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Ahoj přátelé, 

je konec školního roku. 

Deváťáci odcházejí. 

Je tady nová nastupující redakce. 

Přichází s čerstvou 

anketou a do budoucna s novými nápady! 

PŘÍJEMNÉ ČTENÍ A KRÁSNÉ PRÁZDNINY! 

 

Za novou redakci: 

Károlína Vaľková, 

 Rózálie Kosinková,  

Julie Michálková 

 ze 7. A  

 

SPORTOVKA V ITÁLII 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahoj - Ciao (čao) 

 

Dobrý den - 

Buongiorno 

(bondžorno) 

 

Dobrý večer - Buona 

sera 

 

Dobrou noc - 

Buonanotte 

 

Na shledanou - 

Arrivederci 

(arivederči) 

 

Na shledanou - 

ArrivederLa (při 

vykání) 

 

Uvidíme se brzy - A 

presto 

 

Děkuji - Grazie 

 

Prosím - Prego ( 

pokud něco dávám) 

per favore (pokud 

něco žádám) 

 

Ano - Si 

 

Ne - No 

 

Jak se máš - Come 

stai? 

 

Dobře a ty - Bene e 

tu? 

 

Špatně - Male 

 

Není to špatné - Non 

c'è male 

 

Jde to - Cosi cosi. 

 

Jak se jmenuješ - 

Come ti chiami? ( 

come ti kiami) 

 

Jmenuji se Martina - 

Mi chiamo Martina 

(mi kjamo Martyna) 

 

Těší mě - Piacere 

(piačere) 

 

Odkud jsi - Di dove 

sei? 

 

Jsem z České 

republiky - Sono dalla 

Repubblica Ceca 

 

Jsem z Prahy - Sono 

da Praga 

 

Líbí se ti Praha - Ti 

piace Praga? 

 

Dobrou chuť - Buon 

apetito 

 

Sladké sny - Sogni 

d´oro (soni doro) 

 

Muž - L´uomo (m) 

 

Žena - la donna 

 

Toto - questo (kvesto) 

 

Tato - questa 

 

Kde - dove 

 

Dům - la casa 

 

Auto - la macchina 

(mákina) 

 

Noc - la notte 

 

Den - Il giorno 

(džorno) 

 

Ráno - la mattina 

 

Odpoledne - il 

pomeriggio 

(pomeridžo) 

 

Večer - la sera 

 

Noc - la notte 

 

Benvenuti - Vítejte 

 

Česká republika - La 

Repubblica Ceca (la 

republika čeka) 

 

Italie - Italia 

 

Student - lo studente 

 

Kolik je ti let? - 

Quanti anni hai? 



 

ITALIA – GARGANO 
Skupina 34 žáků a tří učitelů naší školy navštívila ve dnech 9. – 18. června 2017 

tento nádherný poloostrov v jihovýchodní Itálii.

G  

 

 

Gargano je poloostrov v Jaderském moři, který je 

součástí italského kraje Apulie. 

Pro svoji polohu bývá označován jako „ostruha italské 

boty“. 



Jak nám bylo na Garganu 

 

Pátek 9. 6. 2017 – je 14. 00 a čeká nás předlouhá cesta dvoupatrovým 

autobusem, ale těšíme se. 

Ty brďo, subtropy! 

 

Sobota – v noci jsme toho moc nenaspali, není to ono, když nemůžeme 

natáhnout nohy… promítnou nám pár filmů, ať cesta trošku rychleji 

uteče. V šest ráno opouštíme autobus a v římském metu překvapeně 

hledíme na lidi různých barev pleti. Vystupujeme na stanici 

OTTAVIAMO – San Pietro a za malou chvíli procházíme bránou na 

svatou půdu  



Vatikánu. 

  

Chrám svatého Petra je postaven na místě, kde byl ukřižován 

nejmoudřejší z Kristových apoštolů. 

Zůstáváme v úžasu nad krásou, okázalostí a elegancí jednoho 

z nejkrásnějších chrámů světa – Baziliky Svatého Petra. Následuje 

osmihodinová prohlídka Říma s průvodkyní se zastávkami u 

nejproslulejších míst, a to: Andělský hrad, Pantheon, Fontána Di Trevi, 

Španělské schody, Benátské náměstí, Forum Romanum, Koloseum.  

