
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPORTOVNÍ 

Čtvrtletník – jarní číslo 2021 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



OBSAH 

 

1. Úvodník 

2. Nominace 2020 

3. Aktuality 

4. Distanční výuka očima Kuby 

Zemánka 

5. Co nám covid vzal a dal? 

6. Čtenářský koutek 

7. Sportovní okýnko 

8. Funpage! 

9. Výtvarná soutěž 

 

 

Redakce školního časopisu:  

BROSTÍK Jakub, 6. C 

BRUŠTÍK Alex, 7.A 

VÁVROVÁ Kateřina, 6. C 

VINICKÁ Kristýna, 6. C 

ZEMÁNEK Jakub, 7.A 

 

Mgr. DIATKA Aleš 

Mgr. MIKULOVÁ Kateřina 

 

a další přispěvatelé… 

ÚVODNÍK 
 
Milí čtenáři školního časopisu,  

 

překulilo se nám další čtvrtletí, což je 

čas pro naši redakci a další číslo 

školního časopisu.  

I když se ještě stále nemůžeme vidět 

tváří v tvář a zasednout do lavic, lítat 

v tělocvičně a vykládat na chodbách, 

děje se toho kol a kolem spousta!  

PES může štěkat, přikládat nám více a 

více nezbytných opatření, avšak na 

pozitivní náladě a dobrého čtení nám 

ubrat nemůže 😊 Tak pojďme na to! 

Naše redakce pro vás připravila 

souhrn toho nejzajímavějšího, co se za 

poslední tři měsíce událo, 

zorganizovala velmi úspěšnou 

výtvarnou soutěž, napsala pro vás 

povídky, připravila zábavné 

křížovky, vtipy, doplňovačky i nějaké 

to sportovní okénko.  

 

Za celou redakci vám všem přejeme 

spoustu sil, nadhledu a dobré nálady 

při zvládnutí dalších pandemických 

týdnů. 

 

Užijte si Velikonoce plnými doušky a 

ochutnejte všechny příchutě jara 😊. 

Vaše redakce 

 



NAŠE HVĚZDY ZE SPORTOVKY ZÁŘÍ V NOMINACI 2020 

 

GRATULUJEME A DRŽÍME PALCE NA ÚSPĚŠNÉ UMÍSTĚNÍ 😊 



AKTUALITY Z DRUHÉHO STUPNĚ 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 

Ve středu 17. února se konalo okresní kolo v zeměpisné olympiádě. Letošní ročník 

byl netradičně online formou, ale i naši žáci ze ZŠ Sportovní si v jednotlivých 

kategoriích s tímto pro ně novým prostředím poradili a reprezentaci zvládli. 

Zúčastněným gratulujeme, obzvláště pak Tomáši Múčkovi, který postupuje do 

krajského kola!!! 

 

KATEGORIE „A“ 
(6.ročník) 

David Špatný – 9.místo 
Michal Sladký – 15.místo 

 

KATEGORIE „B“ 
(7.ročník) 

Tomáš Múčka - 3. místo 
Klára Vrbová - 6. místo 

 

KATEGORIE „C“ (8. a 
9.ročník) 

Lukáš Machala – 4.místo 
Filip Kaláč – 14.místo 
Berenika Faltová – 
17.místo 

 

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE 

Ve čtvrtek 18. 2. 2021proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce pro 6. – 9. 

ročník. Na rozdíl od předešlých let si žáci i učitelé poprvé vyzkoušeli průběh online, 

s čímž se úspěšně poprali. Vysoká účast znamenala i silnou konkurenci. Jako vždy 

se soutěžilo ve dvou kategoriích. 

Účastníci prošli několika koly. Museli se zorientovat v anglickém textu a splnit 

k němu náročné úkoly v daném časovém limitu. Následoval popis obrázků a vlastní 

komunikace na určené téma. Obzvlášť se cenila bezprostřednost a pohotovost 

reagovat na otázky zkoušejících. Všichni účastníci prokázali výborné znalosti a 

vybrat mezi nimi bylo těžké. Těm, kteří se neumístili na stupních vítězů, patří přesto 

velké uznání. 

