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ÚVODNÍK
Ahoj spolužáci,
právě držíte v rukou zbrusu
nový školní časopis! S tímto
školním rokem přišla i spousta
změn do naší redakce. Těšíte se?
Tak za prvé tady máme nový
název! Wow, tomu říkám
parádní začátek.
Sporťák pro druhý stupeň
a Sporťáček pro první stupeň. Ale
můžeš si samozřejmě přečíst
všechno. ;-)
Naše redakce vám chystá
zajímavé počteníčko, spoustu
nových informací, ohlédnutí za
tím, co bylo, a lákadla na to, co
bude.

Mgr. DIATKA Aleš
Mgr. MIKULOVÁ Kateřina

Užijte
si
podzimní
číslo
a ahoooooj zase u dalšího
vydání,

a další přispěvatelé…

Vaše redakce

Vážení čtenáři.
Velmi rád využívám možnosti Vás pozdravit v tomto výjimečném čísle našeho
školního časopisu. Vážím si toho, že někteří Vaši spolužáci a paní učitelka
Mikulová a pan učitel Diatka věnovali spoustu času, aby vyšlo další vydání již
tradičního dílka v ZŠ Sportovní.
Výjimečné vydání je to zejména proto, že tento školní rok, a v podstatě i celý
kalendářní rok 2020, jsou pro nás všechny velmi zvláštní. Prožíváme období obav
o zdraví své a svých blízkých, a také ostatních lidí. Nemůžeme k tomu být
lhostejní, protože se to zdravotně a ekonomicky týká opravdu všech lidí na celém
světě.
Zažíváme v tomto období různé nové životní situace, se kterými se musíme
vypořádávat. Zcela historicky jsme účastníky on-line výuky. I když nám to všem
přináší hodně velké nároky na zvládnutí toho všeho, tak doufám, že nám to také
přináší obohacení o nové znalosti, zkušenosti, zájmy. Lépe si pak uvědomujeme,
jak náročné je a bude orientovat se a zvládnout život v současné době.
Vyjadřuji v této souvislosti velkou radost, jak žáci Sportovky a celý její
pedagogický sbor zvládají tuto tzv. distanční výuku – za to vám všem patří velké
díky. O to víc si važme, že se můžeme (dřív nebo později) ve škole potkávat za
normálních podmínek, že spolu můžeme komunikovat a učit se, mít známé a
kamarády, poznávat nové věci, mít plno zážitků. Važme si jeden druhého,
chovejme se slušně a ohleduplně, ať si to můžeme patřičně užívat.
Zejména v tomto předvánočním a pak vánočním čase, kdy je trochu víc prostoru
na zamyšlení a hodnocení, si přejme, ať jsme zdraví, ať máme kolem sebe dobré
lidi, ať máme spoustu chuti pozitivně řešit věci kolem nás.
Přeji tímto Vám všem co nejpěknější prožití Vánoc a vánočních prázdnin.
Milan Melichárek, ředitel školy

AKTUALITY ZE ŠKOLY

Soutěžíme…
Přestože nám protiepidemická opatření brání v pořádání sportovních soutěží, měříme své síly
alespoň ve znalostech a dovednostech. Důkazem toho jsou školní kola olympiád z českého
jazyka a dějepisu.
Tu dějepisnou zvládli na výbornou Denisa Bugajová, Ondřej Koutný a Šimon Kordula,
s češtinou si nejlíp poradili Jolana Vašinová, Matěj Roman, Vendula Kolajová a Filip Kaláč.

Přidej se…
Sběrné suroviny pořádají i letos Ekosoutěž, které se naše škola už 10 let úspěšně zúčastňuje.
Soutěží se ve dvou kolech (od 1. 9. do 31.12. 2020 a od 1. 1. do 31. 5. 2021), v červnu pořadatel
vyhlásí 3 nejlepší školy v celkovém množství dodaných druhotných surovin.

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana vyhlásila literární soutěž pro děti do 15 let Píšu
povídky, píšu básně… tentokrát na téma Pod rouškou… Uzávěrka soutěže je 8. 1. 2021,
nejlepší malí literáti postoupí do krajského kola a budou oceněni na festivalu Hradišťské
sluníčko.

SOŠ a Gymnázium Staré Město pořádá 6. ročník výtvarně-technické soutěže Staň
se architektem. Soutěž s tématem Návrh domu pro bydlení nebo jiný účel je určena pro žáky
6. – 9. ročníku. Své práce můžete posílat až do 6. 1. 2021.

MOZKOLAMY

Na obrázku můžete
vidět, jak Sheldon
představuje číselný
hlavolam
své
sousedce
Penny.
Podaří se vám přijít
na to, jaká číslice patří
místo otazníku?

Nalezněte cestu z levého spodního rohu do
rohu pravého horního. Na bílé dlaždici
nesmíte změnit směr. Na dlaždici
s písmenem L smíte (ale nemusíte) odbočit
vlevo, na dlaždici s písmenem P smíte (ale
nemusíte) odbočit vpravo. Cesta se smí
libovolně křížit a na stejnou dlaždici smíte
vstoupit libovolněkrát.

