
Rošárník

Fotbalové finále mistrovství světa je
nejsledovanější fotbalové utkání. Letos
se ve finále utkaly týmy Francie a
Argentiny. Dohromady finále sledovalo
na českých televizích 1,73 milionu
diváků, čímž se stalo druhým
nejsledovanějším přenosem fotbalu,
překonat ho dokázalo pouze finále v
roce 2006 mezi Itálií a Francií. Francie již
zvítězila na minulém mistrovství a
pokusila se mistra světa obhájit dvakrát
za sebou. 
Finále začalo poněkud opatrně a
nezábavně, až ve 23. minutě po faulu a
odpískané penaltě dokázala Argentina
otevřít zápasové skóre, když Messi
nechytatelně poslal střelu k pravé tyči.
Brzy na to dokázala Argentina
bleskovým protiútokem skóre pro svůj
prospěch vylepšit, když Angel Dí María
zkušeně uklidil míč do sítě brankáře. Po
ukončení první půle zápasu si
nedokázala Francie ani jednou vystřelit,
na balónu byla pomalá a Argentina
vedla zaslouženě. Na začátku druhé půle
a svých střídáních si Francie začala více
věřit a zápas už začínal být více
dramatický. Pořád Francii ale něco
chybělo a trvalo dlouho, než vyslala svoji
první střelu na branku. Až v 79. minutě,
kdy byl odpískán faul ve vápně, Francie
dokázala výhodu pokutového kopu
využít a Kylian Mbappé poslal střelu k
pravé tyči, kde si na míč sice sáhnul
gólman, ale šanci chytit francouzský
zkušený exekutor nedopustil. Francie
dostala opět motivaci a cítila vítezství a
po chybě dokázal z první vyslat Kylian
Mbappé a nádhernou střelou k levé tyči
skóre snížil na 2:2 a Francie opět měla
pohár na dosah. 

Milí čtenáři,

právě čtete první vydání školního
časopisu Rošárník pro školní rok
2022/2023. Možná jste ani netušili,
že školní časopis existuje, ale za
celou redakci doufám, že se to teď
změní.

Když se něco děje poprvé, není to
vždy dokonalé a ani se nemusí
jednat o konečnou podobu. S
touto myšlenkou prosím
přistupujte i k tomuto vydání.
Vznikalo od září, proto vám
poskytne možnost v čase adventu
zavzpomínat  na sportovní
soutěže a školní akce, ale přinese
vám i různé zajímavé informace,
například o Vánocích. Součástí
časopisu je i několik rozhovorů
nejenom s žáky, ale i vybranými
učiteli.

Pokud si nestihnete časopis
přečíst v jeho tištěné podobě,
neboť  počet výtisků je omezen,
podívejte se na stránky naší školy,
kde je celý v online podobě. 

Každý článek má svého autora.
Všechny členy redakce musím
opravdu pochválit, protože se do
práce pustili s vervou a dokázali,
že v nich dřímá novinářský duch.
Většina redakčního týmu
navštěvuje 8.D, pouze A. Ryšavý
8.E.

Přeji vám příjemné čtení a za
celou redakci krásné Vánoce a
šťastný nový rok!

Naše škola je proslulá mnoha věcmi.
Máme tu spoustu sportovně nadaných
žáků a nemusí se vždy jednat pouze o
fotbalisty nebo plavce. Úspěchů
dosahují  i v jiných oblastech, účastní se
různých olympiád a soutěží a nenechají
se zahanbit ani na poli hudebním. 

Co by to ale bylo platné, kdyby nebyli
dobrými lidmi. Naštěstí i v tomto směru
na ně může být naše škola hrdá. 

Školní parlament už tradičně pořádá
různé akce. Mezi nejoblíbenější patří ty, 

Je krásné pomáhat!

Strhující finále
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Z důvodu nerozhodného výsledku se
šlo do prodloužení, kde nastoupila
Argentina opět v lepší formě. Ve 108.
minutě se před bránou zjevil Lionel
Messi, který dokázal do brány míč
dostat. Tento gól vyvolal velkou
kontroverzi, když francouzský deník
uvedl, že náhradníci v době, kdy míč
nepřesahoval čáru, vběhli do hřiště.
Gól ale platil a Argentina už měla titul
mistra světa na dosah. Vtom ale v 116.
minutě zahrál argentinský obránce
očividně rukou, tudíž se písknul
pokutový kop pro Francii, kterou stejný
francouzský exekutor nechytatelně
poslal do levé části branky. Tím se
Francie dostala do prodloužení a v
neuvěřitelném věku 23 let dokázal jako
druhý hráč v historii vstřelit hattrick ve
finále mistrovství světa. 
Hvizd ukončil prodloužení a za
nerozhodného stavu se šlo do penalt.
Tento zápas již nabídnul vše, co mohl,
a atmosféra u obrazovek a na stadionu
byla neuvěřitelná. Začínala kopat
Francie a stejný exekutor Kylian
Mbappé dokázal vstřelit třetí penaltu
tohoto zápasu, Lionel Messi skóre
penalt vyrovnal a oproti dvěma
neproměněným penaltám ze strany
Francie se Argentina ani jednou
nemýlila, čímž vyhrála celý turnaj a
obhájila titul mistra světa po 36 letech.

které jsou doprovázeny prodejem
různých dobrot. Výtěžek je následně
vždy věnován  na dobročinné účely.
Pravidelně přispíváme nadačnímu
fondu Šťastná hvězda, který se snaží
zlepšit život postiženým dětem,
dospívajícím a jejich rodinám. Lidé ze
Šťastné hvězdy dbají na to, aby
zabezpečili materiální pomoc
postiženým, pokud je mimo jejich
finanční možnosti a nehradí ji
zdravotní pojišťovna. 

