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Blesk je energie na naší škole. 
Blesk je doprovázen emisí světla.  
 

 

 

 
 

 

Čau holky, ahoj kluci a všichni kulturní přátelé! 

Jako obvykle přinášíme pár zajímavostí a informací o tom, co nového 

u nás na Sportovce. 

REDAKCE

Cooo? 

Co budeme 

dělat? 
Že by další 

číslo? 



 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  



Rozhovor s prvňáčkem  

                        Kubou Vlachynským  
 

 Libí se ti v naší škole? 
Jo, a moc.  

 A těšil ses? 
Moc, protože tady učí moje maminka.  

 Jsi spokojeny se svou paní učitelkou? A spolužáky? 

Jo.  

 Už máš svůj oblíbený předmět? 

Tělocvik.  

 Proč tělocvik? 

Protože se tam honíme.  

 Jaký děláš sport? 
Plaváni, gymnastiku a míčovky.  

 Máš sourozence? 
Sestřičku Emičku (jsme dvojčátka). 

 Máte se rádi? 
Jen někdy… 

 Maminka tě učí gymnastiku, je na tebe hodná? 
Jen někdy je hodná. 

 Líbil se ti rozhovor? 
Líbil.  

 

 
 

 

 

Rozhovor s Kubou zpracovaly Kiki a Jituš z 8. B 

 



Rozhovor s Martinou Kudelovou 
 

 

Do které třídy chodíš? 
- 8. A 

Proč jsi přestoupila k nám  na školu? 
- Dřív jsem chodila na Gymnázium ve Zlíně a tam mi 

učitelé nadále nechtěli omlouvat hodiny. 

Měla jsem jich přes 260. Proto jsem přestoupila sem na 

školu. 

 

Líbí se ti u nás na škole? 
- Učitelé jsou v pohodě. Holky ve třídě proti mně nejspíš 

něco mají, ale kluci jsou v pohodě. 

Myslím, že nevidí tu dřinu, asi mi závidí to, že moc 

nechodím do školy, ale já školu neflákám. 

Vlastě se učím, kde můžu. V autě, když jedu na nějaký turnaj, ráno do školy, o přestávkách na 

tréninku atd. 

 

Jak dlouho hraješ tenis? 
- Už 3 roky. Dřív jsem chtěla jezdit na koni, ale potom jsem se rozhodla pro tenis.  

Naši vlastní ve Starém Městě tenisové kurty, takže jsem k tenisu byla vedená už od mala, ale 

úplně jsem se mu začala věnovat až teď. 

Ráno mám trénink a po škole taky. Ještě chodím běhat a taky chodím na Zumbu. 

Chtěla bych se dostat na mistrovství světa a momentálně reprezentuji Českou republiku. 

A ještě chodím bruslit a na spinning. 

Tréninky jsou náročné. 

 

Co bys chtěla dělat v budoucnosti? 
- V životě chci něco dokázat. Snad nejvíce bych chtěla být profesionální tenistkou. Dělám pro 

to vše. Taťka mi říká, že musím hrát s přehledem. 

Kdyby mně nevyšel tenis, šla bych na Gymnázium tady v Hradišti.  

 

 

 

Připravily Trish & Angee  

  



Rozhovor   s  Michalem  Janíkem 

 
1. Na jakou školu jsi chodil před vstupem na Sportovní školu? 

Strážnice. 

 

2. Líbí se ti u nás?  

Ano. 

 

3. Do jaké třídy chodíš?  

9. A 

 

4.  Co děláš za sport?  

Fotbal. 

 

5. Jaký máš pocit z naší školy? 

 Dobré to tu je.  

 

6. Je tu větší klid než v jiných školách?  

Celkem jo. 

 

7. Máš na této škole hodně kamarádů?  

Jojo.  

 

8. Dojíždíš do školy?  

Ano. 

 

9. Chutná ti jídlo ve školní jídelně? 

 Podle toho jaké. 

 
 Zpracovala: Daniela Zbraňková a Eliška Rychtrmocová, 9. C 



Škola mých dětí v budoucnu 

 
Škola v budoucnu by mohla vypadat moderně. Například všechno 

v moderní technice. Třeba zaniknou učebnice a nastoupí éra tabletů, 

notebooků a jiných vymožeností. 