Dokážeš najít cestu ven z bludiště?

KŘÍŽOVKA

Jakub a Ondřej Hastíkovi, 7. A

FOTOGALERIE
Turistický
kroužek

Zahájení školního
roku v 8.A

Tělocvik v covidu

Velký úspěch
našich atletů!

SPORT
„Naštěstí nebyl zakázán sport v přírodě, každý den tedy něco odtrénuji, jezdím
na kole s nákrčníkem přes ústa i nos a maximálně ve dvou lidech, chodím běhat, plavání
nahrazuji posilováním s plaveckými gumami a vlastním tělem,“ uvedla svitavská triatlonistka
Ladislava Marková. „Kromě toho chodím na procházky a sleduji různé on-line přednášky
nebo videa o sportu, výživě a tréninku, na které jinak nemám moc času,“ dodala závodnice,
která má za sebou několik startů na ironmanských distancích a letos na nich chce opět zaútočit
na hranici jedenácti hodin, což jí v loňském roce v Itálii nevyšlo.
Svitavský deník
Sportovci budou příští rok na olympijských hrách v Tokiu
testováni na koronavirus každých čtyři až pět dnů a před
příjezdem do Japonska se budou muset prokázat nejdéle
tři dny starým negativním testem. Aktivní účastníci mají
pobyt v japonské metropoli omezit na minimum. Oznámili
to dnes organizátoři her, které byly kvůli koronaviru
přeloženy z letoška na příští rok.
www.sport.cz
Olympiáda v Tokiu začne 24. července 2021.
New York Times

Trénink v době Covidu
Nemoc Covid-19 nás všechny zaskočila a nepříjemně překvapila. Nikdy by nás
nenapadlo, že nebudeme moci chodit do školy a že nám nebudou umožněny sportovní
tréninky a zápasy. Život bez sportu a hlavně fotbalu si neumím představit. Vždyť kvůli
němu denně dojíždím do školy u Uherském Hradišti.
V době karantény jsem tedy trénoval individuálně na místním fotbalovém hřišti. Důraz
jsem kladl na dynamiku, vytrvalost, techniku s míčem, střelbu, přesnost přihrávek
a pravidelně jsem posiloval.
Chyběli mi však kamarádi z týmu, kontakt s trenérem a hlavně atmosféra v kabině i na
hřišti.
Jsem rád, že jsme po dlouhé době začali znovu trénovat, a doufám, že už natrvalo.
Těším se na první zápas.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Jakub Zemánek, 7.A

KOUSEK POEZIE
Je tohle skutečný svět,
Nebo jen v naší fantazii?
Nemůžeme nikam jet
A vše hezké nás teď míjí.
Škola z domu, u sta hromů
Denně online učení,
Vir ve světě ještě k tomu
Snad se v horší nezmění.
Od pondělí až do pátku,
když se zdaří spojení
na tabletu, na notebooku,
jak ve škole to není.
Přes kameru v mobilu
vidíme se pouze,
o zdraví a bezpečnost
je teď velká nouze.
Každý z nás má jedno
stejné, velké přání,
kdy už bude konec,
nemá nikdo zdání.
Chceme mít jen svobodu,
znovu vidět přátele,
možnost opět pracovat,
důvod vstávat z postele.

Trpělivost zdá se
je teď hlavní věcí,
každý ať teď “má se“
hlavně zdraví přeci.

Farouk Laila, 6. C

ŘEŠENÍ MOZKOLAMŮ
Sheldon a Penny:
Správné řešení je 79.
Přesto, že to tak vypadá, číslice nejsou zapsány do příkladů. Jedná se pouze o čtyři sloupce
čísel, kdy první dva sloupce jsou neměnné a druhé dva sloupce směrem dolů – číselná řada
roste – vždy o 1. Protože ale ve třetím sloupci chybí 6, je jasné, že tam chybí řádek ze všech
číselných sloupců. Proto není řešení 68. ale o řádek níže 79.
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ÚVODNÍK
Ahoj spolužáci!
Že jste ještě nikdy neslyšeli o školním
časopisu? Co to jeeeee? Prooooč? Kdo
to píšeeeee? Hihi ☺
Školní časopis tu a tam vychází ve
škole a funguje vlastně úplně stejně
jako každý jiný časopis. Letos je ale
trošku jiný v tom, že tady máme hned
několik změn.
Tak za prvé tady máme nový název!
Wow, tomu říkám parádní začátek.
Sporťák
pro
druhý
stupeň
a Sporťáček pro první stupeň. Ale
můžeš si samozřejmě přečíst všechno
;-)
Pak jsme vytvořili úplně novou
redakci, která se celý rok stará o to,
abyste měli co číst. A co že vlastně
tady můžete číst?
Naše redakce pro vás nachystala
spoustu
příběhů,
aktualit,
doplňovaček, křížovek, obrázků
a samozřejmě také počteníčko pro
větší, druhostupňové spolužáky.

