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Ahoj, jmenuji se Diana Grillová a připravuji pro vás  
úvodník a hlavní články. Ve svém volném čase  
se věnuji čtení knih a sledování seriálů. Pod mými  
články najdete zkratku (dgr) 

 

 

 

 

Jmenuji se Barbara   
Janečková a chodím 
do VII.D. Je mi třináct 
let. Čtyři roky hraju na 
příčnou flétnu a tři roky 
chodím na dramatický 
kroužek. Jsem velký 
fanoušek Marvel filmů. 
V časopise pro vás bu-
du připravovat rozhov-
vory s učiteli a 
kvízy,vtipy,soutěže. 
Publikuji pod zkratkou 
(jan) 

Čau, já jsem Matyáš Kočvara chodím do 8.C. V 
časopisu ode mne najdete sport a to, co právě 
běží v kinech. Mými koníčky jsou karty, hraní na 
kytaru, atletika. Můj asi nejvíc nejlepší a zároveň 
ten nejhorší nápad bylo natáčet na YouTube 
(krumpáč 17), kde jsem natáčel, natáčím a hod-
lám natáčet. Na viděnou u mých článků. Najdete 
pod nimi označení (mko) 

 

Jmenuji se Františka 
Frantálová. Je mi 13 
let a chodím do 7.D. 
Pro noviny dělám    
ankety, pod články se 
podepisuji (frf). Dou-
fám, že Vás nový škol-
ní časopis N9° bude 
bavit. 

 
Jmenuji se Nikola Miřejovská 
a je mi 12 let. Mezi mé koníčky 
patří sólový zpěv, kterému se 
věnuji už pátým rokem. Mezi 
moje koníčky patří tancování a 
od letošního roku se věnuji škol-
ním novinám, ve kterých dělám 
různé ankety. Pod články se po-
depisuji  (nim) 

Ahoj jmenuji se Adéla Strus-
ková, je mi 13 let a chodím do 
7.D. Ráda sportuji, nejvíce mě 
baví atletika. Také ráda jezdím 
na kánoích, paddleboardu a rá-
da plavu. Ráda trávím čas 
s kamarády. Nejraději mám 
JÍDLO  bez něho bych nevydr-
žela ani minutu. Moje redaktor-
ská zkratka je (str) 

KDO PRO VÁS ŠKOLNÍ ČASOPIS PŘIPRAVUJE ??? 



 

Jmenuji se Karolína Kožíšková. Je mi 14 a 
chodím do 9.C. Už sedmým rokem hraji na 
klavír a poslouchám hlavně hudbu z 80. a 90. 
let. V časopise budu dělat rubriky Móda aneb 
co se co se nosí a Profily 9. tříd.  Moje články 
poznáte podle zkratky (kož) 

Zdravím, mé jméno je Verča Eliášová, je mi 13 let a cho-
dím do 7.A. Moje oblíbené seriály jsou Riverdale a Upíří de-
níky, moje oblíbené barvy jsou černá a zelená a moje oblí-
bené zvíře je opice. Žiji knihami a tancem, neumím si před-
stavit život bez nich, stejně jako bez mých přátel. Ráda se 
toulám přírodou, jednou bych chtěla procestovat svět. Jsem 
hrozný pesimista a dle mého názoru člověk vymře kvůli to-
mu, že si zničil vlastní domov. Ve školním časopisu se věnuji 
Rychlokurzu/ jak na to a pod články 
se podepisuji jako (vee) 

Jmenuji se Filip Pacík. Je mi 14 let. Rád pořizuji z dronu 
záběry přírody. Také občas hraju hry na počítači. Poslou-
chám Boba Marleyho. Chodím do třídy 9.C. Pro časopis 
zajišťuji technickou stránku, ale kdybych občas něco na-
psal, bude tam značka (pac)  

 

