI.B

Březky moudra
Citát: Nikdy nelituj ani jednoho
dne svého života. Dobré dny ti
přinesou radost, špatné dny
ponaučení, smutné dny sílu a ty
nejkrásnější dny ty nejkrásnější
vzpomínky. (neznámý autor)
 
Hádanka: Chodí v koruně, král
není, nosí ostruhy, rytíř není, má
šavli, husar není, k ránu budívá,
ponocný není. Co je to?
odpověď (obráceně): tuohok
 
Význam jména: 
Nikola je mužské i ženské křestní
jméno.Toto jméno je přejato
z francouzštiny, ale jeho
původním domovem je Řecko.
Překlad tohoto jména je
„vítězství lidu“.

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VI.A
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Pár slov o 3D Tisku Chuck Hull založil firmu 3D
system a vytvořil první 3D
tiskárnu. Průběh tisku se dělí
na kroky nejdříve musíte mít
digitální model který se můžete
vymodelovat v počítači či
v jiném zařízení a pak ho můžete
oskenovat. pak se naprogramuje
tisk a může se tisknout. Tisk je
zdlouhavý a trvá i několik hodin.

Po dokončení model opatrně
odlepíme od podložky
a "TRAMTADADÁ" hotovo.

autor článku:
MATĚJ ŠŤASTNÝ

třída VII.A

3D Tisk je
výroba třídimenzionálních
pevných objektů z plastu či
jiných látek ze soborů uložených
v počítači či v jiném zařízení.
Tisk probíhá tak že se pokládají

vrstvy materiálu na sebe. 3D tisk
začal už v druhé polovině 20.
století jistý Chuck Hull nechal
patentovat stereolitografii. To
spočívá v laserovém 3D tisku.
Ale až na konci 90. let právě

Síly posvátných stromů
Jabloň, dub, líska, habr, vrba,
olše, bříza. To je sedm
posvátných stromů keltského
stromového kruhu.
Jabloň je nejposvátnější
ze všech stromů, rozezná dobro
a zlo, pomáhá trpícím.
Dub je králem stromů, předává
nám zdraví, sílu a rozhodnost.
Líska udržuje tělo mladé
a svěží.
H abr Jeho energie je unikátní
v tom, že ve vás vytváří smysl
pro čest, velkorysost
a odpouštění.
Vrba je dobrým psychiatrem.
Když vás trápí úzkost, svěřte se
jí.
Olše Obnovuje síly člověka
včetně duchovních. Chrání

před hádkami a spory. Je
léčitelkou, která chápe. Pomáhá
v nesnázích a od bolesti.
Bříza dokáže navodit dobrou
náladu.

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VI.A

Zvířata -  Britská kočka Whiskas

Britská kočka WHISKAS, byla
vyšlechtěná v Británii v 19.
století. Je to velká kočka
mohutnějšího typu, v dospělosti
může mít až 8 kilo. Má kulatou
velkou hlavu a krátké statné tělo.
Zbarvení kočky bývá žíhané,
šedo - bílé obvykle s puntíky či
fleky. Povahově je tato kočička
pohodář, který se s vámi rád
pomazlí, nebo s vámi bude
odpočívat na gauči. I když je
tato kočka chovaná v bytě, její

lovecké pudy se nezapřou, náš
kocour již několikrát ulovil
letícího ptáčka z balkonu.
Zároveň je to dost vynalézavé
plemeno, velice mě pobavilo,
když mé kočce bylo odepřeno
spaní na palandě kvůli vysoké
překážce, a tak si našla nový
způsob, a to lezení na palandu
přes police a stůl. Pokud tedy
hledáte kočičího parťáka
do malého bytu, kterému nebude
vadit, že jste půl dne v práci
nebo ve škole a je schopný se
zabavit sám, pak je tohle
plemeno, to které hledáte!

