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Milí čtenáři,
zdravíme vás a rádi bychom se vám představili! Jsme redakce školních novin
Albrechtická střela. Náš tým tvoří paní ředitelka Regína Hajná, paní učitelka
Taťána Kurečková, Lukáš Ircing z 3. A, Jan Handlíř ze 4. B, Robert Škroch ze 4. B,
Leona Dragoszová ze 4. B, Matěj Juráň a Matyáš Válek ze 7. B. My všichni jsme
si pro vás připravili spoustu zajímavých článků, jako třeba rozhovory, fakta,
vtipy a mnoho dalšího!
Šéfredaktor Matěj Juráň, 7. B

CO SE DĚJE VE ŠKOLE…
Tvoření z dýní
Přátelskou atmosféru a radost z tvoření pocítil každý, kdo vešel do výtvarné
učebny ve středu 19. 10. Rodiče spolu s dětmi a paní učitelkou Závodnou zde
pomocí nožíků, pilek a lžiček proměňovali obyčejné oranžové dýně
na neobyčejné přírodní lucerničky.
Postup práce byl každému hned jasný.
Odřezat vršek, vydlabat dužninu,
přiložit papírovou šablonku,
vytečkovat a pak opatrně vyřezat
obrázek. Všem přítomným poradil
i osobně vypomohl pan školník René
Chmelař. Domů si pak všichni
spokojeně odnášeli nejen podzimní
dekoraci, ale i dobrou náladu
z příjemně stráveného času.
Zavařený podzim
V první třídě si děti zavařily podzim
do sklenice. Nevíte, jak na to? Paní
učitelka Vladimíra Dudková vám poradí.
Vezme se velká láhev a naskládá se
do ní všechno, co se dá na podzim
v přírodě a na zahradě najít. Pak se lahví
pomaličku otáčí a náplň se
pojmenovává. Můžete zavařit kukuřici,
tykve, bukvice, kaštany, plody
pámelníku, ptačího zobu, brambory, bobule jeřabin, česnek i kalinu. Podzim si
konzervujte, protože zima už nebude tolik veselá a pestrá.

ROZHOVOR S PANEM ZÁSTUPCEM…
Jak dlouho jste zástupcem ředitele?
Dvacet čtyři let, a to od 1. září 1992.
Co byste na škole změnil?
Já bych toho moc neměnil, ale chybí nám opravit kachličky na chodbách.
Ve fyzice je v létě velké horko a chceme tam instalovat klimatizaci, spíš spravit
provozní věci.
Jak dlouho jste učitelem?
Třicet let.
Co děláte ve volném čase?
Cestuji, dělám geocaching, hledáme
kešky, baví mě fotografovat v přírodě
a moc rád jezdím k moři do Chorvatska.
Chorvatsko jsem si úplně zamiloval.
Jezdím na kole, v zimě si zalyžuju, jezdíme
si zaplavat do Wellness centra
v Bruntále, koukám do počítače jako všichni lidi dneska. Čtu si, baví mě auta,
připravuji se do školy na děcka na matematiku
a vzdělávám se v matematice.
Vzpomenete si na vaši první třídu, kterou jste učil jako třídní učitel?
Jako třídní učitel si vzpomenu, protože jsme měli nádherný výlet. Tenkrát
nebyly barevné foťáky, tak jsem to fotil na černobílý film, mám někde fotky
s tou třídou schované, jsou už vybledlé za 25 let, ale pamatuji si na ně. Když
jsem nastoupil, tak jsem nebyl třídní, učil jsem osmáky a pak jsem dostal třídu,
a když byla manželka na mateřské, tak jsem po ní třídu přebíral. To byly ty
první v roce 1988, 1989, tak to už je hodně dávno.
Chtěl byste být ředitelem jakékoliv základní školy?
Nikdy! Opravdu, ne. Když tady končil pan Knapp, já jsem říkal, že přivítám
kohokoliv z naší školy, hlásila se současná ředitelka paní Hajná, tak jsem strašně
rád, že to dopadlo takhle, protože se hlásili neznámí lidé odjinud, a to jsem také
moc nechtěl, protože je lepší někoho znát a spolupracovat s ním, takže já jsem
teď velmi spokojený člověk. Paní ředitelku jsem také učil, dnes je mojí
ředitelkou, a tak to má být, mladí vpřed a staří na svá místa.
Rozhovor si připravil a vedl Jan Handlíř, 4. B

PODZIM VE TŘÍDÁCH…

DÝNĚ
Byla jednou jedna dýně,
a ta stála v trávě líně.
Vedle ní jsou ještě dvě,
veselé a skákavé.

