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Samostatná příloha časopisu 

Téma čísla: novoroční předsevzetí, zima, čtení a sport 

V září jsem se přihlásila do čtenářského klubu a od té 
doby mám chuť do čtení.  Před čtenářským klubem jsem 
skoro vůbec nečetla. Teď si přeji více číst a více se 
věnovat mému nejoblíbenějšímu sportu – volejbalu. 
Trénuji dvakrát týdně a občas chodím na zápas. Také bych 
si přála více malovat, protože chodím na malířský 
kroužek. Mé největší 
přání je stát se malířkou 
nebo volejbalistkou a 

také kosmetičkou. Ano, chci se to naučit. 
Šveřepová, 5.C 

Do nového roku si přeju, aby všichni v rodině 
byli zdraví a měli štěstí. Také aby se všem 
vyplnila jejich přání. A aby naše třída držela vždy spolu. Jako menší přání mám, 

abych měla svůj pokoj. Kateřina Jirků, 5.C 

Já si přeji do nového roku, abychom se moc 
nehádali se sestrou a abych neměla tolik dvojek, 
ale víc jedniček. Potom si přeji se zlepšit 
v anglickém jazyce. Moje největší přání je jít na 
archeologické místo, kde jsou pod povrchem země 
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nějaké nálezy. Chtěla bych být u moře s detektorem kovu. V moři bych hledala 
mušle. Chtěla bych najít zase nějakou minci. Hlocká, 5.C 

Chtěl bych, aby se mi v novém roce víc dařilo ve škole. Abych dokázal 
nevyrušovat o hodinách mluvením. Také bych 
chtěl, abych nebyl tolik nervózní, když máme ve 
škole testy. Moje přání je, abychom jezdili na různá 
naleziště s kameny. To je totiž můj koníček a rád 
bych se mu věnoval více. Michal Petr, 5.C 

 

Můj oblíbený sport  

Mým oblíbeným sportem byla vždycky atletika. Atletiku jsem dělal od čtyř let. 
Moc mě to bavilo. Jenže když mi bylo osm let, dostali jsme nového trenéra. Ze 
začátku bylo všechno v pořádku, a když potom odešla paní trenérka (která byla 
později na olympiádě v hodu koulí), všechno se začalo zhoršovat. Přestali jsme 
vyhrávat a bylo to pořád horší a horší. Když mi bylo devět let, tak jsme toho já i 
moji rodiče měli dost a mamka začala shánět nový sport pro mě. Netrvalo ani 
měsíc a mamka narazila na volejbal a já jsem měl hned jasno. Další rok jsem 
začal chodit na tréninky a můj 
sportovní život začal mít světlou 
budoucnost. Martin Hovorka, 5. A  

Můj oblíbený sport je stolní tenis. 
Hraji ho v kroužku ve škole. Na 
tréninky chodím po vyučování.  Mám 
pálku od značky Atemi. Z mé třídy 
chodí se mnou do kroužku Kateřina a 
Nikola, dokonce i můj bratr Vojtěch. 
Stolní tenis hraji druhým rokem. Líbí 
se mi „obíhačka“, protože je 
napínavá.  Obíháme stůl a někdy se 
nám stane, když už jsme na hru 
zůstali jenom tři, někdo nestihne 
oběhnout stůl a odpálit míček. U hry 
zažijeme spoustu zábavy. Jakub 
Havránek, 5.A  
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Můj oblíbený sport je cyklistika. Tento sport ráda dělám s rodinou nebo s 
přáteli. Cyklistiku dělám už delší dobu a pořád mě baví. Na Kolínských 

sportovních hrách jsem se už dvakrát zúčastnila 
soutěže v cyklistice v kategorii první až třetí třída 
dívky. Můj názor na tenhle sport je pozitivní, 
mám ho ráda a je to jeden z mých 
nejoblíbenějších sportů. Ještě mě baví skákání 
přes švihadlo nebo přes gumu. S kamarádkami 
nás baví skákat a soutěžit a máme z toho vždy 
radost a dobrý pocit. Sára Matušková, 5. A  

