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REDAKCE ČASOPISU 

                                                                                                                                                            

     
                     

                                                                                                    

 

 

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. 
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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. 
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ROZHOVORY A ANKETY  

z 2. stupně 
 

 

Máme bohužel po Vánocích a nastává období pololetních testů a vysvědčení. Zároveň 

pro některé z nás už zanedlouho začíná lyžařský kurz. A tak jsme opět vyrazili mezi vás 

a zeptali jsme se na pár otázek ohledně těchto témat. 

 

Průzkum 2 Tázaný č. 1 Tázaný č. 2 Tázaný č. 3 Tázaný č. 4 Tázaný č. 5 

Co jste dostali 
k Vánocům? 

Spousty 
ponožek. 

Herní 
klávesnici. 

Převážně 
oblečení a 

tak. 
Nový mobil. Airpody. 

Máte nějaké 
plány na 

prázdniny? 
Ani ne. Ne. 

Plánujeme jet 
na ryby. 

Ne. 
Chceme jet na 

chatu. 

Jste spokojeni 
se známkami 

na 
vysvědčení? 

Ano. 
Ne, je to 

všechno na 
nic. 

Ne. 

Sice by to 
mohlo být 

lepší, ale asi 
ano. 

Asi ano. 

S jakým 
očekáváním 

jedete na 
lyžařský kurz? 

Chci si to 
hlavně užít. 

Naučím se 
lyžovat. 

Plánuji se 
naučit lyžovat. 

Ani nevím. 
Nechám se 
překvapit. 

Naučit se 
lyžovat a užít 

si zábavu. 

 

 

Rozhovor s  

ABSOLVENTY NAŠÍ ŠKOLY 

 

V tomto čísle budeme pokračovat s druhou částí rozhovorů s absolventy naší školy. 

Opět bychom tak těsně před podáním přihlášek chtěli pomoci ještě stále 

nerozhodnutým budoucím absolventům. 

 

Prvním studentem, který nám sdělil své zkušenosti, je Tomáš Karnet, absolventem se 

stal v roce 2016, následně přešel na SOŠ průmyslovou a SOU strojírenské. 
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Kde jste začal studovat po ukončení základní školy? Můžete nám vaši školu/obor popsat stručně 

v jedné větě? 

Šel jsem na Střední odbornou školu průmyslovou a Střední odborné učiliště strojírenské v Prostějově, 

konkrétně obor programátor CNC strojů a zařízení se zaměřením na počítačové systémy a 

programování. 

 

Podle čeho jste si školu vybíral? 

Rozhodoval jsem se především tak, aby nebylo potřeba nikam daleko dojíždět. 

 

Jaké byly podmínky přijetí a co jste pro to dělal, jak jste se připravoval? 

Normální přijímací zkoušky. Abych pravdu řekl, moc jsem se nepřipravoval. Spíše jsem spoléhal na to, 

co znám ze základní školy. Ale vyšlo to. Není se čeho bát. 

 

Jaký byl začátek na nové škole? 

Bylo to více než v pohodě. Kolektiv je tam výborný, takže jsem neměl problém s rozkoukáním a 

začleněním. Studovat tam mě moc bavilo a ty 4 roky utekly jako nic. 

 

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

Vesměs nijak. Učivo je úměrné věku. Jen je upřímně zajímavé sledovat, jak se z dětí ze základní školy 

stávají „dospělí“. 

 

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

Při výběru se člověk hlavně musí zaměřit na to, co je mu nejbližší. Dost také záleží na kolektivu ve 

škole. To učení je už „vedlejší“. 

 

 

Druhá, se kterou jsme udělali rozhovor, je Marie Fréharová, též absolventka roku 

2016, následně studentka Střední školy polygrafické v Olomouci. 

 

Kde jste začala studovat po ukončení základní školy? Můžete nám vaši školu/obor popsat stručně 

v jedné větě? 

Dále jsme pokračovala na Střední školu polygrafickou, obor grafik pro média. Je to obor, který vás 

naučí pracovat v grafických programech, vytvářet různé návrhy na plakáty, vizitky, webové stránky a 

zkouší se i stříhat různá videa. 

