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ÚVODNÍK
Ahoj spolužáci,
právě jste se začetli do zbrusu
nového
vánočního
vydání
školního časopisu Sporťák! Jste
napjatí, co na vás tentokrát čeká?
Tak za prvé, i za těch pár měsíců
školního roku se udála spousta
věcí a naši redaktoři pro vás
vybrali ty nejdůležitější.
Za druhé, zkrátka nezůstanou
ani ti, co rádi soutěží – tentokrát
se pustíme do vaření a pečení
vánočních specialit.
A pro milovníky napínavého
čtení přinášíme, do třetice všeho
dobrého, exkluzivní premiéru
románu na pokračování.
Užijte si naše vánoční číslo
a ahoooooj zase u dalšího
vydání,
Vaše redakce ;-)
P. S. Šťastný a veselý rok 2022

SPORTOVNÍ AKTUALITY

Úspěchy našich sportovců…
Atleti bodovali v Poháru rozhlasu

Ve středu 6. října se uskutečnil v Uherském Hradišti závod na stadionu Dany
Zátopkové. Jednalo se o republikové finále Poháru rozhlasu.
Na stadionu jsme potkali olympioničky Dianu Mezuliáníkovou a Kristiinu
Mäki. Ten den byla zima a nepříznivé počasí na to závodit, ale i tak jsme
závodili a předvedli dobré výkony.
Z 8. A závodily 3 dívky a 3 chlapci: Anna Marie Příplata, Anna Motyčková,
Alžběta Vaněčková, Oliver Mlýnek, Šimon Baláž a Adam Valášek. Pomocníci
pro rozhodčí byli žáci 9. A.
Začalo se v 10 hodin, ale my jsme tam byli už o hodinu dřív. Nejprve přišlo na
řadu slavnostní zahájení. Následovala první disciplína - štafety, od nás běhali
jako první starší žáci, všichni jsme je podporovali jako oni nás. Po nich jsme
běhaly my, starší žákyně, nám se to tentokrát sice moc nepovedlo, ale
v celkovém hodnocení jsme nakonec obsadily krásné třetí místo, stejně jako
starší a mladší žáci.
Jako starší žákyně jsme závodily i v těchto disciplínách:
běh na 60 m: Markéta Prášilová 1. místo
běh na 800 m: Alžběta Vaněčková 2. místo
dálka: Markéta Prášilová 4. místo
koule 3 kg: Mariana Žižková 6. místo
výška: Sára Ohnoutková 7. místo
(Alžběta Vaněčková)

Důležité vítězství týmu U-14
V sobotu 16. října zajížděl tým 1. FCS kategorie U-14 do Brna k mistrovskému
zápasu s místní Zbrojovkou. Pro oba týmy se jednalo o velmi důležitý zápas,
neboť je v tabulce dělil pouhý jeden bod a vítěz zápasu by se ocitl na prvním
místě průběžné výsledkové listiny.
Již při rozcvičování byla u obou týmů patrná velká koncentrovanost na
nadcházející mač.
Začátek zápasu se odehrával v opatrném duchu, nikdo se nechtěl dopustit
chyby. Jako první v 12. minutě udeřili domácí. Brněnský útočník využil hezké
přihrávky, která prošla mezi stopery a po samostatném úniku, kdy udělal
kličku i našemu vybíhajícímu brankáři, skóroval do prázdné brány, stav 1:0.
Dvě minuty před koncem prvního poločasu vyrovnal z pokutového kopu
Šimon Baláž, na kterého byl v šestnáctce domácích proveden faul. Gól do šatny
našim hráčům vlil velkou dávku energie.
Ve druhém poločase svou druhou brankou v zápasu otočil stav utkání na 1:2
opět Šimon Baláž, který tak potvrdil pověst kanonýra. Třetí gól přidal tvrdou
střelou zpoza vápna Filip Hruška. Šestnáct minut před koncem tak náš tým
vedl již o dvě branky a byl na dobré cestě získat důležité tři body.
Cestu za vítězstvím trošku zkomplikoval domácí hráč, který deset minut před
závěrečným hvizdem snížil hlavou na 2:3. Zbrojovka se tlačila za vyrovnáním,
ale naši kluci to perfektním taktickým výkonem domácím hráčům neumožnili a
vítězství uhájili.
Po ukončení zápasu panovala mezi našimi hráči velká euforie a proběhla
děkovačka s rodiči, kteří je celý zápas hlasitě povzbuzovali. (Jakub Hastík)

