
ČSA BOHUMÍN

ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2018, ŠKOLNÍ ČASOPIS -

ÚVOD, HOROSKOPY A
BOHUMÍNSKÁ STAR
Zajímá vás, jak si budete vést v
tomto měsíci? Přečtěte si svůj
horoskop v článku redaktorky
Johanky Ferfecké!
ČTĚTE NA STRANĚ 1

KNIŽNÍ RECENZE, ČTENÍ NA
POKRAČOVÁNÍ A DEN ČESKÉ
STÁTNOSTI.
Baví vás číst? Pokud ano, můžete si
vybrat ze dvou recenzí knížek pro
opravdu vášnivé čtenáře!
ČTĚTE NA STRANĚ 1 - 2

Milí čtenáři,

léto už skončilo a už nějaký ten
týden sedíme opět v lavicích
v naší milované škole. Doufáme,
že jste si užili prázdniny
a hlavně že jste si odpočinuli
od učení.
 
Do našich krajů už zavítal
podzim a stromům pomalu
začíná opadávat barevné listí.
A to je ten správný čas otevřít
náš časopis.
 
V novém čísle školního časopisu
doufáme, že opět najdete něco
zajímavého ke čtení. Nebudou
chybět tipy na kulturní akce,
naše autorské články
a doporučení k přečtení nějaké té
pěkné knížky. Možná se necháte
inspirovat našimi tipy pro 1. i 2.
stupeň.

Krásný podzim přeje redakce
školního časopisu

Horoskopy - U Jolandy

Beran - tento měsíc se vám
povede v jazycích - proto budete
excelovat v češtině, angličtině,
němčině nebo ruštině. Konec
října a začátek listopadu je taky
správný čas na referáty
nebo nějakou recitaci
a komunikace s lidmi vám půjde
sama.
Býk - od 6. listopadu vstupuje
Merkur do znamení Panny, což
je velmi příznivá doba pro vaše
volnočasové aktivity. Takže
v kroužcích se vám povede jedna
radost, zato ve škole to půjde
ztuha.
Blíženci - zhruba v polovině
měsíce se vám může zdát, že
vaše činorodost raketově stoupá!
Je tomu tak proto, že Mars 21.
října vstoupil do znamení
Vodnáře a utvořil k vašemu
znamení přející trigon. Dařit se
vám bude hlavně v dějepise, ale
zato v matice budete zaostávat.
Rak - od 29. října je vám přáno
v lásce, zejména okolo 13.
listopadu je velká
pravděpodobnost , že potkáte
svoji osudovou lásku! Ve škole
vám tento měsíc půjde hlavně
tělocvik a fyzika, ale dávejte si

pozor na přírodopis!
Lev - na konci měsíce můžete
ještě využít vlivu Merkura, který
působí ve vašem znamení.
Ve školním prostředí můžete
zazářit v občance a také lehce
navazujete kontakty, nicméně 6.
listopadu vám Merkur zamává
na rozloučenou. Poté se objevuje
nepříjemný vliv zejména v lásce
a financích.
Panna - tento měsíc jste
činorodí a opravdu si vedete
výtečně, váš třídní učitel je
právem nadšený a zřejmě je
ve vzduchu pochvala!
Pro ostatní spolužáky jste
doslova ukázkový příklad.
Váhy - vaším důležitým
průvodcem je v tomto měsíci
Mars, který 21. října vstupuje
do znamení Vodnáře a utváří
příznivou kompatibilitu s vaším
znamením. Váš aktivní přístup je
nyní podpořen na maximum, a to
jak ve škole, tak i v lásce. Pozor
ale ke konci měsíce na zeměpis,
tam můžete mít problémy.
Štír - tento měsíc není pro vás
příznivý.Venuše tvoří kvadraturu
k Marsu a toto jejich hašteření
není příznivým signálem
pro finance ani pro lásku.Ve
škole vám tento měsíc půjde
jenom výtvarka a ve všech
ostatních předmětech budete
usínat.
Střelci - tento měsíc jste hodně
pozitivní a energetičtí a jde to
na vás hodně poznat. Bude se

vám dařit hlavně v přírodních
vědách a jazycích. Naopak
ve vztazích to bude skřípat, takže
na novou známost teď není
vhodná příležitost!
Kozoroh - v úvodu měsíce jste
mírně náladoví a jde to na vás
znát. Do 28. října se Venuše drží
v kvadratuře k vašemu znamení,
což signalizuje, že nemáte příliš
velké štěstí v penězích, lásce ani
škole. Záhy se však situace
výrazně mění! V listopadu máte
velkou šanci na výhru v loterii,
či navázání nového vztahu.Ve
škole se vám povede ve fyzice
a ruštině, ale dějepis vám bude
dělat potíže.
Vodnář - v tomto měsíci je
posílena vaše aktivita
a průbojnost. Energický Mars se
totiž 21. října přesouvá
do vašeho znamení a vy
pociťujete ohromný příval
energie. Dávejte si však pozor
v tělocviku - kdy se vám
díky vaší zbrklosti může něco
stát.
Ryby - v tomto měsíci přebírají
režii Venuše s Neptunem, kteří se
společně shodují na tom, že
tento měsíc nebudete finančně
strádat.Ve škole si Neptun
prosazuje své a trochu vám
zamotává hlavu, takže máte
potíže s pokyny. Pozor na drzé
chování, jinak může nastat
problém hlavně v němčině a PČ.

