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MĚSÍC: květen      ROK: 2018      ČÍSLO: 6 

Nové hřiště ukázalo svou spolehlivost 
Na novém hřišti u školy se 18. 5. 2018 konala lehko-atletická olympiáda. Museli jste si vybrat dvě 
disciplíny + kdo chtěl dlouhý běh. Mezi sporty se na hřišti hrál basketbal a fotbal. K zapůjčení byly míče, 
fresbee, apod.  

Program odstartovala rozcvička. Všichni se rozmístili po skupinách, jak si sami zvolili a rozcvičili se. Dále 
se začalo soutěžit v samotných disciplínách. Kolem 12:00, když se běžel běh na 1 km mladší chlapci, ukázalo 
se, že je mnohem důležitější hrát fair play, něž vyhrát. Před poslední zatáčkou Martin Soukup, který 
mimochodem získal zlato v běhu na 60 metrů, stříbro ve skoku dalekém a v dlouhém běhu zlato, zakopl. 
Adam Hudec z 6.B, jenž běžel hned za Martinem počkal, než Martin vstane a poté doběhli do cíle. 

Olympiáda přinesla také spoustu srandy. Při hodu kriketovým míčkem se jednomu žákovi povedlo třikrát 
doslova „mrsknout“ míček do keře. V podstatě by se dalo říct, že nehodil nic, protože kanonády do keře 
se nepočítaly.  

Náš časopis nezahálel, udělali jsme spoustu rozhovorů:   

Eliška Čamrová 7. A 
1. místo hod kriketovým míčkem mladší dívky 
Jak se ti sportuje? „Skvěle.“ Jakých disciplín se účastníš? „Hodu a skoku.“ Sportuješ aktivně ve volném čase 
(a jak)? „Sportuju, volejbal.“ Jaké nejtěžší zranění jsi při sportu utržila? „Zlomenou ruku.“ Jaký je tvůj názor 
na nové multifunkční hřiště? „Dobrý.“ Využila jsi někdy hřiště ve svém volném čase (mimo hodin TV)? „Ne“ 
Jak vypadala tvá příprava na lehko-atletickou olympiádu? „Nijak, nepřipravovala jsem se.“ Jaký byl tvůj 
vítězný hod? „40,35 m.“ 

Martin Soukup 7. B 
1. místo běh na 60 m mladší chlapci 
Jak se ti sportuje? „Dobře, byli tady velký favoriti, Max Dolejší mě málem předběhl, ale bylo to fakt o setiny, 
byl to krásnej souboj.“ Jakých disciplín se účastníš?  „Skok daleký, běh na 60 m a běh na 1 000 m.“ Sportuješ 
aktivně ve volném čase (a jak)? Ano, hraju fotbal, třikrát tejdně jsem na tréninku. Jaké nejtěžší zranění jsi 
při sportu utržil? „Tak to nevim, asi natažený sval.“ Jaký je tvůj názor na nové multifunkční hřiště? 
„Je to výborný.“ Využil jsi někdy hřiště ve svém volném čase (mimo hodin TV)? „Ne, nebydlím tu.“ Jak 
vypadala tvá příprava na lehko-atletickou olympiádu? „O tělocviku jsme se učili.“ 

    Novinky:                                                                           Příběh:                                                         Zábava:                 Zajímavost:  
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Zuzana Hávová 6. B 
1. místo v běhu na 600 m mladší dívky  
Jak se ti sportuje? „Jo, docela je to dobrý, akorát mám problém s těma staršíma spoluhráčema.“ Jakých 
disciplín se účastníš? „Skok do písku, hod kriketovým míčkem a běh na 600 metrů.“ Sportuješ aktivně 
ve volném čase (a jak)? „Jo, jo, docela jo. Hraju beach volejbal a ráda si zaběhám.“ Jaké nejtěžší zranění jsi 
při sportu utržila? „Asi žádný, zatím. Já jsem si na kole odřela koleno, ale to je tak všechno.“ Jaký je tvůj 
názor na nové multifunkční hřiště? „Myslím si, že je lepší než to staré. Alespoň víme, kudy máme běhat 
a tak.“ Využila jsi někdy hřiště ve svém volném čase (mimo hodin TV)? „Zatím ještě ne.“ Jak vypadala tvá 
příprava na lehko-atletickou olympiádu? „Tak já jsem teďka ve volném čase hodně běhala a trošku jsem 
si to stopovala.“ 