Povinná výhra nad Frýdkem Místkem

V rámci 16. kola MSFL starších žáků kategorie U-14 k utkání, které se odehrálo
na umělém povrchu v Kunovicích, přijelo družstvo Frýdku Místku.
V tomto utkání byl náš tým jasným favoritem. V tabulce oba celky dělilo 19
bodů.
Od začátku zápasu byla jasná převaha našich hráčů. Díky rychlým brankám
jsme se ujali vedení a v poklidu první poločas zvítězili 5:0.
Do druhého poločasu náš tým nastoupil velmi laxně a dovolil soupeři rychle
skórovat.
Po důrazném apelu od pana trenéra začalo naše družstvo hrát opět svoji
kombinační hru, která nám nakonec přinesla výhru 7:1 a upevnění pozice na
prvním místě průběžné tabulky.
(Ondřej Hastík)

STALO SE VE ŠKOLE

Adaptační pobyty šesťáků
V naší škole je zvykem jezdit v šesté třídě na adaptační pobyt. Letos v září se
konečně dočkala i naše třída 6. A. Dne 16. září jsme odjeli do Buchlovských hor
na chatu Radost.
Na adapťák jsme jeli s velkým očekáváním, protože do třídy přibylo mnoho
nových žáků. „Kdo jaký bude? ” Tuto otázku si kladli snad všichni. Po 2,5
dnech plných úkolů, hádanek, her a výletů jsme se pokoušeli postupně poznat.
Nejlepší byl asi výšlap na zříceninu hradu Cimburk. Byla to cesta plná zábavy.
Tam jsme se nejvíce seznámili.
Pobyt nám ukončila večerní stezka odvahy, která byla plná dobrodružství. A
nesmím zapomenout na super táborák.
Musím říct, že adapťák byl velmi povedený. Vytvořili se nová přátelství a super
kolektiv. Do našeho kolektivu skvěle zapadl i náš nový třídní učitel Mgr. Marek
Hřibňák. Škoda, že takové pobyty nejsou častěji.
(Nikol Nesrstová)

Sedmáci ve Slováckém muzeu: výstava Hry v čase

Žákovský parlament
Žákovský parlament je jednou z cest, jak mohou děti proměnit své okolí k
lepšímu. Je to skupina volených žáků, zpravidla jsou zde zastoupeni dva žáci
z každé třídy 2. stupně ZŠ.
Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole
zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto
nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.
Od září proběhlo několik schůzek v zastoupení 6. - 9. ročníků. Zástupci tříd
měli možnost zhodnotit on-line výuku v minulém školním roce, došlo i na
témata jako ovoce do škol, používání dezinfekce nebo školní stravování.
Zástupci parlamentu se zároveň setkali s nutností vhodné argumentace, hledání
kompromisů a po setkáních odcházeli s podněty k zamyšlení.
(Mgr. Renata Mitáčková)

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 2021
Dne 10. až 12. září se konaly Slovácké
slavnosti vína v Uherském Hradišti.
Byly otevřené památky. Městem prošel
průvod krojovaných, kteří měli velmi
zajímavé a jedinečné kroje.
Průvod vycházel z Vinohradské ulice a vedl
až na Masarykovo náměstí, kde byly soubory
představeny. Zúčastnilo se jich velké
množství a vystupovali dospělí i děti. Na
náměstí pak zatančily nejlepší soubory ze
Slovácka.
Dále byly otevřené vinné sklepy. Víno a
burčák se prodávalo na každém rohu.
V průvodu byly k vidění krojovaní zástupci
různých mikroregionů: Bílé Karpaty,
Buchlov, Dolní Poolšaví, Ostrožsko-Veselsko,
Staroměstsko, Uherské Hradiště, Východní
Slovácko, Za Moravú. Dále to bylo rozdělené
na Dolňácko, Hanácké Slovácko, Horňácko, Luhačovické Zálesí, Moravské
Kopanice a Podluží.
Byla tam nádherná atmosféra a kdo došel, určitě nelitoval.
(Monika Polanská)

SOUTĚŽE

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
Soutěžíme o nejlepší vánoční recepty!
Koná se od vydání časopisu do 22. ledna 2022!
Spočívá v tom, že nám pošlete na e-mail redakce@zsuhsportovni.online váš
nejoblíbenější tradiční vánoční recept a k tomu obrázek. Nejzajímavější recepty
následně zveřejníme v našem časopise a vylosujeme z nich výherce naší
soutěže.
Ukázkové recepty:

bobalky s mákem

vánočka s rozinkami

mléko čerstvé 100 mililitrů
cukr krystalový 2 čajové lžičky
droždí čerstvé 15 gramů
mouka polohrubá 200 gramů
máslo 40 gramů
vaječný žloutek 1 kus
sůl 1 špetka
olej slunečnicový
Pečeme 18 min. při teplotě 180 °C.