Naše škola podporuje dva malé
chlapce, Bedříška a Adámka, kteří
musí čelit těžké nemoci, a to dětské

mozkové obrně. Díky akcím jako je
projektový den První republika a
Rozlučková svačinka 9. tříd se pro
každého podařilo vybrat 15 000 Kč. 

Ale nezapomínáme ani na zvířata.
Naše škola je patronem surikat z
jihlavské zoo. Těm jsme darovali
krásných 6 000 Kč.

Chtěla bych poděkovat jménem
školního parlamentu všem, kteří
přispěli, protože bez vás žáků by
tolik potřebná pomoc nebyla
možná. Za to vám patří velký obdiv.

J. Vyskočil

I. Králová

I. Králová



První republika

Jak to deváťákům šlo? 
Podle mě tancovali hrozně
hezky, překvapilo mě to.
Tancovali opravdu krásně, byla
jsem na ně pyšná, co všechno
se zvládli naučit, že tancovali
třeba i waltz. Hrozně se mi
líbilo, jak se toho chopili a jak
jim to šlo, takže bych je chtěla
strašně moc pochválit. 

Někdo z vaší třídy, koho byste
vyzdvihla?    
Hrozně se mi moje třída líbila
při párových tancích, nejvíce
asi Šárka s Romanem a Patrik
s Lindou, kteří tancovali moc
hezky, nebáli se a užívali si to. 

Který tanec se vám líbí nejvíc? 
Mně osobně se nejvíc líbí waltz
a potom Fergie, protože je
taková energická a je to veselý
tanec. Myslím, že si ho užívají
všichni. 
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21. 10. se u nás konala oslava vzniku tzv. první
republiky. Akce nám měla připomenout
počátky samostatného Československa. Žáci a
učitelé mohli přijít v dobovém oblečení a bylo
připraveno chutné občerstvení, které
přichystal školní parlament společně s paní
učitelkou Nápravníkovou. Výtěžek z něj šel na
charitu. 

Žáci jiných tříd se mohli vzdělat a zúčastnit se
soutěže. Po škole byly rozmístěné otázky, na
které mohly třídy odpovídat. 

Krom toho se jako každý rok konala také Zlatá
tančírna, kterou moderovala paní učitelka
Králová. Tam si mohli deváťáci zatancovat,
spolu s nimi i jejich učitelé. Tancoval se waltz,
charlestone, swing a stroll. Tyto tance žáky
naučili pan učitel Kepič a paní učitelka
Erbenová. Tančírna se podle nás povedla, a jak
se líbila deváťákům a učitelům, si můžete
přečíst v rozhovorech. Celkově tedy byla oslava
první republiky zajisté povedená a doufáme, že
se všem líbila. 

První republika neomrzí Zlatá tančírna

Na organizaci akce První
republika se podílelo několik
učitelů. Hlavní organizátorkou a
také moderátorkou tančírny
byla paní učitelka Králová. A tak
nás zajímalo, co na akci vlastně
říká. 

Jak se vám líbila tančírna? 
Mně se líbila moc, bylo to
povedené a doufám, že si to
všichni užili. Já tam viděla
nějaké mouchy, které bych do
příště ráda změnila, ale většina
lidí říkala, že se jim to líbilo,
takže jsem spokojená. 

Jak se vám akce moderovala? 
Moderovalo se mi to hezky,
vždycky se mi to moderuje
hezky, je to akce, na kterou se
pokaždé velmi těším. Doufám,
že se to povedlo, akorát mi
vadily některé technické
problémy, což mě trochu
rozhodilo, doufám ale, že to do
příště vychytáme a bude to zase
o kousek lepší. 

Nebála jste se, že se něco
pokazí? 
Bála jsem se, že zapomenu
taneční kroky, to jsem se bála
dlouho dopředu, je to můj
každoroční strach. Jinak jsem se
bála technických problémů,
které nakonec opravdu nastaly,
ale chybami se člověk učí a
víme, kde byla, takže jí do příště
napravíme. 

N. Fišarová, A. Matoušková, E. Klčová, P. Hrušková 

N. Fišarová, E. Klčová



První republika očima účastníků

Paní učitelko Vacková, co si myslíte o
tančírně? 
Tančírna je projekt, kterého jsem se
hodně bála, já i paní učitelka Straková,
protože ani jedna nejsme moc tanečně
nadané. Ale mile mě to překvapilo a
atmosféra, co tu teď je, je
nepřekonatelná a jsem za to ráda.
 
Jak se vám pracovalo na lapboocích? 
Na nich pracovali hlavně moji žáci, takže
já moc práce neměla, vlastně jsem tam
seděla a občas něco vystřihla nebo
nalepila, ale jinak to zvládli krásně sami
a myslím, že ta díla budou povedená.
 
Jaký je váš oblíbený tanec? 
Můj nejoblíbenější je ten, který jsem se
dokázala naučit, což mám pocit, že není
ani jeden. 

Co vás nejvíce bavilo se učit? 
Nejvíce mě bavily společné tance, které
jsme měli celá třída pohromadě, protože
tam se ten stud trochu vytratí, a když
jsme na to všichni spolu, je to lepší. 

Baví vás to? 
Baví. Překvapilo mě to, protože nejsem
taneční typ, ale užívám si to tady se svojí
třídou. Chci si je ještě užít, tak jsem ráda,
že všichni přišli a nikdo se na to
nevykašlal, snad si to užijeme. 

Tancujete poprvé? 
Ano, tancuji poprvé. Se svojí třídou jsem
to nikdy pořádně netrénovala, vždycky
jen s paní učitelkou v kabinetu, tak 
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Během tančírny jsme viděly spoustu
krásných tanečních vystoupení, ale
během přestávky jsme měly dostatek
času na to, abychom vyzpovídaly
samotné účastníky tančírny. Přinášíme
vám rozhovor s paní učitelkou
Vackovou a Strakovou a také s těmi,
kterých se akce týkala nejvíce, tedy s
některými deváťáky. 

musíte omluvit chyby, které tam byly. 
 
