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HODNOTA ÚSMĚVU 

 

Úsměv nestojí moc a vynáší mnoho. 

Obohacuje toho, kdo ho přijímá, aniž by ochuzoval toho, kdo ho daruje. 

Trvá jen chvilku, ale vzpomínka na něj bývá někdy věčná. 

Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel. 

A nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat. 

 

Úsměv vytváří v domově štěstí, 

ve starostech je oporou 

a je citlivým znamením přátelství. 

V únavě přináší odpočinek, ve znechucení vrací odvahu, 

v zármutku je útěchou 

a pro každou bolest přirozeným lékem. 

 

Je dobře, že si ho nelze koupit. 

Ani půjčit, ani ukrást, protože má hodnotu okamžiku, 

kdy se daruje. 

 

A kdybychom potkali někoho, kdo by pro nás neměl úsměv, 

oblažme ho svým úsměvem, 

protože:„ Nikdo tak nepotřebuje úsměv jako ten, kdo jej nemá pro druhé.“ 

 Ifet  Hodžič  
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 Nová redakce 

 

Eliška Jordánová  

Zuzka Žďárská 

Anička Kotrlová 

Andrea  Červinková 

Marie Mislerová 

 

Pod vedením 

Mgr. Jany Novotné 
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panem Michalem Plockem 
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Pozorovatelna 

z patra školy 

 

 

 

 

 

 

 
Náš 

 pan školník  Zdenek Radkovič, 

v mládí ligový fotbalista Slovácké Slávie, 

 později úspěšný hokejový trenér mládeže HC Uherské Hradiště, 

 vše sleduje z patra naší školy. 
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50let  

 ZŠ SPORTOVNÍ 

 
Dne 12. 10. 2013 jsem přišla do vyzdobené třídy a s kamarádkami jsme nachystaly malé 

občerstvení pro hosty naší školy. Potom jsme byly ve třídě a zvaly hosty, aby si vzali něco na 

zobnutí. Pak jsme se šly s Ájou a Májou podívat se do tříd ve škole, např. do chemie a do 

fyziky na pokusy nebo do Wienen restaurace, kde se podával sachr a káva.  

 

Odpoledne se v atriu konalo slavnostní zahájení oslav školy. Pan ředitel řekl proslov a 

pozval na pódium pár významných osobností. 

Naši učitelé udělali vtipné vystoupení na téma „Televizní noviny “, kde předváděli, když 

byly ještě za „stara“ televizní noviny.  
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Moderátory byli pan učitel Kostílek a paní učitelka Brehmerová   

 

 

a skoro celý školní sbor byli jakože „sportovci“. 
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Po skončení programu jsme s mojí  

kamáradkou udělaly rozhovor 

s veslařem Michalem Plockem, 

panem starostou Květoslavem 

Tichavským a panem ředitelem 

Milanem Melichárkem.  

 

 

 

 



Potom  jsem  přišla za mamkou před kino Hvězdu, šly  jsme na školní akademii a tam 

vystupovali žáci ZŠ.  Například žáci 6. B zavzpomínali písničku z hodiny ruštiny   

ПУСГЪ Всегда солнце (vždy bude slunce). 

Tohle vystoupení se mamce moc líbilo, až ji úplně dojalo. 
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 9. c  si připravila hru na „Boomwhackers“, což jsou paličky, se kterými bouchnete o nějakou 

část těla  a ona dá určitý tón. Což se mi velmi líbilo! S nádhernými zážitky jsem odešla 

domů. 

 

                                                                                       Autor: Eliška Jordánová, 6. C 

12. říjen 2013 

Dojela jsem do školy v 13:45 hodin.  Měli jsme dělat rozhovor s významnými 

osobami.  Sešli jsme se v atriu, kde se konalo divadlo učitelů a proslov pana 

ředitele. Pak se zapálil obrovský dort, který nakrojil pan ředitel. Všichni ho 

mohli ochutnat. Byl opravdu výborný! Většina lidí odešla jídelny, kde byla 

cimbálovka Harafica a hostina. 

 Já a moje kamarádka jsme šly dělat rozhovor s p. Michalem Plockem, panem 

Květoslavem Tichavským a panem ředitelem Milanem Melichárkem. Nakonec 

jsme se šli podívat do kina Hvězdy, kde se konala akademie. Všem se povedlo 

vystoupení, takže diváci se měli na co dívat.

 

 Myslím, že každý, kdo se zúčastnil výročí školy, nelitoval! Určitě měli všichni 

pěkné vzpomínky. 

                                                                                        Autor: Anna Kodrlová, 6. C 
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Rozhovor s paní Danou Zátopkovou 

 

Používala jste někdy taháky? 

