
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tennis Běh MMA 

Umění Hudba Koně 

 9. A 

Jaký je tvůj koníček? 
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1.Šachový box - Je to sport kombinující box a šachy. 

Soupeři se střetávají v utkání, ve kterém se střídají 4-
minutová šachová kola a 4-minutová kola boxu. Utkání 
trvá jedenáct kol, první a poslední kolo je šachové. 
Mezi jednotlivými koly jsou minutové přestávky. 
Utkání může skončit knockoutem, rozhodnutím 
rozhodčího, matem, nebo vypršením času, vzdáním soupeře. 

 

2.Zorbing - Je druh rekreační zábavy, využívající zorbu 

(nafouknuté plastové koule), do které se vejdou až tři lidé. 
Celá koule váží 90kg a v průměru má 3,2 m. Principem 
zorbingu je neřízené kutálení plastové koule ze svahu. Svah 
bývá dlouhý 150 m se sklonem 20°.Zorb dosahuje rychlosti 50 
km/ha zastavuje se samovolně dole pod svahem nebo 
v ochranné síti. 

 

3.Podvodní hokej - Tento sport se koná na dně 

plaveckých bazénů, hraje se jako normální hokej a hráč se 
snaží mini hokejkou dostat puk do protivníkovy brány. 
Každý hráč je vybaven základní, potápěčskou výstrojí, 
hokejkou a rukavicemi. 

 

4.Buzkaši - Hry se účastní 2 skupiny lidí na koních, 

kteří jsou od sebe rozlišeny barvami nebo znak. Počet 
účastníků není omezen a cílem je získat hlavu kozy 
v kruhu. Sport může trvat více než dva dny.  

 

5.Přenášení manželky - Tento sport se odehrává ve 

Finsku a soutěží v něm manželské páry přičemž muž musí 

přenést svoji ženu přes překážkovou dráhu až do cíle.  
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Box
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0achy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Knockout
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mat


 

6.Oderské hořící sudy - Tento sport patří mezi extrémně  

nebezpečné. Provozuje se v Indii a také v Iráku.  

Jde o to, že soutěžící si nad hlavou drží velký sud, který ke všemu 

 ještě hoří a běží s ním do cíle. 

7.Surfování na sopce - Tento sport se také řadí mezi 

extrémní sporty světa. Spočívá v tom, že se daný člověk 

nechá vyvést na vrchol sopky. Potom se rozběhne, 

dopadne na bok a snaží se sjet celou sopku. 

8.Krokodýlí Bungee - Tento sport je určen pro hráče 

se životem. Je stejný jako bungee jumping, jenom s tím 

rozdílem že u tohoto skáčete nad bažinu, nebo vodní 

nádrž plnou krokodýlů. Je považován za extrémně 

nebezpečný, také se mu říká „hra sebevrahů“. 

9.Hod trpaslíkem - Tento sport je nebezpečný, je 

zakazován, ale příznivci sportu stále bojují za jeho legální 

provozování. Je spojován s drogami a alkoholem, většinou 

je provozován při různých událostech. Provozuje se 

nejčastěji v Americe nebo také v Mexiku. Sport spočívá v hodu 

trpaslíka (muže malého vzrůstu) do dálky. 

10.Roller Derby - Jezdí se dokola na kolečkových bruslích na 

jedné kruhovité trati. Cílem sportu je co nejvíce krát objet 

dráhu do určitého času. Je to kontaktní sport částečně 

spojený s narážením.  

 

           

 

 

  

Připravili: Vít Vodička a 

Daniel Daněk 
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Smíšené bojové umění  - anglicky = Mixed Martial Arts, 

zkráceně MMA 

                                        - je to kontaktní bojový sport 

                                        - jedná se o nejtvrdší sport na světě 

                                        - jeho počátky sahají až do 7. století př. n. l. 

