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Ahoj holky a kluci, 
je tu jarní číslo Školáčka, které má téma sport. Najdete tady různé zají-

mavosti ze světa sportu – jsou tu například články o úžasném úspěchu našich 
nejmladších florbalistek. Dále si můžete přečíst rozhovor s naší výbornou biatlo-
nistkou Markétou Davidovou, která ochotně odpověděla na zvědavé otázky. Jsou 
zde i zajímavosti o mažoretkách, parkouru a závodních chrtech… Samozřejmě 
nechybí ani zprávy o dění na naší škole – o lyžáku, o školním plese, o noci s Ander-
senem… Najdete tu i oblíbené vtipy – tentokrát na téma sport, a taky recept na 
něco dobrého a zároveň zdravého.

Přejeme pěkné čtení a veselé jarní dny plné jen pozitivních zážitků…  

Redakční rada Školáčka

Popletená básnička
Kotě nosí mašličku,
pták se plazí po bříšku,
pes má zobák jako pták,
může nás i poklovat.

Tereza Kolajová, 2. B

Popletená básnička
Myška skáče přes pole,
kocour jede na kole,
pejsek hopsá jako kůň,
krtek umyl celý dům,
čuník snědl kolečko,
beran volá: „Ovečko!“

Filip Makudera, 2. B

Úvodník
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Jako učitele tělocviku mě moc potěšilo téma tohoto čísla! Sport 
a pohyb je nejen mým zaměstnáním, ale především koníčkem, zába-
vou, odpočinkem, je každodenní,  

trvalou a neodmyslitelnou součástí mého života… 
Nedávno mi jeden lékař sdělil: „Je moc dobře, že pravidelně sportujete. Možná se sice 

díky tomu nedožijete vyššího věku, ale určitě se dožijete delšího kvalitního života.“ Ze všech 
stran slyšíme, jak je pravidelný pohyb důležitý pro zdraví a život každého člověka. Ano, je!!! 
Zlepšuje naši výkonnost, posiluje pohybový aparát (kosti, svaly, vazy), má pozitivní vliv na 
naši psychiku a mysl, zabraňuje tloustnutí a s ním souvisejícím zdravotním potížím, zvyšuje 
naši imunitu a odolnost, zlepšuje kvalitu našeho srdíčka a cévního systému… 

I proto vás v tělocviku vedeme a motivujeme k pohybu, a to nejen ty šikovné, ale i ty 
méně šikovnější. I proto sportujeme i ve školce či školní družině. I proto se naše škola účast-
ní spousty školních sportovních soutěží – přespolního běhu, nohejbalu, florbalu, kopané, 
vybíjené, přehazované, atletiky, triatlonu 
či sportovního setkání tří škol. I proto 
nabízíme kroužky vybíjené a sportovních 
her. I proto zvyšujeme kvalitu školního 
sportovního zázemí. I proto je naše škola 
díky vyjmenovaným důvodům ve sportu 
úspěšná.

Ale pozor, cvičit jen ve škole nestačí. Je 
potřeba se pravidelně hýbat i ve volném 
čase! Dnešní doba nabízí nepřeberné mož-
nosti pohybových aktivit, na druhou stra-
nu mobilní telefony, tablety a počítače jsou 
největšími nepřáteli našeho pohybu. Kdy-
by Češi sportovali stejně dlouho, jako pro-
sedí u internetu, byli bychom nejzdravěj-
ším a nejsportovnějším národem světa. 

Milí čtenáři Školáčka, přeji vám, abyste 
nalezli cestu k jakémukoliv sportu. Aby se 
jakákoliv pohybová aktivita stala trvalou 
součástí vašeho životního stylu. Držím 
vám ve vašem sportování palce!

Martin Maňas

O významu pohybové aktivity

Slovo ředitele školy školní zprávičky

Jako každý rok i tento byl uspořádán ly-
žařský výcvikový kurz. Letos se do Beskyd 
vypravilo 45 žáků a žaček 7. ročníku. Díky 
tomu bylo i hodně názorů a nesouhlasů 
s obrázkem trička. Nakonec jsme se ale 
dohodli.  Kvůli vysokému počtu zájemců 
s námi vyrazili nejen pan učitel Dvořák, paní 
učitelky Dvořáková a Kopečková a pan ředi-
tel, ale i pan učitel ředitel Zmrzlík. Při od-
jezdu jsme se jen tak tak všichni se svými 
zavazadly vešli do autobusu. 

Celý týden jsme každé dopoledne i od-
poledne strávili na lyžích, kromě úterý, kdy 
jsme sníh (kterého bylo prý až moc ) vy-
měnili za (celkem) teplou vodu v bazénu. 

Lyžák 2019
Každý večer jsme si užívali zábavného pro-
gramu, jednou i s přidanou hodnotou kar-
nevalu. Každý měl možnost zkusit i projížď-
ku na běžkách, která byla plná komických 
pádů. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
pracovníkům chaty Soláňky, paním učitel-
kám, pánům ředitelům a panu učiteli Dvořá-
kovi za příjemný týden strávený mimo školní 
lavice. Lyžák jsme si užili my žáci a doufáme, 
že i učitelé. Budeme na něj dlouho vzpomí-
nat. 

… „bude-li to možné, pojedeme zas!“
Alžběta Martínková 

a Terezie Zelinková, 7. B
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Školní ples

Úspěch v okresním kole 
zeměpisné olympiády

Recitační soutež

Letošní školní ples se konal 23. 2. 2019, 
a jeho téma bylo „V oblacích“. Letošní ka-
pela nesla název „Kanci paní nadlesní“. Po 
slavnostním zahájení a proslovu pana ředi-
tele odtancovali žáci 8. a 9. tříd polonézu, 
kterou tančili již ve čtvrtek na generálce. 
Naše nervy a strach byly už ale o hodně 
menší protože jsme už věděli, do čeho jde-
me. A obecenstvo nás ohodnotilo bouřli-
vým potleskem.

 Po odtančení jsme dostávali krásné šerpy 
a pak už začalo „rodičovské sólo“, kde jsme 
vyzvali naše maminky či tatínky na tanec, 
a tak jim mohli předvést, co jsme se za půl 
rok s paními učitelkami naučili. Fotokoutek 
byl také hojně navštěvován, a myslím, že 
je to krásná památka na ples. Před půlno-
cí se deváťáci shromáždili u pódia a začalo 
vyhlašování tomboly. Ani letos nesměla 
mezi hlavními cenami chybět popelnice.   
O půlnoci se začali uprostřed pódia nafu-
kovat balónky, a to začalo „Balónkové půl-
noční sólo“. Po jeho odtančení už se všich-

Ve středu 20. 2. 2019 reprezentovali tři 
vybraní žáci naši školu na okresním kole 
zeměpisné olympiády. Mezi naše zástup-
ce patřili: Kryštof Svoboda (6. A), Alžběta 
Martínková (7. B) a Jan Návara (9. A). 

Okresní kolo proběhlo na Základní ško-
le v Rohatci a v každé kategorii soutěžilo 
přibližně 20 žáků. Pro všechny naše žáky 
byla účast v soutěži premiérou a i přesto se 
všichni zařadili mezi její úspěšné řešitele. 
Největšího úspěchu dosáhl Kryštof Svo-
boda z 6. A, který se umístil na krásném 
2. místě a vítězství mu uteklo o pouhý půl-
bod. Postoupil také do krajského kola země-
pisné olympiády. 

Krajské kolo zeměpisné olympiády pro-
běhlo ve středu 20. 3. 2019 na Pedagogické 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně a naše 
škola se ho zúčastnila poprvé. I přes velkou 
konkurenci zde Kryštof Svoboda z 6. A ob-
sadil krásné 11. místo. Všem zúčastněným 
gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů 
v dalších ročnících.

