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MIMOŘÁDNÁ GRATULACE!!! 

Blahopřejeme čerstvé mamince – paní 

učitelce Šimíčkové - k narození syna 

Arturka a přejeme oběma mnoho 

zdraví! 

 

 

ÚVODNÍK  

 

Milí čtenáři, 

 

právě jste se začetli do letního 

vydání časopisu Sporťák, které je 

zároveň symbolickou tečkou za 

stávajícím, velmi neobvyklým 

školním rokem. V něm jsme se totiž 

utkali s několika vlnami covidové 

pandemie a překonali (snad se ctí) 

nástrahy vzdělávání na dálku.  

Přesto jsme se ale nakonec aspoň na 

pár týdnů mohli sejít zpátky 

v lavicích a užívat si výhod téměř 

běžného školního života. A teď už 

nás čekají prázdniny a s nimi 

spojené letní radovánky. 

 

Abychom vám čas dvouměsíčního 

volna alespoň trochu zpříjemnili, 

přinášíme trochu letního čtení, 

které je dílem vašich spolužáků: 

třeba rozhovor s panem učitelem 

Chvojkou, knižní tip, ale i něco k 

zamyšlení. 

 

A teď už nezbývá, než vám popřát 

krásné prázdniny!  

A těšíme se na vás zase na 

podzim…☺  

 
  



AKTUALITY 

 

Úspěch našich mladých atletů 
 
Mladší žáci z naší školy si přivezli medaile z 1. kola Krajského přeboru družstev, které 
proběhlo 9. června 2021 v Holešově.  
Hoši obsadili skvělé první místo, dívky skončily druhé.  
Super reprezentace, gratulujeme! 

 
V knihovně on-line 
 
Ani v době epidemických opatření jsme nezůstali ochuzeni o návštěvu zdejší 
knihovny, i když tentokrát jen prostřednictvím internetu. Virtuální beseda s 
Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana proběhla v několika třídách druhého stupně, 
buď na téma fantasy, nebo detektivní literatura. 
  
Měli jsme online besedu s knihovnicí o fantasy knihách. A co jsme se dozvěděli? 
Mezi známé fantasy autory patří například J. K. Rowlingová, která vydala úspěšnou 7dílnou 
sérii Harryho Pottera. Napsala také  divadelní scénář Prokleté dítě, Bajky Barda Beedleho nebo 
Fantastická zvířata. 
Zaujal nás i Chris Colfer, americký spisovatel a herec, který napsal úspěšnou sérii knížek Země 
příběhů, Příběh magie a Speciální průvodce země příběhů. 
K dalším známým autorům patří i J. R. R. Tolkien - autor knih Hobit a Pán prstenů, John 
Flanagan - napsal knižní sérii Hraničářův učeň nebo Rick Riordan, který stojí za knižní sérií 
Percy Jackson a bohové Olympu. 
Dále jsme se bavili o knížkách Letopisy Narnie, Alea dívka moře, Divočarka a Nikdyuš. 
Byla to docela  zábavné a poučné. 

 

Kamila Krejčiříková, Lucie Vaculíková a Kateřina Jarolímová, 7. C 

 

  



COVIDOVÉ VELIKONOCE 

Velikonoce jsou svátky církevní. Všichni křesťané si připomínají ukřižování Ježíše 
Krista.  
Účastní se mší, které se konají v kostelích.  
 
Nevěřící Velikonoce slaví spíše jako svátky jara. Těší se, že se příroda po zimě probudí 
a vyráží do přírody na túry, procházky či na kole. 
 
Děti, a hlavně kluci, si představují Velikonoce jako den, kdy se chodí na mrskút. Celý 
rok se na něj těší. Upletou pomlázku, ozdobí ji barevnými pentlemi a chodí vymrskat 
děvčata, aby neuschla, byla zdravá a rostla do krásy. Za to dostanou ozdobené 
vajíčko, nějakou korunu či sladkost. Dospělí chlapi spíše něco jiného.  
 
V každém případě jsme si letošní Velikonoce tradičně neužili. Překazila nám to 
pandemie koronaviru. Nemohli jsme se scházet, navštěvovat se ani jít do kostela. 
Snad jen ta příroda k nám byla přívětivější, ale bylo chladno s občasnými přeháňkami. 
 
Nezbývá nám tedy než věřit, že příští rok bude vše v normálu, nemoc porazíme a 
všichni si svátky jara užijeme po svém. 
 

Jakub Zemánek 
 

 

Na návštěvě v redakci 

Seznamte se s redaktorem Kubou! 

Jeden z našich nejpilnějších školních novinářů, 

který pro vás do každého čísla připravuje spoustu 

článků a zajímavostí.  