Váhové kategorie          - menší váha do 54kg 

                                        - bantamová váha do 61kg 

                                        - pérová váha do 66kg 

                                        - lehká váha do 70kg 

                                        - welterová váha do 77kg 

                                        - střední váha do 84kg 

                                        - polotěžká váha do 93kg  

                                        - těžká váha do 120kg                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Sláma 
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MMA 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina


 
- Jedná se o sportovní verzi MMA(smíšené bojové umění), které 
  nepovoluje údery a kopy. 
- Grappling je způsob zápasu, ve kterém má zápasník za cíl dostat 
svého soupeře                    do situace, kdy ho svým 
tlakem nutí souboj vzdát. 
- Souboj končí tehdy, kdy se soupeř vzdá anebo v prodloužení 
  vyhraje na čas 
- Začal se objevovat začátkem roku 1998 a to v Abú Dhabí po 
  vzoru Mundials (BJJ) 
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Grappling 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pas


  
Brazilské jiu-jitsu (BJJ) - jedná se o smíšené bojové umění podobné jako 
je karate 
              - Brazilské jiu-jitsu se zaměřuje na boj na zemi na                 
                 submisivní 
       techniky např : škrcení páčení 
    - využití brazilského jiu-jitsu je především ke 
sportovním              účelům 
       - BJJ se také využívá při reálné sebeobraně muž proti 
muži  
 

Váhové kategorie       - menší váha do 54kg 

                                   - bantamová váha do 61kg 

                                   - pérová váha do 66kg 

                                   - lehká váha do 70kg 

                                   - welterová váha do 77kg 

                                   - střední váha do 84kg 

                                   - polotěžká váha do 93kg   

                                   - těžká váha do 120kg                                  

 
 

 

 

 

 

 

Daniel Sláma 

BJJ 
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HUDBA 

Hudba je oblíbená skoro u všech, proto jsme dneska chodili po škole 

a ptali jsme se na různé otázky týkající se hudby. Jednou ze 

základních otázek bylo, jestli hrají na hudební nástroj. Většina 

odpověděla, že ne. Našli se žáci, dokonce i učitelé, kteří hrají nebo 

hráli na hudební nástroj. Byli jsme překvapeni nad některými 

odpověďmi žáků. Například z 8.A nám Sofie Padyšáková sdělila, že 

poslouchá Šlágr TV.  

Dále jsme položili otázku týkající se oblíbené skupiny nebo zpěváka. 

Odpovědi byli různé ať už od žáků, nebo od některých učitelů. 

 Tomáš Klus 

 Green Day 

 ACDC 

 Kabát 

 ..... 

Zjistili jsme, že oblíbený zpěvák pana učitele Pelána je Ed 

Sheeran a nebo, že oblíbená skupina paní učitelky Kubíčkové je 

skupina Linking Park.  

 

Jakub Janda, Naďa Burianová a 

Aneta Ventrubová  9.A 
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Hudba  

 
Už od začátku lidstva byli lidé fascinováni hudbou. Na světě je obrovské množství muzikantů 

od kytaristů, přes pianisty až k houslistům. Spoustu žáků z naší školy má toto neuvěřitelné 

nadání. Pojďte se s námi podívat na to, kteří to jsou. 

 

1.Hraješ na hudební nástroj? Jaký popřípadě? 

-Dominik Jelínek z 6. C-   Ano, na bicí 

-Valerie Blažková z 7.C-   Ano, hraji na klavír 

-Paní učitelka Bártová-  Ano, na klavír a kytaru 

-Paní učitelka Kubíčková-  Ano, na klavír 

 

2.Jaký žánr posloucháš? 

-Vojtěch Chytka z 6.B-  POP  

-Dominik Jelínek z 6.C-  METAL 

-Sára Kulíšková ze 7.A-   RAP 

-Valerie Blažková ze 7.C- PUNK-ROCK 

 

3. Chodíš na koncerty? Jestli ano, na jaké? 

Sára Kosmáková ze 6.C-  Ano, slza 

Miroslav Havliš ze 7.B-  Michal David 

Sabina Gašparová z 8.C- Chinasky  

Adriana Kadlecová z 9.B- Ben Cristovao 

 

4.Máš oblíbenou skupinu nebo zpěváka? 

Vendula Rezová  ze 6.A- Tomáš Klus 

Dominik Jelínek z 6.C-   Kabát 

Radka Hofmanová ze 7.B- Imagine Dragons 

Denča Palátová z 9.A-  Pet Shop Boys 

 

 

5.Posloucháš vánoční písničky? 

