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Milí fanoušci Porubské,

záÍí se přihnalo jako splašené a uvrhlo nás do zběsilého honu za
Senzacemi, novinkami, ale také zajimavostmi, které by byly dostatečně
inspirativní pro všechny čtenáře Skůl is cool. Připravili jsme pro vás
rubriky staré i nové. Věříme, že novinky uvítáte stejně nadšeně, jako

návratdo školních lavic o.
Čeká vás rozhovor s oblíbeným učitelem, ,,(ne)užitečné" vychytávky,
ale i horoskop či recepty na oblíbené mňamky. Doufame, že při svém
hodnocení budete stejně shovívaví jako devlf áci v rubrice Útret
pohledu. A ač tomu Věříte, nevěříte v prosinci se zase uvidíme na
stránkách našeho vánočního vydání.'

Krásné počtení.



Akmm m#s{mm tr{Jffiffi

mxxmh Nm ffiffi ffiffi effiň{mm

Datum: Třída: Akce. vÝletv. ŠvP:

4.10. 3.A,5.8,5.C Squash ve Fajnem

5.1 0. Přespolní běh

6.1 0. 3. B,4. B Squash ve Fajnem

7 .10. 4.A,4.C Squash ve Fajnem

7 .10. 9.4 DOV

10.10 2.A,2.8,2.C Divadlo loutek

20.10. 9.ročník - vybraní
Žáci

Matematický šampionát
WIGYM

20.10. 3. B,4. B Squash ve Fajnem

21 .10. 4.A,4.C Squash ve Fajnem

21 .10. 9.A Prezentace Gymnázia
EDUCAnet

25.10. 5.B Knihovna

31 .1 0. 5.C Knihovna

NEr'laš*N .}si xde ai<ci svá třídy?
crnlouváme s*. Asi .}s*le to rreuhlídaii"
sej nám příště vědět, ;*bychorn na nlc

d ů iežitého rr*zaponn něll.





Akce měsícg trístopaďu

aneh T{a co Se těšíme

Datum: Třída: Akce. vÝletv" SvP:

1 11 1.4 Knihovna

2.11 . 3.A,5.8,5.C Squash ve Fajnem

3.11. 4.C Knihovna

7.11. 7.8 Knihovna

8.11 . 1.B Knihovna

16.11 . 4.4 Dopravní hřiště

18.11. 7.C Knihovna

22.11. 8.C Knihovna

28 11 6.B Knihovna
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V xmíxauxKixxl číslem našeho časopisu jsnne se v ruhrice
Y#řter $evěřte ďozvěďěli, že, i učitelé by[i ďětnri, které
xměty sw*& ťajexmství. Prohřešek pana rrčitele Daviďa
Vmsťrifum rnás natolik zauj al, Že jsme sg rouhodti trochu
ho pro vás vyupovíďat.

Vaše datum nurození?

18.6.

Vaše oblíbenó uktivitu?

Rád chodím na hory, o víkendu
nebo po škole.

"r, o:il.
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Za co jste dostal pozndmku v

prvním týdnů ve škole?

Hráli jsme si s kluky na Kobru
1 1. Na mě vyšlo otevírání dveří,
aby ostatní mohli vběhnout
dovnitř. otevřel jsem silně
dveře od záchodů a klika z
druhé strany tref,rla spoluŽáka
do hrudníku. Měl tam pak
modřinu. Na druhý den jsem
dostal poznámku a ani nevěděl
Za co. Dozvěděl jsem se to až
později.

Kam rdd chodíte nu jídlo
(jaké mdte rúd jídlo)?

Rád chodím do
školní jídelny.
Nejradši mám
asijskou a italskou
kuchyni.
Nejoblíbenější
ostravský podnik je
Hogo Fogo bistro.
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Jaké typy Íilmů sledujete (např.

trailery)?

Sleduji všechny žánry, hodně
vybirám podle ná|ady. Nejvíce
asi seriály na Netflixu podle
doporučení kamarádů.

Štu vtÍm výnarka nu zdkludní
škole, pokud mdte donesl byste
nějaký vtÍš výrobek do školy?
Kreslit neumím doteď' takže
kďyžto š1o, kresliljsem rŮzné
abstrakce. I teď' když hraji
například Activity s přáteli,
všichni se děsí, když na mě
vyjde kreslení. Jediný výrobek,
ktery mi zůstalmá doma moje
mamka, je to keramická dýně na
Haloween. Mohu donést.

