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ROZHOVORY O MÓDĚ 

Jmenujeme se Sára a Zuzana a přišly jsme s nápadem 

psát články o módě. Můžete se dozvědět, o tom jaká je 

móda v zahraničí a zároveň i u nás. 

 

Ahoj, jmenujeme se Dan a Martin 

a rádi bychom obohatili tento 

časopis o rubriku rozhovorů a 

anket. Chceme vám v ní přinášet 

odpovědi na zajímavé otázky a 

všetečné rozhovory 

s nejrůznějšími lidmi z naší školy. 

Snad se vám naše rubrika zalíbí. 

Ahoj jsme Aďa, Adam, Aďa. Připravili jsme si pár článků o 
ekologii, protože nám připadne důležitá. 

Aďa – grafika 

Adam, Aďa a Aďa - články 

Ahoj, jmenuji se Adéla 

a píšu rubriku o sportu, 

protože jsem vášnivým 

sportovcem. Budu 

pro vás hledat  různé 

zajímavosti o určitých 

sportech, ale i rozhovory 

se sportovci na naší škole. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

My jsme kluci z 9.B: Michael Rudyk, Michal Žondra, Kristián 

Chreno, a protože trávíme hodně času na sociálních sítích, chtěli 

bychom se s vámi podělit právě o naše zkušenosti a informace 

o nich. Budeme psát o Instagramu, Tiktoku, Facebooku a Youtubu. 

Dozvíte se o historii, zajímavostech, osobnostech a dalších věcech. 



 

 

 

 

Obsah 
 

ROZHOVORY A ANKETY .................................................................................................................. 5 

Instagram .................................................................................................................................... 10 

Recenze hry League of Legends .................................................................................................... 12 

Met Gala...................................................................................................................................... 14 

MÓDA NA NAŠÍ ŠKOLE ................................................................................................................. 16 

EKOLOGIE .................................................................................................................................... 18 

Rozhovor s Adélou Brabcovou vedoucí rubriky SPORT .................................................................. 19 

Rubrika-Sport .............................................................................................................................. 20 

Vtipy ............................................................................................................................................ 21 

  

 

 



 

ROZHOVORY A ANKETY 
z 2. stupně 

 

 

 

 

Ve dnech 6. – 14. září se žáci 4. – 9. ročníku zúčastnili tzv. teambuildingu za účelem stmelení 

třídního kolektivu. Rádi bychom se vás tak zeptali na pár otázek ohledně něj. 

 

Průzkum 1 
Jak se vám teambuilding 

líbil? 
Upevnili jste se jako 

kolektiv? 
Která disciplína vás 

nejvíce bavila? 

Tázaný č. 1 Bylo zábavné a sportovní. 
Docela dost, byla to 

týmová práce. 
Všechny stejně. 

Tázaný č. 2 Bylo to moc hezké. Vůbec, bylo to marné. 
Výšlap na nejvyšší 

kopec. 

Tázaný č. 3 Osobně se mi líbil. 
Pomohlo nám to se 

mezi sebou více bavit. 
Nejvíce mě pobavila 

ta zranění. 

Tázaný č. 4 
Bylo to super, i když jsme 

měli nějaké problémy. 
Vůbec, jsme marná 

třída. 
Dovést slepce z bodu 

A do bodu B. 

Tázaný č. 5 
Bylo to super, líbilo se mi, 
jak jsme spolupracovali. 

Noví žáci se dobře 
zapojili. 

Výstup na Mount 
Everest. 

Tázaný č. 6 
Bylo to dobré, snažili jsme 

se spolupracovat. 
Ne, neupevnili. 

Nošení míčků na 
provázcích. 

Tázaný č. 7 
Byl bez výhry, ale jinak 

v pohodě. 
Ano, spolupracovali 

jsme. 
Vyšlapat na kopec. 
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Rozhovor s  

ABSOLVENTY NAŠÍ ŠKOLY 

 

Pro toto číslo jsme si pro vás připravili rozhovor se čtyřmi absolventy naší školy. Chtěli bychom 

takto zprostředkovat jejich zkušenosti ze středních škol a pomoct zatím nerozhodnutým 

spolužákům. 

