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Sportovní číslo 

Vážení přátelé, 

  
po kratší pauze si pro vás žáci ZŠ Netvořice 
připravili nové číslo časopisu Netvořický 
školák. A protože rok 2021 byl ve znamení 
letních Olympijských her, které se konaly 
v Tokiu, i náš časopisu se bude věnovat 
sportovním tématům.  

 

Příjemné čtení! 



Anketa na sportovní 
téma v I. třídě 
Dne 1. 9. 2021 k nám na školu nastoupilo do I. třídy dvacet pět velkých sportovních nadšenců. 

Již ze školky se ke mně dostaly informace o jejich sportovním nasazení a od první hodiny TV 
se o tom stále přesvědčuji. 

Sportem se zabývají nejen ve škole, ale i ve svém volném čase a proto jsem se rozhodla zjistit, který 
sport je jim nejbližší a s kým nejraději sportují. 

1) Elisabeth B. – cyklistika a běh s maminkou  

2) Samuel V. – florbal, fotbal s kamarády  

3) Zuzana Š. – gymnastika s trenérkou  

4) Josef Š. – florbal s kamarády  

5) Veronika B. – cyklistika  

6) Filip S. – koloběžka a kolo a kamarády  

7) Karolína Š. – běh se sestrou  

8) Magdaléna M. – běh s pejskem  

9) Elena I. – gymnastika, fotbal  

10) Tereza B. –  cyklistika s rodiči  

11) Tereza P. – běh se sestrou  

12) Marek N. – hasiči, fotbal s kamarády  

13) Ema P. – tanec 

Je zřejmé, že v první třídě se sešel 
všestranný tým sportovců, kteří se 
příští rok s chutí zúčastní 
atletických závodů v Benešově. 
Pro to, aby se umístili v řadách 
vítězů, budeme celý rok společně 
pracovat. Víme však, že důležitě je 
zúčastnit se a nabýt zkušenosti.  
Už to bude pro nás výhra.  
Sportu zdar! 

 

Mgr. Lenka Perničková 
(třídní učitelka I. třídy) 

15) Adéla P. – cyklistika se sestrou 

16) Jonáš S. – hasiči, fotbal s trenérem 

17) Josef V. – běh s celou rodinou 

18) Adélka K. – vybíjená, jízda na koni 

19) Apolenka B. – ping-pong s rodinou 

20) Kristýna Ch. – gymnastika, fotbal 

21) Marek L. – motokros, fotbal 

22) Vanesa D. – cyklistika, běh s bratrem 

23) Alice K. – cyklistika, Teakwondo 

24) Štěpán M. – fotbal, cyklistika, běh 

25) Laura K. – cyklistika a běh se sestrou 

26) Zdeněk T. – fotbal – sám na zahradě 
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Jak sportují druháci? 
 Druháci jsou velice aktivní. Mnoho sportovních činností jim pomáhá vytvořit 
dobrou kondici. Někteří sportují ve škole, jiní za svými sportovními aktivitami 
dojíždějí. 

Ve škole navštěvují pohybové hry, taneční kroužek a sportovní gymnastiku. 
Nejvíce děti se přihlásilo na pohybové hry. 

Některé děti za pohybem dojíždějí. Na taekwondo do Týnce nad Sázavou nebo 
do Neveklova. Malý taekwondisté si osvojují důležité zásady tohoto umění: 
zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotného ducha.  
Domnívám se, že to jsou zásady důležité pro život všech lidí. 

Malí fotbalisté trénují v TJ Netvořice, v TJ Jawa Pecerady a v TJ Praha 
Ruzyně. Kluci jsou zapálení do fotbalu a snaží, aby byli na každém tréninku.  
Až vyrostou budou třeba hrát za významné evropské celky. 

Máme i budoucí hokejisty, kteří za svým sportem dojíždějí do Benešova snad  
z nich budou nejdříve reprezentanti HC LEV BENEŠOV a později třeba 
reprezentanti České republiky. 

Někteří trénovali od jara do podzimu atletiku v Krňanech. 

Dívky mají zájem o umělecké ztvárnění pohybu, proto navštěvují balet 
v Benešově a Praze. Možná je to pro ně začátek cesty na prkna, která 
znamenají svět a budou z nich úžasné baletky, které budou tančit například 
v krásném baletu Labutí jezero a v mnoha dalších. 

