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Samostatná příloha časopisu 

Proč lidé sportují  

Myslím si, že lidé sportují hlavně pro zábavu. Ale 
důvodů ke sportu je hodně. Někteří lidé sportují, aby se 

viděli s kamarády nebo aby zhubli. Někdo rád soutěží a jezdí na 
zápasy. Často se chtějí prostě proběhnout a nesedět doma. Někdo se 
chce v něčem zdokonalit nebo se něco naučit. A všichni rádi 
vyhrávají. Pro některé lidi je sport umění, pro jiné smysl života a pro 
někoho povolání. Každý nahlíží na sport jinak. Ondřej Prachař, V. A  

 
Lidé sportují hlavně kvůli tomu, aby se udrželi v kondici. Cvičení 
pomáhá zdraví. Kdybychom nesportovali, tak budeme tlustí a 
líní. Většinou sportujeme, protože nás to baví. Každý má totiž 
jinou motivaci. Spousta lidí sportuje, aby se zbavila stresu a 
vyčistila si hlavu. Sportem si lidé vydělávají i slušné peníze. Sportováním si 
můžeme najít i nové přátele. Sportovat můžeme i se svými zvířecími mazlíčky. 
A nakonec při sportování můžeme objevit i plno krásných míst. Tereza 
Brumerčíková, V. A  

 
Lidé hodně sportují z vícero důvodů. Prvním důvodem může být to, že 
nechtějí být obézní. Chodí například běhat nebo cvičit do posilovny, 
když zrovna není korona. Hodně lidí chodí plavat, taky když není 
korona nebo je teplo. Sport přináší i radost a zábavu. Mě třeba baví 

jezdit na freestyle koloběžce. Ale hodně lidí dělá jiné sporty, 
například tenis, fotbal, házenou, basketball. Lidé sportují rádi, ale 
někdo nemá rád sport vůbec a radši kouká na televizi. Jiří Horák, V. A  
 



Já si myslím, že lidé chtějí vyhrát peníze, aby je mohli dát na 
charitu. Lidé sportují i proto, aby nebyli tlustí. Sport je dělá 
šťastnějšími. Lidé sportují kvůli svým mazlíčkům. Rádi sportují 
se svými kamarády a udržují si tak své přátelství. Sport pomáhá v 

navazování kontaktu s jinými lidmi. Často sportují proto, aby si vyčistili hlavu. 
Nejraději jsou v přírodě, aby se nadechli čerstvého vzduchu. Kdo se rád 
otužuje, tomu to právě sport umožní. Marek Páv, V. A 
 
Lidé asi sportují pro zdraví, někdo chce jen dobře vypadat. A někdo 
sportuje pro zábavu a radost. Mně se nejvíce líbí sportovat pro radost a 
zábavu. Při sportu se mohu sejít i s kamarády a pak je to ještě větší 
zábava. Stává se, že si při sportu můžeme najít i nové kamarády. Je fajn, že 
děláme i něco pro zdraví. A když je někdo opravdu dobrý, sportuje jako 
profesionál. Při vrcholovém sportu už nejde jen o zábavu, ale je to spousta dřiny 

a odříkání. Takže já budu dál sportovat hlavně pro 
zábavu a zdraví. Petr Přichystal, V. A 
 
 Myslím si, že lidé sportují, protože je to baví. Nejvíce 
lidí sportuje proto, aby neztloustli. Sport je důležitý 
pro zdraví a vývoj. Někteří sportovci sportují pro slávu 

a vítězství. Je tomu tak například ve fotbale, tenise a hokeji. Děti rády sportují, 
protože mají více energie. Lidé také sportují, aby zůstali 
v pohybu. Většina lidí sportuje, aby se viděli s kamarády. Někteří 
mladí lidé sportují, aby si mohli dávat fotky na Instagram. Lidé 
sportují, aby měli radost ze života. Adriana Souček, V. A  
 
Sport se dá použít ke spoustě věcí. Jedním z důvodů je ten, že 
lidé chtějí mít dobrou postavu nebo dobrou kondici. Lidé ale občas sportují i 
kvůli práci, což znamená, že se sportem živí. Dalším z důvodů je ten, že lidé 
sportují jen tak pro zábavu, jako třeba já. Existují různé druhy sportů, např. e-
sport. E-sport je sport, při kterém úplně nezhubnete, spíše naopak, protože při e-

sportu hrajete video hry. Asi ten úplně nejznámější sport je 
fotbal. Na každé straně je 11 hráčů a ti musí dostat míč do 
soupeřovy branky. Další z důvodů, proč lidé sportují, je 
sebeobrana. Ke sportům na sebeobranu patři judo, karate a 
spoustu dalších. Sporty mě moc baví. Jakub Večeřa, V. A  