 

Podle čeho jste si školu vybírala? 

V 9. třídě mě dost bavilo malování, kreslení a tvoření různých věcí i na počítači, proto jsem si vybrala 

tento obor, který mi nabízel spojení obojího. 

 

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

Přijímací zkoušky se skládaly z českého jazyka, matematiky a talentových zkoušek. Na češtinu s 

matematikou jsem se připravovala jak ve škole, tak i částečně doma. A na talentovou zkoušku jsem 

přišla jen s pastelkami, tužkou a gumou. Přípravu jsem nijak nehrotila. 
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Jaký byl začátek na nové škole? 

Jaký byl začátek na nové škole? 

Já, jelikož jsem šla na internát, jsem si udělala už nějaké kamarádky tam, a proto byla nová škola i o 

to příjemnější. Ale samozřejmě mi chvíli trvalo, než jsem si zvykla na nové prostředí a učitele okolo. 

 

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

Moc se m to líbilo, a taky to pro mě byla velká změna, že jsme měli praxe již od prvního ročníku. 

 

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

I když teď nevíte, co chcete v životě dělat, nic si z toho nedělejte. Já jsem teď na vysoké škole, která s 

oborem, který jsem měla na střední škole, vůbec nesouvisí, a stejně ještě pořád nevím, kam mě život 

zanese. 

 

ZPRÁVY Z PARLAMENTU
 

 

 

Jak je již pro naši školu tradicí, i tento rok 

byl ustanoven Školní parlament. 

Předsedkyní byla zvolena Adéla Brabcová 

z 9.A a místopředsedou pak Daniel Kotula 

z 9.B. Hlavním posláním Parlamentu je, aby 

byl hlas žáků této školy slyšet i v „horních 

patrech“ administrativy školy. Také 

působíme jako prostředníci mezi vedením a 

třídami nebo čistě jako zástupci školy. 
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Poslední dva jmenovaní ( Brabcová a  

Kotula) jménem nejen Parlamentu, ale i 

jménem celé školy, poděkovali koncem 

roku 2021 všem pracovníkům školy za 

jejich práci pro školu a popřáli vše 

nejlepší do nového roku. 

 

 

Dne 19. ledna jsme se také sešli 

s ředitelkou školy Hanou Matuškovou a 

přednesli jí nějaké návrhy, například: 

druhá možnost jídla při sladkých 

středách, čekárna pro dojíždějící nebo 

nový bufet či automat. 

 

Zdroj:  

https://www.zsnemcicenh.cz/o-skole/skolni-parlament 

Daniel Kotula, Martin Grepl, 9.B

https://www.zsnemcicenh.cz/o-skole/skolni-parlament
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ROZHOVORY S PRVNÍM STUPNĚM 
Rozhovory děti 

Rosťa Rudyk 3.A :   ET3. Jmenovala by se kvůli tomu že, byla by nějáká divná. 

Laďa Mariánek 1.A :   No, protože by se tak měla jmenovat, protože jinak by nebyla zem a              

nebylo nic. Jmenovala by se Superhrdina. 

Gábinka Hrubanová 1.A :   Kytička. 

Tomáš Menšík 3.B :   Pluto. Protože to byl Mickeyho pes. 

Nela Molatová :    Nela protože je to moje jméno, spíš Nelonice. 

 

2. Co to znamená  mít motýli v břiše? 

Rosťa Rudyk 3.A :   Ee, že někoho miluji. 

Laďa Mariánek 1.A :   Ee  blinkat. 

Gábinka Hrubanová 1.A :   Já nevím. 

Tomáš Menšík 3.B :   To znamená, že někoho miluju. 

Nela Molatová :   Nevím. 

 

3. Co je to úspěch? 

Rosťa Rudyk 3.A :   Úspěch je to, že se mi něco podaří. 

Laďa Mariánek 1.A :   Že vyhodíš třeba odpadky do koša. 

Gábinka Hrubanová 1.A :   Že něco někdo udělá dobře. 