 

Mgr. Jana Bernardová (třídní učitelka II. třídy) 
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Znáte florbal? 
  Florbal je kolektivní halový sport, který se hraje s lehkým dutým plastovým 
míčkem. Každý hráč potřebuje správnou florbalku a brankář vhodnou výstroj. 
Florbal je oblíbený v mnoha zemích světa, ale i u nás na škole.  

V současné době máme tři kroužky od nejmenších až po nejstarší žáky. 
Kroužků se zúčastňuje 55 žáků a patří mezi ně i 3 žákyně 3. třídy. Opravdové 
dračice – M. Matisová, E. Zdražilová a V. Vachová.  

Olga Marková (třídní učitelka III. třídy) 

 

A teď soutěž pro Vás.  

Znáte pravidla? Správné odpovědi odevzdejte paní učitelce Markové.  
Nejlepší z Vás budou odměněni. Začínáme.  

 

Jaké má rozměry florbalové hřiště?  

Kolik měří florbalová branka?  

Jsou branky na florbal menší nebo větší než na hokej?  

Kolik smí být na hřišti během hry hráčů?  

Co potřebuje za výstroj hráč a co potřebuje brankář?  

Jak dlouho trvá florbalová hra u mužů?  

Může trvat vyloučení hráče na 5 minut?  

Kolik má děr typický florbalový míček?  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 
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Orientační  běh 
 Orienťák je běh podle mapy. Máte v ruce podrobnou mapu a buzolu. Na ní jsou místa, 
která musíte najít. Na každém vyznačeném místě je kontrola, díky které poznáte, že jste 
správně. Pokud jsou kolečka spojena čárou, musíte je najít popořádku. Cestu, mezi nimi si 
hledáte sami podle mapy. A počítá se, kdo to zvládne nejrychleji.  Na závodech mají 
závodníci čipy na označení kontrol. 

Bára Fuchsová (IV. třída) 

Orientační mapa 

ZDROJ: https://zacitorientak.cz/co-to-je 

Čipy Buzola 
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Křížovka od páťáků 
 Pátá třída si pro Vás připravila vědomostní testík. Formou křížovky si můžete ověřit své 
sportovní znalosti, najdete zde nejznámější osobnosti z Čech i ze zahraničí, různé sportovně 
laděné pojmy. Hodně úspěchu při luštění a hledání správných odpovědí přejí páťáci  

Sprinter s rozvázanou 
tkaničkou. 

Rytíř z Kladna. 

Top hráč ve fotbale. 

K čemu slouží muška. 

Upravená překážka na 
Velké pardubické. 

Závod, kde se střídají  
hráči a předává předmět. 

Mistryně v rychlobruslení. 

Vyvrcholení soutěže. 

Královský gambit náleží ke hře. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

8. 
  

10.  

14. 
  

16. 
 

17.  

18.  

1.  
 

7.  

9.  

11. 

12. 
  

13. 
  

15. 

17.  

19.  

Vodorovně 

Grand Slam je turnaj. 

Česká tenisová hvězda. 

Nejznámější český žokej. 

Brněnský hokejový klub. 

Olympijský vítěz v judu. 

V jakém sportu vynikala 
Věra Čáslavská. 

Na bedně stojí. 

Kraul je sportovní 
disciplína. 

Světová hvězda v 
rybolovu. 

Oblíbený český sport. 

Jméno Ledecké. 

Svisle 
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Příběh Christiana 
Ronalda 
Jednou maminka jednoho dne porodila syna. Narodil se 5. února 1985. V tu 
chvíli jeho maminka netušila, že to bude nejlepší fotbalista světa. A tehdy to 
začalo v Portugalsku. 

Jeden malý fotbalista toužil po tom, že bude nejlepší fotbalista světa. Jeho 
první klub byl Santos Aveiro. Přijel tam jednou jeden manažer a ten si ho 
všiml. Po zápase mu řekl, jestli y nechtěl hrát ve Sportigu Lisabon a on řekl,  
že jo. Tam začala jeho profesionální kariéra. Mezi roky 2003 a 2009 hrál za 
anglický klub Manchester United, v roce 2009 přestoupil do španělského 
klubu Real Madrid. Za rekordní částku 80 milionů liber. O 9 let později 
nastupoval za italský klub Juventus FG.V roce 2021 přestoupil zpátky do 
Manchesteru United, kde bere v přepočtu 26,52 milionu liber za měsíc.  