Jak podle vás tancovali deváťáci? 
Já si myslím, že je nejhorší překonat
stud. Mají z toho zbytečně stres, ale
říkám, šli jsme do toho s nimi, ztrapníme
se tu společně, takže o nic nejde.
Musíme si to hlavně užít. 

Paní učitelko Straková, co si myslíte o
tančírně? 
Myslím, že pro žáky je to výborná
příležitost vyzkoušet si dobové tance,
takže za mě jedině plus.
 
Jak se vám pracovalo na lapboocích? 
Já jsem na nich nepracovala, pracovali
moji žáci. Myslím, že pracovali pečlivě a
poctivě, že lapbooky budou pěkné, ale
nestihli to. Budou to muset dodělat.
 
Jaký je váš oblíbený tanec? 
Asi Fergie. 

Tancujete poprvé? 
Úplně poprvé, byla jsem lehce nervózní.
 
Baví vás to? 
Baví, ale na mě tam bylo až moc diváků.
Více bych si to asi užila, kdyby tam byly
jenom devítky.
 
Hana Dlabajová  (9.D)
 
Jaký je tvůj oblíbený tanec z  těch, které
jste se učili? 
Asi Fergie. 

Jak se ti pracovalo na lapbooku? 
Pracovalo se mi super, ve skupinkách,
šlo to a máme to hotové, takže fajn.
 
Jak se ti tady dnes líbí? 
Je to dobré, až na ty malé děti, to jediné
mi vadí, jinak super, užívám si to.

Chtěla bys ještě něco dodat? 
Doporučuji dalším ročníkům, ať jdou 
 
 

tancovat a nevymlouvají se, že je to
nebaví, ať si taky zatančí. 

Roman Grunt (9.E) 

Jaký je tvůj oblíbený tanec z  těch,
které jste se učili? 
Asi swing v páru. 

Jak se ti pracovalo na lapbooku? 
Docela dobře, bavilo mě to.
 
Jak se ti tady dnes líbí? 
Docela v pohodě. 

Jaký tanec, co jste se učili, byl
nejtěžší? 
Asi Fergie – hlavně pro kluky. 

Jaký je tvůj názor na tančírnu? 
Tak je to dobře udělané a je to fajn
zpříjemnění. 

A ještě něco, co bys dodal? 
Že nejlepší je, když všichni přijdou
oblečení a všichni budou tancovat,
není to nic, čeho by se měli bát. 

 
 



Sport

Branný závod je soutěž čtyřčlenných
družstev 8. a 9. tříd základních škol.
Konal se 22. 9. 2022 a z naší školy
vyrazilo 8 týmů. Reprezentovala nás
8.C, 8.E, 8.D, 9.E a 9.C. Nejlépe dopadla
9.E, která skončila na vynikajícím
třetím místě. 

Při orientačním závodu dostali
účastníci mapu, ve které měli
vyznačené body. Ty představovaly
jednotlivá stanoviště, kterými museli
projít. Na každém stanovišti plnili
různé úkoly. Kromě 9.E se výborně
umístila i 8.E, která skončila na
čtvrtém místě. Naše umístění bereme
jako velký úspěch a všem
zúčastněným patří gratulace. 

Povídali jsme si s paní učitelkou Pickovou,
trenérkou jihlavského AXISu. Zajímalo nás,
jak plavci dopadli v plaveckých závodech
Vysočina Cupu ve Žďáře nad Sázavou.
 
Jakým způsobem a jak dlouho probíhal
trénink? 
Pro závod Vysočina Cup probíhá u třeťáků
a čtvrťáků čtyřikrát týdně hodina plavání,
jinak od páté do osmé třídy mají hodinu
nebo hodinu a půl odpoledne a hodinu
ráno. 
 
Jste spokojená s výsledkem? 
Jsem spokojená, protože si všichni udělali
osobáky. 
 
Myslíte si, že jste mohli dopadnout lépe? 
Ne, myslím si, že všichni plavali tak, jak
mohli, a podali svůj nejlepší výkon. 
 
Přemýšlela jste nad změnou výběru
plavců? 
Ne, to tu ani nejde, každý plave svoji
disciplínu, na kterou je přihlášený.
Přihlašuji ho já nebo jeho trenér. 
 
Kdo byl nejlepším plavcem v týmu? 
To se asi nedá říct. Všichni si udělali svůj
osobní rekord a odvezli si medaile. 
 
Co musíte zlepšit do dalších závodů? 
Asi techniku obrátek u třeťáků, čtvrťáků a
páťáků, takže celkově techniku. Ještě
nejsou tolik vyplavaní. 
 
Kolik jste plavali disciplín? 
Třeťáci a čtvrťáci plavali 100 metrů znak a
kraul. Ostatní od páté do osmé třídy plavali
všechny disciplíny, takže třeba 100 m kraul,
100 m znak, 200 m prsa, 200 m znak, byla
tam myslím i 200 m polohovka a 100 m
polohovka. 
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Ve čtvrtek 13. 10. 2022 proběhlo ve
Žďáru nad Sázavou krajské finále
základních škol v přespolním běhu. Na
něj se dostaly také tři týmy z naší školy
a vedly si velmi dobře. 

Tým mladších dívek (6.+7. ročník) ve
složení Jasmína Trněná (6. A), Amálie
Zvolánková, Zoe Volfová (6. B), Agáta
Domkářová, Nela Nagyová (7. A) a
Beáta Zemanová (7. B) získali
bronzové medaile. Starší dívky (8.+9.
ročník) ve složení Tereza Langerová (8.
A), Adriana Tesařová, Natálie
Heroutová (9. A), Pavlína Šourková (9.
B) a Karolína Tichá (9. D) se také
umístily na třetím místě. 