 
Jmenuji se Nina Řičánková a chodím do 9.C. 
Mezi mé záliby patří divadlo a už 9. rokem se 
věnuji skautingu . Můj oblíbený seriál je River-
dale a 13 reasons why. Mám ráda přírodu a 
dobrodružství. Ráda se seznamuji s novými 
lidmi. V časopise  pro vás budu dělat rubriky 
Móda aneb co se nosí a  Profily 9.tříd. Moje 
zkratka bude (niř) 

Pokud se i Ty chceš stát členem   

redakčního týmu, neboj se někoho 

z nás oslovit. Rubrika vhodná       

pro Tebe se určitě najde. Běží Ti 

hlavou, že to by bylo fajn, ale nevíš, 

jestli na to máš? Tak se neboj a 

pojď to zkusit! Stačí, když budeš 

mít chuť pozorovat dění ve škole, 

budeš umět trochu psát a ovládat 

český pravopis (ale to v nejhorším 

případě zvládneme za tebe). Neu-

míš psát, ale umíš kreslit a doplníš 

naše články svými kresbami? I po-

tom Tě chceme do party  N°9. 



Mgr. Lucie Knedlová, učitelka českého jazyka a 
občanské výchovy  na 2. stupni. Češtinu mám 
ráda pro její pestrost a schopnost pojmenovat 
věci přesně tak, jak je vidíme  a vnímáme. Na 
občanské výchově se mi líbí její praktický přesah 
do života  a možnost skrze rozhovory a diskuse 
společně se žáky objevovat svět. Ve volném čase 
ráda cestuji a poznávám  nová místa. Mou oblíbe-
nou knihou je Brida od Paola Coelha, oblíbený 
film Vratné láhve.  Nesmrtelná jsou pro mě 
moudra Jana Wericha, jehož díla miluji ve všech 
podobách. 

 

Co nás baví? 
 

Podle mě nejde říct, co nás baví, a tak to budu brát podle sebe. 
Když si položím otázku, co mě baví, první, co mě napadá, je sle-
dování seriálů nebo čtení knih. Ale mám i spoustu kamarádů, co 
svůj čas tráví opravdu aktivně. Někteří dělají gymnastiku, jiní za-
se lezou po horách, malují nebo šijí různé kusy oblečení. Každého 
to, co dělá, opravdu baví. A co baví vás? Někteří hned znají od-
pověď, jiní se zase musí zamyslet. Jestli neznáte odpověď na tu-
to otázku, nezoufejte a zamyslete se, co děláte opravdu rádi. 
Prostě si najděte to svoje a dělejte to s chutí a rádi.   
 (dgr) 

Pár slov úvodem 

Je lepší 
položit 
otázku a 
vypadat 
hloupě 
pět 
minut, 
než se 
vůbec 
nezeptat 
a být 
hloupý 
celý život.  

Konfucius 
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Milí čtenáři školního časopisu, 
 
za tým žáků, kteří se podílejí na přípravě časopisu, vás srdečně vítám u první-
ho vydání N°9. Budeme se snažit vás jeho obsahem obohatit, přinést vám za-
jímavé informace, ale i pobavit zážitky ze školního prostředí nebo různými vti-
py. Všichni žáci mají v sobě prozatím potřebné nadšení pro tvorbu článků a 
jsou ochotni věnovat tomu svůj volný čas, za což jim v době, kdy všemu spíše 
vládnou elektronická média, velmi děkuji. Vymysleli jsme pro vás pravidelné 
rubriky, například  Móda aneb Co se nosí, Rychlokurz či Sedm otázek pro…, ve 
kterých budeme přinášet stále nové informace z prostředí školy. Vedle toho 
bude každé vydání detailněji zaměřeno na jedno konkrétní téma, a to bude 
doplněno anketou. Je možné, že se časem i vy stanete objektem zájmu našich 
zvídavých reportérek, které se, stále připraveny, pohybují po chodbách školy. 
Nebojte se jim odpovědět, i vy přece tvoříte naši školu a váš názor nás zají-
má! Novému časopisu se s týmem věnujeme již od září, měli jsme mnoho ná-
padů na rubriky, některé byly skvělé, ale nerealizovatelné, jiným jsme již dali 
konkrétní podobu, některé jsou zatím v procesu přípravy a realizace. Nezlobte 
se tedy na nás, že s prvním vydáním přicházíme s mírným zpožděním a že ne 
všechny rubriky zde již najdete. Můžeme však slíbit, že během roku přibydou 
a pevně věříme, že vás budou těšit a bavit. 
 