Tomáš Menšík 3.B :   Že je něco dobře, mám dobře úkol nebo test. 

Nela Molatová :   Úspěch. 

 

4. Nejoblíbenější superhrdina? 

Rosťa Rudyk 3.A :   Spiderman. 

Laďa Mariánek 1.A :   Wonder woman. 

Gábinka Hrubanová 1.A :   Já nemám superhrdinu, já mám princeznu spíš. Elsa. 
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Tomáš Menšík 3.B :   Ježiš, Spiderman. 

Nela Molatová :   Wonder woman, mám ráda ten film. 

 

5. Co by jsi vzkázal čtenářům bonbonků? 

Rosťa Rudyk 3.A :   E… dobrý večír. 

Laďa Mariánek 1.A :   Že jsou dobrý. 

Gábinka Hrubanová 1.A :   Nevím. 

Tomáš Menšík 3.B :   Ahoj bonbonci, mějte se fajn. 

Nela Molatová :   Co to je. 

 

6. Nejoblíbenější učitel? 

 Rosťa Rudyk 3.A :   Soldán 

 Laďa Mariánek 1.A :   Může to být i ze školky? Paní učitelka Natálka. 

Gábinka Hrubanová 1.A :   Naše paní učitelka. 

Tomáš Menšík 3.B :   Třídní, Marcela Šírková. 

Nela Molatová :   Ševčíková. 

 

ROZHOVOR S UČITELI: Paní učitelka Navrátilová 

1. KDYBY JSTE MĚLA SVOJI PLANETU, JAK BY SE JMENOVALA A PROČ ZROVNA TAKTO? 

"Tolerancie. Od tolerance, jako snášenlivost." 

 

2. CO TO ZNAMENÁ MÍT MOTÝLI V BŘIŠE? 

"Příjemný pocit, ať už na těle nebo na duši."  

 

3. CO JE TO ÚSPĚCH/ JAK BYSTE VYSVĚTLILA SLOVO ÚSPĚCH?   

"Pocit spokojenosti s mou prací. At´už moji či lidí kolem mě, pocituji spokojenost 

s výsledky své práce, cítím to já a dávají mi to najevo i ostatní lidé." 
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4. JAKÝ JE VÁŠ OBLÍBENÝ SUPERHRDINA?  

"Já jsem ještě z minulého století kdy vlasně superhrdinové už také byli, ale jako 

toto jsem nikdy neprožívala. Hele, budu vypadat jako dinosaurus, ale Jan Ámos 

Komenský prošel spoustou životních katastrof, zemřelo mu mnoho lidí z jeho 

rodiny manželka, nevím, jestli jedna nebo obě dvě i nějaké jeho další děti. Prožil 

pokud, ne jeden, možná, spíš dva požáry, kdy mu zhořela obrovská část jeho díla, 

a přesto se vždycky dokázal znovu vschopit a ty své myšlenky sepsat v době kdy 

žádná technika nebyla a i to co se po něm dochovalo by mohlo být pilířem školství 

kteréhokoliv státu, i když to třeba není realizované tak, jak by si asi on 

představoval. Takže musím přiznat, že on je pro mě takovým hrdinou." 

 

5. CO BYSTE VZKÁZALA ČTENÁŘŮM BONBONKŮ? 

"Sokratovke poznej sebe sama, najdi sebe sama, čeká člověka relativně 

spokojenost se svým životem. " 

 

6. JAKÝ JE VÁŠ OBLÍBENÝ KOLEGA (UČITEL)? 

"Já jsem tady na tu školu na základku nechodila, já jsem chodila do Klenovic, ale 

když jsem tady nastoupila jako učitelka, tak pro mě po těch předchozích místech 

čekalo obrovské nadšení z tady toho učitelského sboru, nebot´ vždycky tu byl 

dobrý kolektiv, dala se tu zažít legrace, vždycky jsme se na sebe mohli vzájemně 

spolehnout. Vědela jsem, že si vzájemně pomůžeme a ti spolupracovníci vždycky 

jsou hodně zásadní při té práci, kterou člověk vykonává. Takže když přijde 

člověk utahaný nebo naštvaný z výuky, tak vždycky ví, že v té sborovně to ze 

sebe může shodit a ti druzí mu znovu pomůžou na nohy, a to tady vždycky bylo, 

takže já se cítím dobře tady v celém tom kolektivu, protože jsme jedna parta." 