1 kg polohrubé mouky
20 dkg tuku (máslo nebo Hera)
20 dkg pískového cukru
1 droždí
½ litrů vlažného mléka
špetka soli
citronová kůra
muškátový oříšek
rozinky
vanilkový cukr

Přidej se…
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana vyhlásila literární soutěž pro děti do 15
let Píšu povídky, píšu básně… tentokrát na téma Aby ze světa nevymizela
radost... Uzávěrka soutěže je 7. 1. 2022, nejlepší malí literáti postoupí do
krajského kola a budou oceněni na festivalu Hradišťské sluníčko.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

TAJEMNÉ MĚSTO NIMSTON
Vše začalo v malém městečku zvaném Monttown. Svítilo slunce, ptáci venku
skřehotali, děti si hrály na hřištích a užívaly si příjemný letní den. Venku byli
úplně všichni až na Olivii, Samuela, Nicolase a Petera, kteří byli zavření v
Samuelově útulném sklepě, kde hráli hry a povídali si. Stejně jako každý den.
Tahle parta si říkala "nerozluční", protože se spolu přátelí v podstatě už od
narození, přestože ani nejsou sourozenci.
Nicolas se považuje za vůdce téhle party, ale jen protože je nejstarší. Má 15
let, zatímco ostatní jen 14. Smysl to vlastně dává, je odvážný, silný i loajální.
Ale chytrý to opravdu NE, teď nemám na mysli školu, nýbrž vše ostatní.
Nicolas je pro každou "srandu",
vrhá se do všeho po hlavě a ani
na vteřinu nepřemýšlí, co by se
mohlo stát. Tudíž je v téhle partě
rebel.
Samuel je zase úplný opak. Je
velmi inteligentní a nad vším
pečlivě uvažuje, všechny situace
bere s velkým optimizmem a to
je na něm nejlepší. Olivie a Peter
jsou prostě pohodáři, také velmi loajální a svým způsobem empatičtí. Prostě
dokonalá dvojčata.
Jednou, když si tak povídali, narazili na velmi zajímavé téma. Bylo jím město,
které sousedí s Monttownem, tedy místem, kde parta bydlí. Toto velmi
podivuhodné město má název Nimston. Nejen že skrývá mnoho záhad a
zajímavostí, ale především je to místo úplně bez života. Nikdo zde nebydlí už
roky a ti, co jedou okolo, mají strach se tam jen podívat. Pouze tmavé ulice
bez lidí, malé náměstí se starým kostelem a stará velká laboratoř, z které
doslova naskakuje husí kůže.
...
Jak se domluvili, tak se stalo. Brzo ráno se sešli u malého obchodu na kraji
města. "No dobrý ráno. Co všichni vypadáte, jak kdybyste týdny nespali?"
řekl opět vysmátý Nicolas. "Se divíš, já s pomyšlením, že dnes jdeme do toho
hrůzostrašného města, nemohl ani usnout," ospale odpověděl Samuel. "No
nic, tak už abysme vyjeli!" zavelela Olivie. Kluci uposlechli, sedli na kola a
všichni společně vyrazili do jim zatím neznámého města…
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ÚVODNÍK
Ahoj kamarádi!
Než začnou vánoční svátky a s nimi
spojené prázdniny, přináší vám naše
redakce zbrusu nové číslo časopisu
Sporťáček.
Najdete v něm zprávy o událostech
ve škole, chybět nebudou ani
hádanky a křížovka a na své si určitě
přijdou i milovníci pohádek.
A nezapomeňte se zapojit do
kuchařské SOUTĚŽE o nejlepší
vánoční recept. Její podmínky najdete
na stránkách časopisu starších
spolužáků Sporťák.
Užijte si vánoční číslo a ahoooooj zase
u dalšího vydání,
Vaše redakce

AKTUALITY

DRAK v družině
Letošní podzim zahájily děti v naší školní družině projektem „Drak“.
Četly si zajímavé motivační pohádky a příběhy. Zahrály si dračí labyrint a
také si vyzkoušely dračí pexeso na počítači. A vyzkoušely si vytvořit draky
několika výtvarnými technikami.

