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Editorial 

 
Milí čtenáři, 

rádi bychom vám představili náš časopis ERROR, ve kterém vás budeme 

informovat o různých zajímavostech včetně aktuálního dění v naší škole. 

V prvním čísle jsme pro vás připravili soutěž a komiks k tématu šikany.  

Ze současného dění se můžete těšit na zážitky z matematického soustředění a Eko 

kurzu. Také se dozvíte, jak se líbilo v zahraničí žákům, kteří navštívili Řecko 

v rámci programu Erasmus+. 

Mnozí z nás vnímáme školu především jako příležitost k setkávání se s přáteli.  

Za náš časopis budeme rádi, když spolu začneme vnímat školu i jako místo, kam 

se těšíme, a kde můžeme říct svůj názor. 

Přejeme Vám příjemné počtení! 

Vaši Erroráci 

         Laura Burianová 7.A 
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Matematické soustředění 

V týdnu od  20. září se žáci třídy, sedmička, osmička a devítka, účastnily matematického 

soustředění v Malenovicích. Žáky doprovázeli tito milí učitelé: paní ředitelka Hoffmannová, 

paní učitelka Glosová, Juříková, Polláková, Kovaříková, Ferfecká, Špilová a pan učitel Pyszko. 

Během týdne se žáci účastnili skupinových soutěží, výletů do přírody, počítání logických úloh 

a samozřejmě i bodování pokojů.  

Hotel stojí ve svahu a dlouhý kamenný chodníček ho spojuje s fotbalovým, basketbalovým  

a volejbalovým hřištěm. Velmi útulné ubytování obklopuje krásná krajina. Každá třída byla 

rozdělena do několika skupin, které se snažily získat co nejvíce bodů jak v matematice, tak  

i ve sportovních aktivitách. O večerní (noční) zábavu se postarala 9. A v podobě diskotéky nebo 

filmu. Volno žáci prožívali různě, někteří byli venku, někteří na pokojích a jiní žáci tropili samé 

hlouposti. Možná se vám vybaví některá jména…. 

V pátek dopoledne se konalo vyhodnocení. Jako první se vyhodnocovaly pokoje, přičemž nám 

žáci 8. A předvedli svou pořádkumilovnost, naopak nám skutečná prasátka ze stejného ročníku 

v podobě čtyř dívek předvedla, že je možné zaneřádit pokoj víc, než si dovedete představit. 

Zbytek vyhodnocení byl individuální pro každou třídu. Nám osobně se pobyt moc líbil a těšíme 

se na další.  

Veronika Čalová, Laura Burianová, (7.A) 
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Erasmus+ 

Tento rok se projekt Erasmus konal v Řecku. 

Ptali jsme se Dominika Vavřače. 

„Jaká byla cesta?” 

Cesta byla dobrá, trvalo to dlouho. Letěli jsme z Vídně asi hodinu a půl. Byla mlha a pršelo.  

„Ve kterém městě a kde jste byli ubytovaní?” 

Po příletu jsme ještě jeli autobusem, který nás dovezl do města Komotiny. Byli jsme ubytovaní 

v hotelu. 

„Co jste jedli?”  

Měli jsme pestrý výběr stravy. Já si dal chobotnici, která moc dobře nechutnala. Krevety mi 

chutnaly více. 

„Jaký jste měli program?”  

Aktivit jsme měli více, například jsme chodili po horách. Dále jsme závodili na kánoích,  

kde jsem vyhrál s Lindou první místo, druhý byl Michal Rybnikár s jeho kamarádem a třetí 

místo vyhrála paní Kovaříková. Také jsme zápasili ve wrestlingu. 

„Navštěvovali jste nějaké školy?” 

Ano, navštívili jsme jich pár. Až na to, že měli všechno jídlo balené (jídlo z polotovaru, které 

nebylo dobré), ale jinak to bylo fajn.  

„Všiml sis něčeho divného, když jsi tam byl?”  

Ano, všude byli toulaví psi a kočky.  

„A jaká byla cesta domů?” 

Letěli jsme zase do Vídně, kde 

jsme byli v jednu hodinu 

odpoledne. Dále jsme jeli do 

Třince, kde jsme byli o půl 

jedenácté večer. 