David Šáda 9. A 
1.místo běh na 1 500 m  
Jak se ti sportuje? „Mně se sportuje dobře, zvlášť kvůli tomu, že hraju fotbal, tak já už tu kondičku mám 
z toho fotbalu udělanou.“ Jakých disciplín se účastníš? „Běh na 60 metrů, vrh koulí a dlouhý běh na 1 500 
metrů.“ Sportuješ aktivně ve volném čase (a jak)? „Sportuji tím, že hraju ten fotbal a někdy třeba i posiluju.“ 
Jaké nejtěžší zranění jsi při sportu utržil? „Já jsem ani neměl žádné zranění, v šesti letech maximálně mi brali 
vodu v koleni.“ Jaký je tvůj názor na nové multifunkční hřiště? „Jo, je dobrý.“ Využil jsi někdy hřiště ve svém 
volném čase (mimo hodin TV)? „Tady to zatím ne.“ Jak vypadala tvá příprava na lehko-atletickou 
olympiádu? „Dva měsíce před ní jsem začal trošku víc posilovat.“ Kdy jsi naposledy vrhal? „Asi před čtyřma 
měsícema.“ 
 
Lucie Foltinová 7. A  
1. místo běh na 60 m mladší dívky 
Jak se ti sportuje? „Velice dobře, jelikož podmínky jsou celkem dobré.“ Jakých disciplín se účastníš? 
„Účastním se skoku dalekého a běhu na šedesát metrů.“ Sportuješ aktivně ve volném čase (a jak)? „Ano. 
Hraju volejbal.“ Jaké nejtěžší zranění si při sportu utržila? „Skoro žádné.“ Jaký je tvůj názor na nové 
multifunkční hřiště? „Je dobré.“ Využila si hřiště někdy ve svém volném čase? „Ne.“ 
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Kačka Moravová 8. A 
1. místo vrh koulí 
Jak se ti sportovalo? „Fajn, bylo to lepší než se učit.“ Jakých disciplín se účastníš? „Skoku a vrhu koulí“ 
Sportuješ aktivně ve volném čase a jak? „Moc nesportuju ve volném čase“ Jaké nejtěžší zranění jsi při 
sportu utržila? „Asi vyvrknutý kotník“ Jaký je tvůj názor na nové multifunkční hřiště? „Já myslím, že 
je dobrý“ Využila jsi někdy hřiště ve svém volném čase (mimo hodiny TV)? „Ne“ Jak vypadala tvá příprava 
na LAO? „Nijak“ 

Adam Hudec a Martin Soukup 

Dělené 1.místo běh na 1 000 m mladší chlapci 

Kdy se vám běželo líp, tento rok, nebo minulý rok na tom druhém hřišti? Martin: „Na tomhle.“ Adam: „Mně 
se líp běželo tady, protože tady je lepší terén. Sledovali jste výstavbu tohoto hřiště? Martin: „Ne.“ Adam: 
„Ne.“ Líbilo se vám, že fandili diváci? Martin: „Ano, bylo to velmi povzbuzující a hlavně děti z naší třídy 
to bylo neskutečný, jak mě popoháněli.“ Adam: „Bylo to povzbuzující, nebylo to takový nudný, bylo 
to dobrý.“ Co říkáte na ostatní závodníky? Adam: „Běželi dobře, bylo to dobrý no.“ Martin: „Běželi dobře.“ 
A Váš výkon hodnotíte jak? Martin: „Hlavně musím poděkovat tady za fair-play, to bylo neskutečný gesto, 
co pro mě udělal, jsme se tam zapletli oba, no a doběhli jsme to stejně, takže je to fajnový teď.“ Závodili 
byste raději na olympiádě, než se učili? Adam: „Samozřejmě“ Martin: „Ano“ Případně za jaký předmět byste 
to vyměnili? Martin: „Za češtinu“ Adam: „Za tělocvik“ 
 