 

Mladší kategorie – 6. a 7. ročník 

1. Vávrová Kateřina 

2. Barák Jiří 

3. Červinková Tereza a Šustková Veronika 



Starší kategorie – 8. a 9. ročník 

1. Ondříšek Kryštof 

2. Bugajová Denisa, Šípek Štěpán a Ressler Jan 

3. Vašinová Jolana a Kolařík Jan 

 

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 

V úterý 26. 1. 2021 proběhlo okresní kolo OČJ,které organizuje pravidelně ZŠ 

Sportovní.Okresní kolo proběhlo z epidemiologických důvodů distanční formou a 

zapojilo se do něho celkem 20 škol.Naši školu reprezentovala Jolana Vašinová z 9. 

C,podařilo se jí získat nejvíce bodů, zvítězit a postoupit do krajského kola. 

 

HERCI ZE SLOVÁCKÉHO DIVADLA V HODINÁCH ČJ 

Netradiční výuku si letos v lednu zkusili žáci 7.A a 9.B, kteří v hodině jazyka 

českého přivítali herce ze Slováckého divadla. Ti v rámci projektu Herec do každé 

hodiny uskutečnili besedu na vybrané téma a tím žáky obohatili o poutavá témata 

,,ze zákulisí divadelního umění“. 

Sedmáci si popovídali s herečkou Terezou Novotnou a dramaturgyní Markétou 

Špetíkovou o chystaném představení Lichožrouti. Dověděli se, jak se převádí kniha 

do divadelního představení, jak se chystají masky, jak herci zkouší nebo co je 

prioritou pro toto představení, proč si jej vybrali. Markéta Polanská si dokonce 

zkusila přečíst scénář s paní Novotnou, což byla hezká tečka za příjemně strávenou 

online hodinou. 

Zato pan Josef Kubáník si pro deváťáky připravil zcela jiné téma a rozvířil debatu 

o práci tiskového mluvčího, sociálních sítích a PR divadla. Zvídaví žáci se tak 

seznámili s tím, jak funguje mediální svět ,,z druhé strany“, jaké texty jsou vhodné 

pro noviny, rádia či televize nebo kolik práce stojí za tím, aby divadlo a herci byli 

vidět a slyšet. Deváťáci vyčerpali téměř všechen čas, který měli k dispozici, svými 

dotazy a bystrými komentáři. Dali tak najevo, že je téma zaujalo a mají zájem o to, 

co se děje kolem nich. 



DISTANČNÍ VÝUKA OČIMA REDAKTORA KUBY 
 
         Na Sportovce jsem dva roky a takovou zvláštní dobu jsem ještě nezažil a 

myslím, že vy taky ne. 

         Doba koronavirová nás všechny překvapivě zasáhla, a tak jsme se ze dne na 

den ocitli doma na distanční výuce. Museli jsme si nainstalovat aplikace, 

zapamatovat si přihlašovací údaje, naučit se lépe s pracovat s počítačem. Ale to byl 

jenom začátek. Myslel jsem si, že to bude jen na krátkou chvíli, ale s malými 

přestávkami jsme doma už skoro rok. 

         Aplikace Google Classroom mi vyhovuje, protože je velmi přehledná, lehce 

přístupná, ale je to i díky skvělým učitelům. Myslím, že i učitelé toho mají mnohem 

více na práci s přípravou na danou hodinu. Musí provést celou řadu kontrol úkolů 

a popřípadě odpovědět na spoustu otázek od žáků nebo rodičů.  Jediné, co mi moc 

nevyhovuje, je psaní testů – je velmi málo času na zodpovězení dané otázky (hlavně 

aplikace Quizizz).   

         I když je to velmi náročné, tak nám nezbývá nic jiného než vydržet, až 

epidemie ustoupí a my se všichni uvidíme ve školních lavicích.  

 
Jakub Zemánek, 7.A 

Vykresli si svoji mandalu:  



CO NÁM COVID VZAL A DAL? 
 

Kačka Vávrová ze 6. C hledá odpovědi na otázky, které nám každý den covid 
pokládá: 

 
 
 

 

 

 

  

Počítačovou gramotnost. Motivaci učit se a "neflákat" to. 