Proč lidé sportují  

Často si lidé kladou otázku proč sportovat, když mohou sedět doma na gauči a 
hrát si na telefonu.  Odpověď je, že každý si umí vytvořit svaly v programu 
Photoshop, ale vypadat tak doopravdy dá práci. Často bývá motivací třeba to, že 
lidé chtějí být v přírodě. Některé sporty se dříve mohly 
dělat jenom v zimě (třeba lyžování), ale teď už existují i 
kolečkové lyže. Vrátíme se k tématu. Když vyhrajete ve 
sportu, je to lepší pocit, než když vyhrajete ve hře na 
počítači. Já sám dělám sport a doufám, že všechny školní 
děti a jejich rodiče také aspoň jeden dělají. Martin 
Hovorka, 5. A  

Lidé sportují, protože chtějí třeba zhubnout, nebo je to 
baví. Můj oblíbený sport je stolní tenis a sám ho hraji. Některé sportovce 
motivuje k lepšímu výsledku finanční odměna. Skoro každý člověk má svůj 
oblíbený sport. Ten zbytek lidí třeba rád sedí u počítače. Stolní tenis bych rád 
hrál dál. Jakub Havránek, 5. A  

Lidé sportují, protože chtějí být ohební, štíhlí a krásní, nebo si jen chtějí najít 
nové kamarády. Při sportech, jako je např. fotbal, je velice potřeba spolupráce. 
Můj nejoblíbenější sport je házená. S kamarády hraji fotbal, florbal a americký 
fotbal. Házenou hraji, protože mě baví. Nejvíc mě baví jezdit na turnaje. Podle 

mě je sport nejlepší věc k učení spolupráce. 
Sportovali už lidé ve starověkém Řecku a já doufám, 
že sport vydrží ještě stovky let. Marek Prachař, 5. A  
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 Většina lidí sportuje, protože chce získat slávu. Někteří lidé sportují, aby zhubli 
a aby byli silnější. Hodně lidí hraje fotbal nebo hokej. České republice se však 
velmi daří v tenisu, kde stále vyhráváme, a přesto to není nejoblíbenější sport. 
Hodně lidí také sportuje proto, aby za své výkony dostali hodně peněz. Nemusí 
pracovat a chodit do práce, ale dělají to, co je baví.  

Sport pro hodně lidí znamená mnoho. Někteří sportují, 
protože je to baví a cítí se při tom dobře. Jiní potřebují 
spálit nějaké nadbytečné kalorie. Další možnost je, že 
chtějí být v kondici. Mezi nejoblíbenější sporty patří 
fotbal, basketbal, squash nebo atletika. Ať už sport děláte 
kvůli čemukoliv, dělejte ho s radostí. Tomáš Kováč, 5. A  

Člověka už odjakživa bavily různé hry a sporty. Fotbal 
platí za nejznámější a nejbohatší sport. Kvůli penězům 
hrají sportovci vyšší ligu a trénují klidně každý den. Dnes 
jsou některé sportovní kluby dokonce bohatší, než různé 

banky a to hlavně právě fotbalové. Naštěstí jsou i tací lidé, kteří dělají sport pro 
zábavu a radost. Hlavně pro radost sportujeme my děti. Ale poslední dobou 
kvůli počítačům méně a méně. Po dětech nejvíc sportují muži, kteří to dělají pro 
zábavu, kondici a ti nejlepší pro peníze. Ženy sportují nejméně a to už od 
dětství.  Na hřištích bývají častěji kluci než holky. Ženy sportují hlavně proto, 
aby zhubly a potkaly se s kamarádkami. Bohužel sportovců stále ubývá a 
přibývá obézních lidí, kteří jsou často vyčleňováni z kolektivu. Podle mě by měl 
sportovat alespoň trochu každý člověk.  Ondřej Svoboda, 5. A  