 



Přestože jsme viděli spoustu kouzelných míst, musíme zkonstatovat, 

že přístup paní průvodkyně k nám měl značné nedostatky. Utahaní se 

opět přepravíme metrem po zastávku ANAGNINA, kde čeká náš 

autobus a dál na jih. 

Do kempu městečka MATTINATA přijíždíme, když se stmívá. Dobře 

padne teplá večeře s polévkou, ubytujeme se v pěkných apartmánech, 

úplně blízko pláže a hurá do moře. 

Ve vodě se odráží svit měsíce, světla z nedalekého přístavu a moře voní 

solí a rybinou… 

Spíme v tu noc jak miminka. 

Ráno se rozhlížíme po okolní přírodě značně odlišně od té naší – všude 

v sadech za plotem kempu rostou fíkovníky, olivovníky, citrusy, 

v kempu palmy, po zelené trávě ani stopy, půda je vyprahlá a slunce 

smaží od božího rána. 

 Začínáme intenzivní rozcvičkou – pan animátor je sympatický a 

šikovný. Pak snídaně na velké terase – na bufetovém stole jsou kávy, 

čaje, džus, máslo, med, džemy, sýr, šunka a jiné, trochu ovocného 

salátu.  

Horko se dá vydržet, jen pokud naskáčeme do moře. Máme lehátka a 

slunečníky, takže se nespálíme. Oběd je lehký, pak povinná siesta, ale 

naše šesťačky – „andělské tvářičky“- intenzivně ječí silným 

ultrazvukem. Pak opět pláž, v podvečer míčové hry na kempovém hřišti 

a povinná hodina zumby. Nejen holky se vrtí v latinskoamerických 

rytmech, je to celkem legrace. Ranní rozcvička a zumba jsou každý den. 

Asi třetí den nás pan zumbový učitel vytáhne na turistiku na blízkou 

horu MONTE SARACENO , není to malý kopec, ale ty pohledy téměř 

jako z letadla a krásné fotografie za  to stojí.  

Další večer je výlet, tentokrát s milou průvodkyní do historického 

města MANFREDONIE. Stmívá se, ale město Páně ožívá, pofukuje 

příjemný mořský vánek a mladé italské matky vyráží na procházku se 



svými ratolestmi. Ochutnáme zmrzku a hodně pozdě v noci se vracíme 

do kempu.  

 Další večer je diskotéka v kempu, hrají nám na přání. Takže volíme 

„MAŠINKU“ a obtancujeme místní klienty.  

Následující den proběhne podle standartního programu, některé děti 

jedou s doprovodem dospělých na další výlet, který si připlatili – výlet 

lodí do mořských jeskyň s ochutnávkou italských dobrot. Večer je 

fotbalový turnaj našich kluků proti českým středoškolákům – 

vyhráváme! Ti jsou fajn, nezlobí se, vyjadřují našim klukům obdiv. 

Zato naše „andělské tvářičky“ celý den zlobily, ječely, hádaly se, 

pomlouvaly a žalovaly, a tak jim učitelé vymysleli 7 speciálních 

sportovních disciplín v moři. Utahané holčičky pak už nezlobí. 

Musíme pochválit starší žáky, až na malou výjimku se chovají nad 

očekávání slušně, asi samým štěstím, že nemusí sedět ve škole. 

Ve čtvrtek ještě před rozcvičkou si někteří z nás znovu vyběhnou na 

kopec.  

 

 



Po snídani navštívíme tradiční trh v 1 km vzdáleném městečku 

MATTINATĚ. Na tvarem zvláštních rybách a mořských potvůrkách sedí 

desítky much, ale nikomu to nevadí. Míchají se tady různé vůně, jiné, 

než ty, které u nás v neděli proudí z otevřených oken. Kdo v Itálii je 

hlučnější, ten vyhrává. Naše děti baví handrkovat se o ceny hadříků, to 

k atmosféře patří. Pak si procházíme městečko.  

Přes zážitky z trhu jsme rádi, když jsme zpátky v kempu a naskáčeme 

do moře. 