Richard Dudek 9.A 
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Eko kurz 

Ve dnech 6. – 8. 10. 2021 se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili ekologického soustředění 

v penzionu Beskydka v Dolní Lomné.   

 

Ptali jsme se Vojty Cholewika. 

 

„Jaké bylo počasí?" 

První den bylo hezky, další dva dny byla mlha. 

„Jaký byl program?“ 

Šli jsme na hory na Severku a Skalku, 

procházeli se po Lomné. Po 

procházce jsme s paní učitelkou 

Kišovou dělali pracovní cvičení.  
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„Co se ti na Eko pobytu nejvíce líbilo?“ 

To že jsme byli v přírodě a spali jsme v 

chatkách.  

„Co bys změnil na Eko pobytu?“ 

Asi to, aby vyměnili postele za kvalitnější a 

aby spravili topení dole na chatce.  

„Splnil účel pobytu tvé očekávání?“ 

Ano, splnil má očekávání, protože jsme spali 

v chatkách.  

„Jaká byla cesta?“  

Cesta byla velmi dobrá, měli jsme i pěkný autobus.  

„Jak tam vařili?“ 

Nic, co uvařili, mi nechutnalo, až na 

šátečky, které mi chutnaly. 

„Jak jsi byl spokojený s ubytováním?“ 

Jo, bylo dobré, protože jsme spali v 

chatkách. 

Nikola Zacharová 8.C  
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Rozhovor s paní učitelkou Podleśnou 

Co se Vám líbí na škole?  

Na tuto školu jsem chodila jako malá, mám ráda její místo, atmosféru, lidi.   

„Co říkáte na hodiny, které máte?“ 

Vzhledem k tomu, že mám hodně předmětů, tak je každá hodina úplně jiná. Pestrost hodin je 

právě to, co se mi docela líbí a baví mě to.  

„Jste ráda učitelkou?“ 

Ano jsem. Pět let jsem pracovala s papíry v kanceláři a s dospělými, takže je to pro mě příjemná 

změna.  

„Plánujete dělat ještě i jiný obor? (zaměstnání)“ 

Zaměstnání určitě měnit nehodlám, ale ve svém volném čase samozřejmě dělám i jiné věci. 

Mimo jiné pracuji jako statistik na hokeji, starám se o fundraising (zajišťování finančních 

prostředků) pro Spolek pro ochranu koček a psů Jablunkov, mám i další aktivity. Jsem typ 

člověka, který musí pořád něco dělat.  

„Co říkáte na tenhle začátek školního roku?“ 

Začátek roku byl pro mě docela náročný. Přece jen změna práce to byla výrazná. Ale dalo se  

to zvládnout.  

Laura Pištulová 7.B 

 

Foto: Tereza 

Nováková 7.A 
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Autor: Adéla Jadamusová 7.A 

Comics – Comics – Comics – Comics – Comics 

- Comics 
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Pokémon karty 

Pokémon karty jsou karty s obrázkem daného Pokémona například Pikachu, Mewtu, Charizard.  

Karty se především vyměňují v 1., 2., 3. a 4. třídách. Můžete s kartami obchodovat (vyměňovat 

s jinými spolužáky) a sbírat je do alba. Karty se dělí na: normální karty, na karty Energy,  

a trenéry Pokémonů. POZOR! Ne všechny karty jsou pravé! Jsou tady i nepravé karty! 

Nejznámější Pokémoni jsou Pikachu a Raichu. A nejsilnější je Mewtu, který jako jediný 

Pokémon umí mluvit. Těm, kteří by se chtěli dozvědět více, poskytnou profesionálové bližší 

informace. 

Jiří Kubik 4.B  
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Eko zprávy ze světa 

Hon turistů za zvířaty na safari v Keni je bezohledný 

Poklid keňské přírodní rezervace kde se pasou pakoně, na větvích osamělé akácie se shlukují 

ptáci a poblíž se procházejí zebry, náhle přeruší vysílačka. Řidič terénního auta naloženého 

turisty dostal informaci, že se blíží známá smečka gepardů. Loví společně a s tolika pakoňmi  

v okolí nebudou mít se sháněním snídaně problém.  