TIPY NA VÝLET…
Kam za prvním sněhem?
Už by se dalo vyrazit asi na všechny hory ve vzdáleném okolí, ale nejblíž to
máme do Jeseníků na Praděd.
Nevíte, jak byste se k Pradědu dostali? Nejlépe jeďte autem a nechte ho
zaparkované na Hvězdě nad Karlovou Studánkou. Kdo se vydáte za prvním
sněhem, počítejte s platbou za parkovné 70 Kč. Pokud máte na autě zimní
pneumatiky, můžete vyjet až na Ovčárnu a teprve odtud se vydat pěšky
na Praděd. Cena za průjezd autem je 270 Kč, ale pozor, čeká se na světelnou
signalizaci, protože auta a autobusy jezdí jen v jednom, nebo druhém směru,
ne najednou. Můžete se také vydat z Hvězdy na Ovčárnu autobusem. Ať nejste
nemile překvapeni, zatím jezdí autobusy nahoru jen každou celou hodinu
(8:00, 9:00, atd.) a nazpět z Ovčárny na Hvězdu (8:30,9:30, atd.). Za dvě
dospělé a jedno dítě je to v každém směru 52 Kč. Nebo možnost poslední,
a to pěší pochod z Hvězdy na Ovčárnu a dále na Praděd. Při cestě nahoru si
ale dávejte pozor na protijedoucí auta, řidiči mají často pocit, že jsou na cestě
sami a nikdo proti nim nemůže jít. Z Hvězdy na Ovčárnu a dál na Praděd vede
asfaltová cesta, příjemnější by byl sice pochod lesem, ale za deštivých dnů,
kdy cesty lesem jsou promáčené, by vám asfaltová cesta nevadila. Když si
vyberete krásné počasí jako my, uvidíte zbarvené podzimní údolí, louky
s remízky, prostě nádhera.
Lukáš Ircing, 3. A

ZAJÍMÁ VÁS, KDO JE SENSEI JANUSZ LYDKA?
SENSEI: Já tady trénuji Tradiční karate - Karate Do. To znamená dráha prázdné
ruky, protože my nepoužíváme nože nebo pistole. Máme jenom ruce a nohy.
Tradiční Karate vymyslel Funa Gotschi Dzichini a jeho žák sensei Chidetake
Nyšiama, který už bohužel nežije, mě učil.
Jak jste se dostal ke karate?
SENSEI: V roce 1993 jsem měl své první tréninky.
Úplně první trénink proběhl v Základní škole
v Grovázách u sensei Točka. V roce 1999 jsem začal
trénovat u senseie Arkaduša Vukaie a od toho roku
také cvičím karate.
Jaký je váš největší úspěch v karate?
SENSEI: Mám černý pásek, to je mistrovský titul. Byl
jsem na mistrovstvích Polska, světa atd.
Sportoval jste jako žák na základní škole?
SENSEI: Ano. To bylo právě v tom roce 1993.
Bylo pro vás těžké naučit se japonsky?
SENSEI: Neumím japonsky, jenom to, co se týká karate.
Používal jste někdy nějaké proteiny a doplňky stravy? A jaký je váš názor?
SENSEI: Ne. Já jím zdravě a hlavně proteiny. Já to nemám rád. Velmi se mi to
nelíbí. Prostě STOP.
Čeho ještě chcete dosáhnout?
SENSEI: Aby se děti z Města Albrechtic staly mistry Čech i světa, aby v budoucnu
byly opravdu dobré, získaly hodně medailí.
Jaké bylo vaše největší zranění při
karate?
Nic, jenom sem tam nějaké
modřiny, ale to je normální. Neměl
jsem nic zlomeného, protože
v karate cvičíme kontrolu. V karate
jsou velmi silné údery, ale všechno
je kontrolované. Celou dobu tady
děti učíme kontrolu technik. Karate
je o sebeobraně. Karatista nikdy

neútočí první, jenom se brání, to je
taková zásada.
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Já mám hrozně moc rád český smažený
sýr. Nic takového v Polsku nemáme.
Takže když jsem tady, tak si ho dám
moc rád.
Rozhovor vedl Matěj Juráň, 7. B
Tréninky karate se konají každé pondělí a pátek od 16:45 – 17:45

NĚCO PRO ZASMÁNÍ…
Jak poznáte pravou svíčkovou omáčku? Trčí z ní knot.
Sedí blondýnka a brunetka u televize a dívají se na film. Brunetka povídá: Hele,
vsadíme se, jo? Já sázím, že ten chlap skočí. Blondýnka: Tak jo, já sázím,
že neskočí. Dali 100 Kč na stůl a ten chlap skočil. Jenže brunetka řekne: Hele, já
ten film už viděla a věděla jsem to. A blondýnka na to: No, já ten film taky
viděla, ale myslela jsem, že podruhé už neskočí!