 

První respondentkou je Karolína Hrubá. Základní školu absolvovala v roce 2016, dále šla na 

Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově. 

 

Kde jste studovala po ukončení základní školy? Můžete nám vaši školu/obor popsat stručně v jedné větě? 

Pokračovala jsem na Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově. Čtyřleté všeobecné gymnázium. 

 

Podle čeho jste si školu vybírala? 

Pro gymnázium jsem se rozhodla, protože jsem chtěla pokračovat i na vysokou školu a gymnázium mě na to 

mohlo nejlépe připravit. Také jsem nebyla ještě plně rozhodnuta, o tom co přesně chci v životě dělat. 

 

Jaké byly podmínky přijetí a přijímačky? Co jste pro to dělala, jak jste se připravovala? 

Přijímačky se skládaly z testu z českého jazyka a matematiky a SCIO testu. Připravovala jsem se 

procházením cvičných testů a doučováním z matematiky. Přijímačky nebyly extra těžké. 

 

Jaký byl začátek na nové škole? 

Začátek na nové škole byl pohodový. Učitelé nám se vším pomáhali a s třídou jsme si hned sedli a vycházeli 

spolu. 

 

Jak se od sebe liší základní a střední školy? Co jste zaznamenala jako největší rozdíl? 

Největší rozdíl je asi v přístupu učitelů. Už vás berou jako dospělé a očekávají od vás taky takové chování a 

určitou samostatnost. Jinak to pro mě nějaký velký rozdíl nebyl. 

 

Je něco, co byste chtěla čtenářům vzkázat? Povzbudit je, poradit? 

Pokud se hlásíte na střední školu, tak se rozhodně není čeho bát. Doporučuji si zjistit, do čeho jdete, jaké byli 

přijímačky v minulých letech a zkuste si udělat nějaké testy udělat. Poprosit třeba i učitele o vysvětlení toho, 

čemu nerozumíte. Hlavně se den před přijímačkami dobře vyspěte a mějte čistou hlavu. 
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Dále tu je Bohuslava Fréharová, taktéž absolventka roku 2016 a studentka Gymnázia Jana 

Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově. 

 

Kde jste studovala po ukončení základní školy? Můžete nám vaši školu/obor popsat stručně v jedné větě? 

Ve studiu jsem pokračovala na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerov, obor 

předškolní a mimoškolní pedagogika. 

 

Podle čeho jste si školu vybírala? 

Školu jsem si vybírala prakticky podle svých zálib, budoucí možnosti uplatnění a také hodnoty studia při 

případném dalším studiu. 

 

Jaké byly podmínky přijetí a přijímačky? Co jste pro to dělala, jak jste se připravovala? 

Přijímací zkoušky byly v porovnání s ostatními školami, z mého pohled,u o něco těžší, protože se nejednalo 

jen o písemný test zaměřeny na český jazyk a matematiku, ale jsou zde i talentové zkoušky zaměřené na 

hudební, tělesnou, výtvarnou a dramatickou výchovu. Přičemž v roce, kdy jsem přijímací zkoušky dělala já, 

byl poměr mezi talentovou a testovou částí v poměru 3:1, tedy výsledky talentových zkoušek měly v součtu 

větší váhu než písemné testy. Tak už to teď není, dnes je to poměr 1:1. Jinak, ať už testová či talentová část, 

si vyžádala víc času na přípravu, což je poměrně očekávatelné, a to od cvičení základních gymnastických 

prvků přes nacvičování zpěvu, získání praxe v kresbě zátiší uhlem, po jednoduché převyprávění příběhu až 

po poučky a vzorce, které použijete v testové části přijímaček. 

    

Jaký byl začátek na nové škole? 