Zaniknou také křídové tabule a na jejich místo přijdou interaktivní, 

místo papírových žákovských knížek budou elektronické, Také bude 

určitě rychlejší se do školy dostavit. Ve školách se naistaluje 

kamerový systém proti gaunerům, chuligánům, proti šikaně a jiným 

školním přestupkům! Bufet nahradí automaty, jídelna se změní 

v automatizované výdeje jídel, řízené počítačovým systémem nebo 

robotickým systémem… 

 Prostě by se všechno změnilo elektronické systémy a současné 

systémy by úplně zanikly.  

My bychom si jenom vzpomínali, jaké to bylo, když bylo slyšet, jak 

křída škrkala o tabuli, jak se nám rozpíjela pera či propisky nebo jak 

se nám plnily žákovské knížky poznámkami.  

A když to budeme vykládat našim potomkům, myslím, že nám nebudou 

věřit ani slovo, protože budoucnost je nevyzpytatelná! 

 

Radovan Mikula, 9. B 

 

 

  
 

 Štěpán Vaculík, 8. C 



Škola v budoucnu 
 

Představuju si školu, že bude mnohem lepší než doposud. Papírová 

žákovská knížka zmizí z dohledu a všechny známky budou uloženy 

v počítačích. Místo normálních tabulí budou interaktivní tabule. Děti 

už se nebudou chtít učit, nic je nebude bavit, všechno budou flákat a 

nebudou poslouchat učitele. Místo jídelny budou jídla v automatech. 

Žáci nebudou chtít cvičit a nebudou tak aktivní, jako to bylo dřív. 

Změní se lavice i židle, budou o něco pohodlnější, místo ze dřeva 

budou židle z kůže. Na chodbách bude více bezpečno, budou 

nastaveny kamery a více poplašných systémů. Budou se nosit 

uniformy, aby reprezentovaly naši školu. Testy se budou psát přes 

počítač. V hodinách se bude pouštět na záchod, na záchodě bude více 

toaletního papíru. Před každou hodinou se budou otvírat okna. 

 

Eliška Rychtrmocová, 9. C 

 

    

 
 

Lucie Horká, 6. C 

 

 



 

Škola v budoucnu 

 
Představuji si školu, že bude jiná, než je teď. Papírové 

žákovské knížky zmizí z dohledu a budou v počítači. Žáci 

budou protivnější na učitele, nic se jim už nebude chtít, 

nebudou si plnit domácí úkoly. Ze tříd zmizí obyčejné tabule a 

nahradí ji interaktivní. Místo, dřevěných nepohodlných 

židliček budou luxusní pohodlné židle. Na chodbách budou 

kamery a učitelé budou procházet třídu kolem žáků, když 

budou psát písemnou práci. V jídelnách bude menší řada na 

oběd. Během přestávek budou žáci ve volných chvilkách na 

počítačích. Učitelé budou mírnější a budou dávat kratší 

domácí úkoly. Testy se budou psát jenom 4 krát za rok a 

zkoušení zanikne.                  

                                                     

 

 
 

                                                    Veronika Omelková, 9. C 

 

 



 

Škola v budoucnu 

 
Myslím, že v budoucnosti nebudou sešity, ale budou 

notebooky. Židle budou kancelářské a učitelé úplně jiní než 

doposud. Budou se učit úplně jiné věci a to, co se učíme teď, 

se učit ani nebude. Písemných prací bude míň a jednodušší. 

Děti nebudou tak pilné jako včelky, ale spíš klidnější povahy.  

Třídy budou pěknější, hezky vymalované. Skříně budou 

v každé třídě a ne jen v některých, testy se budou psát na 

počítači.  Chodby budou útulnější, tudíž tam dají třeba 

pohodlné židle, když žáci budou čekat na výuku. Budou se 

moc otevírat okna normálně a do atria se bude moct i 

v dešti.   

Školní docházka nebude 9 let, ale jenom 6. 