V pátek večer opět diskotéka, a protože „andělské tvářičky“ už nezlobí 

a pěkně tančí, dovolíme jim zůstat déle. 

V sobotu ráno musíme pobalit, uklidit a předat apartmány, ale máme 

čas ještě do večera si užívat moře. 

V šest večer zamáváme kempu z autobusu a hurá domů! 

 

Cesta je opět nekonečná, ale v neděli ve tři se už objímáme s drahými 

rodiči a učitelé jsou šťastní, že jim předávají 34 dětí bez úrazu, nemoci 

či úpalu – andělíčkové byli s námi! 

 Ing. Eva Palmovská, foto Mgr. Jana Novotná 

 



Anketa - Gargano 

 
  

Jak bys celkově popsal celý pobyt v Italii?     

 Pohodový výlet u moře.        

 Vrátil by ses zpět? Proč?         
 Jo, rád. Hlavně kvůli skvělému kolektivu, co tam byl.     

 Co se ti tam líbilo a co naopak ne?      
 Líbilo se mi tam hezké moře a nelíbila se mi ranní rozcvička (zumba). 

 Který den byl nejlepší?         
 Za mě úterý.          

 Která činnost se ti tam líbila nejvíc?      
 Potápění v moři.           

 Jaká byla cesta autobusem?       
 Nepohodlná, špatně se mi spalo. 

 

Martin Malina, 7.C 

 

  



Jak bys celkově popsal celý pobyt v Italii?     
 Dobrý, super zážitek.          

 Vrátil by ses zpět? Proč?         
 Ano, byla tam pohoda a klid.        

 Co se ti tam líbilo a co naopak ne?     
 Líbilo se mi tam úplně všechno, až na jednu průvodkyni, která se 3x ztratila.

 Který den byl nejlepší?        
 Poslední den, protože byla diskotéka.       

 Která činnost se ti tam líbila nejvíc?       
 Bavil mě tam fotbal, u kterého jsme se zabavili.     

  

Jakub Viceník, 9. B 

 Jak bys celkově popsal celý pobyt v Italii?     
 Bylo to tam dobré, užila jsem si to.       

 Vrátil by ses zpět? Proč?         
 Jo vrátila. A proč? Nevím.         

 Co se ti tam líbilo a co naopak ne?       
 Líbilo se mi moře a nelíbilo nic.        

 Který den byl nejlepší?        
  3. Den byl nejlepší.         

 Která činnost se ti tam líbila nejvíc?       



 Koupání v moři.           

 Jaká byla cesta autobusem?       
 Hrozná! 

 

 

Eliška Brhelová, 6.C 

 

 

 Jak bys celkově popsal celý pobyt v Italii?    
 Mega jsem si to užil, poznal jsem spoustu nových přátel.  

 Vrátil by ses zpět? Proč?         
 Jo, chtěl bych zpět moře.         

 Co se ti tam líbilo a co naopak ne?      
 Líbil se mi čas strávený s přáteli.       

 Který den byl nejlepší?         
 Všechny byly super.         

 Která činnost se ti tam líbila nejvíc?       
 Hraní volejbalu s přáteli.         

 Jaká byla cesta autobusem?       
 Nakonec to uběhlo rychle. 

Jakub Popelka, 9.B
 



  

 Jak bys celkově popsal celý pobyt v Italii?     
 Výborné.           

 Vrátil by ses zpět? Proč?         

 Spíš ne.            

 Co se ti tam líbilo a co naopak ne?     
 Líbilo se mi moře a nelíbilo kamenné pláže.     

 Který den byl nejlepší?        
 Všechny byly něčím zajímavé.        

 Která činnost se ti tam líbila nejvíc?      
 Koupání v moři.          

  

Veronika Hlaváčková, 8.B  

Zpracovaly: Kája Valková, Róza Kosinková, 7.A 



 

 

 
Příspěvky do časopisu posílejte na školní mailovou adresu 
Jany Novotné.  
 

ŠKOLNÍ ČASOPIS POD LAVICÍ, ZŠ SPORTOVNÍ, UHERSKÉ 

HRADIŠTĚ       

©ZŠ SPORTOVNÍ 2017 

 

Ciao 
 

 