Začátek školy byl trochu nejistý, hlavně kvůli vstupu do nového kolektivu ale i orientaci v prostorách školy a 

nových učitelů. Ve výsledku to ale nebylo nic tak hrozného, všichni jsme na tom totiž byly od začátku stejně 

nejistí, moc nám pomohlo, že studenti prvního ročníku jeli na „seznamovák“, kde jsme se navzájem poznali 

a mohly jsme začít válčit se školou společně. 

  

Jak se od sebe liší základní a střední školy? Co jste zaznamenala jako největší rozdíl? 

Upřímně, mi zase tak velký rozdíl nepřišel. Spousta lidí si myslí, že na střední škole a na oboru, který si 

vybraly, budou jen samé předměty, které je budou bavit a budou přímo souviset jen a jen s jejich oborem, 

což není tak úplně pravda. Vždycky jsou předměty, které vás nebaví a podle vás s oborem nemají nic 

společného. Učitelé toho chtějí hodně, ale zároveň to téměř vždy proberou nebo jsou ochotni to vysvětlit, 

když tomu někdo po delší době stále nerozumí. Testy jsou prostě testy, když se učíš tak je zvládneš, když ne, 

tak pohoříš. Z některých předmětů se dostávají domácí úkoly, z jiných ne. Samozřejmě, že si střední škola 

vyžádá o trochu více času na přípravu a učení, než je třeba člověk zvyklý ze základní školy, ale není to jen a 

pouze o samostudiu. 

 

 

 

 

Daniel Kotula, Martin Grepl
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ROZHOVORY S PRVNÍM STUPNĚM 

- Jaký je tvůj oblíbený film nebo pohádka?  

AMÉLIE STŘELÁKOVÁ 2.A : „SOFIE I.“ 

JŮLIE VLČKOVÁ 2.A : „AVENGERS “ 

VERONIKA KROUPOVÁ 4.A : „DIVOKÝ ANDĚL“ 

MARKÉTA PRUSANOVSKÁ 4.A : „ANDÍLEK NA NERVY “ 

MATOUŠ WOLF 3.B : „STAR WARS“ 

JAN POŘÍZKA 3.B : „NEVÍM“ 

PEPA MOLER 1.B: „SPIDERMAN“ 

MÍŠA KVAPIL 1.B : „SHREK“  

 

- A víš kolik měla Sněhurka trpaslíků? 

VERONIKA KROUPOVÁ : ,,7. “ 

MARKÉTA PRUSANOVSKÁ :  ,, …no 7.“ 

 

- Jak se vám líbil projektový den? 

MATOUŠ WOLF: ,, Mě se mi to líbilo.“ 

JAN POŘÍZKA :,, Skvělé!“ 

 

- A už jste viděli pohádku Adamsova rodina? 

MATOUŠ WOLF : ,, Ne.“ 

JAN POŘÍZKA : ,, Ano.“ 

 

- A dokázal/a bys si říct o čem to bylo? 

JAN POŘÍZKA : ,, …no jiná rodina, než jsem čekal.” 
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- Jaká obec se vám nejvíce líbila? 

MATOUŠ WOLF : ,, Měrovice.” 

JAN POŘÍZKA : ,, Hruška.” 

 

- Pokud by sis mohl/a vybrat nějakou superschopnost 

jaká by to byla? 

AMÉLIE STŘELÁKOVÁ : ,, …vidět budoucnost.” 

JŮLIE VLČKOVÁ : ,, …předvídat budoucnost.” 

MATOUŠ WOLF : ,, …zvedání věcí a pohybování svou myslí.“ 

JAN POŘÍZKA : ,,…umět zmizet.“ 

PEPA MOLER : ,,… létat.“ 

MÍŠA KVAPIL : ,,…střílet pavučiny.“ 

 

- A dokázal/a bys říct o čem to je? 

AMÉLIE STŘELÁKOVÁ :  ,, Je to o princezně, která zachraňuje svět.“ 

JŮLIE VLČKOVÁ: ,, Je to o superhrdinech.“ 

VERONIKA KROUPOVÁ : ,,… no o lásce a tancování.” 