Nemám žádné sportovní nadání, ale nemyslím si, že 
sport je k ničemu. Dříve jsem cvičila aerobic a moc 
mě to bavilo. Chodila jsem i na plavání a plavala 
jsem závodně. Mým koníčkem byl i tanec, který 
jsem také dělala závodně. V současné době chodím 
už tři roky do skauta. Každý si řekne, že to není 
sport a že se tam jenom učíme a hrajeme si, ale není 
to pravda. Jezdíme na různé soutěže, běháme 
závodně. Mám ráda sport, je to skvělá zábava. 
Hodně lidí to dělá pro zábavu i jako finanční 
motivaci. Sport je namáhavý a přesto zábavný. Je to 
důležitá činnost ne proto, abychom zhubli nebo 
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měli svaly, ale abychom se nenudili doma u počítače. Zkuste to také, bude vás to 
bavit. Klaudie Sokolová, 5. A 

Lyže 

Lyže jsou určeny ke sjezdovému lyžování nebo 
běžkování (běžky). Jsou buď závodní, nebo 
rekreační. Naše nejúspěšnější lyžařky jsou Ester 
Ledecká a Šárka Záhrobská. Ester loni 
vybojovala na zimní olympiádě dokonce dvě 
zlaté medaile – v obřím slalomu a 
snowboardingu. 
Lyže jsou vyrobeny buď ze dřeva, nebo z plastu. Lyže se skládají ze skluznice, 
dvou hran a vázání. Součástí lyží jsou také hůlky.  
Já lyžuji už od svých šesti let. Každoročně jezdíme s rodinou do Herlíkovic 
v Krkonoších. 
Mým snem je zalyžovat si v rakouských Alpách. Tomáš Řezníček 4. B 
 
Lyže jsou určeny na lyžování, ale dříve se používaly i k závozu krmení do 
krmelců. 
Rozdělují se na skokanské, sjezdové, běžecké a 
skialpinistické. 
Jedním ze současných skokanů na lyžích je 
Roman Koudelka, kterému se v této sezóně daří. 
Ve sjezdovém lyžování znám Ester Ledeckou, 
která závodí i na snowboardu. Jeden 
z nejznámějších českých biatlonistů je Ondřej Moravec.  
Prvotním materiálem při výrobě lyží bylo jasanové dřevo.  Nyní se vyrábějí ze 
sklolaminátu nebo kevlaru. 
Lyže se skládají z jádra, sklolaminátového povrchu a skluznice s kovovou 
hranou. 
Předku lyže se říká špička a konci patka. Na prostřední části je umístěno vázání.  

Sport provozuji jen rekreačně.  Nejčastěji 
jezdíme na Šumavu. Daniel Chroust, 4.B 
 
Lyže jsou určeny na sjezd, běžkování, ale 
i skákání nebo akrobatické lyžování. 
Z oblasti sportu znám Ester Ledeckou.  
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Lyže jsou vyrobeny ze sklolaminátu. Vázání je z kovu a plastu. 
Lyže musí mít dobré vázání a ostré hrany na dobré ježdění na sněhu. 
Já lyžuji od pěti let. Lyžuji rád a baví mě to.  
S rodiči jezdíme do Krkonoš a jednou jsme byli v Rakousku a také v Říčkách 
v Orlických horách. Matyáš Forst, 4.B 
 

Sjezdové lyžování bylo poprvé přiřazeno na zimní 
olympijské hry v roce 1936. Na minulých olympijských 
hrách v roce 2017 v obřím slalomu vyhrála za Českou 
republiku Ester Ledecká.  
Dříve se lyže vyráběly ze dřeva. Nyní se vyrábějí 
z plastických hmot, skleněných vláken (kevlar, titan), 

nebo kompozitních materiálů (titanal). A stále se k výrobě lyží i dřevo nadále 
používá. Na lyžích musí být vázání, které slouží k tomu, aby přeskáče pevně 
držely. 
Spodní část se nazývá skluznice. Ta se musí lakovat podle typu sněhu. Já osobně 
provozuji sjezdové lyžování. Již jsem byl mnohokrát lyžovat. Já a moje rodina 
jezdíme lyžovat po České republice, ale i na hory do Itálie a Rakouska. Marek 
Převrátil, 4.B 
 

Brusle 
Brusle jsou určeny k bruslení. Potřebují je sportovci, jejichž sport se odehrává 
na ledě. Ledovými sporty jsou například krasobruslení, rychlobruslení a lední 
hokej.  
 