Jaké je vaše oblíbené zvíře?
Tygr, žraIok a buldoček - tyto
tři se střídají poslední roky.

Jaký poslouchóte druh hudby?
Stejně jako u filmů' zá|eží podle
ná|ady a při|ežito sti. Rád
chytám hudební trendy, rád
jsem v obtaze. Denně ďojíždím
zHaviřova, takže si odvážím
Ííct, že toho znám docela dost.
Momentálně nejvíc poslouchám
rap, kteý teď u nás i v zahraniči
určuje směr a najdeme ho už
téměř ve všech hudebních
stylech.

Kdybyste mohl mít nějakou
nadpřiro zeno u schopno st, j akd
by to byla? Teleport,
jednoznačně! Na druhém místě
cestování časem.

Kdy (v jaké době), a kde (ndzev
země) byste se chtěl narodit?
V 90. letech 20 století v
ostravě-Vítkovicích. Jsem rád
za dobu, do které j sem se
narodil, myslím, že Žijeme v
nejlepší době.

Pěstujete nějuké rostliny? Moc
nejsem doma, takže všechny mé
pokusy o pěstování rostlin
skončily nevalně a je to velká
škoda' protože bych rád měl i
doma opravdu hodně rostlin.
Teď mám doma jedinou
rostlinu, chilli papričky.

(Připravity: Kristýna šutókovó a Nela
Tkačíkovó ze 7.C )



Máte pocit, že znáte učitele naší školy?

Ale co když mají tajemství, která byste do nich neřekli?

ýroků jsou pravdivé.Zkuste odhalit, které z uvedgných
/i, / I

t\r/'i

"'. 
,-n v I-*

\t
..- ..5,"'"{" o::,|',]j",o: 

Mikolášková 
rnánejraději 

o I lvy srnand/emi'

/"' \" * .*:!,\r\
t..'\ /l / \r \ 1 ,. 

I
x \ 1.""1

' 'r ' l-'r-, ', ,t
i**l/ -iJ

/\l
i "l"\,

\'\
1,/

A jak to tedy je? Pravdu vám odhalíme na konci tohoto čísla.

Připravily: Kateřina Mirochová, 7.C



Svět a věci kolem nás posuzujeme všichni po svěm. Každý
Ío vidíme trochu jinak. Tato různost je fascinující. Náš
pohled na svět se často mění i s věkem a zkušenostmi.

Rozhodli jsme Se proto položit stejné otázlry prvňáčkům a
devát'ákům. První díl naší nové rubrilry jsme věnovali naší
škole.

o
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Juk se ti líbí na naší škole?
Co múš nu nuší škole
nejrudši?
Mdš rúd/u školní družinu?
I{u co Se těšíš, když jdeš do
školy?
Juký je tvůj nejoblíbenější
předmět?
Iukú je školní jídelnu?
Těšíš Se do školy?
Co bys změnil/u na nuší
škole?

Theo G.

Moc.

Autíčka a učebnice.

Jo, moc rád si tu hraju.

Na matematiku.

Asi matematika.

Jo.

Jo.

Nevím, asi nic.

Vaneska V.

Nejvíc.

Paní učitelku.

Ano.

Na kamaráďy.

Matematika.

Ano.

Ano.

Více obrazil
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Juk se ti líbí nu nuší škole?

Co mdš na nuší škole neiradši?

Múš ráď/a školní družinu?
Nu co se těšíš, když jdeš do
školy?
Juhý je tvůj nejoblíbenější
předmět?

Jakó .j e školní .jídelna?

Těšíš se do školy?

Co bys změnil/u na nuší škole?

Miroslav Ch.

Krásně.

Kolektiv.

Moc rád jsem tam nebyl,
protože jsem chodil domů

až o půl páté.

Na kamarády.

Matika.

Moc ne.

Ne.

Nic.

Tereza K.

Líbí i vzhledově,
ale jako měla bych i

co vytknout.

Přístup učitelů.

Miluju. Mám z toho
krásné vzpomínky.