 

 

 

Kypastová, Studentová, Menšíková, 9.B  
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TikTok 
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Top 3 nejvíce sledovaní lidé na Tiktoku 
1. Charlie Damelio 

 má 131 mil. sledujících 

 je tiktokerka, ale už moc lidí nezajímá 

 na svůj účet dává vlogy a různé tanečky na písničky 

 má hodně fanoušků, ale i haterů 

 

2. Khabane Lame 

 má 123 mil. sledujících 

 Proslavil se nedávno jeho reakcemi a duety 

 ve svých videích nemluví a jen ukazuje jak se co má dělat správně 

 Khaby má spíše fanoušky než hatery  

 jeho account je spíše  “meemu“ 

 

 

3. Addison Rae 

 má 85.9 mil. sledujících 

 Je to modelka a herečka 

 na svůj účet dává beauty vlogy,daily vlogy a tanečky 

 na Addison si její fanoušci dělávají  ´´fanpage´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Žondra, Michael Rudyk, Kristián Chreno, 9.B  
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Recenze hry War Thunder 
 

 
  
Hra War Thunder je strategická, týmová , v níž bojují dvě strany s 16 až 32 
hráči.                                              
War thunder je mezi všemi světovými hrami už přibližně 9 let. Za tu dobu si stihla vybudovat mezi 
hráči pevnou komunitu. Můžete zde najít různé skupiny hráčů, proto je velmi populární i v České 
republice, tak si zde můžete najít nové přátele a hrát s nimi.   
Vývojářská skupina Gaijin Entertainment, která se nachází v Moskvě. Udržuje hru a hlavně si každý 
měsíc připravují nové akce pro hráče a můžete vyhrát různé ceny, a nikdy to není nuda. Před 
nedávnem dokonce vydali i novou hru s názvem Enlisted.   
Před tím, než začnete hrát, si musíte založit na hlavních stránkách Gaijin entertainment svůj profil. Je 
to velice jednoduché a nikomu by to nemělo dělat problém. Poté si musíte samotnou hru stáhnout a 
můžete se pustit do hraní.    
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Při spuštění hry si musíte vybrat z dále uvedených svůj první stát, máte na výběr: USA, SSSR (Rusko), 
Německo, Velká Británie, Čína, Itálie, Francie, Švédsko a nově přidaný Izrael. Je třeba si vybrat i 
skupinu strojů: tanky, letadla a lodě, nebo helikoptéry, ale ty si odemknete až v pozdní fázi hry. U 
tanků je široký výběr, jestli chcete hrát s lehkými tanky, středními tanky, těžkými tanky, stíhači tanků 
nebo protileteckými kanony. U letadel si můžete vybrat: stíhací letoun, těžký bojový letoun, 
střemhlavé bombardéry, lehké/těžké bombardéry.   
  
si musíte zahrát několik tutoriálů které vás s hrou seznámí a jako bonus a ně dostanete různé 
odměny a ty vás provedou začátkem hry ze začátku hry a dají vám základní zkušenosti, které 
použijete v boji.   
Zvíce herních módů jako je třeba: obsazování 1-3 bodů s označením A/B/C. Vybrat si můžete z více 
typů her jako např. arkádovou, která je nejlepší pro začátečníky a naučíte se to zde lépe hrát. 
Realistické které jsou pro více pokročilé hráče a simulátorové hry, které jsou jenom pro lidi, kteří tuto 
hru umí dobře hrát.  