Michaela Šimčíková

Žáci čtvrtých a pátých tříd byli účastníci 
třetí kategorie, kde  se umístily holky: Klára 
Blahová – 3. místo,  Sára Blažejová – 2. mís-
to a  Šárka Salajková – 1. místo. 

Poslední kategorii tvořili žáci II. stupně. 
Na třetím místě skončila Anna Feráková, na 
druhém se umístila Lucie Bartálová a prv-
ní místo získala za skvělý úryvek příběhu 
o Marcelovi Kristýna Kuchařová. Celou sou-

Dne 7. března se na naší škole konala re-
citační soutěž. Účastníci byli rozděleni do 
čtyř kategorií. První kategorii tvořili naši 
nejmenší – prvňáčci. Třetí místo v této ka-
tegorii obsadil Patrik Hubáček, druhé místo 
Filip Zlomek a první Timotej Sládek. 

Druhá kategorie byla složena z žáků dru-
hých a třetích tříd. Třetí místo získala Kateři-
na Kuběnová, druhé místo patřilo za veselý 
projev Matěji Strakovi a nejlepší v této kate-
gorii byla Pavla Hubačková. 

těží prováděla paní učitelka Alena Tlachová. 
V porotě zasedla paní učitelka Martínková, 
Zemanová a Králíková. Žáci prvních tříd sou-
těž oživili hudební vsuvkou. 

V okresním kole v Hodoníně Kristýna Ku-
chařová získala krásné 3. místo.

Moooc gratulujeme a děkujeme všem za 
pěkné odpoledne.

Klára Blahová, 5. B 

ni osmáci a deváťáci museli hrnout ze sálu 
pryč. Letošní ples byl velmi podařený a my, 
deváťáci jsme si ho velmi užili. 

Děkujeme paním učitelkám Kuběnové 
a Ištvánkové, že s námi letošní nacvičování 
polonézy zvládly, (a že to občas neměly nej-
lehčí zklidnit 40 pubertálních dětí ) a také 
moc děkujeme paní Tomšejové za krásnou 
výzdobu sálu.

Barbora Tlachová, 9. B

Kryštof Svoboda z 6. A s diplomem za 2. místo

4 5



Školáček Školáček

Výlet do VIDY

Skvělý úspěch v „Bible a my“

I letos se podařilo našim šikovným zá-
stupcům vyhrát okresní kolo naučné soutě-
že „Bible a my“ a postoupit do celostátního 
kola, které se konalo 22. března v Brně. Ve 
velmi silné konkurenci se podařilo Alžbě-
tě Martínkové vybojovat vítězství!!! Víťa 

Dne 7. února jsme se vydali farním autem 
do Brna na krajské kolo ve florbalu. Po pří-
jezdu jsme všechny znervózněly. Pan učitel 
Dvořák nás uklidňoval,  že na to máme. Tak 
jsme se převlekly a šly se rozcvičit. Našimi 
soupeři byli: Horní Brno, Tasovice, Bílovice 
nad Svitavou, Dolní Věstonice, Blansko a Vy-
škov. Byly jsme rozděleny na dvě skupiny. 
První zápas jsme hráli celkem dobře, i  když 
podle nás moc ne.  Na konec jsme vyhrá-
ly, ale dalšího zápasu jsme se opět bály.

Postupovala dvě místa, takže byla větší 
šance na postup. Vyhrály jsme všechny zápa-

Šesťáci a sedmáci se 14. března vydali na 
exkurzi do centra VIDA  v  Brně. Celkem se 
tu nachází 170 exponátů, díky kterým se dá 
objevovat, jak funguje svět kolem nás. Roz-
dělují se na pět témat: Planeta, Civilizace, 
Člověk, Mikrosvět a Dětské science cent-
rum.

Čekala nás tady spousta možností, jak si 
rozšířit a vyzkoušet své znalosti. Mohli jsme 
si vyzkoušet, jak funguje tornádo, změřit si 

Martínek v nejstarší kategorii získal krásné 
5. místo a Pavlínka Tomčalová získala skvě-
lé 3. místo.

Moc gratulujeme! 

redakční rada

sy a radost byla veliká. Naší nejmladší hráč-
kou a zároveň i celého turnaje byla Barbora 
Sukopová. V hlavní sestavě hrály:  Dambor-
ská, Chromečková, Tychlerová, ale zahrály 
si samozřejmě i ostatní: Pazderková, Hu-
báčková, Veselá a Sukopová. A teď nás ještě 
čeká moravské kolo. Držte nám palce. 

Na závěr bychom chtěly poděkovat panu 
učiteli Dvořákovi a panu řediteli, že s námi 
připravují tréninky a mají trpělivost. 

holky z florbalu

tep srdce nebo frekvenci svého hlasu, zkusit 
si, jak dělat první pomoc, zahrát si na obřím 
piánu, byl tu model tsunami…

V programu jsme měli také Science show 
o světle. Bylo to vtipné a zajímavé. Ukazo-
vali nám, jaké druhy světla máme a jak vzni-
kají. Nechybělo ani občerstvení, takže výlet 
jsme si užili. 

David Blažek, 7. A

Nejmladší florbalistky

NEJLEPŠÍ 
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI!
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Po náročném boji se dívkám podařil vy-
bojovat postup ze skupiny do „play off“ 
z 1. místa. Holky se utkaly se školami z Pel-
hřimova, Chocně a Trutnova. V semifinále 
náš tým zvítězil vysokým poměrem 6:0 nad 
obhájkyněmi z Lutína, ale jednoduché to 
tedy rozhodně nebylo. 

Ve finále se opět setkaly se školou z Trut-
nova, která nám chtěla porážku vrátit. Také 
podle toho vypadala hra v prvním poločase. 
Dívky z Trutnova se na nás vrhly s vervou 
a v poločase byl stav 3:2 pro Trutnov. Naše 
holky se ale nikdy nevzdávají a druhý polo-
čas bojovaly jako orlice a nakonec vyhrály 
těsným výsledkem 4:3! Obrovská radost na 

Finálový turnaj ČEPS Cupu se uskutečnil 
v Ostravě. Po vítězstvích v okresním, kraj-
ském a národním kole do něj postoupilo 6 
nejlepších dívčích družstev z celé České re-
publiky. Nechyběly ani naše „zlaté“ holky! 
Soupeřkami byly tentokrát děvčata z Prahy, 
Karlových Varů, Trutnova, Lutína a Nového 
Strašecí.

naší straně byla značně slyšet.  Holky na 
sebe naskákaly a některé i plakaly dojetím. 
Opravdu moc krásným pocitem bylo vidět 
děti radovat se z jejich úspěchu ve sportu. 
Všichni se ptali, kde jsou Dolní Bojanovice 
a holky hrdě hlásily, že jsou vedle Hodonína. 
Velká gratulace patří holkám, které na hřišti 
nechaly mnoho sil, i jejich fanouškům, kteří 
fandili a podporovali, co jim síly stačily.

Národní finále se uskuteční 15. 4. v Ost-
ravě, kam se velmi těšíme. Orlicím přejeme 
mnoho dalších úspěchů a zážitků, které je 
bezpochyby čekají.

Marian Dvořák

Ani v Ostravě naše děvčata nenašly pře-
možitelky a dosáhly tak obrovského spor-
tovního úspěchu pro naši základní školu 
i Dolní Bojanovice: staly se nejlepším škol-
ním florbalovým družstvem České republi-
ky v této kategorii!!! Celkem startovalo 281 
škol, bojanovické Orlice vyhrály florbalový 
pohár s bilancí 17 výher a jediné remízy!

Jsou to tyto skvělé florbalistky: 
Nicol Chromečková, Natálie Tychlerová, 
Valérie Damborská, Adriana Bílková, Bar-
bora Súkopová, Denisa Veselá, Amálie Paz-
derková a Natálie Hubáčková.