A tam, kde začínal, nikdo netušil, že z něho bude nejlepší fotbalista světa. 

Tomáš Jirsák (VI. třída) 

Milý Ronaldo, 

zdravím Tě z Netvořic. Sleduji Tvůj 
úspěch ve fotbale. Jsem Tvůj velký 
fanda. Chci být jako ty, mám rád 
fotbal. Jsi můj velký idol. Přeji Ti 
mnoho gólů a žádná zranění.  

Jára Barták (VI. třída) 
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Škola v přírodě 
 Na školu v přírodě jsme jeli v neděli dopoledne. Jeli jsme vlakem z Benešova do Prahy 
a v Praze jsme přestoupili do Ostravy. Dalším vlakem jsme dojeli až do Vrbna. Z nádraží 
jsme šli kilometr pěšky. Až jsme došli k chatě, byl už večer, a tak jsme se šli ubytovat 
a potom na večeři. 

Hned druhý den ráno v 8:15 jsme měli snídani a potom jsme šli na zastávku, kde jsme 
počkali na autobus. Jeli jsme do Karlovy Studánky, odkud jsme šli na Praděd, přes 
vodopády Bílé Opavy. Cesta byla dlouhá a náročná, ale vodopády byly krásné a výhled 
na Pradědu ještě krásnější. Cestou jsme se zastavili na chatě Barborka, kde jsme si dali čaj. 
Zpátky jsme šli po asfaltce, až k Ovčárně, odkud jsme jeli autobusem zpátky do Vrbna. 

V úterý jsme šli na Švýcárnu. Autobusem jsme dojeli k Ovčárně a po asfaltce jsme šli stejnou 
trasu jako na Praděd. Ale tam jsme odbočili na Švýcárnu. Cesta byla celkem z kopce a šlo se 
mi docela dobře. Když jsme došli až ke Švýcárně, mohli jsme si dát opět čaj nebo klobásu. 
Potom jsme vyrazili na velké vodopády. Byly fakt hezké a následně jsme jeli autobusem 
na základnu. 

Den potom jsme šli do bazénu. Bylo to super, moc jsme si to užili. Byl tam tobogán, vířivka, 
sauna  a divoká řeka. 

Byli jsme odpočatí a další den jsme jeli na prohlídku ručně vyráběného papíru. Bylo to 
zajímavé. Pak jsme ještě navštívili přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Byli jsme 
na vnitřní prohlídce a u dolní nádrže. Nahoru jsme bohužel nevyjeli kvůli náledí. 

V pátek jsme už jeli domů stejnou trasou, jako do Jeseníků, akorát obráceně. Do Benešova 
jsme dojeli asi v 5 hodin. V Benešově nás převzali rodiče a jeli jsme domů. 

Výlet se mi moc líbil. Výstupy byly příjemné, ale někdy až moc dlouhé a namáhavé. Ale stálo 
to za to a jsme moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit. 

Marie Bartáková (VII. třída)  
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Motoristické sporty 
 Naše osmá třída si jako téma do sportovního čísla školního časopisu vybrala sport motoristický. Je to jistě i tím, 
že v osmé třídě je nás kluků více než holek. 

Začali jsme uspořádáním ankety, kde jsme spolužákům položili tři otázky: Jaký motoristický sport tě nejvíce zaujal? 
Zúčastnil si se nějakých závodů jako divák osobně? Jaký je tvůj vztah k autům obecně? 

Odpovědi byly velice zajímavé –někoho zaujal motokros nebo motorky obecně, jiní se vzhlédli v autokrosu, 
ve formulích, častou odpovědí byly automobilové soutěže (rallye). 

Překvapením byly i odpovědi na otázku o osobní účasti na závodech –např. Oliver se účastnil mistrovství Evropy 
v rallye (konkrétně Bohemia rallye), některých pohárových závodů, několika závodů v Sedlčanské kotlině (autokros, 
motokros). Oliver má obecně auta rád a doma pomáhá s údržbou. 

Mnoha závodů se účastnil osobně i Marek Čečil a Andrea Kotková –hlavně na autokrosových tratích v Nové Pace, 
Přerově a Humpolci, na závodech byli několikrát i v zahraničí (v Maďarsku, Německu a Rakousku). 