     Přejeme vám příjemné chvíle  s N°9.  
                   
                  (luk)  
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1. Jak dlouho pů-
sobíte na této 
škole? 

 
Na škole působím 
celkem 19 let; nej-
prve v ZŠ Čéčova a 
od roku 2005, kdy 
došlo ke spojení 
škol v ZŠ Nerudo-
va.  

6. Jaký byl Váš 
nejtrapnější záži-
tek před žáky 
 
Žádný konkrétní si 
teď nevybavuju, ale 
určitě nějaké byly.  
 
Mgr. Zdeněk ŠROM 

 
ředitel školy od 
roku 2019 
 učitel apro-

bace mate-
matika—
tělocvik pro 
2. stupeň 

 v předcho-
zích letech 
působil jako 
zástupce pro 
1. stupeň 

 

SEDM OTÁZEK PRO…ředitele školy Mgr. Zdeňka Šroma 
 

 

4. Myslíte si o so-
bě, že jste přís-
ný? 
 
Přísný, tak to bych 
o sobě netvrdil. 

Co byste 
chtěl 
vzkázat 
žákům naší 
školy? 
Chtěl bych, 
aby chodili 
do naší školy 
rádi a aby 
byli hrdí na 
to, že chodí 
do ZŠ 
Nerudova. 
Ať se nebojí 
říct svůj 
názor, ať 
přicházejí 
s nápady, jak 
si vylepšit 
prostředí ve 
škole. 
Vám, 
redaktorům 
školního 
časopisu, 
přeji spoustu 
spokojených 
čtenářů, 
hodně 
námětů a 
hezkých 
článků. 
 

Stránka 5 Ročník I., 1. vydání 

2. Co Vás vedlo 
k tomu stát se 
učitelem? 
 
Mám aprobaci ma-
tematika - tělocvik 
pro druhý stupeň 
základní školy. 
Sportu se věnuji už 
od dětství a mate-
matika mě také 
vždy bavila. Roli se-
hrálo i to, že peda-
gogická fakulta je 
v Českých Budějovi-
cích. 

3. Jakou nejhorší 
známku jste měl na 
vysvědčení na zá-
kladce? A z jakého 
předmětu? 
 
Tak to už je hodně dáv-
no. Na základce jsem 
měl známky vždycky 
dobré, nějaká ta dvojka 
na vysvědčení se občas 
objevila. Vybavuji si 
z ruského jazyka a che-
mie. 

5. Jaký máte názor na moderní tech-
nologie? Jak dobře je ovládáte? 
 
Moderní informační a komunikační technolo-
gie se staly běžnou součástí života každého 
z nás. Děti technologie aktivně využívají už 
od útlého dětství. 
I my ve škole se snažíme zavádět moderní 
technologie do výuky: robotická učebna, 
projekt 3D výuka do škol, tablety, 3D tiskár-
ny, interaktivní tabule… 
Já jsem běžný uživatel, snažím se je smys-
luplně využívat, a šetřit tak svůj čas. 

7. S jakou významnou osobností 
byste se chtěl setkat? 
 

Jsem sportovně zaměřen, tak bych si 
třeba vybral nějakou osobnost ze svě-
ta sportu - Jaromír Jágr, Pavel Ned-
věd. Kdyby ještě žili, rád bych se se-
tkal s Věrou Čáslavskou nebo Emilem 
Zátopkem. 

(jan) 



(dgr) 

Já sama jsem 
„adapťák“ neza-
žila, ale myslím 
si, že to mohu 
přirovnat ke 
školám 
v přírodě, kte-
rých jsem zažila 
nespočet, nebo 
k lyžařskému 
výcviku, ke kterému 
jsem byla ze začátku 
spíše skeptická, ale 
nakonec jsem si ho 
nad míru užila. 