 

 

 

Studie z roku 2018 prokázala, že gepardi z Maasai 

Mary, kde je mnoho turistů, odchovají méně mláďat 

než jejich druzi z míst bez návštěvníků. 

 

 

 

Jenomže řidič, který dostal hlášku, není jediný. Na místo lovu se suchou trávou prodírají další 

vozidla, obklíčí stádo pakoní a jejich pasažéři čekají na podívanou. Když gepardi doženou 

mladého pakoně a srazí ho k zemi, několik aut vyjede, udělá kruh, aby pasažéři mohli sledovat 

podívanou z větší blízkosti. 

V každém vozidle sedí turisté s kamerami, natáčejí si, jak se gepardi zakusují do kořisti, i její 

poslední snahy o útěk. Turisté sem přijeli právě za touto podívanou krutého světa zvířat  

v africké savaně. 

Vedl ji k tomu červencový incident, kdy dostal celý tábor včetně turistické skupiny doživotní 

zákaz vjezdu do Mary, protože jeden z turistů byl zachycen, jak si filmoval leopardí mládě  

z otevřených dveří vozu.  

V Keni byla nedávno vydána nová pravidla, jimiž se musejí řídit průvodci, když vezou turisty. 

Vedl k tomu incident, kdy dostal celý tábor doživotní zákaz vstupu na toto safari, protože jeden 

z turistů byl zachycen, jak si natáčel gepardí mládě z otevřených dveří vozu. 

Vyhodnocování nebezpečí 

Pravidla říkají, že auta musejí zůstat od šelem aspoň v 25 metrové vzdálenosti, nesmí je obklíčit, 

protože zvířata musejí mít možnost sledovat okolí a vyhodnocovat nebezpečí. 

Na jednom stanovišti může být maximálně pět vozů, ale běžně se to porušuje. Kdo je přistižen, 

může dostat pokutu, bude s okamžitou platností vykázán nebo dostane zákaz příštích návštěv. 

 „Zaplatí si, a když nespatří lva nebo slona - některé z velké pětky zvířat, myslí, že nic neviděli,“ 

sděluje šéf safari. 

https://www.irozhlas.cz/fotogalerie/8599462?fid=5851600
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Velká pětka kromě slonů a lvů zahrnuje buvoly, nosorožce a leopardy a lovci je řadí  

k nejobtížněji lovitelným zvířatům. 

Natálie Klapsiová 8.A 

Zdroj:  

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/safari-kena-rezervace-ohrozene-

druhy_2110171654_pat. 
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Vyhlašujeme soutěž 

O nejoriginálnější fotku domácího mazlíčka 

Pravidla 

 Fotku poslat nejpozději do 13. prosince na e-mail antonie.ponczova@jmzstrinec.cz. 

 Poslat můžete vždy jen jednu fotku jednoho mazlíčka. 

 
 

 

 

 

 

 
Antonie Ponczová 8.A 

 

 

 

 

 

 



1. vydání - listopad 2021 Třinec 
 

Recept: Mrkvánky 

 

Budeme potřebovat: 

300 gramů najemno nastrouhané mrkve 

400 gramů polohrubé mouky 

250 gramů měkké Hery 

12 gramů prášku do pečiva 

300 gramů švestkových povidel 

                                                                                                    

Postup: 

Smícháme mouku, prášek, Heru a mrkev a vypracujeme rukama těsto.  

Těsto rozválíme zhruba na 3 milimetry a vykrojíme kolečka.  

Do každého kolečka dáme trošku povidel, přeložíme napůl a kraje zamáčkneme vidličkou, aby 

tam nebyly dírky.  

Pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů asi 25 minut. 

 

Antonie Ponczová 8.A 
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Školní jídelna 

Anketa: Jak chutná žákům v naší školní jídelně?  

Ptali jsme se žáků 6.A a 6.B na to, jak jim chutná ve školní jídelně. Žáci udělovali body  

od 1 - 10. Čím vyšší udělené číslo, tím chutnější jídlo.  