Starším chlapcům (8. + 9. ročník) ve
složení Patrik Tlačbaba, Šimon
Pospíšil, Matěj Zvolánek (8. B), Jan
Doležel (9. A), Matyáš Široký a Václav
Maděra (9. B) se podařilo dokonce
krajské finále úplně ovládnout a
zvítězit. Díky tomu postoupili na
republikové finále. A tak jim přejeme
hodně štěstí. Děkujeme všem za
skvělou reprezentaci naší školy.  

Krajské finále v přespolním
běhu

Branný závod

Vysočina Cup

V Š E M  S P O R T O V C Ů M  P Ř E J E M E  S P O U S T U  D A L Š Í C H  Ú S P Ě C H Ů  A
D Ě K U J E M E  Z A  S K V Ě L O U  R E P R E Z E N T A C I !

Na naší škole je 7 plaveckých tříd od
třetího do devátého ročníku. Všechny
plavecké třídy a hlavně členové Axisu
mívají velmi často závody. Já se na
jeden z takových závodů osobně vydal,
abych vám jeho průběh přiblížil. 
Závody se konaly 15. prosince 2022 od
13:30 do 16 hodin a účastnily se jich
všechny plavecké třídy. I přes pozdější
začátek kvůli technickým problémům,
kterým bohužel organizátoři nemohli
předejít, se závody vydařily. Atmosféra
byla velmi dobrá, každý fandil svým
spolužákům a kamarádům. 

A. Ryšavý

A. Kameník

Plavu, plaveš, plaveme...
aneb Axis v akci

J. Hovorka, J. Chalupa

Plavalo se čtyřmi způsoby: prsa, motýl,
znak a kraul na vzdálenost 50 m. Bylo
to v kategoriích Žáci a Mladší junioři u
chlapců, Žačky a Mladší juniorky u
dívek. V kraulu byl z chlapců nejlepší
Jan Benedikt Doležal (0.24.90) a
z dívek Valentýna Němcová (0.29.40),
způsob prsa ovládli z chlapců Tobias
Dolejší (0.38.80) a z dívek Jasmína
Trněná (0.37.20). S disciplínou znak si
nejlépe poradili Vít Dvořák (0.33.90) a
Valentýna Němcová (0.33.10). Nejlepší
v motýlu byli Jan Benedikt Doležal
(0.28.40) a Jasmína Trněná (0.32.30).
Ale výborný výkon předvedli, jak jsem
se sám přesvědčil, i mnozí jiní
závodníci. Plaveckými výkony ale pro
závodníky soutěž neskončila, čekal na
ně ještě úklid bazénu. Tímto článkem
zdravím všechny plavce a přeji hodně
štěstí do dalších závodů.

A. Ryšavý

Kompletní výsledky najdete na: Český svaz
plaveckých sportů (czechswimming.cz)

https://vysledky.czechswimming.cz/souteze/7883


Sport

Tentokrát jsme vyzpovídali pány učitele
Hánu a Tvarůžka, kteří dopomohli
fotbalistům ke krásnému pátému místu
v republikovém finále v minifotbalu.
Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte
si náš rozhovor.  

Dokázali byste říct, kdo byl nejlepším
hráčem z vašeho týmu? 
T: V každém zápase hrál lépe trošku někdo
jiný, takže já bych pochválil všechny kluky.
Asi bych vyloženě nikoho nevyzdvihoval. 
 
H: Mně se osobně líbil brankář Matyáš
Široký, chytal výborně, měl dobrou
rozehrávku. Dál se mi ještě líbil Patrik
Tlačbaba, který odehrál možná nejvíc
minut, měl dobrou rozehrávku a držel
obranu. 

Co musíte zlepšit do příštího mistrovství? 
T: Určitě musíme zlepšit to, abychom
dávali více gólů. Protože na to, že jsme
hráli pět zápasů, jsme dali celkem málo
gólů. Na jaře, kdy bude další kolo a další
možnost postoupit, musíme zlepšit střelbu
a dávat víc branek. 
 
H: Hlavně se tam musíme dostat (smích),
což nebude jednoduché. Musíme vyhrát
okresní kolo, krajské kolo, kvalifikaci na
republiku, musíme postupně tyhle tři
turnaje vyhrát a zlepšit asi produktivitu.
Řekl bych, že jsme dobře bránili, ale
neproměňovali jsme šance a mohli dát víc
gólů. 
 
Kdo se stal vítězem? 
T: Vítězem se stala Základní škola Máj z
Českých Budějovic, kde mají také
fotbalovou akademii. Jak jsem ale říkal, my
jsme ji měli ve skupině, kde jsme ji porazili. 
 
H: Vítězem se staly České Budějovice,
konkrétně 1. ZŠ Máj. Jak už jsem říkal, měli
jsme je ve skupině, bohudík jsme je ve
skupině porazili, ale dopadlo to tak, že oni
turnaj vyhráli. Ale můžeme mít dobrý pocit
z toho, že jsme porazili celkového vítěze. 
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Republikové finále základních škol
v minifotbalu se hrálo v Blansku.
Postoupili do něj loňští deváťáci, kteří
měli hrát v červnu. Kvůli přeložení se ale
uskutečnilo až koncem října. Zúčastnili
se ho tedy kluci z 9. B a 8. B, kteří naši
školu reprezentovali výborně. Umístili se
na 5. místě v konkurenci celkem 14
týmů. O ještě lepší výsledek je připravil
nepovedený penaltový rozstřel, ten přál
týmu ZŠ Mládeže z Prostějova. Naše 5.
místo v  rámci republikového finále je
vynikající úspěch. Všem hráčům patří
velká gratulace.   

Republikové finále v minifotbalu

Naši skvělí trenéři

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR A PŘEJEME DALŠÍ  ÚSPĚCHY!

A. Kameník

J. Hovorka, J. Chalupa

Jakým způsobem a jak dlouho probíhal
trénink? 
T: My jsme se na to speciálně
nepřipravovali, protože jsme věděli, že
na ten turnaj postoupili loňští deváťáci,
ale nevěděli jsme, jestli se uskuteční
finále. Až na poslední chvíli jsme se to
dozvěděli, takže jsme se zúčastnili, ale
vyloženě jsme se na něj nepřipravovali. 
 