ADAPTAČNÍ KURZY 

Samozřejmě 
nejde zajistit 
to, abyste si 
všichni sedli, 
ale tolerance 
v kolektivu je 

opravdu důležitá a 
jestli chcete, aby vás 
ostatní respektovali, 
musíte taky začít re-
spektovat vy je. Ale 
berte v potaz to, že 
každý se v průběhu let 
mění a někdo, s kým 
jste si nesedli 

v šesté třídě, se může poz-
ději stát skvělým kamará-
dem. 
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Adaptačním 
kurzem si u 

nás na Neru-
dovce projde 

každá třída 
v 6. ročníku 

z důvodu vy-
tváření no-

vých třídních 
kolektivů. 

Kurz probíhá 
3- 4 dny. Děti 

hrají hry a 
dělají různé 

skupinové ak-
tivity, při kte-

rých mají 
možnost se 

lépe poznat.  

Ale stále lidem v hlavě 
zní otázka. Proč? Proč 
jezdit na nějaký adap-
ťák, když ty lidi budu 
potkávat den co den 
čtyři roky? Ale právě 
proto adaptační kurzy 
vznikají. Je to vlastně 
soustředění, které 
vám umožňuje se na-

vzájem poznat. Stmelová-
ní kolektivu je většinou 
běh na dlouhou trať a to-
to je skvělá příležitost, jak 
to odstartovat. Tomu mů-
že pomoci pobyt mimo 
normální prostředí a péče 
školených pedagogů. 

 

6.D 

6.B 

6.C 

6.A 

6.E 



1. Myslíš si, že Vaší třídě adaptační kurz pomohl? 
2. Jaký byl pro tebe nejlepší zážitek z adaptačního kurzu? 
3. Kdybys mohl/a, zúčastnil/a by ses adaptačního kurzu znovu? 

Zeptali jsme se za vás… 

Zuzka, 12 let, 6.C  

1. Joo   

2. Formule  

3. Jo, jela  

Někdo má 
to štěstí, 
že má 
schopnost 
být 
přítelem. 
 
Jan 
Werich 
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Míša, 11 let. 6.A 
 
1. Jo, hodně   
 
2. Talentová show 
 
3. Jo ( i bydlela )    
 

Míša R. ,11 let. 6.A    
1. Jo, hodně   
 
2. Vybika  
 
3. Jo  

Dan , 11 let, 6.A 

1. Jo, celkem jo  

2. Upálení krtečka  

3. Jo  

Marie, 11 let. 6.B 
 
1. Ano  
 
2. Talentová show  
 
3. Ano  
 

Eliška, 11 let, 6.B  
 
1. Ano i ne  
 
2. Talentová show  
 
3. Ano  

Daniel, 11 let 6.B 

1. Ano  

2. Nevím, bylo dobrý jídlo 

3. Jo třeba jo  

Tonda, 11let, 6.C  
 
1. Nevím  
 
2. Jídlo  
 
3. Ne  

Marek, 11 let, 6.C  
 
1. Ne  
 
2. Jídlo 
 
3. Asi jo   
 

Anička, 11 let, 6.D 
 
1. Jo  
 
2. Formule  
 
3. Jo třeba jo 

Terka, 12 let, 6.D  
 
1. Jo  
 
2. Formule, talent. show  
 
3. Asi jo   

Honza, 12 let, 6.D 
  
1. Trochu   
 
2. Nic   
 
3. Asi jo   

Eliška, 11 let, 6.E  
 
1. Ano, určitě  
 
2. Formule  
 
3. Asi jo  

Viki, 11 let, 6.E  
 
1. Asi jo 
 
2. Hry v lese  
 
3. Jo  

Eliška, 11 let, 6.E  
 
1. Ne  
 
2. Táborák  
 
3. Ne  
 
 
 
 
        (frf, nim) 