Redaktor: Johana Ferfecká

Bohumínská 
pěvecká STAR 
2018
Již 8. ročník pěvecké soutěže
pro žáky základních a středních
škol žijících v Bohumíně, Dolní
Lutyni, Rychvaldu,
Dětmarovicích a Orlové se
uskuteční ve čtvrtek 15. 11.
od 16 hod. v kinosále K3
Bohumín. V porotě zasedne a v
programu zazpívá 15 letá Eliška
Rusková z Orlové, ta obsadila 2.
místo v soutěži Československá
Superstar 2018. V příštím čísle
přineseme krátký rozhovor.

Redaktor: Aneta Gajdošíková,
Anna Kohanová

Pro milovníky knížek
Vítejte milovníci beletrie! Chci
Vám představit úžasnou knížku
(spíše pro druhý stupeň) jménem
Skleněný trůn. Vy milovníci
fantasy, dobrodružství a spousty
zvratů si tuto knížku velice
užijete. Tato série má
dohromady sedm knih a příští
rok by měl vyjít (v české verzi)
osmý a poslední díl Skleněného
trůnu. Knížky obsahují i nultý
díl, který vypráví příběh o tom,
co se stalo před celým dějem
(doporučuji přečíst až jako
poslední).
Série sleduje příběh Celaeny
Sardothien, 18 leté nájemné
vražedkyně Adarlanského
království. Po roce věznění
v solných dolech Endovieru

Celaena přijímá nabídku
korunního prince soutěžit
s ostatními zabijáky a stát se
královským šampionem a získat
tak svou svobodu, za kterou však
musí ještě zaplatit čtyřmi roky
ve službách krále coby jeho
osobní bojovnice. Celaena se
blízce spřátelí s kapitánem
stráže Chaolem a princem
Dorianem. V této době je taktéž
vtažena do spiknutí a hromady
bitev. To vede k objevení historie
okolních království a dlouho
skrývané sebe samy.
Musím za sebe přiznat, že tento
první díl nebyl pro mě až tak
zajímavý jako zbytek dílů.
Možná si řeknete, že je docela
nudný, ale druhý a třetí díl

nabere pořádné obrátky :D.

Redaktor: Tereza Nawrocká
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Tipy Na Knížky
Tajemství modrých dopisů
Emily Bleeker
 
Luke si připadá v koncích.
Na rakovinu zemřela jeho
milovaná manželka Natalie. On
se teď musí sám postarat o jejich
tři děti.
     
;
Jednoho dne mu začnou chodit
dopisy v modré obálce, které
jsou napsány Natálií a v nichž
mu radí, jak má dál žít. Dokáže
zjistit, kdo tajemné dopisy
posílá? Co vše se dozví z jejího
deníku?Lhala mu Natalie
o jejich dětech?
Dojemný a krásně napsaný
příběh o ztrátě životního
partnera a tajemství modrých
dopisů. Místy krásný i smutný.
Čte se „jedním dechem.” Redaktor: Johana Ferfecká

Co jsme si připomněli 28. října?

Datum 28. října úzce souvisí
s Československým státem.
Tento stát nacházející se
ve střední Evropě existoval
od 28. října 1918 do 31.
prosince 1992.
Československo vzniklo po 1.
světové válce jako jeden
z nástupnických států
Rakouska-Uherska. Zahrnovalo území
Čech, Moravy, Českého Slezska,
Slovenska a do roku 1939
i Podkarpatské Rusi.
Prvním prezidentem
Československé republiky byl
Tomáš Garrigue Masaryk
(prezidentem do roku 1935).

Redaktor: Nikol Kastlová

Neobyčejně obyčejné kočky - část první
Protáhl jsem se a zívl. Elegantně
jsem seskočil ze sedačky
a zamířil k misce. ,,Kde je
jídlo?“ zamňoukal jsem
podrážděně. Moji sluhové nebo,
jak jim říkají ostatní kočky,
dvounožci mi samozřejmě
nerozuměli. ,,Jak smutné,”
pomyslel jsem si a nedočkavě
mrskl ocasem.
Och, já jsem se vám ještě
nepředstavil. Máte tu čest
seznámit se s nejlepším
kocourem na světě. Jmenuji se
Felix a nejsem žádná bezduchá
kočka. A nejsem ani ten
černobílý kocour na obale jídla

pro kočky. Já jsem mourovatý
a nejhezčí kocour na světě.
,,Kde je to jídlo?” zamručel jsem
nespokojeně. Konečně se
vracela menší služka, která se
rozhodla, že nám bude dávat
jídlo taky, i když ho hlavně dává
velká služka. Vzala moji misku
a otevřela jídlo. Začenichal
jsem, a pak zakoulel očima.
,,Felix,” pomyslel jsem si
a čekal, až služka položí jídlo
na zem. Opatrně jsem si k němu
přičichl a zaprskal jsem, ,,Co to
jako je?!“ Služka už ale odešla
a já se rozhodl, že se jí za to
,,nagrcám” do postele. 

,,Nagrcám" je pro vás dvounožce
zvracet nebo blít. Znechuceně
jsem odešel od misky a vyskočil
na stůl. Byl tam položený tác se
šunkou, sýrem a něčím, co nejím.
Rozhlédl jsem se, jestli mě
slouhové nepozorují, a pak jsem
šlohl velký kus šunky a sýra.
,,Měli by být poctěni,” pomyslel
jsem si, když jsem utíkal se svou
kořistí do pelíšku. Pustil jsem se
do šunky a o chvíli později jsem
uslyšel křik. Velký sluha a velká
služka byli v kuchyni a já se
rozběhl do pokoje malých sluhů
a schoval jsem se pod postel.
Tam jsem taky usnul.

Redaktor: Nikol Orawczaková
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