Možnost vstávat trochu později. Možnost být s přáteli. 

Pár kil navíc. Jít na koupaliště nebo třeba do fitka. 

Víc času s rodinou. Nervy. 

 

Šanci zkouknout všechny vysněné filmy. Sportovní aktivity. 

Lenost. Víc času pro sebe. 

Možnost normálně dýchat. (rouška). Možnost normálně se učit. 

Možnost rozvrhnout si školní úkoly     
podle svého času. 

 



ČTENÁŘSKÝ KOUTEK 

 

MEDAILONEK DIMENZE MIRIIA 

    Zazvonil zvonek a další školní den začal naprosto klasicky. První stupeň seděl 

vzorně v lavicích, 6. třídy dobíhaly na poslední chvíli na hodiny; sedmičky, osmičky 

a devítky se vsázely, kdo vypije víc učitelovy Cocacoly.  Pro dva žáky druhého 

stupně byl tento den víc speciální, než by si mohli představit. Všichni si mysleli, že 

budou jen venku, protože škola vytvořila akci "Zdravý den v přírodě".  Takže se po 

první hodině vysvětlování, jak to bude probíhat, rozptýlili po parku před školou. 

Měli vytvořit skupinky, čehož se přirozeně chopily, kdo jiný než různé party.  

    Jeden žák 6.C, Eddie, tak trochu šprt, se najednou srazil s tím, s kým by se chtěl 

srazit ze všech nejméně. Darren.  Je v 7.B a je to takový ten "drsňák" a "rebel". A 

nesnáší šprty. ,,A-ahoj Darrene, promiň. Nechtěl jsem tě srazit," řekl Eddie, zatímco 

si sbíral brýle ze země. ,,Jistěže nechtěl, ale stejně jsi to udělal!" odpověděl Darren, 

mírně rozzlobený, že ho srazil takový šprt. Chvíli se na sebe jen dívali a čekali, jestli 

ten druhý něco řekne. Po chvíli se jejich zrak stočil k něčemu blýskavému u kmene 

mohutného Jírovce, ze kterého zrovna spadl jeden zralý kaštan a pár listů. Vždyť 

byl podzim. Oba dva to „blýskavé něco“ zaujalo. A šli se podívat blíž. Když se 

dostatečně přiblížili, zjistili, že je to medailonek. ,,Jen nějaký divný přívěšek," 

utrousil Darren a už se otáčel k odchodu. Eddieho ale otevírací medailonek zaujal 

trochu víc a chtěl si ho prohlédnout zblízka a najednou uviděl něco, čeho si před 

tím nevšiml a docela dost se lekl. ,,Darrene! Podívej co tam je," křičel pořad dokola 

Eddie a přitom couval dál od kmene stromu. Darren se tedy neochotně podíval, co 

to tam je, a vykulil oči. ,,To-to to je víla, Darrene?" zeptal se nevěřícně Eddie. ,,Co já 

vím?!“ zaváhal Darren. ,,Ale vypadá to tak," dodal. Zhodnotili, že jim asi nemůže 

nic udělat a ještě je zraněná, tak se na ni šli podívat.  

      Víla se na ně smutně podívala a řekla: ,,Jsem ráda, že vidíte náš medailonek, naše 

dimenze má naději." ,,Cože?",,Já to nechápu!" ozývalo ze z jejich úst. Víla 

pokračovala: ,,Milí vyvolení, já jsem víla Appollonia z dimenze Miriia. Napadli nás 

obrovští zlí skřeti z dimenze Bogu. Naše proroctví znělo: "Vydejte se na planetu 



Zemi v dimenzi Mléčné dráhy a těch pár, co uvidí náš klenot, jsou vyvolení a 

zároveň jedinou a poslední nadějí Miriie. Musíte najít rozbité kousky Plochého 

diamantu, zasadit jej do tohoto medailonku, donést jej do naší zničené dimenze, dát 

jej do Bílé svatyně a zachránit nás tak. Medailonek vám umožní cestovat dimenzemi 

a mluvit různými řečmi. Pamatujte ale, že musíte spolupracovat, jinak naše dimenze 

nemá šanci, spoléháme na vás." A s těmito slovy víla Appollonia zemřela. A tak 

Darren a Eddie vzali do rukou medailonek dimenze Miriia a společně řekli: ,,Vem 

nás do Diamantové dimenze!" Medailonek jim říkal, že tam jeden střípek Plochého 

diamantu je.  