Krasobruslení je zimní sport, při kterém je důležité 
umělecké ztvárnění piruet, skoků a kroků. Mezi naše 
známé krasobruslaře patří Anna Dušková s Martinem 
Bidařem, Michal Březina, Tomáš Verner a Radka 
Kovářová.  

 
Rychlobruslení je závod v bruslení na čas. Koná se 
na oválných ledových drahách. Naší nejlepší 
rychlobruslařkou je Martina Sáblíková. Získala zlaté 
medaile na olympijských hrách, mistrovstvích světa, 
Evropy a České republiky. 
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Lední hokej je týmový sport hraný na ledovém 
hokejovém hřišti. Hráči mají brusle a hokejku. 
Snaží se vstřelit puk do branky soupeře. Máme 
spoustu výborných hokejistů. Například Jaromíra 
Jágra  (útočník), Dominika Haška (bývalý 
brankář). 
Brusle jsou kožené nebo plastové boty se speciální podrážkou doplněnou o nůž. 
Bruslím ráda, ale jen rekreačně. Bavilo mě, když jsme s paní učitelkou chodili 
bruslit o hodinách tělocviku. Lucie Brunclíková, 4.B 
 
Brusle jsou určeny k jízdě na ledu. Máme dva druhy bruslí – na hokej nebo na 
krasobruslení. 
Nejznámější český krasobruslař je Tomáš Verner. Česká republika je známa 
také díky hokeji. Velmi známý je hokejista Jaromír Jágr.  
Bruslařské boty se vyrábí z nylonu a plastu. Nůž brusle je z nerezové oceli. 
Brusle se skládá z boty, jazyka, podrážky, holderu (spojení boty s nožem) a 
nože. Nůž brusle může být bez zoubků (určené pro hokej), nebo se zoubky 
(krasobruslení).  

Velice ráda v zimě bruslím. Chodím s rodiči na 
ledovou plochu u Vodního světa v Kolíně. Šárka 
Vencovská, 4.B 
 
Brusle mohou být šněrovací nebo na přezkové. 
Přezkové brusle mají přezky, šněrovací tkaničky. 
Brusle se skládají z nožů a pevných kožených 
bot.  
Obyčejně bruslím a moc mě to baví. Neexistuje 
rok, kdy bych nešla bruslit.  Jednou jsem bruslila 
na zamrzlém rybníku.  Bylo to jiné než na 
veřejném kluzišti.  Jsem ráda, že jsem si to mohla 
vyzkoušet.  Eliška Krejčíková, 4.B 

 

Postřehy ze čtenářského klubu  

Na čtenářský klub chodím zásluhou mamky, která mě v září přihlásila. Ze 
začátku jsme si myslela, že to bude nuda. Ale není, teď mám čtenářský klub moc 
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ráda. Ráda na klub chodím i pravidelně, i když někdy to prostě nejde. A myslím, 
že mi to i něco dalo. Že třeba líp čtu a víc mě to baví. Sára Matušková 

Dřív jsem četl a vždy jsem si to přečetl potichu a pak jsem to řekl nahlas. Teď je 
to vice méně plynulé i mám větší slovní zásobu a taky rozumím slovům. Bál 
jsem se, že tady nebudu mít kamarády a budou se mi smát. Ale nesmějí. Rudolf 
Soukup 

Každý čtenářský klub mi dává velkou energii. Mám tady také kamarády. Je to 
také v mojí bývalé třídě. Chodila jsem sem i na 
jógu. Bylo to super, protože mám moc ráda paní 
učitelku Elen Jouzovou. Aneta Jančeková 