Body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hlasující 

žáci 

4  

žáci 

2  

žáci 

3  

žáci 

9  

žáků 

3  

žáci 

1   

žák 

5  

žáků 

3   

žáci 

1   

žák 

2  

žáci 

 

Ankety se celkem zúčastnilo 33 žáků. Celkem 9 žáků udělilo 4 body z deseti. Čtyři respondenti 

udělili pouze jeden bod. Dva žáci udělili plný počet bodů. Průměrný udělený počet bodů  

na žáka je 4,9 bodů, což je mírný podprůměr.  

 

Nikol Sasynová 6.A 

     Foto: Tereza Nováková 7.A 
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Horoskopy 

Beran (21. 3. – 20. 4.) – Nezapomeňte se učit na testy! Mohl by se vám fatálně změnit dosavadní 

průměr z předmětů. Takže radši šprtejte. 

Býk (21. 4. – 21. 5.) – Nezapomínejte na domácí úkoly, mohlo by se vám to vymstít.  

A nečekejte, že vám babička pošle Pamatováčka! 

Blíženci (21. 5. – 21. 6.) – V tělocviku byste měli jen prospívat. Máte energii na rozdávání,  

ale učitelé vás za to budou neustále napomínat, především o přestávkách. 

Rak (22. 6. – 22. 7.) – Je možné, že budete řešit nějaké komplikace se spolužáky. Nedejte se  

a neházejte vinu na někoho jiného, nebude se mu to líbit. 

Lev (23. 7. – 22. 8.) – Když se pro něco rozhodnete, dáte do toho všechno své úsilí. Odvaha 

vám chybět nebude. 

Panna (23. 8. – 22. 9.) – V dalších dnech by vás mělo potkat štěstí, udobříte se s rozhádanými 

kamarády, možná i s učiteli. Učivo by pro vás mělo být zábavné.  

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – Učivo si zapamatujete levou zadní, dokonce vás možná bude zajímat 

a nadchne vás. 

Štír (24. 10. – 22. 11.) – V nedaleké budoucnosti objevíte svou spřízněnou duši, a učitel to jistě 

nebude. Ten na vás bude přímo katapultovat zkoušení a testy, ale nenechte se vyvést 

z rovnováhy! 

Střelec (23. 11. – 21. 12.) – Právě teď je ten nejlepší čas si pořídit nějakého domácího mazlíčka! 

Tak vybírejte správně. Ale pozor, ať rodiče nedostanou infarkt! 

Kozoroh (22. 12. – 19. 1.) – Je možné, že máte mnoho učení, kroužků a povinností,  

ale nepovolujte a snažte se vše stihnout v časovém limitu. Poté budete sklízet sladké plody své 

práce. 

Vodnář (20. 1. – 19. 2.) – Hrozí vám nachlazení, proto jezte hodně vitamínů a nevynechávejte 

saláty ze školní jídelny. Nezapomeňte především nosit roušky! 

Ryby (20. 2. – 20. 3.) – Čekají vás dobrodružné dny. Nezapomenutelné chvíle prožijete ve škole 

i na výletech s přáteli. 

Julie Kubiková 7.A 
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V učitelských kabinetech koluje 

informace, že se pan učitel 

Pyszko nedávno oženil. 

Doloženým důkazem jsou 

svatební koláčky, které přinesl 

nejen své třídě 7. A. 

 

Drby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po škole se šušká, že ve třídě 7. A se stala vražda. Obětí 

se stal nebohý Karel Moucha. Až při jeho pitvě bylo 

zjištěno, že je to muž. Vrahem není nikdo jiný než žák 7. 

A, jehož jméno raději nebudeme zveřejňovat. Vraha 

nakonec vzalo svědomí a snažil se uctivě pohřbít svou 

oběť. Pohřeb probíhal v neúctě a za smíchu ostatních 

dětí. Karlova fotka visela na nástěnce celé dva dny, což je 

na tamější třídu úspěch. 

Vrabci si štěbetají, 

že v Oldřichovicích 

náš učitel Jirka 

Cienciala nasázel 

soupeři tři góly 

hned v prvních 23 

minutách. Tuto 

informaci nám 

sdělil náš třídní 

učitel, díky 

kterému víme,  

že pan učitel 

Cienciala je skvělý 

fotbalista. 

 