Blahopřejeme děvčatům i jejich učitelům 
Marianu Dvořákovi a Martinu Maňasovi za 
úžasnou reprezentaci naší školy!!! 

Florbal: národní finále východ obrovský úspěch našich florbalistek
1. místo v republice!!!
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Dne 28. 1. jsme v 5:15 nastoupili do au-
tobusu a vyrazili směr Pohořelice. To jsme 
ale ještě nevěděli, co nás čeká. Kvůli pozdní-
mu příjezdu autobusu směr Brno jsme měli 
do Pohořelic přijet asi o půl hodiny později. 
Bohužel dopadlo všechno jinak – byla totiž 
sněhová kalamita, a tak jsme na 4 hodiny 
uvízli v autobuse směr na Brno. Do Pohoře-
lic jsme se ale přeci jen dostali, sice se zpož-
děním, kdy jsme místo v 8:00 přijeli v 11:30. 
Hned jsme se ale oblékly do dresů a šly jsme 
do hry, sice trochu unavené, ale stále namo-
tivované! První zápas jsme prohrály, ale stá-
le jsme si věřily. Do druhého utkání jsme šly 
naplno a taky že jsme zvítězily, 4:0! To nás 
všechny nabudilo. 

30. ledna jeli páťáci na okresní turnaj 
v přehazované. Za naši školu statečně bojo-
vali: Adéla Šťavíková, Daniel Koliba, Adriana 
Bílková, Eduard Harca, Karolína Kukolová, 
Pavlína Tomčalová, Nicole Chromečková, 
Adam Petrjánoš, Valerie Damborská, Natá-
lie Tychlerová, Šťepán Kopiš, Oliver Demija-
novič a Kryštof Daniel Zelinka.

Turnaj se odehrával na ZŠ Očov. Panova-
la tu dobrá nálada. Náš tým měl za soupeře 
žáky ze ZŠ Prušánky, ZŠ Velká nad Veličkou 
a ZŠ Blatnice. Při souboji o třetí místo se 
opět setkal s týmem ZŠ Blatnice, který po-
razil, a naši se tak mohli radovat z krásného  
3. místa v okrese. Gratulujeme :-)

V semifinále se proti nám postavil domá-
cí tým z Pohořelic a taky velký favorit toho 
dne. Hodně jsme se motivovaly navzájem 
a do zápasu jsme daly všechno, co v nás po 
pětihodinové cestě zbylo, a porazily jsme fa-
voritky 2:1! Ve finále nás čekal tým z Miku-
lova, se kterým jsme už měly tu čest v prv-
ním zápase. Holky nás nakonec porazily, ale 
jen těsně 3:2, ale i z toho jsme měly velkou 
radost, protože jsme nakonec skončily dru-
hé.

Jsme rády za možnost zúčastnit se kraj-
ského kola a děkujeme také panu učite-
li Dvořákovi za to, že nás vede a motivuje 
k tomu se stále zlepšovat!

Barbora Tlachová, 9. B

Starší florbalistky 
2. v Jihomoravském kraji!

PŘEHAZOVANÁ
3. místo v okrese

Na den 29. března jsme se všichni moc 
těšili. Byl totiž den s Andersenem. 

Letos jsme páťáci, a tak připravujeme pro 
celý 1. stupeň program na tento den. Byli 
jsme rozděleni do skupin po třech, každá 
skupina měla jednu třídu. Někteří byli v tě-

locvičně. Ve třídách jsme byli vždy dvě hodi-
ny. Byla to zábava.  Ale báli jsme se, že to 
pokazíme, nebo nezvládneme, ale nakonec 
to vyšlo. Děti byly celkem hodné (alespoň 
v některých třídách ).

Dělali jsme s žáky různé aktivity. Nejprve 
skládali na tabuli jméno spisovatele, o kte-
rém jsme si měli povídat. 1.–3. třída měla 
Eduarda Petišku a 4. třída měla Hanse Chris-
tiana Andersena. Čtvrťáci měli odlišný pro-
gram od 1.–3. třídy.

V nižších ročnících jsme si četli pohádku 
„Jak Kocourkovští stavěli školu“. A nechy-
běl ani výrobek. Vyrobili jsme si Alenku 
a Martínka. Děti to bavilo. Na konci od nás 
dostaly pohlednici. V tělocvičně bylo cel-
kem osm stanovišť. Z počátku nás to bavilo, 
ale potom jsme byli unavení, zpocení a děti 

Den a noc s Andersenem
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už zlobily. I tak jsme si celý den opravdu 
moc užili!!!  

A protože jsme pilně pracovali, čekala nás 
odměna. Spaní ve škole!!!  To je to nejlep-
ší z celého dne! Všichni jsme se těšili.

 V pět hodin jsme měli sraz před školou. 
Měli jsme si s sebou vzít spacáky a další 
věci. Někteří si přinesli i hry. V šest hodin 
jsme se vypravili do knihovny. Paní Maku-
derová a Šimková pro nás měly přichystaný 
program. Na konci jsme se dívali na pohád-
ku.

 Po programu v knihovně nám paní uči-
telky řekly, že se půjdeme jen provětrat. Šli 
jsme přes Bojanovice až ke „Hlubočce“ a to 

už byla velká tma. Do „Hlubočky“ jsme šli 
po skupinkách.

Když jsme se vrátili zpět do školy, měli 
jsme chvíli čas se navečeřet. Potom násle-
dovala stezka odvahy po škole! Bylo to hod-
ně strašidelné. Po stezce jsme měli dort! 
Slavili jsme narozeniny. Měli jsme i fontánu 
(na dortu ). Ráno jsme se vzbudili v šest 
hodin. Šli jsme se obléct a vyčistit si zuby 
a pak už jsme šli domů. Všichni jsme si to 
moc užili. Byl to nejlepší den a nejlepší noc 
v roce!!! 

autor: Viky Klubusová, 5. B
zapsala: Klára Blahová, 5. B

Odkud pocházíte a kde bydlíte?
Pocházím z Hodonína a už 12. rokem bydlí-
me s rodinou v Lužicích.

Proč jste si vybrala tuto práci a co Vás na 
Vašem povolání nejvíce baví?
Baví mě být mezi dětma, jsou strašně nabí-
jející, inspirativní a bezprostřední. Někdy je 
to náročné, ale oni to s námi taky mají ná-
ročné  a to abych si vybrala zrovna tuhle 
práci mě vedlo i to, že díky pracovní době 
mám čas být se svými dětmi, které mají plno 
zájmů a kroužků, a tak jim můžu pomáhat 
a vše s nimi prožívat. 

Na naší škole působíte prvním rokem. 
Pracovala jste již někde jinde jako 
asistentka?
Jako asistentka pedagoga ne.

Rozhovor s p. asistentkou 
Hanou Faganovou

Jak se Vám líbí ve třídě, ve které pracujete?
Ivčo, mezi Vámi se mi líbí moc, jsem s Vámi 
i o přestávkách, někdy je to trošku nároč-
nější, někdy Vám nerozumím, hlavně když 
kluci začnou o hrách, které hrají, tak tu řeč 
vůbec neumím. Ale jinak je to super, zdá se 
mi, že jsem mezi Vás zapadla, teda z mého 
pohledu samozřejmě. 

Jak relaxujete?
Já ani nevím, asi nijak, já jsem pořád v pohy-
bu, hlavně co mám děti. Nepamatuji se, kdy 
jsem si naposledy třeba jen tak lehla a četla. 
Já mám ráda, když mám uklizeno, navařeno, 
všichni jsme doma, sedíme u kávy a povídá-
me si, to je můj největší relax a potom ještě 
moje dlouholeté kamarádky. Jednou za čas 
se scházíme a to dokážeme klábosit i celé 
hodiny, to je taky můj velký relax. 