MARKÉTA PRUSANOVSKÁ :   ,, Veterinář měl dceru, která se přistěhovala.“ 

PEPA MOLER : ,,…o superhrdinech.“ 

MÍŠA KVAPIL : ,, Nevím.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Studentová, Tereza Kypastová, Natálie Menšíková, 9.B  
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InstagramINSTA 
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Top 3 nejvíce sledovaní lidé na IG 

1.Christian Ronaldo (355 565 807) 

• Fotbalista z Portugalska 

• Narodil se 5. února 1985  

• Na IG většinou sdílí fotky z fotbalu, volného času a občas i fotky s propagačním obsahem 

 

2.Kylie Jenner (275 696 720) 

- Modelka a návrhářka 

- Narodila se 10. srpna 1997 

- Na IG dává profesionálně  fotografie, ale i fotky z BTS (Behind the Scenes), jejího modelingu a z jejího 

volného času 

 

3. The Rock (Dwayne Douglas Johnson) (274 119 122) 

• Herec, wrestler a zpěvák 

• Narodil se 2. května 1972 

• Na IG dává fotky z volného času, z BTS z natáčení, občas nějaký citát a hlavně upoutávky na jeho filmy   

 

 

Michal Žondra, Michael Rudyk, Kristián Chreno, 9. B 

Zdroje: Instagram, Google, Google obrázky, www.fashionzoom.cz  
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Recenze hry League of Legends 

 

        League of Legends je strategická, týmová hra, ve které proti sobě bojují dva teamy po pěti členech o 

tom, kdo první dokáže zničit nepřátelskou základnu.  

        League of Legends je na herním trhu již téměř 11 let.  Za tu dobu si dokázala vybudovat velkou 

fanouškovskou základnu, proto se není čemu divit, že právě League of Legends je nejhranější online hrou 

na světě! Vyvíjí ji společnost Riot Games, která má za sebou již spousty herních titulů a sídla v mnohých 

Evropských zemích. 

     

        Před tím, než vůbec začnete hrát musíte si založit účet, což je velmi jednoduché a nevytváří to žádnou 

překážku. Po nainstalování na vás čeká skvělá načítací obrazovka s líbivým designem. Hned, po přihlášení je 

důležité projít tutoriálem, vysvětlovací částí, kde vám daný program vysvětli, jak se má hra hrát, co je vaším 

účelem a jak docílit vítězství! A jelikož je tutoriál skvělé zvládnutý, tak základy pochopí každý! Jsme tedy za 

tutoriálem a koukáme se na úvodní stránku hry, která na hned na první pohled vypadá poměrně dobře.  Je 

přehledná, upravená, ale také stará. Starším typům počítačům se proto občas domovská stránka seká a 

nemůžou si hru užít na plno. Domovská stránka League of Legends se několik let nezměnila, ale vývojáři se 

každý rok snaží ve hře něco změnit, aby hra nezůstávala pořád stejná. Proto nás hned příští rok čeká nová 

domovská stránka, na kterou se spousty hráčů těší.  

 

 

 

 

 

 

 

     Jde se do hry! V League of legends se nachází ne jeden herní mód. Můžete hrát proti počítači, hráčům 

nebo také kamarádům!  Ve hře jsou také hodnocené hry, kde se bojuje o co nejvyšší postavění v žebříčku! 

Načetla se nám hra a my se nacházíme ve výběru postavy, kdy si každý hráč vybere postavu, která se mu 

hodí do dané hry, nebo se ji prostě chce zahrát a užít si zábavu! A jelikož je tu v League of Legends již 11 let 

ve hře dokázali pracovníci Riotu vytvořit už více než 150 postav, což hře dodává dynamiku a spoustu 

možností, jak ji hrát! Každá postava má své unikátní schopnosti, a proto je dobré svůj výběr dobře 
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odůvodnit! My se již ale nacházíme na mapě! Vyvolávačův žleb, jak se ji také říká, je mapa, kde jsou 

uložené tři linky horní, střední a spodní. Mezi každou linkou bychom však mohli také najít džungli, kde se 

nachází nejrůznější příšery a monstra. 