Na kamarády.

Angličtina a Němčina.
UŽtam nechodím'

ale je taková
neutrální.

Ne, že ne. Těším se.

Přesně asi nic nemám'
jen možná trochu
uprava designu.

Připruvilu: Veronika Miillerovd, 9. B
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Se začátkem školního roku zahájila SVou
činnost také školní družina. Přivítali jsme
nové žáčky, kteří nastoupili do prvních tÍíď,
a setkali jsme Se S mnohými tvářemi, které
už dobře známe. V odděleních jsme Se

věnovali povídání o prázďninách, poznávání
školy, dopravní výchově, vyrábění draků a
tvorbě ptání k Mezinárodnímu dni seniorů

pro klienty z Domu
spečovatelskou službou
Astra.

ú)|!h

'*w
-Stxu'l



Vťchytanď Hdólif,'tlqm
,r ,.:ii.'i i !''ť1*;;1"{*!l' 1",!/:i i

"' ,,
,.r.,r 

l,)l"ii1xJ 1'::,i f,;f,l,l;i i;;-,i.
lfl ;':

r : i.,l:,it i'.i1\i:i it,

Připravila: Kristýna Šutókovó, 7.C
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Připrovila: Nela Tkačíkovó, 7'C

. :. i ,'.i'i':' :ij lťl:1i_: .ii:i iV ť

tJ i! i'i i""liV i'"l sj Á ]},{i i'i i-l" i: li l il i:l,lll l''i 
-l_;i\ 

l,..

rrr .i li l j i I ;:::,,lAil,,i li lli."t : li-ii'ii'i i . i il l i i i

,l . ;" ] ' ' i-}}'i ':i: Vi'iťi i\jrj{'i-ji-}
,:,

l';:iťi-il-il řijr."lj{.}i-'' ,|, \ 1 '.,^' ,r 'l."i ť ,|

l,t '.,: ". " -:
I 

;'/
' r,.r.rs r 'i.t 1\.1 ;.. t]]

] "'''. l ",' gÍ{ --

https://e kolrr.cŽl[i/kl15iic ka'hel m a-a i rb*rg-hovd i ng

Připravila: Kateřino Minórikovó, 7.B



Mlěsíďní

HSRmSKmp

SKOLN lK eLs-zo4l
Všichni narozenív tomto znameníby si
měli dávat pozorna klíče' Hrozíjejich
ztráta. s učením si naopak hlavu moc
lámat nemusíš, protože ti vše půjde Úplně
samo. Nezapomínej ale na slušné
vychovánía vŽdy hlasitě zdrav.

MATEMATIKA
123.7.-23.8.1

Tento měsíc bude probíhat ve znamení
přátelství. Získáš mnoho nových přátel,
ale staří kamarádi to neuvidímoc rádi a

mohou se cítit ohroženi. Prototi hrozí
jejich ztráta. Prospělo byti být i chvíli
sám.

ROZVRH
(23.11.-21.12.)

školníi jiné pracovnízáležitosti se ti bude
dařit plnit na výbornou' Jen pozor na tělo.
Budeš náchylnějšík úrazům' Zvlášť
opatrně procházej kolem skřínía skříněk'

PRAVITKO
(2t.4.-2L.s.l

Tento měsícvám je nakloněn. Budete
Úspěšníve všem, na co jen sáhnete. Jen
pozor, aby vám to moc nestouplo do
hlavy. Budete mít sklon k domýšl ivosti,
což vám v oblíbenosti mocnepomůže'

TABU LE
(24.8.-23.e.)

Ří1en1e plný barev a vám tuto pestrost
přinese i do života. Budete vjednom kole'
Poznáte spoustu nového a vše zlé, co by
se vám přihodilo, lehce zvládnete' Říjen s
sebou bohužel přinese i většímožnost
nachlazení, tak se teple přioblečte.

PRÁZDNlNY
122.L2.-2A.7.1

Všem zrozeným ve znamení Prázdni n

slibuje tento měsícsetkánís milou
osobou. Láska je všude kolen'l.a stačí Vyjít
jívstřía' Jen pozorv kuchyni' Hrozí
záměna soli a cukru, což by nezvládl ani
ten nejzamilovanější'

UCITEL
(22.5.-2L.6.1

Tento měsíc budeš mít sklon býttrochu
přecitl ivělý/á. Je to ale naprosto v
pořádku, Ne všichni ve tvém okolíocení
tvůj Úspěch' Budeš se setkávat se závistía
pomluvami, Nezapomeň se nasvět
přesto všechno usmívat.