 
Lidé sportují, protože je to buď baví, nebo chtějí dělat něco pro 
sebe, např. zhubnout. Sport je známý po celém světě a dal by se 
rozdělit na dvě skupiny. První skupinou je amatérská, kdy vlastně 
si jdeme třeba zakopat s partou kluků ven, a nejde nám o nic. 
Druhou skupinou je profesionální sport, kdy nám už o něco jde a chceme v tom 
daném sportu být nejlepší. Důvodem, proč sportujeme, také je, že se chceme 



seznámit s novými lidmi a chceme být v nějakém kolektivu. Taky 
to může být tím, že ve sportu chceme být nejlepší a chceme se 
neustále zlepšovat. A díky tomu, že chceme být nejlepší a budeme 
se zlepšovat, tak se potom můžeme dostat na soutěže, které jsou 

známé po celém světě. Jsou jimi jakékoliv mistrovství světa, mistrovství Evropy 
a olympiáda. Právě sportem se dá dobře a dlouho trávit volný čas. Vezměte si 
třeba běh, když běháte 10 km tak vám to trvá přes 1 hodinu. A posledním 
faktem proč sportujeme, je, že máme velmi dobrý pocit, když se nám něco 
povede zaběhnout, nebo se v něčem zdokonalíme. David Kožíšek, V. A 
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Ahoj KOŤATA 
Zdravím Vás všechny alespoň touto cestou. Jak rychle začal školní rok, a my 
jsme se poznali, zahráli si několik her, vyrobili i nějaké výrobky, vybarvili 
několik obrázků na určité téma, po krátké době nám to opět jako na jaře překazil 
Covid19.  
Máme tu podzim, proto jsem si pro vás připravila tvoření pro zpříjemnění času, 
který trávíte doma.  
Zkuste si doma vyrobit větrník. Výrobek určitě udělá vám i někomu blízkému 
radost. Potěší mě, když mi váš vyfocený výrobek pošlete na školní email. 



Doufám, že se co nejdříve uvidíme, moc se na vás těším a hlavně se opatrujte, ať 

v této nelehké době vše ve zdraví zvládnete! ☺ Jitka Kalvová  
 
Pomůcky: bílý nebo barevný papír, tužka, nůžky, brčko nebo tužka s gumou, 
špendlík nebo kolík, pravítko  
Jak si vyrobit větrník  
1: Shromážděte si materiály potřebné pro výrobu větrníku. "(15 cm) papír  
2: Pomocí tužky a pravítka nakreslete dvě diagonální čáry, od rohu k rohu, které 
se kříží uprostřed čtverce. Označte středový bod a označte bod (7 cm) z každého 
rohu na diagonální čáře. Řez na diagonální čáře od každého rohu až k 
označenému bodu. Vymažte značky tužky, s výjimkou středového bodu.  
3: Pomocí rovného kolíku (špendlíku) vyražte otvor do středu a do všech 
ostatních míst (asi 1/4" od špičky.) • Probodnout kolík (špendlík) jedním z 
bodových otvorů a zkroutit bod směrem ke středu. Nesklápějte! • slož každý 
propíchnutý bod, podle pořadí, směrem ke středu a šťouchni kolík (špendlík) 
přes otvory. • Zatlačte kolík (špendlík)středovým otvorem větrníku. • Držte 
tužku na rovném povrchu jednou rukou a zatlačte kolík (špendlík) do strany 
gumy.  
4: Teď máš větrník! Držte 
větrník v ruce a svištění kolem. 
Větrník by se měl otáčet na 
čepu. Vezměte větrník venku 
na svěží den a vidět to víru jako 
blázen! Tip: Pokud se váš 
větrník neotáčí volně, je to 
pravděpodobně třením o tužku. 
Tento problém můžete vyřešit 
vložením špendlíku do gumy 
pod mírným úhlem nahoru nebo 
posunutím malého špendlíku na 
kolík před vložením do gumy. 
 

 

To je ono! Tvůj větrník je hotový!  