Užijte si podzimní číslo a ahoooooj
zase u dalšího vydání,
Vaše redakce

BÁSNIČKY PRO VŠECHNY
NA JABLONI HRUŠKY ZRAJÍ
Na jabloni hrušky zrají,
na piano žáby hrají,
kočka píše úkoly,
kohoutek jde do školy,
ryba pije limonádu,
kráva nosí rohy vzadu,
kredenc tančí rejdovák,
husa krávě šije frak,
koník leze z fiatky,
vítr fouká pozpátky,
po obloze mráček běží,
běží, běží, až k té věži.
„Jaká je ta věž?“
„Velká jak ta lež.“
JOSEF KAINAR

Viděli jste milí zlatí,
takového ťulpasa?!

JAK TAŠKÁŘ NAPÁLIL TAŠKÁŘE
Kráčí taškář z Horní Lhoty,
nese pytel popela.
Až já kápnu na hlupáka,
ošidím ho zvesela!

Máma tygra umeje,
ať je chloubou Indie,
pak mu pruhy učeše,
ať je světu k potěše.

Kráčí taškář z Dolní Lhoty,
nese pytel žaludů.
Až já kápnu na hlupáka,
já ho šetřit nebudu!
Potkali se na rozcestí,
sesedli se k oddechu.
"Copak neseš?"
"Pytel mouky!
A ty?"
"Pytel ořechů!"
Taškáři se dohadují,
křikem plaší lesní zvěř.
"Dám ti mouku za ořechy!
Neproděláš, to mi věř!"
Vzali pytle a šli domů.
Hopsa hejsa hopsasa!

A když pytle rozvázali,
smích jim ztuhl na tváři.
Čert vem toho podvodníka!
křičí oba taškáři.
JIŘÍ ŽÁČEK

TYGRŮV DEN
Tygr vstává z postele
pěkně si ji ustele,
a pak cvičí rozcvičku
tygří pozdrav sluníčku.

Hopla hop a dupy dup
tygr běží na nákup,
a pak s mámou tygřicí
sype kaši skořicí.
Když má dobrou náladu,
dělá salta dozadu
čuchá vůni u kytek
ve vsi plaší dobytek.
Veselo je v pralese,
tygr palmou zatřese
kokosové ořechy
padaj lidem na střechy.
Tygr domů pospíchá
do postele uléhá
na dobrou noc hubičku,
pak se tulí v klubíčku.
JAN VODŇANSKÝ

PŘEKVAPENÍ PRO PRVŇÁČKY

SPORT

Úvodní tenisový grandslam roku Australian Open by měl kvůli přísným opatřením proti
šíření koronaviru v zemi začít až 8. února, což je o tři týdny později, než byl původní plán.
Uvedl to šéf turnaje v Melbourne Craig Tiley v dopise hráčům, který dnes citovaly
australské deníky The Age a Sydney Morning Herald.
Pokud budou mít tenisté v izolaci negativní test na koronavirus, mohou během
karantény trénovat. Testováni budou během 14 dnů celkem pětkrát. Mimo hotelový
pokoj mohou denně strávit maximálně pět hodin.
www.sport.cz

Gymnastický kroužek paní
učitelky Galuškové

Advent ve školní družině
Den stromů ve školní družině
Pasování na čtenáře 😊

VTIPY
Přijde starý děda do pojišťovny, že by si rád uzavřel životní pojištění.
Pojišťovák: "Neblázněte dědo, kolik máte roků?"
"95, ale chci letět s otcem do zahraničí a to je dobré být pojištěný..."
"Cože? A kolik je otci?"
"Za měsíc mu bude 119."
"A co bude dělat v zahraničí?"
"Ale, chceme jít dědovi na svatbu..."
"Dědovi?! A kolik je proboha tomu?"
"Nedávno oslavoval 142..."
"A proč se chce v tomhle věku ženit?!"
"No však on nechce, ale rodiče ho donutili..."
Paní učitelka se ptá Pepíčka: "Pepíčku. co se stalo v první světové válce?"
"Nevím"
"A ve druhé?"
"Nevím"
"A ve třetí?"
"Nevím"
"Tak jdi domů a zeptej se maminky."
Pepíček se ptá maminky: "Mami co bylo v první větové válce?" "Padaly bomby."
"Co ve druhé světové válce?" "Ta potvora jedna Hitlerská."
"A co ve třetí?" "To dosud není dokázáno."
Pepíček přijde do školy učitelka se ho ptá: "Tak co, Pepíčku, co doma?" "Padaly bomby."
"A co maminka?" "Ta potvora jedna Hitlerská." "Pepíčku, jsi ty normální?" "To dosud není
dokázáno."
Přijde paní učitelka do třídy a ptá se: "Děti, kdo si myslí, že je hloupý, ať si stoupne."
Včichni sedí, jenom Pepíček se postaví.
Paní učitelka se ho ptá: "Pepíčku, ty si myslíš, že jsi hloupý?"
Pepíček: "To ne, ale je mi trapný vás nechat stát samotnou!"
HÁDANKA
Jedno vajíčko na tvrdo vaříme 10 minut, jak dlouho budeme vařit 6 vajíček?

odpověď: stále 10 minut

Kateřina Vávrová, 6. C
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