Kateřina Navrátilová 6.B- Ano 

Radek Batelka z 8.B-  Ne 

Pan učitel Pelán-  Ne 

Blažková Valerie ze 7.C  Ne 

 

R. I. P. 

Chester Bennington 

Určitě jste zaregistrovali, že 

zpěvák světoznámé skupiny 

Linkin Park, Chester 

Bennington, letos v létě 

spáchal sebevraždu. Na papír 

vedle se vy všichni, co jste 

měli rádi Linkin Park, byť 

třeba jeden song, můžete 

podepsat na rozloučenou.  
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Hovorově Vysoká 
škola 

         

Lavička před 1. 
stupněm 

    -     

    -      

Dlouhé jídlo           

Předmět z Harryho 
Pottera 

         

           

Nábytek v jídelně          

starý Školník           

    -      

Sourozenec          

Na čem jsou všichni 
závislí 

          

Majetek 
po příbuzných 

         

Národní strom          

Lidoop             

    -      

Úschovna peněz          

náš 
chemik 

         

Logo na štítu          

    -      

Žluté ovoce          

Holčičí jméno          

Malé rezavé zvíře          

Alkohol          

Obranný prostředek          

    -      

Zadní část těla          

Známý youtuber          

    -      

Kyselé ovoce          

Oranžové ovoce           

Jaký je rozdíl mezi vězením a školou? (viz. tajenka) 

ta 

jaký je rozdíl mezi vězením a školou??? vivi 

Křížovka 

Petr Drápela, Jiří Kožnar, Vít Fousek 9.A 10 



Moje záliby 
1. Jaký je tvůj oblíbený koníček?  

- Markéta Beranová: volejbal (sokolovna Velká Bíteš) 

- Anežka Spurná: zpěv (ZUŠ Velká Bíteš) 

- Matěj Poláček: parkour, fotbal (FC Spartak Velká Bíteš) 

- Dan Pospíchal: focení, malování (ZUŠ Velká Bíteš) 

- Diana Holíková: tenis (Brno), tanec (sokolovna Velká Bíteš)   

- Petr Havlát: florbal (ZŠ Velká Bíteš)  

- Tereza Plocková: jízda na koni (Vlkov) 

- Roman Novotný: PC  

- Ondřej Turek: hra na trubku 

 

2. Jak jsi se k tomu dostal/a?  

- Anežka Spurná: přes tetu 

- Matěj Poláček: přes kamaráda 

- Markéta Beranová: přes kamarádku 

- Diana Holíková: přes tátu a kamarády 

- Dan Pospíchal: sám 

- Petr Havlát: přes kamarády 

- Tereza Plocková: přes kamarádku 

- Roman Novotný: sám 

- Ondřej Turek: sám 
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3. Jak dlouho se tomu věnuješ? 

- Anežka Spurná: 6let 

- Matěj Poláček: 2 roky (parkour) a (fotbal) 5  let 

- Markéta: 3 roky 

- Dan pospíchal: 5 let 

- Diana Holíková: 2, 3 roky 

- Petr Havlát: 6 let 

- Tereza Plocková: rok 

- Roman Novotný: rok  

- Ondřej Turek: 8 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabina Křížová, Karolína Koblížková 12 



Koně 
 

Jak dlouho jezdíte na koních?  

-Vanessa Veselá: 5-6 let 

-Tereza Spisarová: 5 let 

Jaká je vaše oblíbená barva koní?  

-Vanessa Veselá : hnědá 

-Tereza Spisarová: černá 

Jakým způsobem jezdíte?  

-Obě: rekreačně 

Jaké je vaše oblíbené plemeno? 

-Obě: Černý fríský kůň  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa a Terka na Krevlicích 

Fríský kůň Vanessin kůň  

LA-TE-LO 
David Kopečný ,Libor  Máčka, Aneta 

Sekyrová  9.A 
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Plavecký sport 
 

 Troufáme si říci, že většina našich čtenářů plavat umí. Kolik z vás se, ale trošku víc 

zajímalo o historii tohoto sportu. O tom bychom vás v našem článku chtěli informovat.  

 Plavání lidé znají už od pradávna.  Ve středověku se lidé  ve vodě pohybovali  

způsobem podobným zvířatům. 

 Ve starověkém Egyptě, Řecku nebo Římě bylo plavání považováno za součást 

vojenské strategie a branné povinnosti.   