Daniela  Zbraňková, 9. C 
 

 

 

 

 

 

 
 

 K. Mařáková, 8. A 



Škola mých dětí 

 
Moje představa o škole mých dětí je celkem i na představu jednoduchá. Myslím si, že 

personál, tím myslím hlavně učitelé, se změní ve vystupování k žákům. Budou více  vlídnější 

k jejich názorům a bude více, jak řekl Komenský, škola hrou. Dále si myslím, že v jídelně 

budou vydávat oběd stále kuchařky, ale na umývání a uklízení zbytků z oběda budou stroje. 

Samozřejmě výuka bude o hodně záživnější. V každé učebně se budou učit přes interaktivní 

tabuli a hlavně s pomůckami, které si buď donesou děti, nebo učitelé. Ve školách budou 

kamery a vše, co se ve škole děje, budu moci vidět na internetu. Žákovské knížky se podle 

mého uvážení také zruší a budou na internetové stránce školy. 

 Samozřejmě takové školy budou jen pod podmínkou, že náš stát nevyhlásí národní 

krach. 

 

 

Dominik Mazel, 9.A 

 

 

 

 
 

8. C  



 

 

Škola mých dětí 

 
Když se nad tím zamyslím, pomyslím si, že v budoucnu školy 

můžou být úplně jiné.  Děti by mohly mít vlastního domácího 

učitele, jiné knihy, způsoby výuky. Žáci by nemuseli ani 

chodit do školy, stačilo by, aby se rodinné domy přizpůsobily 

školám a učebnímu plánu. Vše by bylo o mnoho snazší. Vědci 

by mohli vyvinout nějaké programy do televize, z kterých by 

se děti učily. Škola by ani netrvala tak dlouho, třeba jen 3 

hodiny. Pomocí aplikace Skype by děti mohly volat s rodiči, 

kamarády a celou rodinou, mohly by se takhle i seznamovat 

s jinými dětmi. Místo tělocviku by hrály na X- boxu a tam by 

si užily i zábavu. Myslím, že takhle by tu školu děti milovaly.  
 

Monika Mikulová, 9. B 

 

 

          
 

 
  

Michal Król, 8. C 

 

 



 

 

 

Myslím si, že za pár let bude škola - pokud bude existovat, vypadat 

úplně jinak. Ve třídách bude ještě víc žáků, než je dnes. Všechno bude 

přes počítač, sešity nebudou existovat, možná ani učebnice. 

Prověrek bude víc a víc, přijímací zkoušky na střední a vysoké školy 

budou těžší. Školy budou menší nebo větší. Lavice budou pro jednoho 

žáka. Židle budou pevnější. Děti budou pilnější a nebudou vyrušovat. 

Domácí úkoly nebudou. A možná to, co se dnes učíme, se učit 

nebudou. Taky si myslím, že škola nebude povinná. Normální tabule 

nahradí interaktivní, třídy budou pěknější, v každé třídě bude skříň a 

barevně vymalované… 

Prostě si myslím, že škola se velmi a velmi změní! 

 

 

 
 

 
 

 

Ivana Kamarádová, 9. C 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Projekt RECYKLOHRANÍ 
 

– umožňuje získávat na základě zpětného odběru 

elektrozařízení a baterií body, za které můžeme čerpat různé 

odměny.  

V současné době máme 6 204 bodů a v odměnách můžeme 

vybírat mezi elektronikou, sportovním vybavením, hrami atd.  

AKCE: 

 Do konce listopadu až 3x více bodů za zpětný odběr 

baterií!  
Projekt Sbírej toner – sbíráme tonery, cartridge, mobily 

a taktéž získáváme body na výběr z různých odměn.  

 

Velká soutěž s Rudou Sběrňáčkem – ekologická soutěž 

mezi školami ve spolupráci se Sběrnými surovinami zaměřená 

na sběr papíru, nefunkčních elektrospotřebičů, železa a kovů.  

 

Probíhá již třetí ročník této soutěže. Letos je změna – soutěž 

probíhá po dobu celého školního roku. Naše škola se v 

předchozích dvou ročnících pokaždé umístila na 1. místě v 

kategorii sběr papíru. Obzvláště v loňském roce jsme 

zvítězili mezi 50 školami odevzdáním 31 668 kg papíru /o 10 

tun více než v minulém školním roce/ a získali tak finanční 

částku 47 125,- Kč, dárkové předměty a didaktické pomůcky.  