      Myslíte, že každý člověk vidí ve všedních dnech jenom utrpení 
a ztrátu času? A myslíte, že každý z nás je znechucen ranním vstá-
váním do práce či školy? Poznáváte se? 
      Já jsem si to donedávna říkal také, až mě jednoho dne o opa-
ku přesvědčil můj milovaný a vážený tatínek. Když ráno vstáváte, 
říkáte si, že v práci zase musíte vyplnit tisíc papírů, mladší nadávají 
na to, jak za dnešek budou psát čtyři písemky a k tomu hrozí zkou-
šení. Zkuste si říct něco naopak a vypíchněte ty nejúžasnější věci, 
které vás třeba ten den čekají. Můžou to být jenom maličkosti. Tře-
ba, že se na vás někdo jen tak usměje nebo vás doma přivítá váš 
milovaný mazlíček, či rodinný příslušník. Nebo na ulici jen tak po-
tkáte někoho z kamarádů, či na vás řidič autobusu na zastávce po-
čká. Nebuďte stále negativní, zkuste myslet pozitivně a užívat si ty 
dobré, báječné chvíle, které zažijete se svou rodinou nebo nejlep-
šími kamarády. Z toho pak budete mít dobrý pocit a třeba přepne-
te na dobrou náladu a prožijete dny krásné a usměvavé.  
     Vím, že každý není dokonalý a nemohou být všechny dny pozi-
tivní a uspokojivé. Každého někdy zasáhne smutná zpráva ze sou-
kromí nebo i z okolí kamarádů. Musíme to přečkat a věřit, jak se 
říká, v lepší zítřky.  
      I z obyčejného dne se dá udělat den nevšední a úžasný. Žijte 
přítomností, radujte se z maličkostí, hodně koukejte kolem sebe a 
mějte oči a srdce otevřené. Uvidíte, jak to bude znát. Kdo se tímto 
neřídí, zažívá zbytečný stres a špatnou náladu. Proto také vznikají 
nemoci, v mnoha případech to je tím, že jsme ve stresu. Ze špatné 
známky ve škole, z množství práce, za špatně vyplněný papír či vy-
daný článek. Proto začněme den s čistou hlavou a mysleme pozi-
tivně a ono se nám to jistě vrátí stoprocentně zpět. Buďme usmě-
vaví i v těch horších všedních dnech. 
      Díky, tati. 

Tatínkova rada 

S druhými 
nás může 
spojit 
jen dobré 
srdce; ze 
zištnosti 
nikdy 
trvalé 
přátelství 
nevzešlo. 
 

Auguste Comte 
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Lukáš Kaisler, 9.D 
ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice 

JAK TO VIDÍME MY? 
Rubrika určená pro práce žáků školy...tentokrát 
úvaha na téma Úsměvy všedního dne. 

Tiráž: Časopis N°9 vydávají žáci Základní školy Nerudova 9 v elektronické verzi, s 
nepravidelnou periodicitou. Pedagogické vedení: Mgr. Lucie Knedlová Šéfredaktor-
ka: Diana Grillová Redaktoři: Karolína Kožíšková, Nina Řičánková, Matyáš Kočvara, 
Barbara Janečková, Františka Frantálová, Nikola Miřejovská, Adéla Strusková, Vero-
nika Eliášová. Grafika: Filip Pacík Email: casopis@zsnerudova.cz. 16.prosince 2019. 



Zdravím vás u článku 
s názvem Rychlokurz. 
Tento článek bude 
vždy na nějaké téma, 
dost často to bude 
navazovat na téma 
celého vydání. Rych-
lokurz bude vždy 
kratší, většinou bude 
lehký a vše zvládne 
ho snad každý. Pro-
sím vás, dejte na se-
be pozor, nepopalte 
se třeba s tou tavnou 
pistolí, se kterou se 
bude pracovat dnes a 
klidně poproste o po-
moc vaše rodiče. 

 

 Nejprve si jednu 
nohavici silonek dáme na 

hlavu jako čepici, vyznačíme si na ní, kde nám končí hla-
va, přidáme pár centimetrů a ustřihneme. Poté natáhne-
me naši provizorní čepici na míč a dáme rozehřát tavnou 
pistoli. Následně si přízi začneme stříhat podle toho, jak 
dlouhé chceme vlasy na paruce mít. Nakonec s pomocí 
tavné pistole vlasy přilepíme k té naší čepici, zastřihneme 
a zarovnáme konečky a paruka je na světě. 
  