Clarissa tušila, že najít střípky Plochého diamantu nebude snadné, ale stejně to musí 

pro sousední dimenzi udělat. Jako první ji napadla Diamantová dimenze: Plochý 

diamant, Diamantová dimenze, je to docela jasné. Pomocí svého portálu se tam 

dostala, byla tu poprvé a čekala, že toho tu bude moc, ale skutečnost ji šokovala. 

Dimenze měla 6 planet, každá planeta byla zaplněna miliardami různých 

drahokamů, přičemž různé kousky létaly i v meziprostoru. Bylo to neuvěřitelné a 

už to skoro chtěla vzdát. Se svými tryskovými botami dorazila na nejbližší planetu 

a hledala její obyvatele. Naštěstí je našla, Drahokamový lid. Přepnula si řeční 

naslouchátko na Diamantovou řeč a zeptala se, jestli jí dokáží pomoct. ,,Rádi 

bychom ti pomohli, vesmírná elfko, ale bohužel. Nemůžeme. Musíš si asi pomoct 

sama." Clarissa nebyla moc potěšená, ale slíbila to, slíbila, že zachrání své přátele. 

,,Děkuji za informace, bylo mi potěšením, ale musím začít hledat."  V té chvíli 

nevěděla, že do této dimenze přišli dva pozemšťané za stejným účelem. Najít 

Plochý diamant. 

... pokračování příště ... 

KATEŘINA VÁVROVÁ, 6. C 

  



SPORTOVNÍ OKÝNKO 

Dne 11. 2. 2021 se uskutečnil několikrát odložený lyžařský závod Super G v Itálii. 

Česká obojživelnice Ester Ledecká skončila na 4. místě o pouhých šest setin 

sekundy. 

Gratulujeme!  

 

Dne 12. 2. 2021 se i přes nepříznivé počasí uskutečnil zápas mezi týmy 1.FCS a FK 

Teplice. Zápas skončil lépe pro domácí tým Slovácka, když se trefil do sítě hostů v 

páté minutě Jan Kalabiška a po 84 minutách Václav Jurečka. Hoši, jen tak dál! 

 

Dne 23. 2. 2021 se český reprezentant ve volném potápění David Vencl postaral o 

zápis v Guinessově knize rekordů v plavání pod ledem. Na Teplicku v zatopeném 

lomu uplaval 80 metrů za 1 minutu a 35 sekund, a to bez neoprenu, čepice, a ještě 

měl na sobě závaží. Dosavadním rekordmanem byl dánský Stig Severinsen, který v 

roce 2013 uplaval 76,2 m.  

 

Česká tenisová jednička Jiří Veselý vstoupil do turnaje ve francouzském 

Montpellier jasnou výhrou nad švédskou tenisovou jedničkou Ymerem dvakrát 6:1. 

O postup do čtvrtfinále si zahraje proti německému kvalifikantovi Peteru 

Gojowczykovi. 

 

JAKUB ZEMÁNEK, 7.A 

  



FUN PAGE 

Policajt hází do kopřiv papíry. 

Přijde k němu druhý a říká:  

„Proč házíš ty papíry do kopřiv?“  

„To víš, velitel mi nařídil, abych ty tajné dokumenty spálil.“ 

 

Víte, proč nikdo nedokáže obelhat lorda Voldemorta?  

Nejde ho vodit za nos. 

 

Ptá se voják druhého: „Hele, já to nechápu.“ „Co?“ „No, že každá země má 

ministerstvo obrany.“ „Co na tom nechápeš?“ „Že nikdo nemá ministerstvo 

útoku!“ 

 

Chuck Norris zabloudil v lese. Ten les už nikdy nikdo neviděl. 

 

Pán v letadle sedí vedle mimina, které pláče.  