 
Je zde obrovský výběr map, které se liší od úrovně tanků, takže neustále poznáváte něco nového, 
mapy se odehrávají od od chladného pásma až po pouště. Bitvy trvají 10 až 30 minut.   
Hra War Thunder patří mezi mé nejoblíbenější hry. Je vidět, že se Gaijin snaží držet hru při životě. Líbí 
se mi, že se o ni neustále starají a přidávají do hry spoustu nových prvků a informací. Tuto hru 
hodnotím 8.5/10hvězdiček.  
 

Kyselák Tomáš, Huťka Matyáš 9.A  
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                                     Móda 

                            Slavné modelky 

Kendall Jenner (26) 

- Americká televizní celebrita, moderátorka a modelka. 

- Známou se stala díky účinkování v televizní reality show 

Držte krok s Kardashians za níž stojí její sestry. 

- Získala titul nejbohatší a nejvíce obsazovaná modelka na 

světě, díky čemuž si ji v branži vytvořila silné jméno. 

- Kariéru modelky započala v roce 2012, od té doby 

pracovala s předními světovými značkami, jako 

např.: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Valentino, apod. 

 

Naomi Cambell (51)         

- Britská topmodelka, herečka, zpěvačka a spisovatelka 

- S modelingem začala v 15 letech a vybudovala si pozici jako jedna 

ze tří nejznámějších a nejžádanějších modelek 80. a 90. let. 

-  V letech 1990 a 2000 byla jednou ze šesti modelek své generace, 

kterou vyhlásili za supermodelku. 

-  Jako nejznámější černá modelka ve své době vystupovala 

otevřeně po celou kariéru proti rasismu v módním průmyslu. 

 

 

 

 

Gigi Hadid (26) 

- Americká topmodelka 

- Rozená Jelena Noura Hadid, Gigi je její umělecké jméno, 

často branné i jako přezdívka. 

- Její modelingová kariéra začala, když jí byly dva roky 

poté, co ji objevil Paul Marciano z Guess. 

- Začala modelovat pro Baby Guess. Nakonec se vrátila k 

modelingu v roce 2011. 

- Obnovila spolupráci s Marcianem a v roce 2012 byla 

jmenována tváří kampaně Guess. 

- Od roku 2015 vystupuje na přehlídce Victoria Secret 

Fashion Show. 

- Objevila se na titulní stránce časopisu Vogue, včetně 

československé verze. 
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Bella Hadid (25) 

- Americká modelka 

- Mladší sestra Gigi Hadid 

- O kariéře modelky nikdy neuvažovala, a to i přes rodinnou 

historii. 

- Bella milovala koně a chtěla se jezdectví věnovat naplno a USA 

zastupovat i na olympiádě. 

- Po absolvování střední školy v Malibu ji ale rodiče motivovali ke 

studiu, a tak se Bella v roce 2014 přesunula do New Yorku, aby 

tam studovala fotografii na Parsons. 

- Bella se IMG Models upsala 21. srpna 2014. 

- Catwalkový debut zaznamenala na New York Fashion Weeku v 

září toho roku, a to pro značku Desigual. 

- Objevila se v kampaních Fendi, Versace, Moschino, Max Mara 

atd… 

 

 

Cara Delevingne (29) 

- Anglická modelka, herečka a zpěvačka. 

- Jako herečka se nejvíce proslavila rolemi ve 

filmech Papírová města (2015) a Sebevražedný 

oddíl (2016). 

- V roce 2009 podepsala smlouvu s agenturou Storm Model 

Management a v roce 2010 se objevila na módních 

přehlídkách značky Burberry a Clements Ribeiro. 

- Objevila se na přehlídkách značek Shiatzy 

Chen, Moschino, Jason Wu, Oscar de la Renta, 

Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Stella McCartney, 

Dsquared a Chanel. 

- V roce 2009 se objevila na titulní straně magazínu Vogue. 

- Během let 2012–2013 předváděla na módních 

přehlídkách značky Victoria's Secret. 

- V roce 2013 se stala tváří značky Chanel. 

- V roce 2012 vyhrála cenu British Fashion Award v 

kategorii Modelka roku. 