 
Já doufám, že něco využijete a že si i příště přečtete náš 
rychlokurz.  
 
                                        Prozatím se s vámi loučí, Vee  
                                                                                         

RYCHLOKURZ aneb Jak na to 

 Vítejte u 

dnešního 

rychlokurzu 

na téma 

Halloween.  
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Jinak vás tedy 
vítám u dnešního rych-
lokurzu na téma Hall-
oween. Povím - nebo 
spíš popíšu - vám tady, 
jak vyřezat 
dýni a jak si 
udělat paru-
ku. 
  

Začneme tím, že si fi-
xem předkreslíme, kde 
všude budeme řezat. 
To znamená, oči, pusa 
a otvor na vydlabání, 
který by měl být nahoře 
nebo vzadu. Následně 
dlabací otvor vyřízneme 
a dýni vydlabeme. Ob-
sah vydlabeme nabě-
račkou nebo lžící. Teď 
stačí pouze vyřezat již 
předkreslený obličej a 
máme hotovo! Nakonec 
dlabacím otvorem vloží-
me svíčku a strašidelná 
dýně je hotova! 

Na vyřezávanou 
dýni budeme potřebo-
vat: dýni, nůž, misku, 
lžíci nebo naběračku a 
lihový fix.  

 
 
 
 
 
 
 
Na paruku budeme 
potřebovat: silonky 
(klidně děravé, nej-
sou potřeba celé), 
příze -kolik barev, to 
je na vás, tavnou pis-
toli, lihový fix, míč 
velký zhruba jako na-
še hlava. 



Anglie 
V Anglii existovaly školní uniformy už za 
krále Jindřicha. Byly nazývány bluecoats. 
Uniformy se barvily namodro, protože 
modrá byla nejlevnější a nejdostupnější 
barvivo, ukazovala pokoru mezi všemi 
dětmi. Od roku 1870 se zavedlo bezplat-
né vzdělání pro všechny děti. Popularita 
uniforem rostla, většina škol měla své 
uniformy. Kluci nosili kraťasy, blejzry, až 
do puberty, poté nosili dlouhé kalhoty. 
Děvčata nosila halenky, šaty a zástěry. 
Tyto uniformy trvaly do roku 1950. Poté 
se zavedla letní a zimní uniforma. Nyní, 
v 21. století, se nosí košile s krátkým 
rukávem nebo trička propojka se škol-
ním logem, k tomu kalhoty, sukni nebo 
kraťasy. 

V této rubrice se budeme zabývat hlavně módními záležitostmi 
a trendy. Budeme se snažit to pokaždé pojmout trochu jinak, 
aby nebyl obsah našich článků pořád dokola o tom stejném.  
V tomto vydání jsme se zaměřily na školní uniformy v zahrani-
čí a u nás, snažily jsme se porovnat rozdíly školních oděvů a 
norem. 

MÓDA aneb Co se nosí ve školách 

Indie 
Školní uniformy jsou v Indii po-
vinné na veřejných i soukro-
mých školách. Pro chlapce se 
uniforma skládá z košile a kalhot 
stejně jako v jiných státech. Dív-
ky nosí košile, nebo trička, a 
sukně. Musí mít sepnuté vlasy a 
nesmí se líčit. Na mnoha školách 
je vyžadováno, aby studenti no-
sili černé boty a kravaty. Většina 
škol nezakazuje projevy nábo-
ženství, takže dívky mohou nosit 
závoje, hidžáb, nebo burky a 
chlapci turbany. 
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Cílem školních uniforem je zneviditelnit 
majetkové a společenské rozdíly. První 
uniformy se začaly objevovat již v 16. 
století a od té doby se staly běžnou částí 
školní docházky v mnoha státech. Unifor-
my se liší podle škol a států, každá škola 
má určené své vlastní zásady a požadav-
ky. V každém státě jsou uniformy jinak 
stanoveny a některé jsou opravdu zajíma-
vé. Tady je pár příkladů... 