Moc se mi sem ze začátku nechtělo. Jednou jsem 
udělal to, že jsem měl mít kroužek, tak jsem šel 
normálně domů (věděl jsem, že ten kroužek je). 
Doma mě máma řekla, že je kroužek. Dělal jsem, 
že jsem na to zapomněl…  

Kroužek mi dal něco jako lásku ke knížkám. 
Protože dřív to bylo tak, že číst nejdu, jdu si hrát 
hry. Ale teď, když si vypůjčím knížku, čtu. Filip 
Svíček 

Chodím sem, protože mě baví číst. Čtení mi dodává 
jistotu, že umím číst a hlavně umím se vyjádřit. 
Baví mě číst, vždycky u čtení přemýšlím, že tam 
jsem taky. Umím číst rychle a plynule. Moc mě to 
tady baví. Šimon Schützner 

Proč chodím do kroužku? Protože mě zaujalo, že 
budu lepší v českém jazyce. Že tu jsou dobroty. Že 
dostaneme vak, náramky a 
hlavně, že budeme 
pracovat ve dvojicích. Že 

se se mnou budou děti víc bavit. Tento kroužek je 
zábava. Chodíš, čteš, v klidu můžeš říct svůj názor o 
knize. Kroužek je bezva. Půjčuju si tu knihy, abych 
poznala nové příběhy, abych mohla chvíli číst, chvíli v 
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klidu. Přečetla jsem už moc knížek. Změnila jsem se, že víc vnímám, když 
někdo čte. Teď už čtu o hodně líp dík kroužku.  Nela Vlachová 

Ten klub mě hodně povzbudil v češtině. Jsem už lepší, ale nechtělo se mi chodit. 
Ale jak jsem přišel prvně, tak mě to bavit začalo. Fakt jsem se zlepšil. Kdyby 
nebylo klubu, tak mám horší známky. Jsem rád, že sem chodím s nejlepšími 
kamarády. Josef Molnár 

Od té doby, co chodím na čtenářský klub, tak rozhodně více čtu. Před tím jsem 
za rok přečetla zhruba tak…no…. nic…. Jen výjimečně se stalo to, že jsem něco 
přečetla. Ale teď čtu mnohem víc. Kdyby mi někdo řekl, že  musím za rok 
přečíst deset knih, tak myslím, že bych to  nezvládla. Já jsem si jako předsevzetí 
na rok 2019 dala, více číst. Také se mi rozšířila slovní zásoba. Znám spoustu 
nových slov. Šveřepová Nikola 

Do čtenářského klubu chodím, protože jsem neuměl sám od sebe číst a nečetl 
jsem. Od té doby, co sem chodím, tak čtu víc. A odnáším si nové zajímavosti. 
Ale poprvé jsem si myslel, že mě to tady bude nudit a že stejnak číst nebudu. A 

myslel jsem si, že je to trapný, ale pak jsem změnil názor. 
Ondřej Kučera 

Když jsem přišla do čtenářského klubu, bála jsem se 
mluvit. Myslela jsem, že nezapadnu do kolektivu. Ale po 
několika čtenářských klubech jsem zapadla. Ale pořád se 
bojím mluvit o knížce před ostatními. Když píšeme do 
sešitu, moc se těším (teda v duchu se těším). Když jsem 
psala do sešitu různé věci, moc mě to bavilo. Natálie 
Bučánková 

Čtenářská klub mě baví. Ale předtím jsem se bála mluvit, že se mi všichni 
budou smát. Bála jsem se, že píšu nesmysly. Ale pak jsem si to uvědomila a baví 
mě to. I když jsem k vánocům žádnou knížku nedostala, tak i přesto jsem ráda, 
že mě to baví. Dalo mi to to, že mě to baví. Tereza Rauchová 

Čtenářský klub mi pomohl víc číst. Je tady super atmosféra. Seznámila jsem se s 
novými lidmi. Chodím sem i proto, že tady dostáváme sušenky. Chodím sem  i 
proto, že se tu můžu dozvědět o nových knížkách, protože sem chodí 
spisovatelky a ilustrátorky.  Kateřina Jirků 
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