 

Tvůrkyně: Zuzana Přidalová a Sára Rudolfová, 9.B 

Zdroje: Vogue, Wikipedie, Elle, Google, Teen Vogue, Chanel 

https://www.teenvogue.com/gallery/kendall-jenner-best-runway-moments 

https://www.furinsider.com/naomi-campbell-divas-we-love-series/ 

https://cz.pinterest.com/pin/128282289374430094/ 

https://www.teenvogue.com/gallery/bella-hadid-runway-looks-fashion-week 

https://www.etonline.com/cara-delevingne-penelope-cruz-more-stars-at-karl-lagerfelds-emotional-last-chanel-show-pics-120927 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Naomi_Campbell  

https://www.teenvogue.com/gallery/kendall-jenner-best-runway-moments
https://www.furinsider.com/naomi-campbell-divas-we-love-series/
https://cz.pinterest.com/pin/128282289374430094/
https://www.teenvogue.com/gallery/bella-hadid-runway-looks-fashion-week
https://www.etonline.com/cara-delevingne-penelope-cruz-more-stars-at-karl-lagerfelds-emotional-last-chanel-show-pics-120927
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- Zasažena byla jihovýchodní část země 

- Ohně propukly v létě 2019 a uhašeny 

 v květnu 2020 

- Hlavní příčinou vznícení požárů jsou údajně  

údery blesků a klimatické změny 

- Uhořely tisíce volně žijících koal, klokanů atd. 

- V boji s požáry pomáhali hasiči z USA, Kanady a 

Nového Zélandu 

- Celosvětově založeno několik charitativních sbírek 

pro záchranu zasažených zvířat a obnovu postižené 

oblasti 

NOVOTNY A. 9.B 

 

  EKOLOGIE 
POŽÁRY V AUSTRALII 

 

 
 

 

 

  

Knihovna slov 

Tornádo 

- Tornádo je silně rotující vír 

- Během své existence se alespoň jednou 

dotkne zemského povrchu a je dostatečně 

silný, aby na něm mohl způsobit hmotné 

škody 

Blizard 

- Silný, velmi studený vítr s rychlostí přes 55 

km/h, doprovázen masivním sněžením 

-dochází k napadání až několika decimetrů 

sněhu, které znemožní pohyb po silnicích a 

tratích 

KUBIKOVA A.  9.B 

 

 

 

 

Zasažena 

oblast 

Video ohledně požáru: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://tv.blesk.cz/video/6103361/desive-

pozary-v-australii.html&ved=2ahUKEwjOg9jTmP31AhVYNuwKHR2uCfcQo7QBegQIAxAB&usg=AOvVaw0CE1miLyULXInr6IkNrDaq 

Grafika:   MALÍKOVÁ . 9.B A 

ZDROJE: 

GOOGLE,

WIKIPEDIE,

GOOGLE 

OBRÁZKY,

MAPY.CZ 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://tv.blesk.cz/video/6103361/desive-pozary-v-australii.html&ved=2ahUKEwjOg9jTmP31AhVYNuwKHR2uCfcQo7QBegQIAxAB&usg=AOvVaw0CE1miLyULXInr6IkNrDaq
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://tv.blesk.cz/video/6103361/desive-pozary-v-australii.html&ved=2ahUKEwjOg9jTmP31AhVYNuwKHR2uCfcQo7QBegQIAxAB&usg=AOvVaw0CE1miLyULXInr6IkNrDaq
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Softball 
Softball je pálkovací sport, vyvinutý z baseballu.  

Hrají dvě družstva o devíti hráčích. Jedno družstvo je v hřišti, druhé na pálce. 

Postupně se vystřídají. Hřiště má tvar pravoúhlé výseče. Hráči chytající míč 

jsou rozestavěni v poli na metách. 

Ve srovnání s baseballem letí míč při nadhozech i odpalech nižší rychlostí; hra 

jako taková ale plyne rychleji díky vyšší úspěšnosti odpalů a menším 

rozměrům hřiště. 