 
 Pan učitel Hraníček 
Jak zodpovědně se děti připravovali  na LAO v tělesné výchově? Začátky byly těžké, ale já si myslím, že pak 
se snažil každej ukázat, co nejvíc dovede. Nakonec si myslím, že se na to připravili. Když jste chodil 
na základní školu konala se tam také olympiáda? „Ano, pravidelně.“ Vyhrál jste někdy nějakou medaili 
za sport? „Jo, tak snažil jsem se běhat sprinty a pak dlouhý běhy.“ Věnujete se ve svém volném času aktivně 
nějakému sportu? „Jistě, věnuji.“ Jakému? „Chodím plavat a běhat.“                                           redakce časopisu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Veronika Kršková  
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Traktor zahřál mozkové závity 

Před několika týdny se psali státní přijímací zkoušky na střední školy. Říká se, že nejtěžší úloha byl příklad 
o traktoru. V grafu si můžete prohlédnout, na jaké druhy škol byli naši deváťáci přijati. S několika jsme udělali 
rozhovor: 

Kristýna Vacková  

Jaké je tvé vysněné povolání? „To ještě nevím, nad tím jsem ještě nepřemýšlela. Ale asi bych šla dělat 
nějakého auditora nebo něco takovýho.“Jakým stylem a jak dlouho ses připravovala na přijímačky? 
„Většinou tak měsíc dopředu, víc ne. Co bys doporučila budoucím deváťákům ohledně přípravy? „Měli 
by se připravit, hlavně do matiky.“ Půjde někdo ze třídy na stejnou školu jako ty? „Ne.“ Změnila se tvá 
představa vysněného povolání od 1. třídy (pokud si to pamatuješ)? „No, tak to stoprocentně.“ Máš v plánu 
si udržet kontakt se svou třídou ze ZŠ? „Jakoby s celou třídou kontakt asi neudržim, ale kamarádi, 
samozřejmě.“ 

Anne Dohnalová 

Jaké je tvé vysněné povolání? „Ještě nevím. Já spíš plánuju jít na vysokou a až potom se rozhodnout.“  Jakým 
stylem a jak dlouho ses připravovala na přijímačky? „ Já jsem chodila na různý kroužky, na přípravy 
na přijímačky, a potom doma jsem procvičovala s bráchou.“ Co bys doporučila budoucím deváťákům 
ohledně přípravy? „ Aby se na to hlavně nevykašlali.“ Půjde někdo z tvé třídy na stejnou školu jako ty? „Ne.“ 
Změnila se tvá představa vysněného povolání od 1. třídy? „Asi jo.“ Máš v plánu si udržet kontakt se svou 
třídou ze ZŠ? „Jo, určitě.“ 

Vojtěch Remeš 

Jaké je tvé vysněné povolání? „Programátor CNC strojů v agrostroji.“ Jakým stylem a jak dlouho ses 
připravoval na přijímačky? „Já jsem se připravoval přerušovaně stylem didaktických testů od…, no, tak já 
nevim… tři měsíce předem.“ Co bys doporučil budoucím deváťákům ohledně přípravy? „ Didaktický testy, 
cvičebnice ty jsou dobrý.“ Půjde někdo ze třídy na stejnou školu? „Ne na stejnej obor, ale na školu jo.“ 
Změnila se tvá představa vysněného povolání od 1. třídy (pokud si to pamatuješ)? „Jo.“ Máš v plánu 
si udržet kontakt se svou třídou ze ZŠ? „Jo.“ 
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MS v ledním hokeji 2018 
Letošní mistrovství světa konající se v dánské Kodani a v Herningu pro 
reprezentaci České republiky začalo úspěchem s našimi bratry - Slovenskem, 
které dopadlo 3:2 po prodloužení. Radost z vítězství nad Slovenskem ovšem den 
poté opadla, kvůli prohře se Švédskem, kde jsme už dokonce třetí třetiny nestihli 
srovnat. Zápas se Švédskem skončil 3:2. 