H: Jelikož všichni kluci hrají fotbal za
Vysočinu, tak žádný speciální trénink
nebyl. Kluci trénují ve svých klubech a
pod svými trenéry, takže v podstatě
trénují čtyřikrát týdně a o víkendu mají
zápasy. 
 Jste spokojeni s výsledkem turnaje? 
T: Jsme spokojeni s výsledkem, protože
5. místo v republice je krásné, ale cítili
jsme, že jsme podávali takové výkony, že
jsme možná mohli získat i medaili. 
 
H: S výsledkem jsem spokojen, skončili
jsme pátí ze všech škol z celé České
republiky, což si myslím, že je velice
slušný výsledek. Na druhou stranu v té
první osmičce, tam mohl vyhrát
prakticky kdokoliv, my jsme třeba ve
skupině porazili České Budějovice, které
se staly celkovým vítězem. Měl jsem
trochu hořkosladké pocity, takže
spokojení jsme, výsledek je dobrý, ale
mohlo to být i lepší. 

 

Udělali byste něco jinak? 
T: Určitě ne, myslím, že všichni kluci,
kteří byli vybráni, tam předvedli kvalitní
výkony, a že jsme vybrali dobře. 
 
H: (Směje se.) Myslím si, že ne, všechno
proběhlo tak, jak mělo. Byl tam i pěkný
doprovodný program. Kluci se někam
podívali, měli zážitky. Myslím, že jsme
žádnou trenérskou chybu neudělali,
možná jen jiný výběr hráčů na penalty,
ale penalty jsou vždycky loterie. 

 

Byli jste spokojení se sestavou, nebo
byste zpětně něco změnili? 
T: Nezměnil. 
 
H: Ne, sestavu vybíral pan Tvarůžek,
protože je třídní učitel kluků a trénuje je,
a myslím si, že vybral ty nejlepší s
momentální aktuální formou. 

Myslíte si, že jste mohli dopadnout
lépe? 
T: Jak už jsem říkal, kluci hráli dobře. V
podstatě jsme neprohráli ani jeden
zápas. Ve čtvrtfinále jsme vypadli na
penalty a ve skupině jsme měli i celkové
vítěze, tým z Českých Budějovic, který
jsme porazili, takže určitě jsme měli na
to celý turnaj vyhrát. 
 
H: Mohli jsme dopadnout lépe, skupinu
jsme ale vyhráli, ve čtvrtfinále jsme
prohráli na penalty, další zápas jsme ale
na penalty vyhráli. Jak už jsem říkal,
penalty jsou vždycky loterie. 

 



Tváře naší školy

Přinášíme vám rozhovor s  Honzou
Čermákem, klukem, který rád
vyhledává ticho u rybníka a sbírá
zkušenosti na různých soutěžích a
mistrovstvích. Jeho koníčkem je
rybolov.  

Jak ses k rybaření dostal? 
Já jsem začal rybařit s kamarády u dědy
na rybníku. 

Máš někoho v rodině, kdo rybaří? 
Ne. 

Od kolika let se o rybaření zajímáš? 
Od minulého roku, tedy od 12 let. 

Chodil jsi někam do rybářského
kroužku? 
Ano, do rybářského kroužku v DDM.
Chodím stále. Učitelem je Karel Kobliha. 

Máš nějaký oblíbený rybník? 
Asi Starou Plovárnu. 

Jak často chodíš na ryby? 
Záleží na tom, jaké je počasí. Většinou
tak 5x měsíčně. 

Raději sám nebo s někým? 
S někým. 

Jaké druhy ryb jsi chytil? 
Chytil jsem ryby z čeledi lososovitých i
kaprovitých. 

Která ryba ti nejvíce chutná?
Ještě jsem neochutnal ty nejlepší, tak
zatím to je asi candát. 
 
Chodíš na výlovy rybníků? 
Občas. 

Jak dlouho se rybaření věnuješ? 
Věnuji se tomu 2 roky. 

A tvoje největší úspěchy? 
Jsem mistr v ČR v arenbergu, což je
plachta, ve které se může získat
maximálně 100 bodů. Předevčírem
jsem byl na 2. Mistrovství ČR, a tam
jsem skončil 3. ve skishi, což je také
disciplína, ve které se může získat
maximálně 100 bodů. 

Kolik jsi získal bodů? 
V arenbergu 75 bodů, ve skishi 90 bodů. 

 

Jaké jsou disciplíny na Mistrovství ČR? 
Záleží na tom, jestli to je vevnitř nebo
venku. Vevnitř to jsou arenberg a skish.
Skish se hází z pěti různých vzdáleností na
terč. Když se jednou trefí terč, tak je to za 5
bodů a hodů je 20. A arenberg je plachta,
na které je 10, 8, 6, 4 a 2 body. Máme 10
hodů a různými styly házíme, a podle toho,
kolik trefíme, tak tolik bodů máme.
  
Názvy těch disciplín jsou složité, jsou
takové i ty disciplíny? 
Záleží na tom, na jakých závodech. Když je
to mistrovství, tak jsme víc nervózní než na
normálních závodech.
 
Jak ses dostal na soutěž Zlatá udice? 
Dostal jsem se tam vlastně přes to
rybaření. Bylo to někdy před podzimními
prázdninami a chytali jsme na Vltavě. Náš
tým skončil druhý, ale nepamatuji si, kolik
jsme měli bodů. 

Jak často jsou ta mistrovství? 
Mistrovství ČR probíhá dvakrát za rok,
jednou venku a jednou vevnitř. 
 