Softballové hřiště  

Hřiště je rozděleno na hrací pole a zámezí. Hrací pole je dále rozděleno na 

vnitřní pole, vnější pole, a prostorem za hranicí vnějšího pole. Hrací pole je 

definováno dvěma základními čarami nebo pomezními čarami , které se 

protínají v pravém úhlu na domácí metě. Minimální délka základních čar se 

liší podle podmínek hry. Plot mezi základními čarami je hranicí hracího pole. 

Tento plot je stejně vzdálený od domácí mety ve všech bodech. Za domácí 

metou je plot (tzv. backstop). Ten musí být vzdálen 25 a 30 stop (7.62 a 9.14 

metry) za domácí metou (Domácí meta je vyrobena z gumy. Je to pětiúhelník, 

kombinace obdélníku a trojúhelníku.) 

 

Rozhovor s jednou naší softabllistkou na škole Sárou Rudolfovou  

Jak dlouho hraješ softball?  

Softaball hraju tři roky. 

Za jaký klub hraješ? 

Olympia Blansko. 

Co tě dostalo k hraní softballu? 

K softballu mě dostala moje kamarádka a můj nevlastní táta který trénoval 

16 let a potom přestal. Díky mně se ke trénování znovu vrátil.  

Jak často máš tréninky?  

Tréninky mám 3x týdně. 

 

Adéla Brabcová, 9.A 
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Vtipy 
Bača říká své kamarádce: „Tak ti poviem Terka. Pekná si takto.  

        Pekné vlasy máš. To ti pristane, také vlasy. Aj šaty máš pekné  

          naozaj. Vlasy, šaty, pekné, pekné. Aj topánky, pekné. A ona na 

        to: „Bača ty so mnou chceš spať?“ A on: „ Jáj aj múdrá si.“ 

 

V Tatranské Lomnici v hotelu v pátým patře bydlí nějaký  

  arabský host a protože se chodí každý den v 5 hodin modlit, 

   tak si jde na balkon vyprášit koberec a dole po ulici jde bača  

       a volá na toho Araba: „Čóó??? Aladin, neštartuje, neštartuje?!“ 

 

Je Silvestr a vrazí do sebe na chodbě dva chlapi: „Pozeraj sa, 

  ty dobytku.“ A ten co do něj vrazil:  „Já ťa poznam.“ a ten druhý: 

        „Aj já ťa poznam. Kďe bývaš?“ a ten první: „Já bývam v Trnave.“ 

    „Čooo?! Však já bývám v Trnave. A na akej ulici bývaš?“ „Já  

         bývám Hviezdoslavova.“  A ten mu říká: „Však já bývám  

         Hvězdoslavova!! Ake číslo?“ „8.“ „Tyyy. Mám ti jednu  

     vraziť?! Já bývám 8! Aké patro?“ „Druhé.“ „Já ťa zabijem. 

           Však já bývám na druhom.“ A on: „Tak poď.“ Tak se tam teda 

  táhnou, opírají se o sebe a když tam příjdou, tak se otevřou dveře, 

   vyleze ženská a říká: „ To nie je možne. Otec so synom a obaja  

  ožratý na mol!!!“ 

 

 

Zdroj: Zdeněk Izer (Youtube) 

David Matoušek, 9.A 
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…o Rusku: 

 

 Rusové dlouho hledali viníka pádu své družice. Našli. Isaac Newton 

 

 Norsko zakázalo turistům házet do moře mince. Zbytečně totiž přitahují  

 ruské ponorky. 

 

 Američtí vědci zjistili, že ruskou ruletu si užívá 5 lidí z 6. 

 

 Víte, se kterými zeměmi sousedí Rusko? S těmi, se kterými chce. 

 

 Baví se Rus s Čechem. Čech: „Hele, opravdu nejsi od mimozemšťanů?”  

 Rus: „Ne, jsem z Ruska.” Čech: „A odkud z Ruska přicházíš?” Rus: „Z 

Ufa.” 

 

 

 

Vojta Přidal, 9.A 
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.B 

 

 

 

 

 

 

Jáchym Trnka, 9.B  
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Inzerce/sponzoři 

 

 

 

Menšíková, Kypastová, 9.B 
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