Kromě toho, že je to nadaný fotbalista, má i talent 

na psaní a humanitní vědy.  

Tímto bychom chtěli Kubu pochválit a poděkovat 

za práci, kterou odvádí pro školní časopis.  

 

Díky, Kubo, těšíme se na tvoje další příspěvky!  



TROCHA POEZIE O DŽUNGLI 

 

Džungle je tak veliká, skoro jako Afrika, 

je tam hodně rostlinek, stromů, listů, zvířátek. 

Šimpanzi skáčou po stromech, 

na zemi roste heboučký mech. 

Na mechu se plazí mlok, 

vedle skáče žabka - hop. 

Pod zemí spinká tarbík, 

takový malý chlapík. 

Hadi se tam pošťuchujou, 

za chvilku snad zkolabujou. 

Tak to je naše "Afrika", 

není až tak veliká. 

(Adéla Procházková, Karolína Suchánková) 

 

 
 

Džungle rozlehlé místo je, 

mnoho zvířat zde žije: 

divoká šelma na stromě, 

malá rosnička ve vodě. 

Ve svitu měsíce 

noční život probouzí se. 

Je tam sice nebezpečně, 

ale taky velmi pěkně. 

(Kamila Krejčiříková, Lucie Vaculíková) 



ROZHOVOR S UČITELEM 

 
Petr Chvojka 
 
Jaké povolání jste chtěl dělat jako dítě?  
Myslím, že jsem chtěl být pilot, ale toto 
povolání je pro mě zapovězené kvůli 
očním vadám. 
 
Jaký je váš nejoblíbenější sport? 
Asi bych měl říct fotbal, že? Nedokážu 
vybrat jeden sport… Kromě fotbalu rád 
cvičím v posilovně, běhám, jezdím na 
kole a hraju volejbal.  
 
Jakou zemi byste rád navštívil? A proč? 
Těším se o prázdninách do Rakouska 
na ferraty (zajištěné cesty v horách). 
Pokud by to mělo být místo, kde jsem ještě nebyl, tak bych to viděl na nějakou hezkou 
pláž v Karibiku.  
 
Jak byste se popsal třemi slovy? 
Spolehlivý, aktivní, tvrdohlavý. 
 
Co rád děláte ve volném čase? 
Kromě sportovních aktivit, které jsem 
uvedl v otázce na oblíbený sport, rád 
trávím čas s dcerou Viktorkou.  
 
Jak hodnotíte přístup žáků k online 
výuce? 
Většina žáků přistoupila k online výuce 
zodpovědně. Těm ostatním se jejich 
špatný přístup nejspíš v budoucnu vrátí.  
 

Děkuji za rozhovor ☺ 
 

 
Jakub Zemánek 

 
  



NĚCO Z 9. B 
 

„Člověk není stvořen pro porážku. Člověka je možno zničit, ale ne porazit.“  

Ernest Hemingway 

 

Úvaha Filipa Kaláče 

Je člověk stvořen pro porážku? Lze jej porazit? Jaký smysl má život? 
Žijeme jen pro to, abychom mohli zemřít? Tuto otázku si může položit 
každý, ale odpověď nezná nikdo. 
 
Výhry i prohry do života patří. V dnešní době je největším nebezpečím 
pro člověka sám člověk. Člověk je podle mne stvořen pro boj. Ať už 
jakýkoliv, ale určitě je. V současnosti ale lidé přestávají bojovat. Jak tedy 
může být výhra nebo prohra, když není zápas? V minulosti lidé museli 
bojovat za obživu, peníze, živobytí... Nechci říkat, že tomu tak dnes není, 
ale hodně věcí je jednodušších. To se i přenáší do dalších věcí. Člověk si 
raději než těžký boj za dobrou a správnou věc vybere to, co je jednoduché, 
snadné, ale ne vždy správné. 
 
Každý člověk má hranice svých možností. Každý je však může pokořit, 
předčit nebo přejít. Život se nedá žít jen v komfortní zóně. Pořád je 
potřeba se za něčím hnát. To však taky něco stojí. Úsilí, čas, peníze, ale 
nikdy by to nemělo stát zdraví.  
 
Zápas však nikdy nelze vyhrát bez motivace, bez touhy. Touha vítězit je 
důležitá. Možná i nejdůležitější, ať už ve sportu nebo v normálním životě. 
Kdo má nějaký cíl nebo nějakou touhu za něčím jít, či nad něčím zvítězit, 
je vždy ta šance větší. Naděje přece existuje vždy!  
 