Jakým způsobem probíhá mistrovství
vevnitř? 
Probíhá v hale, kde se postaví 5 terčů jako
skish, což jsou žluté terče a z těch různých
vzdáleností se hází, potom se skish
odebere a dá se místo toho plachta. Venku
nejsou jen dvě disciplíny, tam se ještě
přidává muchaskish, což je vlastně
s muškařským prutem, tím se také hází na
terče, musíme se vejít do výseče, pokud
ano, tak se počítá dálka. 

Jak často se musí obnovovat rybářský
lístek? 
Rybářský lístek se může koupit na rok
nebo maximálně na 10 let. Já mám na 10
let. 
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Dnes jsme vyslechli Matyáše
Širokého, žáka 9. B a gólmana, který
se společně s dalšími hráči účastnil
turnaje v minifotbalu. Jeho postřehy
nejenom k turnaji si můžete přečíst
v následujícím rozhovoru.  

Matyáš Široký 
Ve stopách svého idola

O rybách s  Janem
Čermákem 

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR A PŘEJEME DALŠÍ  ÚSPĚCHY!

J. Hovorka, J. Chalupa

Jsi spokojen s výsledkem?
Informace o nejlepším výsledku za
celou školu mě překvapila, ale pořád
můžeme být lepší. 

Jsi spokojen sám se sebou? 
Jsem spokojen za sebe i za všechny
své spoluhráče. 

Udělal bys něco jinak? Lituješ
něčeho? 
Já ne, ale lituji spoluhráčovy
neproměněné penalty, která nás
stála první místo. 

Co bys chtěl do příštího mistrovství
zlepšit? 
Rozhodně taktiku, a samozřejmě více
gólů. 

Kolik střel na tebe za celý turnaj
letělo?
Toto nedokážu určit číselně, ale bylo
jich hodně. 

Máš nějaký brankářský vzor? 
Ano, Manuela Neuera z Německa. 

J. Hovorka, J. Chalupa



Naši nadaní spisovatelé

V jednom modrém domě ve třicátém
patře v útulné koupelně v červeném
kelímku s bílými puntíky bydlí
kartáček, který patří malé holčičce
jménem Fló.
Kartáček je rozčepýřený a vypadá jako
divoké prase. Má rád svou ranní práci,
kdy krouží po zubech jako letadlo po
obloze a nesnáší večerní práci, kdy Fló
projede zuby jen zprava doleva a pak
ho zkousne, a proto kartáček vypadá
jako divočák. 
Mezi prací spí, aby nabral síly. Občas
se mu zdají noční můry o pálivé zubní
pastě, paprice, česneku a sýru. Ale
někdy se mu zase zdají i pěkné sny
třeba o jahůdkové zubní pastě,
čokoládě a špenátové polévce.
Jeho největším snem ale je, aby Fló
konečně pochopila, že kartáček se
nekouše.
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Přijdu k oknu a vyhlédnu ven. Začíná
podzim. Zářící slunce svítí na louku,
která se vlní v kopcích jako roztavené
zlato. 
Přilehlý les je v jednom plameni
podzimních barev. Na této části roku
je cosi uklidňujícího. Příroda se
připravuje na sněhovou pokrývku,
zvířata se chystají na zimní spánek.
Děti radostně pobíhají venku v trávě
pokryté perlami rosy. Slunce, jež se
zdá býti ospalé, na celou krajinu vrhá
světlo, které dodává kouzlo
překrásnému jitru. 
Ptačí sbory vysílají zprávu o blížící se
zimě do celého světa a poletují
společně s pestrobarevnými draky v
paprscích zlatého kotouče. Vánek
štípe do tváří a přináší všelijaké zvuky.
Smích se rozléhá mezi domy. Vzduch
občas prořízne výstřel a ozve se štěkot
honících psů, kteří se prohánějí v lese
za zvěří. Veverky kmitají ze stromu na
strom ve snaze sesbírat potravu do
zásob.
Někdy mám chuť se rozběhnout ven a
skočit do moře listí společně s dětmi.
Je to jako krásný sen, u kterého
toužíte, aby trval věčně.

Podzimní jitro

Kartáček

A. Matoušková

E. Rásochová, 5. B

Přinášíme vám recenzi filmu, který
jistě potěší všechny příznivce žánru
fantasy.

Režisér: Paul Fieg  
Žánr: Fantasy/ pohádka  
Obsazení: Sofia Wylie, Sophia Anne
Caruso 

Dvě dívky, Sophie a Agatha, žijí celý
svůj život ve vesnici Galvadon. Když se
jednou dozví o škole, kde se příběhy
stávají skutečností, věří, že cesta za
lepším životem je na dosah. Když je
ale na školu přijmou, někde se stane
osudová chyba, která se vyvine v
rozdělení dvou nejlepších
kamarádek... 

Film byl celkově velmi povedený.
Velkým plusem jsou určitě speciální
efekty, kostýmy a obsazení. Hodí se
hlavně pro milovníky fantasy. Pořad
trvá asi 2 h a 30 minut, což nemusí být
vždy špatné, ale chvílemi byl poměrně
zdlouhavý. Děj je občas poněkud
nepřehledný, ale napínavost mu určitě
nechybí a stojí za to se na něj podívat. 

Škola dobra a zla

A. Matoušková

Něco pro zasmání

Připravili jsme si pro vás pár vtipů pro
pobavení a zpříjemnění školního dne. 

Dnes mi přišel nový výměr záloh na
energie.  
Konečně jsem pochopil rčení „Nedá se
svítit„ …

V tramvaji ke mně přišel nějaký
chlápek a chtěl po mně můj lístek  
Jakoby si nemohl koupit svůj!

Víte, proč musí železniční stávka trvat
alespoň 24 hodin? 
Aby se bezpečně rozeznala od
zpoždění. 

Zdroj: www.alik.cz

A. Matoušková

Text Podzimní ráno byl vytvořen jako líčení pro
olympiádu z českého jazyka.