A jak byly získané peníze využity?  

Nejlepší sběrači odjeli do ZOO Lešná a vybrali další zvíře pro 

sponzorování. V letošním roce sponzorujeme částkou 5 000,- 

Kč lva pustinného jménem Trezor. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  



SPORT 

 
 

 
Žádný sport mi není cizí, 
všechny chmury po něm zmizí. 
Fotbal, florbal, atletika, 
srdíčko jen tiká, tiká. 
 

  



 

XI. ročník atletických závodů 

O POHÁR STAROSTY MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

Ve čtvrtek 20. září 2012 se konal tradiční atletický víceboj žáků a žákyň okresu Uherské 

Hradiště. Naše škola obsadila všechny kategorie, mladší i starší žactvo. Každý závodník 

absolvoval čtyři disciplíny ve své kategorii. Bodový součet jednotlivých disciplín pak určil 

pořadí jednotlivců, kategorií a celých škol. 

Žáci naší školy ve třech kategoriích vyhráli a v jedné skončili druzí. V celkovém součtu 

bodů naše škola zaslouženě zvítězila. 

Mezi jednotlivci se na stupně vítězů dostali: 

Mladší dívky: 1.místo Soňa Zálešáková 

Mladší hoši: 2.místo David Bumbalík 

Starší dívky: 2.místo Kateřina Resslerová 

Starší hoši: 2.místo Dominik Dekret 

 

Zdroj: internetové stránky ZŚ Sportovní 

 



Kinderiáda  

Již 15. ročník Kinderiády začal podzimními koly a zástupci 33 základních škol zlínského 

regionu se sešli na Městském atletickém stadionu v Uh. Hradišti 10. října. Jedná se o 

atletické závody pro chlapce a dívky 2. – 5. ročníku základních škol, které pořádá společnost 

Ferrero Česká a garantuje Český atletický svaz. Tato soutěž probíhá v podzimních a jarních 

měsících ve 14 regionálních kolech a školy umístěné na prvních třech místech se utkají v 

červnu v Praze na celostátním kole. Žáci naší školy se této atraktivní soutěže pro děti 

zúčastňují pravidelně a vždy úspěšně. Ne jinak tomu bylo i v letošním ročníku. Na stupíncích 

vítězů se několikrát objevili žáci ZŠ Sportovní ve svých typických dresech při vyhlašování 

jednotlivých disciplín a s napětím očekávali, zda budou patřit k nejlepším i v hodnocení 

družstev. Povedlo se! 9 - členné družstvo ZŠ Sportovní vybojovalo s velkým náskokem 1. 

místo ve zlínském regionu. Na 2. místě skončila ZŠ Pod Vinohrady, 3. příčka patřila ZŠ Za 

Alejí  Uh.Hradiště. 

A v jakých disciplínách se soutěžilo? Všichni běželi sprint na 60m, druháci skákali z místa, 

třeťáci házeli plným míčem, čtvrťáci házeli kriketovým míčkem a páťáci skákali do dálky. 

Závěr patřil štafetovým běhům 4 x 60 m. 

 

ZŠ Sportovní úspěšně reprezentovali: Sára Lutonská, Filip Janečka, Nela Mikesková, Filip 

Šišák, Anna Polišenská, Vojtěch Bartoš, Tomáš Hořínka, Viktorie Králová, Tobiáš 

Janoušek. 
Medailová umístění: Lutonská – 3.místo /skok/, Janečka – 1.místo /60 m/, Šišák – 1.místo 

/hod/, Bartoš – 2.místo /60 m/, štafeta /Janoušek, Šišák, Králová, Bartoš/ - 1.místo. 

 

Zdroj: internetové stránky ZŚ Sportovní 

 

 

 



V dalším čísle:  

TAJEMSTVÍ NOVÉ REDAKCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Příspěvky posílejte na školní mailovou adresu Jany Novotné.  

 

 

ŠKOLNÍ ČASOPIS POD LAVICÍ, ZŠ SPORTOVNÍ, 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ       

©ZŠ SPORTOVNÍ 2012   
 

 

 

 