Taky, na dlaň, to bylo někdy potřeba. 

Jaké předměty jste měla nejradši a jaké jste neměla ráda? 

Nejradši jsem měla tělocvik a neměla jsem ráda matematiku, také kvůli tomu profesorovi, 

tak jsem se na maturitu přihlásila k matematice, pan profesor byl sice naštvaný, ale já tu 

maturitu udělala. 

 

Jaká je vaše nejhezčí vzpomínka na ZŠ? 

Kolovadlo, v tom bylo takové kolo a z toho byly takové žebříky a to jsme roztočili, začali jsme 

utíkat dokola, každý si vzal jeden žebřík, no a pak jsme se začali točit, tak to bylo zábavné. 
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Jaká jste byla žákyně? 

No, docela dobrá. 

Provedla jste někdy nějakou lumpárnu učiteli? 

No to ne, ale jak jsem ráda házela, tak jsem přezůvkou rozbila okno. 

Kolik jste měla poznámek? 

To se v té době nedělalo. 

Čím jste chtěla být, když jste byla na škole? 

Já jsem chtěla být ovčákem, mně se strašně líbilo, jak seděli a pásli. 

 

Co byste vzkázala současným žákům? 

Aby nezapomněli, že mají nohy na běhání. 

Ptaly se Zuzka Žďárská a Marie Mislerová, 6.C. 

A 
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Ptaly se Zuzka Žďárská a Marie Mislerová 
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 Rozhovor 

s panem Michalem Plockem 

Používal jste někdy taháky ve škole? 

No, tak to určitě někdy. 

Jaký byl váš nejoblíbenější a nejhorší předmět? 

Nejhorší byla určitě hudebka a nejlepší matematika. 

Byl jste dobrým žákem? 

Vůbec! Propadal jsem, byl jsem kousek od propadnutí, ale vždycky jsem to nějak na poslední 

chvilku dal. 

Jaká je vaše nejkrásnější vzpomínka ze ZŠ Sportovní? 

Moje třídní učitelka Kašparová, která vždycky dokázala mě i celou třídu rozesmát.  

Čím jste chtěl být, když jste byl mladý? 

V devítce jsem se rozhodl být stavařem a tak to už zůstalo. 

Jaké jste měl nejraději školní jídlo? 

No, tak to byla asi krupicová kaše s kakaem. 

Kolikrát jste vyvedl lumpárnu? 

Nespočetně. Každý týden aspoň jednu. 

Vzpomenete si na nějaké vaše učitele? 

Hlavně na třídní, což byly paní učitelky  Kamasová  a Kašparová, učitele tělocviku Maňáska a 

z matematiky paní učitelka Pavlíčková. 

Kdybyste byl malý, chtěl byste chodit na naši školu? 

Určitě, protože sport mám rád, tak bych si ji určitě vybral. 

Co byste vzkázal současným žákům? 

-Ať nejsou líní, učí se a hlavně sportují! 
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Rozhovor  

s panem starostou Květoslavem Tichavským 

 
Používal jste někdy taháky ve škole? 

Určitě, kdo říká, že ne, tak lže!  

Jaký byl váš nejoblíbenější a nejhorší předmět? 

Nejoblíbenější byl tělocvik a nejhorší byl zeměpis a dějepis. 

Byl jste dobrým žákem? 

No, to se nedá říct. 

Jaká je vaše nejkrásnější vzpomínka ze ZŠ? 

Nejkrásnější vzpomínka ze základní školy? To jste mě zaskočili, tam byly samé pěkné 

vzpomínky. 

Čím jste chtěl být, když jste byl mladý? 

Ještě jsem přesně nevěděl, chtěl jsem dělat sport. 

Jaké školní jídlo jste měl nejradši? 

Bramborové placky. 

Kolikrát jste vyvedl lumpárnu? 

Mockrát. 



 

15 
 

Vzpomenete si na nějaké vaše učitele? 

Určitě, ale já jsem nechodil do školy tady, já jsem chodil do školy jinde, takže moje učitele by 

nikdo neznal. 

Kdybyste byl malý, chtěl byste chodit na naši školu? 

Určitě, protože se mi velice líbí. Zakládal jsem v 74 - roce třídy a vím, jak se to od té doby 

změnilo. 

Co byste vzkázal současným žákům? 

Aby si toho vážili.  
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Rozhovor  

s panem ředitelem Milanem Melichárkem 

 
Používal jste někdy taháky ve škole? 

Samozřejmě že používal, ony ty taháky napomáhají k tomu, že když si je člověk píše, tak se to 

zároveň i naučí. 

Jaký byl váš nejoblíbenější a nejhorší předmět? 