 Plavání se začalo považovat za sport až v 60. letech 19. století, kdy se zakládaly první 

plavecké kluby. Lidé se pokoušeli o překonání různých rekordů a konali se závody. Vznikalo 

například vodní pólo, závody v plavání pod vodou na dálku nebo skoky do vody. 

 Plavecké styly jako například kraul, znak, prsa nebo motýlek se s postupem času 

vyvíjely a zdokonalovaly.  My věříme, že se budou vyvíjet i nadále a že plavecký sport jen tak 

nezanikne. 

 

        Autoři: Ondra Prchal a Lukáš 

Hotárek 
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Sportovci na ZŠ Velká Bíteš 

Denisa Čechová 7.A 

Volejbal 

- Jak dlouho hraješ volejbal? 

,,Už aspoň čtyři roky.‘‘ 

- Baví tě to? 

,,Ano, hodně.‘‘ 

- V jakém městě kroužek navštěvuješ? 

,Ve Velké Bíteši pod TJ Spartak.‘‘ 

Marian Horký 7.A 

Judo 

- Jak dlouho se sportu věnuješ? 

,,Zhruba 7 let.‘‘ 

- Máš nějaké osobní úspěchy? 

,,Na českém poháru jsem vyhrál 1. místo, poté jsem postoupil na MČR, kde jsem byl 5.‘‘ 

Natálie Trojanová 6.C 

Sportovní gymnastika 

- Jak dlouho trénuješ? 

,,3 roky.‘‘ 

- Kam chodíš? 

,,Do kroužku gymnastiky ve Velké Bíteši.‘‘ 

- Nějaké úspěchy? 

,,Na soutěži jsem byla 3.‘‘ 

Lucas Cottin 6.C 

Hokej 

- Jak dlouho hraješ? 

,,Asi 4 roky.‘‘ 

- Plánuješ hrát i v budoucnu? 

15 



,,Nejspíše ano.‘‘ 

- Vyhrál si někdy nějaké ocenění? 

,,3 medaile v okresním turnaji.‘‘ 

Nikola Šimková 6.B 

Požární sport 

- Jak dlouho ho děláš? 

,,Teď to budou 2 roky.‘‘ 

- Kde? 

,,V Rápoticích, kus od Náměště.‘‘ 

- Baví tě to? 

,, Ano.‘‘ 

Michal Ševců 6.B 

Fotbal 

- Kde hraješ fotbal? 

,,Ve Velké Bíteši.‘‘ 

- Jak dlouho? 

,,4 roky.‘‘ 

- Nějaké úspěchy? 

,,1. místo v Bítešské lize a za sezónu 2016/17 jsem vyhrál nejlepšího hráče.‘‘ 

Eliška Doležalová 8.B 

Plavání 

- Jak dlouho se sportu věnuješ? 

,,3 roky.‘‘ 

- Kde? 

,,V Brně, v Kohoutovicích.‘‘ 

- Plánuješ v budoucnu pokračovat? 

,,Určitě ano.‘‘ 

Jakub Káňa 8.B 

Florbal 
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- Jak dlouho hraješ? 

,,5 let.‘‘ 

- Ve Velké Bíteši? 

,,Ano.‘‘ 

- Jak často míváš tréninky? 

,,2x týdně.‘‘ 

Paní učitelka Malcová 

Badminton+ Cyklistika+ Lyže 

- Jak často hrajete badminton? 

,,2x týdně.‘‘ 

- Kdy jezdíte na kole? 

,,V sezóně - jaro, léto, podzim.‘‘ 

- Kam jezdíte nejraději na hory? 

,,Do Itálie, Rakouska a Jeseníků.‘‘ 

- Lyžujete i na Fajtově kopci? 

,,Ano, v zimě tak 2x týdně.‘‘ 

Pan učitel Pelán 

Hokej+ Fotbal 

- Jak často máte tréninky? 

,,Hokej 1x týdně a fotbal 4x.‘‘ 

- Nějaký osobní úspěch? 

,,Spíše týmové.‘‘ 

- Na jaké pozici hrajete (fotbal)? 

,,Goalman.‘‘  

- Od kolika let hrajete? 