SEŠlT
(24.s.-23.10.)

Úspěch, úspěch a znovu úspěch' Tak
bude vypadat tvůj následujícíměsíc. Jen
pozor, abys nezačal být moc domýšlivý.
Pýcha předchází pád a pár lidíve tvém
okolíby si na tebe rádidošlápli.

LAVICE
(zL.L.-L9.2;l

Velice citlivě vnímáte veškerá hodnocení,
která se vám dostávají. Naštěstíse blíží
hodnoce ní kladná. Pozorvšak na
chodbách, Běhajítam divošia mohlo by
dojít k úrazu. Možná však potkáš při
srážce lásku svého života.

AKTOVKA
t22.6.-22.7.1

Autority ve své m okolís i naprosto získáš
již pouhým Úsměvem. Pokud podnikneš
vstřícné kroky, mohlo by se ti dařit ve
všem co budeš podnikat. Udělej si ale čas
i na relax. Jen stím mobilemto
nepřeháněj' Tvé oči tojistě ocení'

TEST
(24.LO.-Zz.Lt.l

Čeká vás odhalenípravdy. Spousta věcíse
tím vyjasnía vy pochopíte, jak mal icherné
bylyvaše obavy' V tomto měsíci je pro vás
ideálníčas začÍt se učit něco nového'
španělština? Logika? Bruslení?Je to jen
na vás. Stačí si vybrat a pustit se do toho.

ČrŠrlNA
(20.2.-20.3.)

Tento měsíc bys měl/azůstatněkde v
bezpečí. Nebezpečný/á budeš hlavně
svému okolí' Vyhýbejse všemu hranatému
nábytku. Naopak příznivý bude tento
měs íc pro všech no f inančnípodn ikání.
Nadarmose neříká: Kdošetřl má za tři'

Team Sybyl z

Nóš horoskop chce pobovit. Neberte jejsmrtelně vóžně. omlouvóme se všem renomovoným astrologům, pokud se naší
tvorbou budou cítit uroženi. Nechceme nikterak zpochybňovat vliv hvězd na osudy lidí, oni znevožovot dstrologii.

Poru bskéPřipravil:
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Drobenková buchta
Budeme potřebovat:

. 2 hrnky hladké mouky

. 1 hrnek mletého cukru

. Tz másla pokojové teploty

. 3 vejce

. Smetana ke šlehání

. kypřící prášek

Postup:
Do větší mísy smícháme mouku cukr a máslo, T+ hrnku naplníme touto směsí a
odloŽíme si. Do zbytku, kteý nám zůstal V míSe, zamícháme kypřící prášek, smetanu
ke šlehání a vejce. Těsto nalijeme do předem vymazaného plechu a rozloŽíme
nakrájené ovoce. Nakonec posypeme drobenkou. VloŽíme do vyhřáté trouby na 160'
a pečeme 30 minut'

Dobrou chuťl

Nealkoholické mojito

Na jednu porci budeme potřebovat:
. 10 lístků máty
. 2 plátky limetky
. 8 kostek ledu
. 2lŽičky třtinového cukru
. jemně perlivá voda

Postup:
Natrhané lístky máty spolu s cukru a plátky
limetky vloŽíme do sklenice' Podrtíme dřevěným
válečkem, dokud se neuvolní vůně z limetky a
máty. Poté přidáme led a zalijeme jemně perlivou
vodou. Na dozdobení můŽeme přidat pár lístků
máty a slámku

Na Zdraví!
(Připrovila: Nela Tkačíkovó, 7.C)

Bezpečnostní doložka:

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vařit pouze pod dohledem zodpovědné dospělé osoby.

(
I
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HADAVIGE T
Nová rubrika, která vám přináší mnoho zqímavých hádanek.

Snad vás naše hádanky poba ví a nezamotqí vámhlavu. W
Pokud chceš opravdu hádat, přemýšlej a odpovědi si napiš.