Je to prostě tak, že většina kluků ze třídy na nějakém závodě byla, k autům mají velice kladný vztah a doma 
pomáhají s jejich údržbou, někdy i s opravami. A někteří se moc těší, až jim bude 18 a budou mít svoje auto 
a řidičák. 

Dokonce i holky napsaly, že by se rády některých závodů zúčastnily. A doma pomáhají s mytím a luxování auta. 

Pak jsme se ještě zeptali na vztah k motoristickému sportu a autům našich učitelů, pouze jsme přidali otázku, jestli 
už mají na svých autech přezuto na zimní obutí. Nejčastější odpověď na první otázku byly motokros, plochá dráha, 
formule 1. Paní učitelka Bernardová k formulím a motokrosu přidala ještě závody superbiků. Auta má ráda i paní 
ředitelka, sledovala závody formule 1, na svém autě již má zimní pneumatiky. Auta obecně pro většinu znamenají 
hlavně dopravní prostředek, ale někteří si ho zvláště oblíbili –např. paní učitelka Kašáková  odpověděla „Ráda řídím 
a ráda vozím lidi tam, kam potřebují“. 

Zajímavé byly i odpovědi na téma zimní obutí: Někdo odpovídal ANO, někdo NE, ale také nevím, asi ANO, 
prý ANO… 

 

Nakonec jsme se zeptali našeho pana učitele třídního, nejdříve na motoristický sport: 

„Rád se jako divák účastním hlavně automobilových disciplín, ať už se jedou na asfaltu (rallye, okruhové závody), 
nebo mimo něj (truck trial, offroad maraton, autokros). Jinak každý rok jezdím Economy run pořádané Škodou 
v Mladé Boleslavi, navigátora mi dělá moje žena – nejde tolik o rychlost, ale o co nejnižší spotřebu. A závodí i můj 
syn –na trati v Sedlčanech se umístil v amatérských závodech na čtvrtém místě ze 35 účastníků. 

Co se týká aut obecně, řídím velice rád, hlavně na delší vzdálenosti.“ 

Jakub Jirsák, Martin Trojánek (VIII. třída) 
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Netvořický fotbal 
 Fotbalové družstvo TJ Sokol Netvořice má tři kategorie: Mladší žáci, Starší 
žáci, a Dospělí „A“. Naši třídu v týmu reprezentují: Jakub Šembera, Valdemar 
Horák, Aleš Novotný, Matěj Vojíř, Matěj Bečkovský a Elen Bartáková.  

Starší a Mladší žáci hrají okresní přebor a Dospělé A hraje IV. třídu  
tzv. „pralesní ligu“. 

V letošní sezóně 2021/2022 se nám, starším žákům, celkem dařilo. V tabulce 
soutěže okresního přeboru se po podzimní sezóně držíme celkově na 3. pozici. 

V tabulce střelců se na prvních pozicích umístili dva z našich hráčů:  

1. Jakub Šembera (34 gólů)  

3. Aleš Novotný (23 gólů) 

Dospělému A se také dařilo, celkově skončili na 6. pozici. Nejlepší umístění v 
tabulce střelců má z dospělých Vítek Berka (9 gólů ze 13 zápasů). 

Matěj Bečkovský, Valda Horák (IX. třída) 
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Závěrem pár slov 
ředitelky školy 

Děvčata a chlapci, 

sport je základ dobré nálady! Přináší nám radost z pohybu a 
posiluje naše zdraví a imunitu. Dnes chci na vás všechny 
apelovat! Trápí mě současný stav našeho víceúčelového hřiště. 
Naprosto poničené sítě v brankách, zničené a roztrhané 
obvodové sítě kolem hřiště, zejména za brankami. Ptám se: 
„Proč???“ Už to nebudeme donekonečna vázat! Navíc tam jsou 
doslova obrovské díry v sítích za brankami, kde oprava bude 
velice nákladná. Kdo to zaplatí? Večerní svícení je určeno pouze 
pro organizované sporty, zodpovědnost má trenér či cvičitel. 
Sportujte, ale zároveň chraňte majetek, který slouží nám 
všem!!! 

Na závěr mi dovolte vyslovit přání do nového roku! 

Moc si přeji, aby se opatření v rámci epidemie Covid-19 
zmírnila a mohli jsme v klidu v lednu realizovat oba dva 
lyžařské kurzy v Jizerských horách! 

Pevné zdraví všem a sportu zdar! 

    Ludmila Vodehnalová 
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