autor článku:
ADÉLA SOROKÁČOVÁ

třída VI.B

RECEPT - Slané palačinky s 
mozzarellou

Ingredience 
Na těsto:
2 vejce; 200ml mléka; 200ml
vody; 1 hrst jarní cibulky; 1 hrst
pažitky; 250g hladké mouky;
špetka soli
Na náplň:
1 ks mozzarella
šunka nebo anglická slanina
Postup:
Všechny ingredience na těsto

smícháme v míse akorát mouku
budeme přisipávat po troškách
a zahustíme tím těsto. Potom si
dáme olej na pánev a po
rozehřátí můžeme smažit
samotné palačinky. Mezitím si
nakrájíme mozzarellu a šunku
na kostičky. Po osmažení
palačinky na ní dáme tuto směs,
zabalíme jí a dáme ještě
na chvíli na pánev, aby se nám
rozpustila mozzarella. Pak už
můžeme servírovat. Dobrou
chuť!

autor článku:
ADÉLA SOROKÁČOVÁ

třída VI.B

Květen - měsíc zajímavostí
 Svátky a významné dny: 
 
Den matek - slaví se druhou
květnovou neděli.
Den koní - pro milovníky koní
se tento svátek slaví poslední
květnovou neděli. ;-)
Světový den labyrintů - tento
svátek se slaví 2. května a tento
den se chodí do různých
labyrintů po světě.
Den Star Wars - slaví se 4.
května proto, že se ten to den
narodil tvůrce Star Wars George
Lucas.
Mezinárodní den hasičů - 4.
květen je den patrona hasičů
svatého Floriana.
Ručníkový den - se slaví 25.
května a lidé chodí ven s ručníky

na svých tělech.
 
Světový den želv - slaví se 23.
května.
 
Den vítězství - se slaví 8.
května, kdy byla v roce 1945
ukončena 2. světová válka.
 
a samozřejmě První máj -
svátek zamilovaných. V tento
den bychom správně měli
někoho políbit pod rozkvetlou
třešní a nechodíme do školy ani
do práce, protože se zároveň
slaví svátek práce.

autor článku:
LAURA LAFATOVÁ

třída VI.B

Retro hry k poznání, že planeta Země je
ve vesmíru pouze jedna,
a proto je sebevražedné ji ničit
nesmyslnými válkami
a znečišťováním životního
prostředí. Po fiasku myšlenky
řídit všechny národy světovými
organizacemi OSN a NATO se
většina existujících zemí spojila
do velkých společenství jako
Euro-Syndicate, Scandinavia,
Asian Coalition a jiné. Naprosto
neočekávaně však byl klid
zbraní na Zemi přerušen
brutálním způsobem. Za velkou
luxusní námořní lodí
HYPERION se náhle vynořila

z vody mimozemská nepřátelská
ponorka a okamžitě ji poslala ke
dnu. Lidstvo okamžitě začalo
připravovat protiútok. Jako
jediná možná alternativa se
jevila odvržená
podmořská prototypová základn
a X-Com, která byla v úsporném
chodu už 30 let. Na místo
katastrofy byla okamžitě vyslána
ponorka typu Barracuda. Boj
proti mimozemšťanům začal.
Na začátku hry je k dispozici
jedna běžně vybavená základna,
dvě útočné ponorky, hrstka
vědců, mechaniků, pár vojáků
z námořnictva mnoha zemí se

základním vybavením a finanční
podpora vlád všech společenství
světa. Nepřítelem lidstva je
neznámá vysoce technicky
vyspělá civilizace z hlubin
oceánů.

autor článku:
TOMÁŠ CIKHART

třída VI.A

X-COM: Terror z hlubin 
Zápletka:
Po výhře jednotek X-Com
nad cizáky před několika lety
zabitím velkého mozku
na marťanské základně zvané
cydónia se mimozemská aktivita
přesunula pod mořskou hladinu.
Zničení mozku zapnulo paprsek,
který aktivoval podmořské
zárodky cizáků a ty se začaly
vyvíjet, zatím co nic netušící
lidstvo oslavovalo. V roce 2040
lidstvo konečně dospělo