Po jednom dnu odpočinku nastoupili naši proti Švýcarsku. Švýcarsko bylo těžkým 
soupeřem, ale v samostatných nájezdech rozhodl Michal Řepík bekhendovým 
blafákem, Česko - Švýcarsko 5:4. 

Zlom ovšem přišel v zápasu s Ruskem. Před začátkem téměř nikdo neočekával, 
že vyhrajeme. Nejen že Rusko dostalo první góly, zavinilo si i hořké chvíle v podobě 
prohry. Vítězství proběhlo hlavně díky Davidům Krejčím a Pastrňákovi, kvůli jejich 
skvělým gólům, ale i asistencím. Slovy komentátora Roberta Záruby: „Byl to souboj 
Davidů s Goliášem.“ Rusové utrpěli svou první porážku na letošním MS 4:3 po prodloužení.  

V dalších zápasech v základní skupině jsme zvládli porazit Bělorusko: 3:0, které mimochodem po prohře 
se Slovenskem končí v elitní skupině mistrovství světa, Francii: 6:0 a Rakousko 4:3. S 15 body jsme byli třetí 
ve skupině. 

První zápas ve čtvrtfinále s USA už od začátku pro nás nevypadal moc dobře. Ve druhé třetině, ovšem národ 
mohl začít jásat, srovnat dokázal 
Michal Řepík a Martin Nečas. 
V poslední třetině vstřelil znovu 
gól Patrick Kane. To byl bohužel 
rozhodující okamžik. Medailový 
sen se znovu rozplynul. 

Mistry světa se stali Švédi, druzí 
byli Švýcaři třetí Američané. 

Nemusíme, ale klesat na mysli, 
příští rok jdeme znovu do toho 
na blízkém Slovensku. 

 

Zdroj obrázku: 
https://www.irozhlas.cz/sport/ms-hokej/online-cesko-slovensko-ms-mistrovstvi-sveta-hokej-dansko-hokejove_1805051800_jgr  

Max Dolejší 7. B      
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PAN SYSEL KROTÍ AUTO 
Pan Sysel se jednou chtěl vydat do lékárny, ale velice pršelo, a proto se pan Sysel rozhodl 
provětrat kola svému autu. Než přišel ke garáži, přestalo pršet. Pan Sysel vytáhl z velkého svazku 
klíčů ten největší. Zašťoural s ním v zámku a odemkl. V garáži byl neuvěřitelný nepořádek, ale 
to panu Syslovi nevadilo a v radosti, že vidí své auto, se úplně dojmul. Mezi tím, jak se dojímal, 
zafoukal nárazový vítr a panu Syslovi se zabouchly dveře od garáže takovou silou, že nešly otevřít. 

Pan Sysel si ovšem nelámal hlavu, sedl do auta, nastartoval. Ozval 
se kuckavý zvuk trabanta v zimě a hekajícího mopedu, když náhodou 
jede do kopce. Najednou zhasla světla a od výfuku se začmoudilo jak 
z fabriky a auto konečně nastartovalo. Pod kapotou si bublal 
škodovácký čtyřválec. 

Pan Sysel si promnul ruce, trhnul za ruční brzdu, zakroutil s řadicí 
pákou a rozjel se kupředu. Cestou rozrazil zabouchnuté dveře, které 

odletěly někam hodně daleko. Pan Sysel si pochvaloval, jak mu to pěkně jede. To ale netušil, 
že ho čeká kruhový objezd. Před značkou: dej přednost v jízdě, trochu přibrzdil, a protože nikdo 
nejel, vjel na „kruháč.“ Auto sebou trhlo a v kufru zarachotily lahve od piva. Na kruhovém 
objezdu se stále točil dokola a ostatní řidiči si klepali na čelo. 