Pán: „Prosím, můžete mě přesadit?“  

Letuška: „Pane, to nejde, když je to dítě vaše. 

 

Cestovatel v čase se objeví v roce 2019 a baví se s mužem: 

Muž: „Noooo...a jaký bude rok 2020? Bude aspoň trochu pozitivní?“ 

Cestovatel: „Jojo...“ 

JAKUB BROSTÍK, 6.C  

  



 

 

Soutěže se zúčastnilo na 50 vašich výtvorů, bylo skutečně velmi těžké rozhodnout, 

které se nakonec poperou o první příčky. Máme ve škole úžasné talenty a chtěli 

bychom všem účastníkům moc poděkovat a popřát mnoho tvořivých nápadů.  

Výherci budou odměněni věcnými cenami po návratu do školy 😊 

POROTA: redakce školního časopisu, odborný poradce paní učitelka Eva Horáková 

1. Růžička Vojtěch 6. B, Horáková Jana 9. C 

 

 

 

 

 

 

2. Ovesná Klára 7. C, Taftová Zoe 8. A 

 

 

 

 

 



3. Šuranská Emma 8. A 
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ÚVODNÍK 

Ahoj milí čtenáři, kamarádi! 

Tři měsíce uplynuly jako voda a my se 

k vám opět vracíme se zbrusu novým 

číslem časopisu pro mladší školačky a 

školáky - Sporťáček. A co na vás 

tentokrát čeká? Máte se na co těšit... 

Naše redakce ani tentokrát nelenila a 

připravila pro vás stránku plnou 

zajímavých novinek, na své si určitě 

přijdou milovníci vtipů nebo 

křížovek. Můžete si dokonce zahrát na 

spisovatele a dokončit povídání o 

velikonočním vajíčku. A závěr patří 

rozloučení s PANÍ ZIMOU - redakce 

vyhodnotila úspěšnou výtvarnou 

soutěž a přináší vám ty nejpovedenější 

obrázky a fotografie.                                      

A pokud právě nebudete číst náš 

časopis, užívejte si krásné velikonoční 

svátky plné radosti a veselí, využijte 

hezkého počasí k procházkám v 

probouzející se přírodě a odpočívejte. 

KONEČNĚ PŘIŠLO JARO! 

   Vaše redakce 😊 

   



AKTUALITY Z PRVNÍHO STUPNĚ 

 

SOUTĚŽ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Když jsme na začátku února dostali do školní družiny nové deskové hry, vůbec 

jsme netušili, že se nám podaří získat dárek od jedné z nich. Při prozkoumávání 

nové hry Kvídův obchod jsme našli u herního plánu kartičku. Stálo tam, že v plánu 

máme nalézt chybějící písmenko. 

Po chvilce hledání jsme nalezli chybějící písmeno S. Úkol zněl jasně: „Nakreslit 

chybějící písmeno, které chobotnice Kvído svírá ve svých chapadlech".  

A tak jsme se pustili do díla a máme velkou radost, že nám přišly dárky, za které 

moc děkujeme. 

 

FAŠANK! 

Masky, zabíjačka, veselice, koblihy. I to je měsíc únor a s ním spojené fašankové 

veselí. 

V naší školní družině jsme si takový malý fašank s obchůzkou školy udělali také. 

Každý si přinesl svůj kostým a poté jsme se společně s naší říkankou vydali po 

škole. 

Bylo to super! 

 

BRZY UVÍTÁME NOVÉ PRVŇÁČKY 

Zápis k povinné školní docházce se uskuteční ve čtvrtek 8. 4. a v pátek 9. 4. 2021 od 

14:00 do 17:00 hodin v budově pro 1. stupeň naší ZŠ. Dítě se k zápisu dostaví 

v doprovodu alespoň jednoho zákonného zástupce, který se prokáže občanským 

průkazem. Je nutné přinést s sebou rodný list dítěte. Přímo u zápisu je možnost 

konzultace školní zralosti a připravenosti se školní psycholožkou.  

 

  



POVÍDKA K DOKONČENÍ 

VELIKONOCE 

Anička se tak těšila na Velikonoce. Těšila se, že konečně bude malovat vajíčka 

a jíst čokoládu v neomezeném množství. Těšila se tak moc, že maminku přemluvila, 

aby se vajíčka barvila mnohem dřív.  