Co je tedy víc? Prohra nebo výhra? Prohra s dobrým pocitem nebo výhra 
se špatným? Pocit! Pocit z výhry. Pocit ze života. Porazit se můžeme jen 
sami a vyhrát taky jen sami. Je to na každém z nás. Jaké si to uděláme, 
takové to máme. Já se tím řídím a snažím se vždy mít dobrý pocit                    
z každého boje. A případný úspěch je už jen odměna. 
  



RECENZE NA KNIHU  

 

Román od spisovatelky C. J. Tudor, 
vydán v roce 2019. 

Kniha vypráví příběh o muži jménem 
Joe, který se po několika letech vrací 
nuceně do svého rodného města 
Arnhill. Dostal totiž tajemný vzkaz od 
neznámé osoby, ve kterém mu píše, že 
ví, co se stalo jeho mladší sestře Annie 
a že se to děje znovu. 

Spisovatelka zajisté umí odvyprávět 
příběh pomalu až do děsivých detailů, 
které vám naženou husí kůži. První 
stránky knihy jsou extrémně napínavé 
a prolog tě jako čtenáře úplně pohltí a 
donutí tě nepoložit knihu do té doby, 
dokud nerozuzlíš zápletku.  

Postavy jsou skvěle vykreslené a 
dostaneš pocit, jako bys je znal roky a 
že víš,  co od nich očekávat. Joa si díky 

jeho smyslu pro humor buď můžete zamilovat, anebo po odhalení  jeho životního 
příběhu ho rovnou brát za antihrdinu. Spisovatelka rozebírá i věci jako šikanu, 
sebevraždu a trauma, které se s Joem táhnou celý život a můžeme vidět, jak se to na 
něm podepsalo. 

Nadpřirozené prvky v téhle knize jsou jak k dobru, tak i k horšímu - to že jednou 
Joeho v noci překvapí Anniina panenka, která se sama přesune z pokoje do 
obýváku,  vás sice může vystrašit, ale do konce knihy nám není řečeno, proč se tak 
stalo nebo kdo to udělal.  

Až na konec  ochuzený o detaily, které byly jinak v celém příběhu naprosto skvělé,  a 
pár nelogických věcí  je kniha výborná. Doporučila bych ji těm, kdo mají rádi thrillery 
smíchané s trochou hororu. Je tu spousta důležitých problémů, které jsou na konci 
knihy vyřešeny, ale jsou tu i takové,  na které nenajdeme odpověď a musíme si na ně 
podle naší fantazie odpovědět sami.  Přesto má  vynikající atmosféru  a celkově 
originální příběh. 

Vanessa Pešlová, 7. C 

 

  



POP-ARTOVÉ UMĚNÍ 9. C 

 

 

Jana Horáková 

 

Jakub Panák 

 

Vendula Kolajová 
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ÚVODNÍK  

 

Naši milí čtenáři, kamarádi! 

 

Přinášíme vám letní vydání časopisu 

Sporťáček, které vám určitě přijde 

vhod i o blížících se letních 

prázdninách. A co vás v něm 

tentokrát čeká? 

 

Dozvíte se, jak se děti ze školní 

družiny vydaly na cestu kolem světa 

a co se dá udělat pro ochranu přírody 

na naší planetě, můžete vyřešit 

osmisměrku, nakreslit obrázek nebo 

si něco zajímavého přečíst. 

 

A na závěr ještě přání od naší 

redakce:  

 

UŽIJTE SI KRÁSNÉ PRÁZDNINY!  

 

A na podzim se na vás zase 

těšíme…☺ 

 



CO JE NOVÉHO VE ŠKOLE? 
 

Cesta kolem světa 
 
V měsíci květnu se ve školní družině cestovalo kolem světa.  
Děti se seznamovaly s obyvateli všech světadílů a poznávaly i tamní zvířata a 
zajímavosti. Nechybělo ani výtvarné ztvárnění zvířatek, hledání na globusu a 
listování v encyklopediích a atlasech. 
 

 
 

 
  



OSMISMĚRKA 

  

 

 

 

 



NAŠE PLANETA 



 

DOKÁŽEŠ NAMALOVAT? 

 

Nech se volně inspirovat kresbami tvých starších spolužaček a zkus nakreslit 

podobné obrázky. Pokud máš však své vlastní fantazie dostatek, neváhej a 

namaluj něco podle sebe. Svůj výtvor můžeš ukázat i ostatním ve škole! ☺  

 

Obrázky Marie Jahodové, 7. C 

 

 

  



 
 

Obrázek Nely Mikyskové, 7. C 

 

 

Obrázek Simony Potykové, 6. B 

 
 

 

Co hezkého namaluješ dneska ty? 



ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ 



JEŠTĚ NEŽ ZAZVONÍ! 

 



 