Chutná Vám v naší školní jídelně?
Chutná a moc, nechodím pravidelně, ale za-
tím jsem nic nevrátila  a hlavně mi chutná 
všechno, co nemusím vařit. 

Máte nějaké motto, kterým se řídíte? 
Že všechno zlé je pro něco dobré! 

Co byste vzkázala žákům školy?
Aby byli šťastní, veselí, ať se usmívají, jsou 
na sebe hodní a slušní, protože potom je ten 
život mnohem snadnější.  A aby známky 
brali jen jako čísla, protože to jen čísla jsou, 
ale všem přeji jen ty nejnižší, od 1–2. 

Iveta Zemanová, 8. A

zeptali jSme Se za váS
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Rozhovor 
s panem školníkem

Na naší škole působíte teprve chvíli. 
Pracoval jste již někde jinde jako školník?
Ne, až do teď jsem pracoval ve stavebnictví.

Jak se Vám tu líbí? 
Super, jsem s prací spokojený. 

Odkud pocházíte?
Pocházím z Dubňan, ale již 12 let bydlím 
tady v Dolních Bojanovicích.

Jaké bylo Vaše vysněné povolání?
Automechanik.

Proč jste si vybral práci školníka?
Práce školníka obnáší různorodou práci, a to 
je to, co jsem chtěl vyzkoušet. 

Co Vás na Vašem povolání nejvíce baví?
Právě ta různorodá práce, mám rád když 
práce není stereotypní.

Jaké máte koníčky?
Můj největší koníček jsou motorky, hlavně 
motokros. Také mám rád všechny sporty 
a přírodu. 

Máte nějaké motto, kterým se řídíte?
Mé celoživotní motto je: Zkusit se má vše, 
ale s respektem.

Co byste vzkázal žákům školy?
Ať se každý žák chová k věcem ve škole tak, 
jako by to byly jeho věci doma. 

Magda Bartálová a Iveta Zemanová, 8. A

ze Slohových Sešitů

Vidím, jak odjíždí taxík, který mě sem 
přivezl. Už jsem zase sama. Obdivuji krásný 
západ slunce přede mnou. Cítím lehký vítr, 
jak mě šimrá na krku a pohrává si s mými 
vlasy. Šeptá mi do ucha: „Nedělej to!“ Jen-
že já jsem se už rozhodla. Stojím na okraji 
útesu, voda, která hltá vlnami ostré kameny, 
se rozléhá a čeká na mě. Loučím se s posled-
ními paprsky dne, nakláním se přes okraj 
útesu a skáču. Promítá se mi navenek můj 
bezchybný život. Mé šťastné dětství a divo-
ká puberta plná kamarádů. Kamarádů, kteří 
se se mnou bavili jen proto, že je má rodina 
bohatá, a já si mohu pořádat večírky, jak se 
mi zachce. A nakonec rodiče. Pamatuji si 
každičký den za posledních pět let. Pamatu-
ji si každý den, kdy mi rodiče řekli: „…ješ-
tě musím něco zařídit, ale potom za tebou 
přijdu“, nebo „teď mě neruš, mám důležité 
jednání“. Pamatuji si každý den v depresích, 
že nemám žádné věrné kamarády. Pamatuji 
si každý den, kdy mou jedinou oporou byla 
má chůva Anna. Pamatuji si každý den, kdy 
mě napadl tento nápad, ale já byla moc velký 
zbabělec na to, abych ten nápad uskutečnila. 
Jenže dneska mé deprese přesáhly hranici. 
Dneska jsem se odhodlala ukončit to jednou 
provždy.

Cítím, jak mne voda začíná zcela pohlco-
vat, cítím, jak ostré výstupky na kamenech 
trhají nejen mé šaty, ale i mou kůži. A najed-
nou si uvědomím, že mě temnota zcela po-
hltila. Poslední kousky vzduchu mi unikaly 
z plic a já se tomu nebránila. Najednou mne 

Přinášíme další příběh přihlášený do soutěže na téma Tajemno, které vyhlásila Městská 
knihovna Hodonín. Je to práce Šárky Bílíkové z 9. A, která získala 3. místo – gratulujeme.

na chvíli oslepilo oslnivé světlo. Poté světlo 
zmizelo a obraz se mi rozostřil.

Přede mnou stála krásná štíhlá žena se 
stromy z obou stran. Žena měla ve tváři ost-
ré rysy. Její oči byly černé jako temná chlad-
ná noc, rudé rty se vlnily pod perfektně 
rovným nosem. Výrazné lícní kosti působí 
tvrdě a ochranitelsky zároveň. Lesklé tmavé 
vlasy jí zakrývají dlouhý krk a putují kolem 
těla skoro až k pánvi. Její postavu obepínají 
vínové šaty, které se kolem ní plazí na zemi. 
Ruce má rozpřáhlé, jako by říkala „Vítám tě“. 

Za ženou jsou staré dřevěné dveře, zpod 
kterých se natahují paprsky světla, které mě 
vábí, abych otevřela dveře a podívala se, co 
se za nimi ukrývá. „Co je v těch dveřích?“ 
říkám si sama pro sebe. A po chvíli už mi 
to všechno dochází. Žena představuje smrt, 
krása a děs v jediné věci. Dveře představují 
volbu, volbu žít a volbu zemřít.

Jakou volbu si mám vybrat? Rozhlížím se 
kolem sebe a mou pozornost zaujmou stro-
my. Svírají se v křečích, natahují se po vzdu-
chu, který jim neustále uniká. I přes to, že 
vypadají jako vytesané z kamene, je na nich 
něco lidského. Znamení lidskosti, které vi-
dím na stromech, znázorňuje houpačka. Při-
padá mi až kouzelné, jak něco tak hrůzného 
může obměkčit houpačka. Tato houpačka 
slyšela smích i slzy, radost i smutek.

Můj zrak znovu spočine na dveřích. Mám 
vůbec pro co žít? Ne, asi ne. Co na mě čeká 
za dveřmi? Bude tam na mě někdo milý? 
Budu tam šťastná? Čeká tam na mě vůbec 

Volba
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Pověst o tajných chodbách
Matyáš Vrbovský
Jedna pověst praví, že z některých sklepů 
byly prokopané tunely až do Čejkovic, tam 
měli svoje sklepy Templáři. Říká se, že tune-
ly a chodby byly tak široké, aby tam mohlo 
projet koňské spřežení. Údajně se podařilo 
prokopat z jednoho sklepa do takové chod-
by, ale prý vedla jek kousek za vesnici smě-
rem k Poddvorovu.

Stará škola – Kateřina Bartová
Babička chodila do staré školy, kde se topilo 
v kamnech. Paní školnice každý den nosila 
uhlí ze sklepa. Kluci přikládali a v hrnci se 
ohřívalo mléko v sáčcích na svačinu. Ve sta-
ré škole nebyli skříňky, bundy a boty byly na 
chodbě. O velké přestávce žáci chodili po-
vinně po chodbě.

Vlčí rynk – Eva Vraňanová
Mezi Mutěnicemi a Dolními Bojanovicemi 
je v lese údolí, jemuž se říká VLČÍ RYNK. 
Říkávalo se, že tam žili vlci a útočili na lidi. 
A to se jednou stalo jednomu gajdošovi, kte-
rý se v noci vracel ze svatby, na které hrál. 
Přes jedno rameno si nesl svoje gajdy a přes 
druhé nesl ranec s výslužkou. Vtom usly-
šel hladové vytí. Ach vlk! Aby se zachránil, 
vylezl na strom. Vlk si sedl pod ten strom. 
„Musím mu hodit výslužku,“ řekl si gajdoš. 
Tak mu hodil celou výslužku. Ale vlkovi to 
pořád nestačilo. Gajdošovi zatím zimou 
ztuhlo celé tělo, a proto mu vyklouzly gajdy 
z podpaže. Spadly rovnou na vlka a při pádu 

hlasitě zabečely. Vlk se tak moc lekl, že pe-
lášil rovnou do lesa a pak mohl gajdoš slézt. 
Gajdoš tak přišel domů sice bez výslužky, ale 
živý a zdravý. 