Seznámí se mladý muž s blondýnkou. Při rozloučení se zeptá: „Mohu ti zítra
zavolat do práce?“ „Můžeš, ale kdyby to brala šéfová, tak to polož.“ „Jak ji
ale poznám?“ „Je zrzavá a má brejle.“
Pětkař přijde domů. Mámo, táto, dostal jsem dvojku. No výborně a z čeho?
Z chování.
Znáte také nějaký dobrý vtip? Podělte se s námi a pošlete jej na adresu
strela@zsma.cz.

FILMOVÝ A SERIÁLOVÝ KVÍZ O ČOKOLÁDU!
1. Jak se jmenují hlavní postavy seriálu Teorie velkého třesku?
a) Leonard, Charlie, Marri, Frankee
b) Leonard, Sheldon, Howard, Raj, Penny, Amy, Bernaned, Emyli
c) Chuck, Leonard, Tomy, Howard, George, Peater
2. Podle jaké videohry se jmenuje film Need for Speed?
a) Need for Speed
b) Fast and Furiost
c) Project Cars
3. Co použil BatMan proti Supermanovi ve filmu Batman vs Superman?
a) Kriptonit
b) Pistoli
c) Krystal

4. Jaká je ikonická zbraň pro Daryla ze seriálu Živí mrtví?
a) AK-47
b) Katana
c) Kuše
Své odpovědi posílejte do 9. ledna 2017 na e-mail soutez@zsma.cz.
Poté vylosujeme 3 výherce, kteří dostanou čokoládu. Hodně štěstí!

Robert Škroch, 4. B

CO VÁS ZAJÍMÁ…
Robert doporučuje.
Aplikace jménem: MOBIZEM
Je dobrá k natáčení videí a her.
Lze stáhnout na: Google Play.
Vývojář: MOBIZEM
Velikost Aplikace: 20,44 MB
Hra jménem: EURO TRUCK SIMULATOR 2
Je to hra, ve které jezdíte po různých evropských městech, například po Paříži,
Praze, Berlíně a Římu. Hra je spíš simulátorem. Můžete hrát na playstationu 4.
Lze stáhnout na: Windows 7 a 10
Robert Škroch, 4. B

Fakta
Každý z nás si v hlavě představuje konverzace, které se nikdy neuskuteční.
Nejdražší šachy stojí 16 milionů korun.
Existuje alespoň 10 potravin, po kterých budete mít hlad.
Existuje tolik druhů jablek, že kdybyste denně ochutnali jedno, trvalo by vám to
víc jak 20 let.

TVOŘ A LUŠTI S NÁMI….
Vybarvěte si mandaly
V klidu si je prohlédni a přemýšlej o barvách, které použiješ. Budeš vybarvovat
od středu směrem ven, anebo naopak? Záleží jen na tobě, jak to cítíš.

Vylušti si podzimní tajenku

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Luční květina
2. Stát, ve kterém je hlavní město Vídeň
3. Rarášek
4. Kreslená pohádka s upíry
5. Město v ČR
6. Zvíře, v jehož názvu je lidská vlastnost

UVAŘ SI S NÁMI…
Krabí salát
400 g těstovin, 250 g krabích tyčinek, 1 pórek, 2 čerstvé
papriky různých barev, sůl, pepř, citrónová šťáva, malá
majolka, popř. jogurt
Do uvařených těstovin přidáme nakrájené tyčinky a papriky, nasekaný pórek,
promícháme s majolkou (část můžeme nahradit jogurtem), ochutíme
a necháme chvíli odležet. Dobrou chuť!
Leona Dragoszová, 4. B

Čokoládové muffiny
Na 12 kousků budete potřebovat: suché ingredience – 200 g hladké mouky,
50 g polohrubé mouky, 110 g cukru krupice, 2 vrchovaté lžíce holandského
kakaa, 2 lžičky prášku do pečiva, 2 tabulky nasekané čokolády (může být hořká,
mléčná, bílá – nebo kombinace všech tří), tekuté ingredience –
2 prošlehaná vejce, 200 ml mléka, 85 g rozpuštěného a vychladlého másla,
lžička vanilkového extraktu.
Postup: smíchejte zvlášť suché a tekuté přísady, potom spojte obě směsi,
naplňte formičky do ¾. Pečte v předehřáté troubě na 180 ⁰ C asi 25 minut.
Těsto by mělo být pevné nahoře na omak. Po vyjmutí z trouby vyndejte muffiny
z plechu a nechte volně trochu vychladnout. Podávejte je ještě teplé, dokud je
čokoláda ještě rozpuštěná.

www.muffinarium.cz

Za spolupráci děkujeme: paní učitelce Zdence Závodné, Vladimíře Dudkové,
panu zástupci Milanu Pokornému, panu Lydkovi, panu Rostislavu Královi a paní
učitelce Renatě Doležalové.
Časopis připravili: Matěj Juráň, Matyáš Válek, Jan Handlíř, Lukáš Ircing, Leona
Dragoszová, Robert Škroch.
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