Uniformy v Rusku 

Rusko 
Během sovětské éry se nosily 
univerzální školní uniformy, pů-
vodně vojenského stylu s kšiltov-
kou a halenku s vysokým límeč-
kem. Ty byly nošeny všemi ško-
lami. Od roku 1980 chlapci nosili 
tmavě modrý vzor s ramenní 
značkou, ta určuje, do které ško-
ly chodí. Dívky nosily bílé krajko-
vé límce a zástěry. Od roku 1994 
do roku 2013 všichni nosili oble-
čení pro volný čas, džíny, tričko 
a svetry. Uniformy byly znovu 
zavedeny v září 2013. 

Uniformy v Anglii 

„Každý má 

úctu k dobře 

oblečenému 

člověku.“ —

sumerské        

přísloví 



Mexiko 
Ve všech školách v Mexiku se nosí uniformy. Výjimkou jsou svátky, kdy 
škola umožní studentům nosit normální oblečení. Většina mexických škol 
má v současnosti dva typy uniforem - jednu PE a druhou pro pravidelné 
školní dny. Chlapci: tričko s límečkem, vesta nebo svetr, látkové kalhoty, 
ponožky, obuv. Dívky : tričko s límečkem, vesta nebo svetr, skládaná 

sukně, ponožky, obuv. 
PE: polo nebo tričko, mi-
kina nebo svetr, sportovní 
kalhoty, ponožky, tenis-
ky.  

Cílem 

školních 

uniforem je 

zneviditelnit 

majetkové a 

společenské 

rozdíly.  
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Česká Republika 

U nás není zvykem, že by byly 
uniformy na každé škole, spíše se 
vyskytují na soukromých školách. 
Samozřejmě se už zavedly  i na 
některých veřejných školách. Uni-
formy se nosí například na Karlo-
vě univerzitě.  

Malajsie 
V Malajsii jsou školní uniformy povinné na všech veřejných školách. Studenti 
jsou povinni nosit bílé boty a ponožky. Zbytek uniformy se lehce liší podle 
škol, ale základní stanovený vzhled uniformy je pro dívky bílá košile s krátký-
mi rukávy a přes ni ramínkové šaty. Chlapci nosí obyčejnou bílou košili a 
kalhoty. V některých školách je dokonce zakázáno mít rozpuštěné vlasy, pou-
žívat gel na vlasy nebo make-up a někde dokonce, aby měly dívky odhalené 
vlasy. Uniformy studentů jsou průběžně kontrolovány učiteli, a pokud je něco 
v nepořádku, tak je student veřejně potrestán, poslán domu anebo dokonce 
bit. 
  

Uniformy v Mexiku 

  Zdroj obrázků: pixabay.com 



Největším olympijským symbolem 
jsou vzájemně propojené olympijské 
kruhy. Pět kruhů představuje pět 
kontinentů spojených olympijskou 
myšlenkou, šest barev symbolizuje 

barvy národů světa. Olympijské kruhy jsou 
součástí olympijské vlajky, na které jsou 
na bílém podkladu ve středu umístěny 
olympijské kruhy. 

Na této stránce 
si budete moct přečíst nejrůznější spor-
tovní informace. Protože se v příštím roce 
opět budou konat letní olympijské hry, 
zaměříme se na informace, které s nimi 
souvisejí. V úvodním díle se dozvíte zá-
kladní fakta o olympijských hrách a 
v příštích dílech vám představíme jednot-
livé olympijské sporty. A také se podívá-
me na to, kdo v naší škole se jednotlivým 
sportům věnuje a jak je v nich úspěšný.   