Nejoblíbenější předmět byl tělocvik, ale neměl jsem problém s žádným předmětem. Neměl 

jsem rád cizí jazyky a výtvarnou výchovu. 

 

Byl jste dobrým žákem? 

Bezproblémovým, zazlobil jsem jenom občas. 

Jaká je vaše nejkrásnější vzpomínka ze ZŠ? 

Na soutěže ve sportu a na šikovné spolužačky. 

Čím jste chtěl být, když jste byl mladý? 

Chtěl jsem být vojákem, ale jen toho důvodu, protože jsem nevěděl, čím chci být. 

Jaké jste měl nejraději školní jídlo? 

Rajskou, hovězí a knedle. 

Kolikrát jste vyvedl lumpárnu? 
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Nebyly to žádné velké lumpárny, ale pár jich bylo. 

Vzpomenete si na nějaké vaše učitele? 

Vzpomínám si na nějaké učitele, ale jmenovat je nebudu. Ale odhadem nějakých deset bych 

jich uměl vyjmenovat. 

Kdybyste byl malý, chtěl byste chodit na naši školu? 

Určitě, protože k ní mám hezký vztah.  

Co byste vzkázal současným žákům? 

Aby si víc vážili všech věcí, které kolem mají. 

Ptaly se Eliška Jordánová a Anička Kotrlová, 6. C 
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Anketa pro hosty 

 Kdybyste byla malá, chtěla byste chodit na naší školu? 

Stoprocentně. Protože můj syn tady učí. 

Co byste vzkázala současným žákům? 

Aby byli trochu hodnější.  

 

 Kdybyste byla malá, chtěla byste chodit na naši školu? 

Líbí se mi tu. Ale já bych sem nemohla chodit, protože nejsem sportovně nadaná. 

Co byste vzkázala současným žákům? 

Aby si vážili toho, že chodí do školy a připravovali se, protože až budou starší,  zjistí,  že 

udělali chybu, že se nepřipravovali. 

 

 Kdybyste byl malý, chtěl byste chodit na naši školu? 

Určitě. Protože jsem si prošel jenom kousek prvního stupně a moc se mi líbí barevně. 

Co byste vzkázal současným žákům? 

Aby na tuto školu byli pyšní. A můžou být rádi, že takovou školu vůbec mají. 

 

 Kdybyste byla malá, chtěla byste chodit na naši školu? 

Chtěla bych a ten sen se mi splnil, já jsem sem 9 let chodila. Je to tu krásné, protože se tady 

dobře učí. 

Co byste vzkázala současným žákům? 

Aby respektovali své učitele a věřili jim, že to s nimi myslí dobře. 

Ptaly se Eliška Jordánová a Anička Kotrlová, 6. C 
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Barevný týden 
  

Barevný týden znamená, že na každý den je vyhlášena 

barva, do barvy dnu by se měli žáci obléct. Každé 

oblečení bude následně obodováno a třída s největším 

počtem bodů vyhraje (skóre se sčítá a vyhodnoceno a 

zveřejněno bude ve čtvrtek 21. 11. 2013). Třída, která 

vyhraje, bude ohodnocena sladkým překvapením. 
  

Hlavní body 
 

 

V pondělí  18.11. 2013  začíná barevný týden 

  

 Nejvíce bodů dostanete, když máte čepici ,rukavice a šálu 

  

 Za výhru vás čeká sladká odměna !!! 

  

Bonusy 

Třídní učitel, popř. ten, který vás bude v tu dobu učit, bude 

mít na sobě oblečení v barvě dnu  - 160b 

Ten, kdo bude mít na sobě rukavice, šálu a čepici - 150b 

Nalakované nehty -za všech 10  -100b 

Vyzdobená třída -  30b 

Vlasy v barvě dnu - 400b  
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Kalendář (z hlášení školního rozhlasu) 

Naše škola se zapojila do prodávání kalendářů na pomoc 

zvířatům ve zlínském útulku. Tento kalendář se bude 

prodávat za cenu  15o,-Kč a můžete si ho zakoupit u paní 

Habartové, je to velmi pěkný dárek na Vánoce a nepotěšíte 

jenom své okolí, ale také pomůžete zlínskému útulku.  

Děkuji za pozornost, končí hlášení školního rozhlasu. 

Radim Mikyska 9. C, za školní parlament 

 

 

 
 
 
Příspěvky posílejte na školní mailovou adresu Jany 
Novotné.  
 
 

ŠKOLNÍ ČASOPIS POD LAVICÍ, ZŠ SPORTOVNÍ, UHERSKÉ 

HRADIŠTĚ       

©ZŠ SPORTOVNÍ 2013   

 