Vánoční speciál
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Znáte vánoční zvyky a tradice, které
dříve dodržovali naši předci? Pokud ano,
jsou součástí i vašich Vánoc? Pokud ne,
pojďme si pár z nich představit. Třeba
vás některé zaujmou a o těchto
Vánocích je vyzkoušíte. A kdybyste se
chtěli inspirovat více, nahlédněte do
knihy Vánoční tradinář, kde najdete
nepřeberné množství tipů na advent a
vánoční čas.

 

Lití olova
Olovo se roztavilo v kovové nádobě nebo
na lžíci nad plamenem svíce a následně
se z nádoby či lžíce vlilo do studené
vody, kde do pár minut ztuhlo a vytvořilo
všelijaké tvary. Z těch se hádalo, jaký
osud dotyčného čeká. Pokud byste si
chtěli tuto tradici vyzkoušet, je dnes
možné zakoupit sady s kousky olova a
nádobkou na jeho roztavení. Je ale třeba
být velmi opatrní, abyste se nezranili.
Tvary vzniklé z litého olova jsou také
velmi křehké, proto dávejte pozor,
abyste je nerozbili. Pak byste z nich totiž
už nemohli věštit.

Staré vánoční zvyky a tradice Ořechové lodičky
Ořechovou lodičku si měl vyrobit
každý sám. Do půlky skořápky z
vlašského ořechu nalil trochu vosku a
na něj přilepil malou svíčku. Svíčku
zapálil a pustil po vodě, například v
míse nebo v lavoru. Následně položil
otázku, na kterou chtěl znát odpověď.
Z pohybu lodičky usuzoval, jaká bude
jeho budoucnost. Pokud se například
lodička nehýbala, neměly v jeho
situaci nastat žádné změny. Když se
lodička brzo potopila, jeho situace se
neměla zlepšit. Pokud se lodička točila
v kruhu, znamenalo to nerozhodnost.
Pokud se hladce rozjela po hladině,
značilo to úspěch a zdar.  

J. Hovorka

Betlémské světlo
Plamínek betlémského světla se
každý rok rozsvěcuje Betlémské
jeskyni, kde se narodil podle tradice
Ježíš.                                                                     
Tento nápad vznikl v Rakousku v roce
1986, když bylo přivezeno do Lince
jako poděkování těm, kteří přispěli
nadaci pomáhající lidem s poruchami
zraku. O rok později byli pozváni ke
spolupráci rakouští skauti a odtud
světlo putovalo do Vídně. 

Házení střevícem
Tradice je určená pouze pro svobodná
děvčata, ta se na Štědrý den postaví
zády ke dveřím a přes rameno hodí
svůj střevíc. Pokud po dopadu špička
střevíce ukazuje ze dveří, znamená to,
že se dotyčná dívka do roka vdá.
Pokud ne, zůstane v příštím roce
svobodná. 

J. Vyskočil

Krájení jablka
Po štědrovečerní večeři si každý člen
rodiny rozkrojí jablko kolmo na
stopku. Najde-li v něm jadérka ve
tvaru hvězdy, bude pro něj příští rok
zdravý a šťastný. Pokud je ale jádřinec
červivý, může ho potkat nemoc. A
když jsou jadérka do tvaru křížku,
hrozí to nejhorší. 

Rybí šupina pod talířem
Pod talíře se štědrovečerní večeři patří
šupiny z kapra, které mají přinést po
celý další rok dostatek peněz a
hojnosti. Hojnost rodině přináší také
mince nebo bankovka ukrytá pod
pecnem chleba na prostřeném stole. 

A. Kameník

Adventní věnec
První adventní věnec vytvořil Hinrich
Wichern. Byl to teolog* ve škole pro
chudé děti. Jeho žáci se ho každý den
ptali, kdy začnou Vánoce, proto vyrobil
předchůdce dnešního věnce s 19
červenými svíčkami pro všední dny a 4
bílými pro neděle.   
Věnce jak je známe dnes mají čtyři
svíčky (jako čtyři adventní neděle).
Lidé si je často vyrábí doma, např. Z
jedlových větví a různých ozdob.
Zvolené barvy mají na věnci různé
významy. Pokud převládá na věnci
červená, znamená to štěstí a
důstojnost. Růžová přináší radost a
fialová symbolizuje pokání a ztišení se
ve sváteční čas. 
Adventní věnec bychom měli vázat po
směru hodinových ručiček, znamená
to totiž štěstí a život. Věnec uvázaný v
obráceném směru značí zastavení
času, a proto se dává na hroby. 

Barborky
Podle tradice se má uříznout třešňová
větvička ze stromu starého alespoň
deset let v čas, kdy se objeví první
sluneční paprsek. Doma se vloží do
nádoby s vodou a kolikátý den od
uříznutí vykvete, tolikátý měsíc by měl
být pro majitele šťastný. 
 

Jmelí
Jmelí má odhánět zlé duchy a je
účinné proti uhranutí. Zavěšuje se
nejčastěji na lustr nebo do dveří. Aby
mohlo ochraňovat domácnost
nesmíme si ho nařezat ani koupit, ale
dostat ho darem. Můžeme si ho
nechat doma po celý rok, ale musí mít
alespoň jednu bobulku, aby mohlo
přinášet štěstí. Pokud ji nemá, raději
ho spalte, protože oheň z jmelí odhání
zlé duchy. 

A. Matoušková, P. Hrušková



Vánoční speciál
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Vánoce v cizích zemích

J. Chalupa

Finská vánoční koza
Ve Finsku nosí dárky takzvaný
Joulupukki. Juolu znamená ve finštině
Vánoce a pukki znamená koza.
Vypadá skoro stejně jako americký
Santa Claus. Má většinou dlouhý
červený kabát, bílý plnovous a
vycházkovou hůl. Jeho dílna je
v Korvatunturi ve finské části
Laponska. Tak držme palce finským
dětem, ať jim Joulupukki letos nadělí
nějaké dárky. 