Až se pan Sysel vymotal z křižovatky s kruhovým objezdem, pustil si rádio. 
Zrovna se odehrávalo mistrovství světa v hokeji a pan Sysel je hrdým 
fanouškem českého hokeje. Když stál pan Sysel na semaforech, 
komentátor Robert Záruba vykřikl: „gól“ a na semaforu se rozsvítila 
zelená. Pan Sysel v euforii prudce dupl na plyn, auto poposkočilo a přitom 
málem smetlo na přechodu chodce, semafor a značku.  

U sportovní haly si všiml plakátu s tím, že se bude hrát 
basketbal Nymburk - Syslov. Pan Sysel si vzpomněl, že když byl mladší, hrál také 
Syslov proti Nymburku. Fandilo celé město, ale Syslov bohužel prohrál, a tak 
se o tom raději nemluvilo. 

Pan Sysel konečně dojel k lékárně, zaparkoval a vešel 
dovnitř. Nad dveřmi zazvonil zvonec a hned přiběhla 

paní s brýlemi, které měly asi deset dioptrií. Pan Sysel vytáhl ze své 
kožené tašky doslova stoh receptů. Podal je paní za pultem a ta si je 
důkladně přečetla a něco si zašeptala pod vousy. Pan Sysel si mezitím 
prohlížel příchutě hroznového cukru, nejvíce se mu zalíbila jahodová. 
Když se pan Sysel rozhodl cukr koupit, paní lékárnice vykřikla: „jste 
úplně zdravý!“ A hodila recepty do skartovačky. Pan Sysel potichu 
zakuňkal: „prosím jeden hroznový cukr“ a paní lékárnice mu to namarkovala. Pan Sysel zaplatil 
15 korun a jel domů.                                                                             Jonáš Prokop 7. A, Ilustrace: Jonáš Prokop       
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  Harry Potter a Kámen Mudrců 
Skoro všichni znáte film Harry Potter, ale většinou 
neznáte knihu. V knize se vyskytují vtipné poznámky, 
které ve filmu nejsou. Já osobně jsem se ke knize dostal 
až díky povinné četbě. Bavilo mě srovnání filmu 
s knihou. 

Věděli jste, že Brumbál má na koleni jizvu, která je 
přesnou kopií londýnského metra, nebo že když Harry 
na nástupišti devět a tři čtvrtě odposlouchával 
Weasleyovi, uslyšel od jejich matky: „Né že zase 
vyhodíte záchod do povětří!“, ale Fred a George se bránili: „My jsme žádný záchod nikdy do povětří 
nevyhodili. Ale děkujeme za nápad.“? Malá sestra Geni plakala a oni jí řekli, že jí pošlou záchodové prkénko, 
ale maminka jim to rozmlouvala.  

Ve filmu ale byla chyba o drakovi Norbertovi, protože ho nezabavili ale Harry a Harmiona ho šli odevzdat 
Charlímu (Ronův bratr) na hodinovou věž, ale Malfoj to zjistil. Dozvěděl se to i Nevil a ten je chtěl varovat,  
Malfoj to řekl profesorce Meggonalagové a ta viděla Nevila a Harryho s Harmionou také. Všichni čtyři dostali 
školní trest. Museli jít do Temného Lesa s Hagridem. Harry, Harmiona a Hagrid šli spolu. Malfoj a Nevil museli 
jít sami. Domluvili se, že když vyšlou červené jiskry znamená to, že jsou v ohrožení života. Tak se rozešli. 
Najednou k nebi vyšlehli červené jiskry. Harry, Harmiona a Hagrid tam šli a zjistili, že na Nevila „vybafl“ 
Malfoj. A proto šel Harry, Malfoj a ostatní s Hagridem (a pak už to bylo jako ve filmu). 

Daniel Kršek 4. A  

Vyfoťte originální skupinovou fotografii z výletu a pošlete nám ji na e-mail. Vylosovaná třída 
dostane odměnu a fotografii otiskneme v časopisu v září.
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PRO NEJMENŠÍ 

1.  Zjisti, ke kterým číslům patří autíčka. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Povede se ti dostat včeličku Emu zpátky do úlu a přitom posbírat všechny hvězdy? 