I letos k nám do školy zavítal Mikuláš s anděly a čerty
Čertovská družina postupně obešla naše nejmladší žáky na 1. stupni a
potěšila děti sladkou odměnou.

Slovácké muzeum - Hry v čase
Určitě se někdy jděte podívat do Slováckého muzea. Jednou jsme tam byli
se třídou 5. A a moc se mi tam líbilo. Vešli jsme dovnitř a paní průvodkyně
nás zavedla k jedné velké malbě na zdi, na které bylo vidět vše, čím se
bavili lidé v minulosti.
Potom jsme si zkoušeli několik zábavných her, což bylo například chození
na chůdách, střílení z kuše nebo roztáčení káči.
Nakonec jsme šli do dílny, kde jsme si z papíru vyrobili vlastní hru, u které
byly místo figurek knoflíky a kostky nám rozdali vyrobené z hlíny.
Moc se nám tam líbilo a máme odtud hodně znalostí o minulosti.
(Viktorie Erbanová)

KŘÍŽOVKA

(Lukáš Beníček)

PODZIMNÍ POHÁDKA

Jak koza měla ráda podzim
V jedné vesnici, kde byly cihlové rodinné domky s červenými střechami a
každý dům byl jinak barevný, stál také dům, který měl zelenočervené
puntíky a deset oken. V tom domě bydlela šestičlenná rodina, maminka s
tátou a jejich čtyři děti, jeden kluk a tři holky. Klukovi bylo 10 let, jmenoval se
Michal a chodil už do 4. třídy. Nejmladší sestra Michala se jmenovala Terezka
a byly jí 3 roky. Prostřední sestra se jmenovala Květa, chodila do 9. třídy a
měla moc ráda zvířata. Nejstarší sestra byla Jasněnka, bylo jí 19 let a chodila
na gymnázium kousek
od jejich domu.
Protože Jasněnka měla
moc ráda domácí
zvířata, tak jí maminka s
tatínkem jednoho
hezkého podzimního
dne pořídili malou kozu.
Když Jasněnka přišla
odpoledne ze školy,
viděla na zahradě jejich
domu krásnou
hnědočernou kozu.
Jasněnka hned utíkala
domů, aby se zeptala, komu patří ta koza, co je u nich na zahradě. Máma s
tátou Jasněnce dali pusu a přitom se usmívali a řekli, že ta koza patří
Jasněnce. Ta z toho měla velikou radost a běžela se na svoji kozu hned
podívat.
Kůzle Jasněnku spatřilo a hned mu bylo jasné, že se budou mít rádi. Jasněnka
dala kůzleti jméno Čtyřlístek. Potom mu dala pusu, dovedla je na druhý
konec zahrady, kde bylo víc trávy, a Čtyřlístek se mohl najíst, kolik
potřeboval. Když se kůzle najedlo, maminka mu donesla čerstvou vodu na
pití, pohladila ho a zeptala se Jasněnky, jestli nechce jít se Čtyřlístkem na
procházku. Jasněnka chtěla, a tak šli.
Čtyřlístek šel po cestičkách a po trávě a Jasněnka šla za ním. Moc se jí líbilo,
jak Čtyřlístek běhá ve spadaném listí. Oba byli venku až do večera, a když
začaly vycházet hvězdy, vrátili se domů.
Jasněnka uložila svého Čtyřlístka do chlívku, dala mu napít, aby neměl v noci
žízeň, pohladila ho a dala mu dobrou noc.
(Dáda Kostková)

HÁDANKY

Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Kdo je to?
Nemotora skoro slepý, hlína se mu na nos lepí. Pracuje i v neděli, razí v zemi
tunely.
Visí to a neví kde, bije to a neví koho, ukazuje to a neví kam, počítá a neví
kolik.
Má sto jehel, žádnou nit. Umí dupat, ne však šít.
Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš, co to je?
Princeznička na blátě, v zelenavém kabátě.
Stojí, stojí židle v lese, žádný si ji neodnese.
Přiletěl obrázek, poseděl, složil se, rozložil a
odletěl.
Mám otce i matku, a přece nejsem syn.

(Řešení hádanek: Šnek, Krtek, Hodiny, Ježek, Tvoje jméno, Žába, Pařez, Motýl, Jsem dcera)

PŘÁNÍ

A CO NAKONEC? NO PŘECE PŘÁNÍ…
Přejeme všem našim žákům, učitelům a ostatním zaměstnancům krásné a
štědré Vánoce a do nového roku 2022 pevné zdraví a osobní pohodu.
A čtěte nás i příští rok

!