Každá země má své tradice a zvyky,
které dodržuje o Vánocích. Některé
jsou podobné jako u nás, jiné ale
mohou být velmi odlišné. Přinášíme
vám krátký exkurz do několika zemí.

Nejprve musíme uvařit jahelnou kaši.
150 g jáhel zalijeme 750 ml
mléka/rýžového nebo mandlového
nápoje/jablečného moštu. Kaši
necháme částečně vychladnout a
promícháme se sirupem nebo
medem. Dále doslazujeme dle vlastní
chuti. 
Na dno vymazané formy namačkáme
polovinu kaše. Na ně naskládáme
okapané, předem namočené sušené
švestky. Další vrstvu vytvoříme
smícháním skořice, rozinek, pudinku a
nastrouhaných jablek. Na ně položíme
druhou vrstvu jáhel. Dáme zapéct do
trouby na 35-40 minut na 180°C.
povrch můžete ke konci nechat
zezlátnout grilem. 

Pečete nebo vaříte na Vánoce každý
rok to samé? Chtěli byste vyzkoušet
něco nového a netradičního? Máme
pro vás pár tipů, které určitě musíte
zkusit! Více receptů najdete v knize
Vánoční tradinář.  

Na roládu potřebujeme: 
5 vajec (bílky a žloutky zvlášť) 
50 g cukru krystal 
100 g namletých ořechů 
Na zdobení: 
500 ml šlehačky 
Kakao 
Cukr 
Zmražené bobuloviny/marmeládu 

Bílky vyšleháme na tuhý sníh. Žloutky
utřeme s cukrem, přidáme ořechy a
promícháme s bílky. Těsto
rozprostřeme na velký plech a pečeme
cca 10-15 min. na 180°C. po vytáhnutí
překlopte korpus utěrkou, opatrně
stáhneme pečicí papír, roládu i
s utěrkou zatočíme a necháme
vychladnout. Nakonec roládu
ozdobíme. Můžete ji potřít
marmeládou, kakaovou šlehačkou
nebo šlehačkou. Do vnitřku rolády
můžeme použít ovoce, a jelikož by
vánoční poleno mělo být tmavé,
můžeme použít kakao na obarvení. 
 

E. Klčová, N. Fišerová

Jak se slaví na Islandu
Vánoce na Islandu začínají 11. prosince.
Na Islandu žije třináct islandských
trollů. Vánoční období začíná, když do
města přijde první z nich, třináct dní
před Štědrým dnem, a končí, když
odejde poslední, tedy 6. ledna. Na
Islandu existuje poměrně velké
množství tradičních jídel. Některá se
jedí na Štědrý den, některá na Boží
hod. Jako předkrm se často podává
polévka z mořských plodů nebo z
humra. Typickým nealkoholickým
nápojem je vánoční pivo jolaol. Jedná
se o směs sladu a perlivého
pomerančového nápoje.  
 Hamborgarhryggur je další typický
pokrm. Jedná se o vepřovou pečeni,
která má sladkou omáčku vyrobenou
z Coca-Coly. Islanďané podávají
hamborgarhryggur s
karamelizovanými bramborami,
nakládanou červenou cibulí a
zeleninou. Oblíbené je také maso ze
zvěřiny, například sob.  

Irské svátky
Stromeček se v Irsku zdobí 8. prosince. 
V tento den mnoho lidí žijících mimo
Dublin cestují do hlavního města na
vánoční nákupy. V Irsku je mnoho
křesťanů, proto nikoho nepřekvapí, že
oblíbená je půlnoční mše 24. prosince.
Rozbalování vánočních dárků připadá
na ráno 25. prosince a stejně jako
v sousední Velké Británii je nosí  Santa
Claus . Pečený krocan je nejoblíbenější
irská vánoční večeře. Typickým
vánočním dezertem je irský vánoční
pudink, tradičně známý jako
„švestkový pudink“.   

A. Ryšavý

Mexická pinata
Dárky zde nosí Ježíšek, sice bez
sombréra, ale je to on. Spíš než
vánoční stromek preferují Mexičané
pinatu. Rodiče pak v domě zavěsí
pinatu do dveřního rámu, naplní ji a
po okraj hračkami a vrcholem
vánočních oslav se pak stává rozbití
pinaty. Celé to začíná průvodem se
svíčkami, které se účastní všichni
členové rodiny. Děti chodí se svíčkami
v rukou po domě, klepou na dveře a
zpívají koledy. Dveře, na něž děti
klepou, jsou však zamčené, stejně jako
tomu bylo, když Josef s Marií obcházeli
marně Betlém, když hledali pro své
novorozené dítě útulek. Nakonec se
všichni sejdou dveří, kde visí pinata, ty
jsou ale otevřené. Rodina pak vejde do
místnosti děti se snaží pinatu rozbít.
Z rozbitého džbánu se pak vysypou na
zem, každý si z nich může vzít, co se
mu líbí. Tak je zřejmé, že záleží na
rychlosti a chytrosti dětí, co kdo
ukořistí pro sebe. 

Vánoční pokrmy

Jahelník se švestkami a jablky 
Jedná se o zdravější náhradu rýžového
nákypu. Můžeme ho podávat jako
hlavní jídlo, dezert nebo třeba snídani. 

Na jednu dortovou formu budeme
potřebovat: 
150 g jahel nebo 750 g jáhelné kaše 
8-10 lžic rýžového sirupu/medu 
200 g sušených švestek 
500 g strouhaných jablek 
2 lžíce skořice 
100 g rozinek 
3 lžíce kukuřičného
škrobu/vanilkového pudinku 

Vánoční poleno (oříšková roláda) 
Jde o nazdobenou roládu různých
provedení, my máme oříškovou.
Vánoční poleno je součást
francouzské večeře. 

Pro více informací navštivte stránky
vanocnisen.cz a bilevanoce.cz.

https://www.vanocnisen.cz/santa-claus-puvod/