 

 Na horní linii hraje vždy jeden hráč proti jednomu a snaží se zabránit útokům nepřítele. Na střední platí 

totéž. Na spodní hrají 2 proti 2 a snaží se o totéž co na horní a střední lince. O džungli se stará jungler, který 

zabijí dané příšery a monstra získává z nich zlaťáky a zkušenosti a snaží se pomáhat svému týmu na liniích. 

Zkušenosti i zlaťáky získávají i hráči na linkách z poskoků, kteří se rodí právě v základně nepřítele. Za zlaťáky 

si následně kupují předměty z obchodu, které jim zlepšují jejich schopnosti a sílu útoků. Zkušenosti hráčům 

zvětšují zdraví a také jejich schopnosti. Na mapě jsou věže, které má každý tým, a právě ty chrání základnu 

před zničením! Celkový design mapy a funkčnost hry se nám líbí! A nemáme mu až tak co vytknout. Ve hře 

jsou chyby, ale také v jaké nejsou samozřejmě! Vývojáři však za každé dva týdny nashromáždí co nejvíce 

informací od hráčů a snaží se chyby opravit a zjistit příčinu, aby se již daná věc neopakovala! V League of 

Legends se také koná spousta turnajů, mnohé z nich i tady v Česku. Určitě nesmíme opomenout Mistroství 

České republiky nebo známou Hitpoint ligu! Svět League of Legends se neustále rozrůstá a my nadále 

věříme tomu, že to tak bude pokračovat i nadále!  

 

   Hra League of Legends se nám velice libí a také ji hrajeme. Jde vidět, že Riot Games se o svůj vlajkový titul 

stará a hra určitě není zanedbávána. A my už se jen nemůžeme dočkat další sezóny, která nás doufejme 

usvědčí v našem hodnocení 9/10 hvězdiček! 

                                                                        

Tomáš Kyselák 9.A                                                                                 Matyáš Huťka 9.A 

 (Obsah a text)                zdroj: Google obrázky                          (Fotky a Úpravy textu) 
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Met Gala 
Met Gala je jediná noc v roce, kdy celebrity oslavují módu jako 

umění. Je to jedna z největších událostí roku pro každého nadšence 

módy, kultury a umění. Tato módní událost probíhá vždy 

v Metropolitním muzeu v New Yorku. 

Met Gala 2021 
Několikrát odkládaná módní událost roku se konečně udála. Každý 

ročník má své speciální téma, ze kterého následně vznikne trend 

oslovující celý svět. Letošním tématem byla Americká nezávislost. 
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Kendall Jenner 

Kendall Jenner přišla na slavnostní zahájení v průhledném 

a zdobeném modelu značky Givenchy, který byl inspirován 

šaty Audrey Hepburn, které oblékla na ples ve filmu My Fair 

Lady. Rozdíl modelů byl hlavně v tom, že šaty Kendall byly 

naprosto průhledné. 

                                  

 

Gigi Hadid 

Gigi Hadid všechny překvapila svými bílými šaty 

od velmi známé značky Prada. Jako účes měla své 

nabarvené vlasy v retro inspirativním copu, který byl 

zdůrazněn černě křišťálovou broží Prada  

 

 

Billie Eilish 

Billie Eilish překvapila elegantní a klasickou 

večerní róbou v broskvové barvě od Oscara 

de la Renty."Cítím, že jsem za posledních pár let 

hodně dospěla," uvedla 19letá Billie Eilish, která 

se dříve proslavila spíše neformálními outfity. 

Letos si tradičnějším stylem vysloužila 

přirovnání k ikonické Marilyn Monroe. 

 

 

Olivia Rodrigo 

Osmnáctiletá Olivia, která se tento rok proslavila 

svojí písničkou Drivers license a novým albem 

Sour, byla poprvé na Met Gala, kde zazářila 

v černé krajkované kombinéze Saint Laurent. 