 ,,Mami, mami! Teď červenou, prosím!" ozývalo se celým domem i zahradou. 

Aničce zbývalo poslední vajíčko a rozhodla se, že to bude přímo mistrovské dílo.  

Po namalování posledního vajíčka musela jít Anička spát, vždyť už byl večer. 

Ani se nenadála a už byly Velikonoce, ale co se nestalo! Probudila se a její červené 

vajíčko se pohybovalo! Najednou se vajíčko otočilo a.................................. 

Vyprávěj, jak to s vajíčkem bylo dál. 

KATEŘINA VÁVROVÁ, 6.C 

  



KŘÍŽOVKA PRO VŠECHNY 

 

 

JAKUB ZEMÁNEK, 7.A 

  



STRAŠIDÝLKO KAČKY ONDRŮŠKOVÉ ZE 3.B 

  



ČTENÍ PLNÉ VTIPŮ 

„Tak jste se dověděli, že se těleso při zahřívání roztahuje a při ochlazení stahuje. 

Uveďte nějaký příklad." Hlásí se Borisek: „Prosím, prázdniny. Letní jsou  dva 

měsíce a zimní jenom týden." 

 

Liborku, probuď se, ptáčkové už dávno vstali. To věřím, ti nemusí do školy. 

Kdybych já mohl celý den lítat po venku, také by se mi chtělo vstávat. 

 

Žáci jsou na školním výletě, který je zakončen seskokem padákem. Školáci 

postupně vyskakují. Zatáhnou za šňůrku od batohu a rozevře se jim padák. Když 

dojde řada na Tomáška, ten vyskočí, zatáhne za šňůrku a vysypou se mu z batohu 

řízky. Zatáhne tedy za druhou šňůrku od záložního padáku a zase vyletí z batohu 

další řízky. Tomáškovi v tu chvíli zazvoní telefon a maminka mu povídá: "Tomášku, 

připravila jsem ti překvapení. Z batohu jsem ti vyndala zmačkané prádlo a dala 

jsem ti tam ke svačině řízky." 

 

„Tati, já nechci do školy.“ 

„A proč ne, synu?” 

„Před týdnem na naší školní farmě umřelo několik kuřat a měli jsme kuřecí polévku. 

Předevčírem umřelo prase a byly řízky.” 

„To ale nic nevysvětluje.” 

„No on nám včera umřel fyzikář.” 

 

Kateřina Vávrová, 6.C 

  



VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

VYHLÁŠENÍ 
Výtvarná soutěž hlásí velký úspěch nejen v počtu uchazečů, ale také překrásných 

výtvorů, které jste vy, žáčci a žákyňky, vytvořili. Bylo nesmírně těžké rozhodnout, 

kdo z vás se stane vítězem a obsadí tak první příčky pomyslné ,,bedny“.  

Chtěli bychom všem poděkovat za snahu, odvahu a nadšení se soutěže zúčastnit. 

Protože jsme tak mohli nahlédnout na talenty, které se ukrývají v našich školních 

lavicích. Jak již však sportovní hantýrka říká, vítězit mohou jen ti nejlepší, kterým 

moc a moc gratulujeme!  

Výherci budou odměněni věcnými cenami po návratu do školy 😊 

POROTA: redakce školního časopisu, odborný poradce paní učitelka Eva Horáková 

 

KATEGORIE 1. – 3. TŘÍDA 

 

 

1. Šuráňová Gabriela 3. B 

 

 

 

 

 

 

2. Pagáčová Dorota 1. B 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Tonnerová Jana 3. A, Jamná Aneta 1. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIE 3. – 5. TŘÍDA 

1. Tonnerová Eva 5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mikulčíková Ella 4. A, Veselý Vilém 5. C 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Valentová Viktorie 4. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -  

VELIKONOČNÍ POHLEDNICE 

Udělej někomu radost a pošli velikonoční pozdrav poštou!  

Vyplň adresu, napiš hezký vzkaz a z druhé strany nakresli vlastní obrázek.  