Za starých časů – Markéta Blahová
Naši prarodiče, když byly děti, tak pomáhaly 
rodičům v domácnosti i na poli. Za dětství 
mých prarodičů zde bylo několik obchodů. 
Pan Murcek měl obchod s potravinami. Pan 
Švagerka měl řeznictví a hostinec. Domů tu 
za mládí mých stařečků bylo 650. Bylo tu 
jenom fotbalové hřiště. A po válce tu zača-
li zakládat JZD. Kostel měl šedou omítku. 
Tehdy obyvatelé Dolních Bojanovic chodili 
do kostela. Byli věřící. Do školy chodilo 450 
žáků. Za Starého Poddvorova sem chodilo 
50 žáků. Na škole nebyla tělocvična, chodilo 
se cvičit do obecního sálu. Ve třídách byly 
kamna, kde se topilo uhlím. Žáci chodili na 
dvě směny – ráno nebo odpoledne, protože 
by se tam všichni naráz nevešli.

Pouť do žarošic – Ondřej Blaha
Bojanovští chodí více jak 150 let každoročně 
36 km do Žarošic na pouť uctívat Pannu Ma-
rii. Naši předkové se zavázali chodit na pouť 
už v září v roce 1849, když v naší obci řádila 
cholera. Slíbili, že budou každoročně puto-
vat k Panně Marii do Žarošic, aby Bůh na její 
přímluvu nemoc zastavil. Traduje se, že po 
odchodu poutníků už nikdo na tuto nemoc 
nezemřel – prosby byly vyslyšeny. Tato pouť 
se koná každý rok – šlo se i za války, nacismu 
a komunismu jako poděkování Panně Marii.

Pověsti ze 3. B - pokračování

něco? Je to začátek konce nebo konec začát-
ku? Nevím, ale chystám se to zjistit.

Pomalu se blížím ke dveřím, žena mi 
ustupuje z cesty a já chytám za kliku. Oteví-

rám dveře a pociťuji, jak ze mě všechna tíha 
padá. Cítím se dokonale a vím, že tady budu 
konečně šťastná.

Šárka Bílíková, 9. A

Nejvtipnější žádost
Sedmáci měli ve slohu soutěž „O nejvtipnější žádost“. Tady jsou čtyři nejlepší:

Ing. Evžen Pesymista 27. 3. 2019
Pisatel vtipných žádostí
Vtipná 53/B, 380 05 Vtipálkov

Žádost o zaslání vtipné žádosti
Vážený pane pisateli,

žádám o zaslání vtipné žádosti, o kterou jsem už dřív prosila. Tato 
žádost je domácí úkol do českého jazyka, takže to spěchá. Prosím, abyste 
tuto žádost zaslal nejpozději do 1. dubna 2019.

Děkuji předem za kladné vyřízení žádosti.
Alfonsie Vtipná

Hřbitov 58/C, 832 15 Pesymistov
napsala Terezie Zelinková

Mgr. Martin Maňas Starý Poddvorov 30. 2. 2019
ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice, 696 17

Žádost o uvolnění z vyučování
Vážený pane řediteli,

žádám o uvolnění mé dcery Uršuly Hbité. Jde tančit s vlky.
Za kladné vyřízení předem děkuji.

Veronika Hbitá
U lesa 25, 696 33 Vlčnov

napsala Tereza Valová
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malí SpiSovatelé a báSníci

Druháci tvořili příběhy o veverce. Vybrali jsme pro vás tyto:

Dobrodružství
Veverčáka Filipa

Filip byl nejsilnější a nejzvědavější veverka v okolí. Bydlel 
ve velkém dubu blízko supermarketu.  Každý den pozoroval 
lidi, jak chodí dovnitř a s plnými taškami vychází ven. Chtěl 
zjistit, co v tom domě je. Proběhl trávou a schoval se u dveří 
za koš. Počkal, až někdo  otevřel dveře a proklouzl dovnitř. 
Vykulil oči: tolik věcí! Tu by mohli mít i oříšky. 

Filip se vydal mezi regály. Zvědavě si prohlížel vystavené 
zboží. Najednou někdo zakřičel: „Veverka! Chyťte ji!“ Filip 
rychle utíkal mezi lidmi. Vyskočil nahoru a utíkal po re-
gálech. Za ním padalo různé zboží na zem. Všude byl křik 
a chaos. Filip vběhl do skladu a otevřeným oknem skočil na 
odjíždějící náklaďák. Když projížděl kolem jeho stromu, Filip 
skočil na větev a utíkal do pelíšku. Byl tak vyděšený, že si 
slíbil, že už do obchodu nevkročí. A na oříšky ho na chvíli 
přešla chuť. 

Antonín Polášek 2. A

Vyprávění 
staré veverky

Bylo to už velice, ale velice dávno. Jedna veverka bydlela 
v koruně smrku. Jednou skočila dolů, ale nevšimla si, že tam 
číhá liška. Ale liška je bystrá a veverky si všimla hned. Vever-
ka byla od lišky daleko, tak si liška řekla, že jí nasype ořechy 
jako návnadu. Když přišla veverka, tak si teprve vzpomněla, 
že by se měla podívat, jestli na ni nečíhá nebezpečí, ale už 
bylo pozdě. Naštěstí uslyšela chrastit křoví. Tak začala ubo-
há veverka utíkat a vtom si vzpomněla, že umí skákat. Tak 
vyskočila vysoko na strom a lišce utekla.

Zazvonil zvonec a veverčímu vyprávění je konec. 
Matěj Straka 2. A

Venku padá sníh,
býk jede na saních.
Kluci křičí kobylka,
jenom já bylinka.

Koupím si já příbytek
a k tomu nábytek.
Budu bydlet v Přibyslavi,
bude mně dobře tady.
Lukáš Zelinka, 3. A

Narozeniny
Byl lysý pán,
na cestu se dal.
Šel do Přibyslavi,
kde narozeniny slavil.
Obyčej je zvyk,
já tam dávno už měl být.
Dám mu nové lyže
a medvídka z plyše.
Tomáš Bartál, 3. A

Básničky 
inspirované 
vyjmenovanými 
slovy

Dr. Oetker, ředitel potravinové značky Dolní Bojkovice 26. 3. 2019
Otesánkova 45/3
110 05 Praha 4

Žádost o zlevnění Krtkova dortu
Vážený pane Oetkre,

žádám vás o zlevnění Krtkova dortu, protože se hodně kupuje a já nemám 
peníze, takže ho prosím zlevněte nebo se na vás sesype armáda teenagerů, kteří 
milují Krtkův dort. Neradila bych vám tento dopis ignorovat. Zlevněte ho 
alespoň o polovinu. Doufám, že si uvědomíte, jak vzácná věc Krtkův dort je.

Za kladné vyřízení mé žádosti předem děkuji
Alžběta Koperová

Na hrázce 62
Dolní Bojkovice 796 17

Pavel Řízek V Dolních Bojanovicích 1. 4. 2019
Řezník a Masník
696 16 Starý Poddvorov  

Žádost o největší salám
Žádám o největší salám pro mého syna Frantu. Pokaždé má chuť na salám 
a my nemáme peníze. Ze začátku se to dalo snést, ale pak mi začal volat 
i v 00:30 a to bylo moc. Prosím pošlete nám největší salám, jaký jste 
schopní vyrobit. Splatím vám ho hned, jak to půjde. Předem děkuji za kladné 
vyřízení mé žádosti.