Zuzana Přidalová, 9.B 

      

      Zdroje: Wikipedie, Vogue, Elle, Blesk, Móda.cz                                   
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MÓDA NA NAŠÍ ŠKOLE  
Už jsme se dozvěděli, jak je na tom móda v Americe, ale jak je na tom naše 

škola? Z celé školy si podle nás zasloužily rozhovor slečny z osmých tříd. 

 

 

 

 Romana Grmelová 8.A 

⚫ 1.PODLE KOHO SE OBLÉKÁŠ?  

R.: ,,Oblékám se podle lidí, co vidím, co se mi líbí na internetu. To jsou například džíny a 

mikiny takový „basic“ věci." 

⚫ 2. KDE NAKUPUJEŠ OBLEČENÍ? 

R.: ,,Nejraději v H&M asi." 

⚫ 3. POCHVÁLIL TI NĚKDO TVŮJ STYL? 

R.: ,,Říkalo mi to dost lidí, ale nevím jestli měli pravdu." 

⚫ 4. TVŮJ NÁZOR NA STYL? 

R.: ,, Já si myslím, že to je hrozně výjimečná věc, protože tím se lidi ukazují a můžeme třeba 

poznat jací jsou a poznat jejich pocity a každý ten styl je jinačí." 

⚫ 5. MÁŠ NĚJAKOU ZPRÁVU PRO NAŠE ČTENÁŘE? 

R.: ,, Ať si nosí co chtějí a neposlouchají ostatní." 
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Eva Dvořáková 8.B  

1.PODLE KOHO SE OBLÉKÁŠ? 

E.: ,, Podle Pinterestu." 

2. KDE NAKUPUJEŠ OBLEČENÍ? 

E.: ,,Nejčastěji asi v H&M." 

3. POCHVÁLIL TI NĚKDO TVŮJ STYL? 

E.: ,,Ano" 

4. TVŮJ NÁZOR NA STYL? 

E.: ,,Styl je podstatná věc." 

5. MÁŠ NĚJAKOU ZPRÁVU PRO NAŠE ČTĚNÁŘE? 

E.: ,,Každý ať se obléká, jak chce a nikdo by mu do toho neměl zasahovat." 

Tímto děkujeme oběma slečnám za rozhovor. 

Rozhovor uskutečnila Sára Rudolfová a Zuzana Přidalová. 
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EKOLOGIE 
- věda zabývající se ochranou životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: Wikipedie, Google obrázky  

Velká pacifická odpadková 
záplata = sbírka mořských trosek 
v severním Tichém oceánu 
„Pacifický odpadkový vír“ 

- jsou to dvě odlišné sbírky 
trosek ohraničené subtropickým 
Gryfem severního Pacifiku 

- nachází se od západního 
pobřeží severní Ameriky až po 
Japonsko 

Plastová brčka tvoří 1 % plastu   

 v oceánu 

- důvod vyrábění papírových 
brček - ekologičtější 

 

- lesní ekosystém je velice 
důležitý pro existenci 
jakéhokoliv života na zemi 

- lesy dělíme na smíšené, 
listnaté, jehličnaté 

- lesy jsou ohroženy 
požáry, těžbou, vichřicemi, 
a lesními škůdci 

- lesy jsou pro nás velice 
důležité, zadržují vláhu, 
tvoří kyslík, dávají nám 
dřevo… 

- lesy je důležité chránit, 
proto nepohazujeme 
odpadky okolo sebe 

- recyklace je proces nakládání s 
odpadem i jiným způsobem 

- snižujeme tím zátěž životního 
prostředí 

- využití odpadu místo jeho 
uložení na skládku 

Recyklační nádoby: 

Modrá – papír 

Zelená – sklo 

Žlutá – plast 

Hnědá – bioodpad 

Červená – směsný odpad 

Bílá – bílé sklo 

 

Malíkova Adéla Kubíkova, Adam Novotný       9.B 

 

 

LES 

OCEÁN 

RECYKLACE 
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Rozhovor s Adélou Brabcovou vedoucí rubriky SPORT 

 

 

Proč sis vybrala právě tuto rubriku?  