Správné odpovědi na tebe čekají na konci časopisu.

1. Co vidíme se zavřenýma očima?
2. Nohy nemá, ale přesto rychle utíká. Co je to?
3. Nemá ruce' nemá nohy, ale přesto dokáže zavřít dveře. Co je to?
4. Mluvímbez ústo nemám tělo, a|e ožívám hlasem. Co jsem?
5. Můžeš mě uchopit levou rukou. Pravou to nikdy nedokážeš. Co jsem?
6. Koho živí kouř?
7. Korunu na hlavěo andělský šat, zlodějský krok' ďábelský křik. .'

Kdo je to?
8. Kdo mé jméno vysloví, hned mě zničí.
9. Proč je hodinová ručička na hodinách tlustší?
10.Mám úruká křídla a dlouhý zadeček.

U vody se mi líbí' je to můj domeček.
11.v mám názvuje večerní a ranní mokrá tráva.

Patřím mezi obojživelníky.

(Připravily: Klára Hendrichovó, 5.C a Eliška Moróvková, 5.B)



VTIPALKOV

Medvěd jede se zajícem na rnotorce. Řídí medvěd a

zeptá se zajíce: ,,Bojíš se?"

lajrc:,,Ne."
Řídízajíc a zeptá se nredvěda: ,,Bojíš se?"

Medvěd:,,í\e."
Zajíc: ,,Bát by ses měl."

Medvěd:,,Froč?"
Za.iíc: ,,Protože rredosáhnu na brzdu."

Máma:,'jal< bylo dnes ve škole?"

Já: ,,No..' psalijsme test""

Máma: ,,Kolik otázek jsi věděl?"

Já: ,,Jednu."

Máma:,,Jaksu?"

Já: ,,Své jméno a přijmení."

Povídá si Žába s žáboul. Prvnížába: ,,Je mi špatně." A

ta druhá: ,,Nepovíde'i, no jsi nějak zelená."

Matý komár se právě vráti1 ze svého prvního letu a

nadšeně vypravuje mamince: 
',Mami, 

to ti bylo
prima, představ si, jak jsem, tak letěL, všichni mi

tleska lil"

Pepíček se p[á paníuči[e[ky: ''Pančelko mŮŽu
dostat trest za něco, co jsem neudělal?''
''Ne, Pepíčku.''
''Tak to jsem neudě[al domácí Úko[.''

Potká Pepíček Žábu a ta mu říká: ''Pepíčku, polib
mě.''
''Ne!'' odpoví Pepíček.
Žába znovu zaprosí: ''Pepíčku, potib mě a něco
d'ostaneš.''
''lnu, proč ne,'' řek[si Pepíček a Žábu po1íbit.
''A co dostanu?'' zeptaIse poté.
A Žába na to: "Ekzém, ekzém!''

Vtipy pro Vás připrovily:

Ve ron i ka M úl le rovó (9. B),

Klóro Hendrichovó (5.B),

Kate ři n a M i n ó ri kovó (7. B)
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A je to! I dobré věci mívají svůj konec, Stejně jako toto číslo našeho
časopisu. Snad jste v něm našli vše, co jste hledali. Pokud ne amáte
nápady na vylepšení, budeme údi zakaždý námět. Nápady nás
posouvaj i dáI a tvorba kaŽdé nové rubriky nás nabíjí energií. Št<oda
jen, žeji nejde vměstnat do baterie.

Redakce školního časopisu Skůl is cool:

Kristýna Šuláková, IÝela Tkačíková, Kateřina Mirochová, Veronika
Múllerová' Eliška Moróvkovó, Klóra Hendrichová a dvorní
ilustrátorka (autorka všech veselých kaněk) Kateřina Mináriková.

Pod vedením p. učiteltry Petry Řehové.
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2) Čas.

3) Průvan.
4) czvěna'
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6) Kominíka.
7) Póv'
8)Ticho.
9) Méně se hýbe.

L0) Vóžka"

tr j") Rosnička.

obrózky, které nejsou autorským dílem noší ilustrótorky, jsme stóhli ze strónek:

https:'' "ww.oooqle.cz "mahp?hl=cs&tob=ri&oobl

nebo uvódíme zdroj přímo u obrózku.