 
 



Ahoj SKŘÍTCI a všichni ostatní kamarádi,  

srdečně vás zdravím a už se moc těším, až se znovu uvidíme. Protože se nám 
blíží svátek Martina, připravila jsem si pro vás zajímavé povídání k tomuto 
svátku a různé aktivity. Budu moc ráda, když mi vaše tvoření vyfotíte a pošlete 
na email mnadova@7zskolin.cz. Přikládám fotku našeho posledního společného 
tvoření ve škole a doufám, že již brzo budeme pracovat zase společně.  

 
 
Svatý Martin – 11. listopad - je den, kdy 
končí sklizeň a práce na polnostech a 
otevírá se nám další roční období – zima.  
Legenda o sv. Martinovi vypráví, že jako 
mladý pán musel nedobrovolně vstoupit 
do císařské armády k jezdectvu, kde se 
musel zúčastňovat vojenských bitev. 
Jednou potkal chladem třesoucího se 
žebráka, Martin se s ním podělil o 
polovinu svého pláště, aby ho ochránil 
před zimou. Bylo to právě v období, kdy 
se mění počasí a z krásného slunného 
podzimu, plného zralého ovoce, se stává 



pozdní a chladné počasí. Následující noci 
po tomto dobrém skutku, který vykonal, 
měl zvláštní vidění ve snu, kde se mu 
zjevil onen žebrák v podarovaném plášti 
a vyčítal mu nesmyslnou bojovnost s 
vojsky. Mírumilovný Martin usoudil, že 
musí žít jiným a lepším životem. Tak se 
stalo, že odešel od vojska. Stal se dobrým 
poustevníkem, který pomáhá chudým a 
zároveň ochraňuje zvířata. Protože se o 
něm jako o bývalém dobrém vojákovi 
hodně mluvilo, často byl vyobrazován na 
koni s půlkou vojenského pláště a 
žebrákem, stává se tak patronem – 
představitelem vojáků.  

Martin je uctíván jako ochránce koní. Prostý lid ho považoval za ochránce hus. 
Často si ho připomínáme se známou pranostikou: „Svatý Martin přijíždí na 
bílém koni“. Pranostika nám jednoznačně připomíná, že se blíží čas zimních 
večerů. Posledním plodem země, který má v sobě poslední paprsek slunce, je 
vinná réva. Proto se stal Svatý Martin patronem vojáků, koní, jezdců, hus a 
vinařů. 
 

 
 
 
 
 



 



KYTIČKA PRO MAMINKU  
CO BUDEŠ POTŘEBOVAT:  
• barevný papír: zelený na stonek, jakýkoliv na květ  
• lepidlo  
• špejle  
• nůžky  
• pravítko  
• tužku  
Po delší straně si naměříš 3 cm a odstřihneš proužek, který nastříháš na malé 

proužky 

 
 
Pomocí špejle začneš motat 
proužky do spirály  

 
 

 
 
 
 
 
 

Po kratší straně si naměříš 2 cm, odstřihneš proužek a 
namotáš ho na špejli  
 
Proužek, který sis natočila pomocí špejle, přilepíš a namotáš na stonek  
Nakreslíš si list a vystřihneš  
Vystřižený list přilepíš na stonek 

 
 
 
 
 
 



Ahoj MOTÝLCI a ostatní kamarádi, 

koncem září a začátkem října jsme si povídali o 
podzimní přírodě a přečetli jsme si knížku 
Ježourek. Vyrobili jsme ježky a ze spadaného, 
krásně barevného listí, jsme ježkům vytvořili 
pelíšek. Na další týdny jsme měli naplánované 
tvoření z přírodnin. Když budete mít chuť, 
můžete si něco hezkého, podzimního, vyrobit 
doma. Podzim nabízí mnoho materiálu, který lze 
k takovému tvoření použít. Použít můžete vše, co 
vám „cvrnkne“ do nosu J. Žaludy, bukvice, 
kaštany, šišky, listy, mech, větvičky, klacíky, kůru. Přidat můžete voňavé koření 
– skořici, hřebíček, badyán. Dále na dozdobení různé mašličky, korálky a jiné 
drobnosti. Potřebovat budete také podložku nebo nějaký tácek, krabičku, lepidlo 
a tavnou pistoli. S tou pracujte velmi opatrně. Pokud tavnou pistoli nemáte, 
můžete přírodniny jen naskládat na mísu. Určitě budete mít z takového tvoření 
radost nejen vy, ale i vaši rodiče. Posílám vám malou inspiraci a budu se těšit na 
vaše výrobky. 
Přeji všem krásné podzimní dny a těším se, až se všichni uvidíme. 
Dáša Vobořilová 



IV. A – naše pokusy - Jakub Johannis 
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