Už od mala mě rodiče vedli ke sportu. Je to jedna z věcí, za kterou jsem jim neskutečně vděčná, 

všichni by se měli hýbat. 

Věnuješ se sama nějakému sportu? 

Ano, už 6 let závodně plavu. 

Co tě k tomuto sportu přivedlo? 

Moji rodiče a hlavně já sama, vždy jsem milovala pobyt ve vodě. 

Co jsou tvé současné cíle? 

Můj současný cíl se zaměřuje na mistrovství České republiky v prosinci, kde chci získat co 

nejvíce titulů mistryně ČR a zaplavat si osobní rekordy. 

Co má tato rubrika žákům přinést? 

Určitě bych byla ráda, kdyby moje rubrika o sportu některé namotivovala k pohybu a k určitým 

dosažitelným cílům, díky kterým se ve svém životě posunou o krok vpřed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotula Daniel, 9.B 
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Rubrika-Sport 
Fotbal 

Fotbal je hra zejména pro chlapce. Už po několik generací jeden z neoblíbenějších sportů, a tak si pojďme nějaké 

zajímavosti o fotbalu říct. 

Fotbal neboli kopaná, je kolektivní míčová hra, která je nejpopulárnějším kolektivním sportem na světě. Ve fotbale 

hrají dvě družstva po jedenácti hráčích na obdélníkovém, nejčastěji travnatém hřišti. Jejich cílem je dosáhnout více 

branek než soupeř. Branky je dosaženo tehdy, když míč přejde brankovou čáru mezi tyčemi branky celým svým 

objemem. Hraje se hlavně nohama, ale hráči mohou k hraní míčem používat libovolné části těla kromě rukou a paží. 

Pouze brankář (jeden z hráčů, odlišený barvou dresu) může v blízkosti vlastní branky hrát i rukama. 

 

Jedním z nejznámějších fotbalistů světa je Cristiano Ronaldo. 

Celým jménem Cristiano dos Santos Aveiro Ronaldo. Narodil se 5. února 1985 v Portugalsku. V současné době mu je 

36 let. Svoji profesionální kariéru započal v týmu Sportingu Lisabon v Portugalsku, nyní hraje za Manchester United v 

Anglii. Hraje v pozici útočníka a jeho číslo dresu je číslo 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor s jedním z našich několika fotbalistů na škole – Roman Mitana 

 

Jak dlouho děláš tenhle sport? 6 let 

 

Jaký je tvůj největší fotbalový vzor? Cristiano Ronaldo 

 

Jak ses dostal k fotbalu? Odjakživa jsem trávil čas na hřišti, baví mě to od mala. 

 

Za jaký tým současně hraješ? Současně hraji za FK Němčice nad Hanou. 

 

 

 

Adéla Brabcová, 9.B 

Zdroje: Wikipedie, Google, Google obrázky   
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Vtipy 
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Smysl pro černý humor je jako nohy. Někdo to má a někdo ne. 

 

Holčička: „Tatínku, já bych chtěla na Vánoce pejska.“ 

Tatínek: „Nevymejšlej kraviny, bude kapr jako vždycky.“ 

 

Do pořadu Písničky na přání volá jeden z posluchačů: 

„Dobrý den, já bych chtěl poslat tchýni, kterou včera odvezli 

s těžkými popáleninami do nemocnice, písničku od Pavla Vítka – 

Mám rád vůni tvý kůže.“ 

 

Vrátí se zbohatlík z Afriky a mimo jiné se chlubí, že ulovil dva slony, 

dva lvy a dva nouplízy. Když se ho ptali, co to ten nouplíz je, tak 

říkal:  

„Já nevím. Bylo to černé jako opice a když jsem na to mířil 

kulovnicí, tak to utíkalo na strom a řvalo to: „ Nou plíz, Nou plíz!“ 

 

 

 

  

22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Matoušek, Eliška Ptáčková, Jáchym Trnka, Vojtěch Přidal, Mikuláš Vika 

Zdroje: Czechtheworld.com - černý humor 
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