Sal al ám
Řádek 113, Starý Poddvorov 696 16

napsal Štěpán Winkler
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Čtvrťáci měli projektový den o pravěku 
a součástí bylo i psaní příběhů z této doby. 
Tady jsou ty nejlepší:

Hugo zachrání vesnici
Jednoho slunečného dne v starší době ka-
menné si ženy myslí, že by ten svůj život 
chtěly nějak zlepšit. Muži s dětmi přikyvo-
vali, ale nevěděli, jak ho mají zlepšit. Jednou 
nejstaršího muže jménem Pepe napadlo, že 
pošlou Huga, aby něco našel na zlepšení ži-
vobytí. Hugovi to nevadilo, tak šel do světa 
najít něco k živobytí. Uplynulo pár týdnů. 
Ženy se už obávaly, jestli Huga někdy ještě 
spatří. A hle, na druhý den přesně v poledne 
v dálce spatřily Huga, který nesl plnou hrst 
lesklých pásků. Lidé se divili, co to je a Hugo 
jim řekl: když jsem už dva týdny šel, tak jsem 
viděl dva nádherné stany z kůže a dřeva. Po-
tom to popsal mužům a muži se do toho 
hned vrhli a svým ženám postavili krásné 
stany. Ženy zůstaly s Hugem, který ze sáč-
ku, který byl  vyrobený z kůže, vytáhl nád-
herně lesklé pásky. Ženám se to moc líbilo, 
tak s dětmi začaly vyrábět šperky a nástroje 
a muži později i zbraně. Nakonec ženy byly 
spokojené se šperky, muži s obydlím a nej-
starší Pepe s novou hmotou, ŽELEZEM.

Nela Podrazilová, 4. A

Nemocní mamuti
Když se pravěký člověk jménem Mamutík 
procházel po louce a hledal zvěř, tak nara-
zil na mamuta. Ovšem nevěděl, že to je ten 
poslední. Když došel do své tlupy, pochlubil 
se se svou kořistí. Když dojedli mamuta, tak 
šel Mamutík lovit dalšího. Jenže žádného 
nenašel. Mamutík, nejlepší lovec mamutů, 

Pře miliony lety
Před mnoha lety ještě nebyly města, ob-
choďáky, silnice a firmy, takže lidé museli 
pracovat ručně a žít skromněji. Náš hrdina, 
který se jmenoval Bezmozek, sice nebyl 
chytrý, ale měl lidi rád. Tak vám teď o jeho 
činu povím. 

Když Bezmozkova rodina šla spát, Bez-
motkovi se spát nechtělo, tak si dělal sošku 
z rytiny. Za chvíli měl hotovo a šel spát také. 
Ráno se vzbudili a Bezmozkův bratr tam ne-
byl. Bezmozka napadlo, že se možná šel jen 
projít. Ale hledali v celém okolí a nikde ho 
nenašli. A najednou slyšeli volat: „Pomóc, 
pomóc, unášejí mě!“ Bezmozkovi rodiče 
zpanikařili a utekli. Bezmozek se nevzdal 
a běžel za hlasem. Když najednou uviděl 
pána, který bratra unesl. Bezmozek mu ho 
vytrhl z rukou a běžel domů. Ale nepřítel 
se nevzdal. Zanedlouho už naštěstí nepřítel 
nemohl. Takže Bezmozek měl vyhráno. Ale 
vlastně ještě ne, protože nemusí mít dost 
sil, aby doběhl. Ale Bezmozek měl dost sil 
na doběhnutí domů. Jeho bratr mu poděko-
val a rodičové na oslavu návratu syna chytili 
mamuta a přejedli se. 

Vojtěch Svoboda, 4. A

Neběžný den v tábořišti
Bylo ráno a v tábořišti se lovci vydávají na 
lov ranní zvěře na snídani. Musejí si po-
hnout, aby se stihli vrátit dřív, než se pro-
budí ženy a děti. Tesák byl náčelníkův syn. 
Z každého lovu se vraceli s úsměvem na 
tváři. Tentokrát tomu tak nebylo. Nikdo ne-
ulovil ani myšku. Ženy se ptaly, v čem je pro-
blém. Ale muži nevěděli, co říct. No, no… 
začal Tesák. „My jsme si číhali na soba, ale 
když jsme k němu došli, tak z křoví vyskočila 
nějaká žena a sebrala ho.“

Jaká žena? Jaké křoví? V táboře začal 
ruch. TICHO! Zařval náčelník tlupy. Já se 

Pravěk
se styděl vrátit do tlupy. Když se vrátil a řekl, 
že nic neulovil, tak se tlupa začala bát toho, 
že vylovili všechny mamuty. Kapitán tlupy, 
když o tomhle slyšel, tak říkal, že je to hlou-
post. Když se po měsíci bez jídla dozvěděli, 
že začne doba ledová, tak se ještě víc báli. 
Jelikož pravěcí lidé byli hloupí, tak se spletli. 
Protože doba ledová teprve končila. 

Když zjistili, že se oteplilo, tak si mysleli, 
že se stal zázrak. Mamutík, nejlepší lovec 
mamutů a zároveň nejchytřejší z tlupy, 
zkusil lov znovu. Když zahlédl mamuta, tak 
si myslel, že se stal zázrak. Jenže to nebyl 
jen tak obyčejný mamut. Všichni mamuti, 
zatímco doba ledová končila, byli chovaní. 
Ale v zimě se nachladili, potom onemocněli 
a potom umírali. Když se Mamutík vrhl na 
mamuta, tak zjistil, že mamut se nebrání, 
neútočí. Ovšem Mamutíkovi to nevadí. Když 
mamuta upekli, tak vedoucí tlupy ochutnal, 
ale jakmile si kousl a sousto spolkl, tak ho 
to otrávilo a po dvou dnech umřel. Jelikož 
Mamutíkovi došlo, že mamuti jsou oslabeni 
dobou ledovou a onemocněli, tak to museli 
nějak vyřešit. 

Napadlo ho, že je vyléčí, ale nevěděl, jak. 
Ale postupem času tlupa přišla na to, jak 
léčit. Ovšem někteří přišli o život. Ale pak 
zjistili, že potřebná bylina roste hned ved-
le tlupy. Dali mamutovi bylinu a po dvou 
dnech se uzdravil. Když Mamutík slyšel, že 
mamuta zabijí, tak řekl ne! Když jim řekl, jak 
jsou zvířata skvělá, každý pak měl svoje zví-
řátko. A tak vznikla domácí zvířata. 

Tomáš Toman, 4. A

s Tesákem vydám najít to,  v čem je pro-
blém. Dalšího rána se vydali muži na pomoc 
Tesákovi a náčelníkovi hledat zvěř. Ženy taky 
musely odejít, ale ne na lov. Musely jít najít 
nějaké jídlo pro děti. Muži šli na stálé lovi-
ště, ale tam se zabydlel jiný kmen. Tady je 
naše loviště, začal Tesák, Ale my jsme byli 
hladoví a tady byli mamuti. No, začal Tesák, 
tak co kdybychom se o mamuty poděli-
li? My máme taky hladové ženy i děti. Tak 
platí. Muži se tak vrátili s úsměvem a dvě-
ma mamuty. Ženy jásaly a už nikdy nebyli 
o hladu. A z dětí vyrostli superlovci po jejich 
tatíncích.

Stela Knotová, 4.A

Hostina v pravěku
Kdysi hodně dávno vypukl hlad. No a my 
tady máme statečného bojovníka jménem 
Bogo. Bogo chtěl udělat na všechny velký 
dojem, protože poslední dobu měl něco 
s rukou. Nastal den lovu, Bogo tam byl 
také. Rozdělili se. Náš hrdina šel na sever, 
chtěl ulovit mamuta. Ještě ho nikdy neulo-
vil. Bogo si mumlal, co se bude dít? Spatřil 
stádo mamutů a zajásal. Teď ještě jednoho 
ulovit. Hmmm… Mám nápad (hadluka ma-
kaka).