 

Natálie Vítková 7. A 
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Rekordy z říše zvířat 
Spousta lidí má doma nějaké zvířátko, ale mnoho z nich netuší například to, které zvíře má největší počet očí 
anebo to, jaký je nejdelší had světa…. Proto si nějaké zvířecí rekordy zmíníme  
Nejrychlejší běžec světa 
Příčku nejrychlejšího běžce 
neobsadil nikdo jiný než gepard. 
Ve sprintu dosahuje rychlosti 
až 105 kilometrů za hodinu. 
Na rychlost 100 km/h dokáže 
zrychlit během tří vteřin. 
Nejpomalejší savec na světě 
Téměř celý svůj život stráví 
lenochod hlavou dolů zavěšený 
na větvi. Na stromech urazí za hodinu maximální vzdálenost 300 
metrů. Oproti tomu na zemi, kde se pohybuje plazením vleže 
na břiše, zvládne za hodinu dokonce nejvýše 120 metrů. 
Nejrychlejší plavec 
Tučňák oslí díky svému hydrodynamickému tvaru těla dokáže 
dosáhnout rychlosti až 27 kilometrů za hodinu. Žijí v Antarktidě 
a na subantarktických ostrovech, jsou 80 centimetrů velcí a váží až 
šest kilogramů. Před zloději vejcí a během páření vydávají křik 
podobný oslímu hýkání. 
Nejlepší horolezec 
V Asii žij kozorožci, kteří šplhají až do výšek přes 5000 metrů nad mořem. Pro porovnání: Nejvyšší hora 
Evropy, Mount Blanc, je vysoká „jenom“ 4 810 metrů. 
Největší zvíře světa 
Největším savcem a zároveň největším zvířetem na zemi je plejtvák obrovský. Dorůstá délky až 30 metrů 
a váží přibližně 135 tun. Plejtváci obrovští mají 
nejpomalejší srdeční tep ze všech zvířat – i při námaze 
tluče rychlostí pouhých 18 až 20 tepů za minutu. 
Nejjedovatější zvíře světa  
Čtyřhranka Fleckerova má jed, kterým by najednou 
usmrtila až 250 dospělých lidí. Tato medúza s hmotností 
až šest kilogramů má na svém těle kolem 60 chapadel 
s drobounkými jedovými žahavými buňkami. Její jed 
ochromí a usmrtí oběť během několika minut. 
 
Zdroje fotografii: https://www.lanetanoticias.com/news/239212/chita-sorprende-a-
pasajeros-y-causa-terror-en-recorrido-de-safari 
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Vaše strana 
Divadlo nezklamalo 
Zúčastnili jsme se divadelního představení Růže pro Algernon, kde hlavní roli Charlieho Gordona ztvárnil Jan 
Potměšil. Jedná se o román Daniela Keyese. Naše očekávání nebyla příliš velká, poněvadž jsme předtím četli 
ukázky, ale překvapilo nás, jak moc se to ukázkám podobalo. Doufali jsme, že děj bude více rozpracovaný než 
již zmíněné ukázky. Hendikep hlavního herce v nás po celé představení vyvolával zvláštní pocit. I samotné 
představení bylo náročné na pozornost. Celé se odehrávalo v jednom prostředí a pouze se čtyřmi herci. Děj 
podle nás poukazuje na problém dnešní doby a měl by donutit člověka, se zamyslet. Celkově hodnotíme 
divadelní představení kladně a nelitujeme jeho zhlédnutí. 

žáci 9. A 
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Napište nám… 
Máte dotazy? Chcete sem také přispět? Chcete se přidat k redakčnímu týmu? 

Pošlete svůj článek na e-mailovou adresu:  

pavucina-skolnicasopis@email.cz 

Předchozí i toto číslo naleznete na stránkách školy v dokumentech. 

 