,, Od 6ti let.‘‘  

- Hrál jste vždycky ve Velké Bíteši? 

,,Ano.‘‘   

 
Autoři rozhovorů: Viky Blahová, Karel 

Komrska, Tomáš Urbánek 
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Umění 

Oblíbený umělec:  

6.A. / 

6.B. Van Gogh 

6.C. /  

7.A. Van Gogh 

7.B. / 

7.C. / 

8.A. / 

8.B. / 

8.C. / 

Převládá v oblíbenosti Vincent van Gogh. Šlo o jednu z největších osobností světového 

výtvarného umění, která je dnes pravděpodobně nejznámější postavou nizozemské historie. 

Nejznámější díla- Hvězdná noc, Kosatce... 

Čím nejraději malují/kreslí: 

6.A.-Tužka 

6.B.-Tužka a pastelky 

6.C.-Tužka 

7.A.-Tužka a Graffiti 

7.B.-Tužka 

7.C.-Tužka 

8.A.-Tužka 

8.B.-Tužka 
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Jak dlouho kreslíte(roky): 

6.A.-4 

6.B.-5,1 

6.C.-5,3 

7.A.-5,6 

7.B.-7 

7.C.-9,2 

8.A.-2,1 

8.B.-12,8 

8.C.-4 

Jak často(týdně):  

6.A.-1 

6.B.-3,7 

6.C.-1 

7.A.-1,2 

7.B.-6,2 

7.C.-2 

8.A.-1 

8.B.-4,1 

8.C.-3 

Libor Máčka, Kateřina Nováčková, Jana Lundová 9.A. 
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Co tě inspiruje?:  

6.A.-/  

6.B.-lidé, všechno 

6.C.-knihy, všechno 

7.A.-internet, okolí 

7.B.-zvířata, auta 

7.C.-všechno 

8.A.-internet 

8.B.-Anime,  všechno 

8.C.- knihy, internet 

Černobíle nebo barevně: 

6.A.-ČB 

6.B.-ČB 

6.C.-ČB 

7.A.-ČB 

7.B.-ČB 

7.C.-ČB 

8.A.-ČB 

8.B.-ČB, B 

8.C.-ČB, B 

 

 

 

Lundová Jana a Kateřina Nováčková 9.A 
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Žáků 2. stupně jsme se zeptali: 
 

1. Hráli jste někdy tenis? 

odpovědělo, že nehrají a nikdy nehráli 40,7 % 

odpovědělo, že hráli 59,2 % 

 

2. Bavil vás? 

Ne 11,12 %  

Ano 88,8 %  

 

3. Znáte nějakého známého tenisty/tenistku?  

Nezná žádného tenisty 22 % 

Zná: 

Petra Kvitová 28 % 

Tomáš Berdych 17 %  

Radek Štěpánek 11 % 

Roger Federer 5 % 

Karolína Plíšková 5 % 

Lucie Šafářová 2 % 

Djokovic Novak 2 % 

 

4. Na čem si myslíš, že se tenis nehraje? 

Na písku 

Dobře odpovědělo 71,4 % 

Špatně odpovědělo  29 % 
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Zeptali jsme se na pár otázek Denisy Palátové, která tenis hraje 

závodně: 
 

1. Koho reprezentuješ? 

-Dorost A SK Tenis Tišnov 

 

2. Od kolika let hraješ tenis? 

-Od 8 let rekreačně (jen pro zábavu) 

-Za SK Tenis Tišnov hraji od svých 11 let 

 

3. Máš oblíbeného tenisty/tenistku? 

-Ano, Barbora Strýcová 

 

4. Setkala si se někdy se známým tenistou/tenistkou? 

-Ano, setkala jsem se s Petrou Kvitovou 

 

5. Máš doma poháry? 

-Doma ne, ale v Tišnově ano 

 

6. Navštěvuješ tenisové tábory? 

-Ano, o prázdninách 

 

7. Na jakém povrchu se ti hraje nejlépe? 

-Červená antuka  

 

8. Chtěla by ses v budoucnu věnovat hraní tenisu? 

-Ano určitě pokud to bude možné  

-Chtěla bych předávat moje zkušenosti druhým 

Vypracovali:  Denisa Palátová a Veronika 

Hotárková  22 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