 Věděl, že to nepůjde jen pomocí zbraní, 
ale teď… Teď musel vykopat jámu. Vykopal 
a teď tam naháže ostré zbraně. Jámu zakryl 
větvičkami a listím, musel čekat, jestli tudy 
půjde mamut. Po několika hodinách usly-
šel zadunění: BUM, BUM! Mamut! vykřikl. 
A bác, je v jámě. To byla sláva, zavolal ostat-
ní lovce, abychom ho vytáhli. Ach, ach to 
byla tíha. Dotáhli jsme ho do tábora. Vyku-
chali, rozporcovali a upekli ho na ohni, byla 
to oooobrovská hostina, jelikož mamut byl 
hodně velký. Bogo byl na sebe moc pyšný 
a všichni na něho. Bogovo přání se splnilo.

Elen Esterková, 4. B
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ze Světa přírody

Chrtí dostihy

Chrtí dostihy jsou psí bežecké závody 
určené pro plemena chrtů ze skupiny tzv. 
anglických dostihových plemen. Jde o rych-
lostní závody, kdy psi rychle běží za nějakou 
umělou mechanickou návnadou, která je 
před nimi tažena. Velkou tradici mají tyto 
specializované zvířecí závody zejména v 
anglosaských zemích, nicméně tyto závody 
se pravidelně běhají asi ve 20 zemích. V čes-
kých zemích tato chovatelská zábava nemá 
příliš velkou tradici, první závody se zde 
začaly pravidelně konat až po druhé světové 
válce. 

Při závodech se využívá velkých rychlost-
ních dispozic, které tato psí plemena mají, 
neboť právě tato lovecká plemena psů byla 
vyšlechtěna k tomu, aby byla schopna co 
nejrychleji dohonit unikající kořist.

Situace v Česku
Dostihy chrtů v České republice jsou pro-

vozovány jako hobby. Chrti zůstávají i po 

skončení dostihového období v rodinách 
majitelů. Jsou považováni za členy rodiny 
stejně, jako např. psi, kteří pro své stáří skon-
čí s tažením sněžných saní, pulky, či jinou 
sportovní aktivitou z repertoáru agility. 

V České republice působí několik chova-
telských / dostihových klubů začleněných do 
Českomoravské kynologické unie, které se 
věnují kromě chovu i dostihům chrtů všech 
plemen. 

Kritika
Je poukazováno na týrání závodních chr-

tů, špatné životní podmínky zvířat, nedo-
statek veterinární péče a trýznivé způsoby 
usmrcování už nevýdělečných zvířat. V ČR 
na chrtech nikdo nevydělává, naopak maji-
telé dostihových chrtů musí vynakládat ne-
malé finanční prostředky na to, aby si jejich 
chrti dobře a bezpečně zaběhali (tj. na dosti-
hové dráze).

Připravila Michaela Červenková, 7. A

Třeťáci probírali PLANETY SLUNEČNÍ 
SOUSTAVY. K tomu tvořili zajímavá 
vyprávění:

Petr a Martin nasedli do rakety a letěli na 
Mars. Doletěli na místo a zjistili, že se jim 
porouchala raketa a nouzově přistáli. Šli se 
projít a vylekal je mimozemšťan. Chtěli, aby 
letěl s nimi domů. To tedy ne, řekl mimo-
zemšťan…  

Petr Jarošek, Martin Flajžík, 3. A

Viktorka a Lilianka se rozhodli, že se vypraví 
na planetu Mars. Letěli dlouho, ale přece se 
dočkali. Potkali tam římského boha války, 
po kterém je planeta pojmenovaná. Prová-
zel je po celé planetě. Potom jim nabídl po-
byt v jeho hradu na dva měsíce. Holky s tím 
souhlasily a hned se zabydlely…   

Viktorie Komosná, Liliana Nováková, 3. A

Byly, nebyly jednou jedny kosmonautky. 
A nazývaly se Linduška a Adrianka. Ale jed-
nou se stala nehoda. Letěly v raketě a nara-
zily do velkého meteoritu a spadly do pla-
nety Země. Ocitly se v Paříži a byly velmi 
zmatené. Potom přešly do baletní školy, kde 
vystupovaly baletky z Louskáčku…    
Adriana Jordánová, Linda Červenková, 3. A

Byla jednou jedna holčička, která mohla le-
tět do vesmíru. A tak se rozhodla letět na 
Mars. Letěla svou vlastní raketou, co jí vyro-
bil děda. Doletěla a dívala se, jak je na Mar-
su krásný rozhled na Jupiter. Na Marsu bylo 

krásně. Byly tam krásné měsíční kameny. 
A tak se ho rozhodla prozkoumat…   

Kamila Komosná, Helena Blažková, 
Valentýna Rygarová,  3. A

Byl jeden astronaut a ten moc rád cesto-
val na planety. Jednou se rozhodl, že poletí 
na Saturn. A za den tam doletěl. Na Satur-
nu bylo hezky. Měl krásnou hnědou barvu 
a krásný prstenec. Planeta dostala pojme-
nování po římském bohu Saturnovi…   

Terezie Strážnická, Petra Kučerová, 3. A

Dva kosmonauti jménem Max a Tobi se vy-
dali na planetu jménem Saturn. Vydali se 
raketou, která váží 11 tun, a letěli vesmí-
rem. Letěli přes Mars a Jupiter. Doletěli na 
plánované místo Saturn. Nachystali se a šli 
ven. Nevěděli, co je tam čeká…   

Tobiáš Buchmann, Max Kopera, 3. A

PLANETY SLUNEČNÍ 
SOUSTAVY
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Stránky pro holky

Historie mažoretek není zcela jasná. Ma-
žoretky se však objevovaly už v doprovodu 
souborů vojenských dechových hudeb. Pou-
žívaly baton (hůlku), nosily zdobené unifor-
my, vysoké kozačky a základem choreografie 
byl vždy pochod. 
Dnes už se mažoretky berou jako plnohod-
notný sport. Konají se i soutěže v mažoret-
kovém sportu. Mažoretky se dělí do věko-
vých kategorií a formací. Věkové kategoie 
jsou: přípravka, kadetky, juniorky, seniorky, 
grand seniorky. A formace jsou: stage, mi-
niformace, trio, duo, solo. Soutěží se mohou 
zúčastnit i formace s pom pomy (třásněmi) 
nebo dvěma batony, a dokonce i mix bato-
nu a pom pomů. Existuje speciální formace 

Mažoretkový sport

„show“, ve které může autor choreografie 
popustit uzdu své fantazii. Můžou se zde vy-
užít různé rekvizity.
V choreografii se již nevyužívá jenom po-
chod, ale mohou se využít i různé posko-
ky, výhozy, twirlingy – prvek při kterém se 
hůlka otáčí okolo různých částí těla. Mažo-
retkový sport mohou dělat také kluci. Moc 
často se to nestává, ale je tomu tak.
Z vlastní zkušenosti mohu říct, že tento 
sport je velice náročný a člověku to dá velice 
zabrat, aby vše zvládnul. Já i po dvou rocích 
cvičení dělám jisté chyby. Ale chybami se 
člověk učí.

Iveta Zemanová, 8. A

Připravila Magda Bartálová, 8. A

Řešení: 1. vzpírání 2. krasobruslení 3. hod diskem 4. hod oštěpem 5. gymnastika 6. tenis

hádanky a kvízy

Poznáš ke kterým sportům patří následující 
obrázky? Pokud správně doplníš názvy 
sportovních disciplín, prozradí ti tajenka, co 
nám sport přináší.
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oSobnoSti

Od kolika děláš biatlon a jak 
jsi k němu přišla?
Od 13 let, byly na něm kama-
rádky, tak jsem šla za nimi.