SPORTOVNÍ SERIÁL   úvod 

Aktuálně se sportovci utkávají 
v těchto sportech: atletika, badmin-
ton, basketbal, box, cyklistika, fotbal, 
golf, gymnastika, házená, jachting, 
jezdectví, judo, kanoistika, lukostřel-
ba, moderní pětiboj, plavání, pozem-
ní hokej, ragby, skoky do vody, spor-
tovní střelba, stolní tenis, synchroni-
zované plavání, šerm, taekwondo, 
tenis, triatlon, veslování, vodní pólo, 
volejbal, vzpírání, zápas. 
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Kolébkou olympijských her je řecké město Athé-
ny, ve kterém se konaly první olympijské hry 
v dubnu 1896. Od té doby se hry konaly 
v různých městech po celém světě až do součas-
nosti. V příštím roce se uskuteční 32. letní olym-
pijské hry v japonském Tokiu. Města se na tuto 
událost vždy pečlivě připravují předem, proto se 
místo konání stanovuje vždy s velkým časovým 
předstihem. Teď už například víme, že v roce 
2024 budou olympijské hry ve Francii a v roce 
2028 v USA. Za těch více než sto let prošly jed-
notlivé sporty docela velkým vývojem, některé 
sporty byly z her vyřazené, jiné naopak nově za-
řazené.  

Letní olympijské 
hry jsou považovány za 
nejdůležitější sportovní 
událost, které se mo-
hou účastnit sportovci 
všech zemí. Konají se 
jednou za čtyři roky, 
v létě. 

Budoucí sporty na 
LOH: 
Baseball 
Karate 
Skateboarding 
Softball 
Sportovní lezení 
Surfing 

Určitě se i mezi vámi najdou příznivci sportu, 
možná je provozujete aktivně, možná sleduje-
te televizní přenosy, možná děláte oboje. Po-
kud sledujete olympijské hry, je jedno, jestli 
letní nebo zimní, tak víte, že asi nejsledova-
nější je zahajovací ceremoniál, který se každá 
země snaží udělat co nejkrásnější a originální, 
aby se na něj i po letech vzpomínalo. A samo-
zřejmě, po skončení soutěží následuje ještě 
závěrečný ceremoniál, který bývá také pěkný. 

 V minulosti se soutěžilo ta-
ké například v kriketu, kro-
ketu, lakrosu, pólu, přetaho-
vání lanem a dalších disciplí-
nách, které jsou dnes z her 
již vyřazeny. 

K olympijským hrám neodmyslitelně 
patří olympijské kruhy, vlajka, oheň, 
hymna. Při prvních hrách roku 1896 
zazněla kantáta Spyridona Samarase, 
se slovy Kostise Palamase a ta se po 
letech střídání různých skladeb stala 
v roce 1958 oficiální olympijskou 
hymnou. 

 

Zdroj: wikipedia.com 



 

 

 

 

 

 

V příštím 

vydání se 

můžete 

těšit na 

atletiku a 

gymnastiku 
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Letní olympijské hry 2020 

oficiálně Hry XXXII. olympiády  

Japonsko - Tokio 

japonsky 第三十二回オリンピック競技大会 
Zahájení - 24. července 2020  

Zakončení - 9. srpna 2020 

Město Tokio se stane pátým městem v historii, kde se hry budou konat již podruhé. 
Připojí se tak k Athénám, Paříži, Londýnu a Los Angeles. Naposledy se Letní olympijské 
hry v Tokiu konaly v roce 1964. 

               (mko, luk) 

   Zdroj: wikipedia.com 
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Poznáš filmy z roku 2019 podle obrázku?   

1. 

     a) Skleněný 

     b) To – kapitola 2 

     c) Joker 

     d) Frozen 

 

2. 

   a) X-men dark phoneix 

    b) Avengers – Endgame 

    c) Shaun ve filmu: 

     Farmagedon 

    d) Nabervené ptáče 

 

3. 

   a) Ženy v běhu 

    b) Poslední aristokratka 

    c) Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw  

     d) Shazam! 

 

 

   4.                                        

  a) Kouzelník Žito 

   b) Korunní princ 

   c) Krvavá nevěsta 

   d) Čertí brko 

 

 

Výsledky se dozvíte v příštím čísle. 

 


