Číslo 1
2019/2020
SPORT NÁS BAVÍ

S MIKROFONEM
V RUCE
KDYŽ VÁS MÚZA POLÍBÍ

Radim Rozprým
Jan Unverdorben
Barbora Ptašková
Štěpán Marko
Jiří Mazal jr.

POD POKLIČKOU REDAKCE

CHECHTÁNÍ VŠECHNY CHMURY ZAHÁNÍ

Kateřina Kantorová
Viola Rollerová
Marián Mužík
Jan Antl
Tereza Rozprýmová

Milí čtenáři,
většina z nás se někdy věnovala sportu, ať už aktivně nebo pasivně. Pro
všechny fotbalisty, plavce, hokejisty, běžce, televizní diváky i ostatní sportovce
jsme připravili toto číslo. Spolu s novou posilou z 5. a 6. třídy jsme se nadřeli
na spoustě článků o sportu a k tomu i reportáží přímo od vašich spolužáků.
Vtipy jsou samozřejmost.
Přejeme příjemné čtení.
Vaše redakce
,

PŮJDU SI ZABĚHAT/ALE DNES NE

Šokující reportáž!
A nyní o olympijském sportu.
Využili jsme možnosti a přinášíme vám rozhovor s neznámým
českým sportovcem Lubomírem Trautenbergem.
Prvně jsme se zeptali, jak je možné, že dosáhl tolika slavných
(spíše neslavných) neúspěchů. Odpověď zněla velmi prostě: „Pokud
vám něco jde, nic pro to nedělejte a užívejte si své zadní příčky.“
Rozhovor pokračoval otázkou, zda existuje na světě něco, co sportovec
umí. Odpověď vás nejspíš zaskočí. Dozvěděli jsme se, že pan Lubomír
zvládá každý sport, který olympiáda nabízí, a tento talent též předvede
před olympijskou komisí. Jakmile se dostane na startovní čáru, schválně
prohraje, a díky jeho výborným neúspěchům nám vybojoval
dohromady již 16 cen útěchy!
Nakonec jsme se olympionika zeptali, komu vděčí za drahocenné
zkušenosti. Lubomír se zasmál a řekl: „Na takovéto životní moudro
musí člověk přijít sám. Jelikož již moje tajemství znáte, ulehčil jsem vám
20 strastiplných let hledání pravdy.“
Tak to vidíte. Pokud pravidelně čtete naše zajímavé reportáže,
občas se i něco přiučíte. My se touto „peckou“ loučíme. Sportu zdar!

Škola sportovců
Můžeme být pyšní na to, že i na naší škole se
nachází spousta úspěšných sportovců.
Někteří z nich nám navíc poskytli rozhovor.
Jakému sportu se věnuješ?
Kolik let?
Jak jsi na něj narazil?
Co musíš umět?
Tereza Rozprýmová 6. A
Věnuji se už 6 let moderní gymnastice. Začala jsem sportovní gymnastikou, ale ta mě
nebavila a od 1. třídy jsem našla moderní gymnastiku. Musím být pořád pružná a mít
pevné nervy.
Tereza Lišková 6. A
Jsem už 2 roky členkou taneční skupiny Ladies, o které jsem se dozvěděla z letáku. Co
musím umět? Dobře se pohybovat.
Honza Lukeš 3. A
Fotbalu se věnuji už 3 roky. O fotbalu jsem se dozvěděl od kamaráda. Musím zvládat
techniky s míčem.
Štěpán Marko 6. A
Už 8 let hraju fotbal. Navedli mě k němu kamarádi. Musím dobře a rychle běhat
a zvládat techniku s míčem.
Ondra Chromek 6. A
Věnuji se karate už jeden rok. Chtěl jsem chodit krav maga, ale viděl jsem na letáku
karate a zalíbilo se mi to. Musím umět počítat do deseti japonsky.
Michal Dendis 9. A
Plavu již 9 let, ale chtěl jsem hrát fotbal. K plavání mě však přivedl táta, který dělal
trenéra.
Veronika Mazalová 8. B
Věnuji se ping-pongu celkově 7 let. Přivedla mě na něj babička, která ho hraje též.
Musím umět rychle běhat, vyvinout si postřeh a ovládat základní údery .

A teď stránka pro milovníky zvířat. Také kynologie patří mezi sporty. Přinášíme příběh
Davida Matysíka ze 7. C a jeho psa, který se jmenuje Míša. Je to bavorský barvář.
David:
„Míšu jsme adoptovali z tábora smrti. Byla tam se svým bratrem Michalem. Když jí
zlomili ocas, chránil ji, ale byl to celkem blbý nápad. Nedostával jídlo, tak Míša dávala svoje.
Když jsme si Míšu adoptovali, měla celkem 2 kg. Když jsme ji přivezli domů, nikdy by se
k nám nepřitulila, ale dnes by nás za nic nevyměnila. Míšu máme už dva a půl roku. Nejradši
má granule, ale to jí nestačí, a proto jí musíme vařit.“
, když jí zlomili ocas2tak jí chránil, ale byl to celkem blbý náp

Takto to vypadá v táboře smrti

V minulém díle… Lůďa v hodině zlobil a kvůli tomu je po škole. Odpoledne se ho zmocnil
Cihloman.

Na Vánoce by se měl každý usmívat. S námi však můžete mít pusu od ucha k uchu ještě
v předvánočním čase, protože jako každý rok i v tomto Cihláčku vychází dvojstránka vtipů,
kreslených anekdot Jirky Mazala z 5. třídy a humorných básniček o sportovcích.

Zlobí se otec na svou dceru, začínající krasobruslařku: „Ty skáčeš opravdu jak ten
pes přes oves. Nejjednodušší skoky a všechny s nečistým dopadem a na všechny
čtyři.“
Manžel sleduje televizní utkání hokejové ligy vleže na gauči a usne. Ráno ho
manželka probudí: „Vstávej, šest pět.“ „A pro koho?“
„Kde jste byl s těmi lyžemi?“ „Ale, lyžoval jsem na Bumbálce.“ „Vždyť tam žádný
sníh není!“ „ A já pořád, co mi to tak drhlo.“

Ti, co mají rádi poezii,
si tuto stránku užijí.
Malý basketbalista to dokáže,
všem to tady prokáže.
Měří pouze sto padesát šest,
hrát s ním je ale čest.
Dobře kopu, dobře běžím,
násilí však nevydržím.
Jsem ragbista se všemi zuby,
nechci, aby mi někdo dal do huby.
Já to ale překonám,
budu čelit poklonám.

Hloubky jsem se bál,
ale plavat jsem chtěl dál.
Z vody strach už nemám
a rekord klidně udělám.
V bráně stojím,
ale míče se bojím.
Se všemi mými fobiemi
na fotbalovém hřišti těžko je mi.

Oštěp vždycky zlámu,
rozbiju si tlamu.
Oštěp mou paži opouští,
letí však až do pouští.
Lezu, lezu po skalách,
s výškou nejsem kamarád.