Kde jsi jako malá trénovala? 
Trénovala jsem nejprve ve SK 
ski Janov-Bedřichov, potom 
v Jabloneckém biatlonovém 
oddíle.

Kolikrát týdně máš tréninky 
a co obsahují? A co tréninky 
v létě?
Mám celý týden, dvakrát den-
ně. Obsahují lyže, posilovnu, 
v létě běh, kolo a kolečkové 
lyže.

Kde jsi přišla k pušce 
s jednorožci?
Nechala jsem si ji vyrobit. 
Mám ráda jednorožce, tak 
jsem si je tam nechala udělat.

Kolik máš medailí ze 
světového poháru?
Mám čtyři z letošního roku.

Přemýšlela jsi někdy, že 
s biatlonem skončíš, nebo 
že budeš dělat jiný sport?
Určitě mě to napadlo v pu-
bertě, kdy jsem moc sporto-
vat nechtěla, ale teď zpětně 
jsem ráda, že jsem vydržela 
a že mě rodiče podporovali.

S kým s ostatních biatlonistů 
a biatlonistek si nejvíc 
rozumíš?
S Evčou Puskarčíkovou.

Které biatlonové středisko 
máš nejradši?
Nejradši mám Obertilliach 
a asi také Anterselvu.

Kdo je tvůj vzor a koho 
považuješ za největšího 
soupeře?
Nemám vzor, od každého se 
snažím vzít to nejlepší. A nej-
větší soupeř si vždycky ty sám 
sobě.

Jakého českého 
a zahraničního sportovce 
máš nejradši a co považuješ 
za největší český úspěch ve 
sportu?
Nemám žádného nejoblíbe-
nějšího, spoustu sportovců 
obdivuji, ale nedokážu říct 
jednoho. A úspěchů ve sportu 
je spoustu, nejlepší se nedá 
vybrat. Ale rozhodně hodně 
vysoko by byla Ester Ledecká 
s dvěma medailemi z OH.

Co posloucháš za hudbu? 
Pomáhá ti na soustředění 
před závodem, nebo něco 
jiného?
Poslouchám různý typ hudby. 
Teď třeba hodně Little Mix 
a spíš mě to pomáhá na lepší 
náladu.

Máš nějaký životní sen 
a jestli ano, splnil se ti?
Můj životní sen je být šťastná, 
spokojená, dělat práci, co mě 
baví a to se mi zatím plní.

Rozhovor připravila 
Terezie Zelinková,7.B

Rozhovor s biatlonistkou 
Markétou Davidovou

Stránky pro kluky

Parkour vznikl na počátku 20. století. 
Zakladatelem parkouru je francouz David 
Belle. Jeho otec byl Raymond Belle byl 
hasičem, který se věnoval pohybu. David 
se věnoval bojovému umění, gymnastice 
a hledal jejich využití v normálním životě. 
Hrál ve filmu Okrsek 13. Byl ve skupině 
Yamakasi. V roce 2005 založil PAWA 
(PArkour Worldwide Association – Světová 
parkourová asociace). 

Účelem parkouru je dostat se z bodu A do 
bodu B za co nejmenší čas a nejmenší užití 
energie. Parkour tvoří přeskoky, akrobacie 

i gymnastika např. parakotoul, speed 
step, speed vault, lazy vault, hvězda. Mezi 
pokročilejší triky patří: kong vault, dash 
vault, muscle up, backflip, frontflip, sideflip. 

V České republice se parkour proslavil 
díky youtuberovi Tarymu. Jeho celé jméno 
je Taras Anatolijovič Povoroznyk. Pořádá 
parkour workshopy, na kterých se učí 
parkour a také „Tary kempy“. Děkujeme Vám 
za přečtení našeho článku o parkouru. :D

David Blažek 7. A a Petr Trávník 7. B

Parkour
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recepty

Jogurtové smoothies
Ovocné

Čokoládové Zelené

K tomu přidáme:
1 a půl šálku mléka (můžeme více či méně, záleží, jak moc chcete 
mít smoothie husté)
1 šálek bílého/řeckého jogurtu

Kdo má rád sladké smoothie přidá 1–2 lžíce medu

2 šálky jahod
1 banán

1 kiwi
1 banán

půl šálku ananasu
1 mango či banán
1 pomeranč

půl šálku borůvek
půl šálku jahod
půl šálku ostružin
půl šálku malin

půl šálku mléka 
půl šálku jogurtu
čtvrt šálku arašídového másla
trochu kakaa/granka
1 banán

1 šálek mléka
2 šálky špenátu
1 šálek bílého/řeckého jogurtu  
1 kiwi (volitelné)
1 banán

Barbora Tlachová, 9. B

Vtipy o sportu
„Slávistický útočník Sup se 
nečekaně uvolnil, ale trefil 
jen Břízu uprostřed branky!“ 
křičí hokejový komentátor 
v televizi. Jarda se v hospodě 
zlobí: „Tak proč už ten pitomý 
strom nepokáceli?!“ 

Lezou dva horolezci na skálu 
a najednou ten víc nahoře 
povídá:
„Ty, Pepo, mně se chce na 
malou.“
„Ne nechce.“
„Jo chce.“
„Ne NECHCE.“
„Já už to nevydržím. Co mám 
dělat?“
„Zkus autosugesci.“
„Co to je?“
„To si říkej: Nechce se mi, ne-
chce se mi.“
Tak ten nahoře si říká „Ne-
chce se mi, nechce se mi.“
a ten dole „Neteče to na mě, 
neteče to na mě.“

Přece naši hokejisti nejsou 
nějaká kapela, aby pořád vy-
hrávali...

Víte, jaká je hlavní zásada 
úspěšného potápění?
Nikdy ve skafandru neprďte.

Cvičný akrobatický letoun letí 
nad krajinou a začínající pilot 
se táže: „Pane instruktore, co 
mám teď dělat, abych mohl 
přistát na letišti?“

Za jeho zády se ozve:
„Panebože, já si před startem 
myslel, že instruktor jste vy!“

Přijde frajer poprvé do posi-
lovny a hned se ptá trenéra: 
„Za tři dny mám rande a chtěl 
bych na ni fakt zapůsobit, 
který přístroj mám použít?“
Trenér se na něj podívá, za-
myslí se a říká: „Nejlepší bude 
bankomat vedle východu...“

Volá fotbalista otci:
„Ahoj tati, dneska jsem dal 
dva góly!“
„No, to je super a kolik to 
skončilo?“
„1:1“

Po zápase křičí trenér na hrá-
če: 
„Říkal jsem, abyste hráli jako 
nikdy předtím, a ne jako bys-
te nikdy předtím nehráli!“

„Jak se má váš pes?“ ptá se 
fotbalista rozhodčího po fot-
balovém zápase.
„Jaký pes? Já žádného ne-
mám!“ nechápe rozhodčí.
„To je divný, jste slepý, ale psa 
nemáte!“

Potápěč se kochá podvod-
ním světem asi šest metrů 
pod hladinou, když ve stejné 
hloubce vidí nějakého kolegu.
Ten kupodivu nemá žádný 
dýchací přístroj.
Potápěč sestoupí o další dva 
metry a druhý ho po chvilce 
následuje.
Sestoupí ještě hlouběji, ale 
po pár minutách je druhý 
zase vedle něho.
Potápěči to nejde na rozum, 
a tak vyndá tabulku na psaní 
pod vodou se speciální kří-
dou a napíše:
„Jak to děláš bez přístroje?“
Druhý mu vytrhne tabulku 
a napíše: „JÁ SE TOPÍM!!!“

Viky Klubusová, 5. B

vtipy a zábava
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