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EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR 

S RADKEM BATELKOU 
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 Jaký je tvůj nejoblíbenější 
 traktor?  

- John Deere 

 Jak tě baví práce s traktorem? 

- Velmi moc. 

 Jsi zamilovaný? Do koho? 

- Do svého traktoru. 

 Vapuješ? 

- Ano. 

 Raději jezdíš s traktorem nebo vapuješ? 

- Radši traktor, ten vždy vede. 
 Jak si užíváš ve svém vlastním bytě? 

- Byt nestojí za nic.  

 Umíš vařit guláš? 

- Ano, dobrý, ale se špatným masem. 
 Chodíš chytat ryby? 

- Ano, chytil jsem sumce 1,5 m dlouhého. 

- Chodím rybařit asi 12x za měsíc 

- Obvykle ryby usmrtím, zpracuju a sním. 
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ZAMILOVANÁ ANKETA  
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. Byli jste už ěkdy za ilova í? 

 dětí NE 

 dětí ANO 

. Jak dlouho vaše láska trvala? 

prů ěr yl půl roku 

. Dali jste si už ěkdy s ěký  pusu?  

 dětí NE 

 dětí ANO 

. Lí í se vá  ěkdo ze třídy? 

6 dětí NE 

13 dětí ANO 

 

. Lí í se vá  ěkdo ze školy? 

 dětí NE 

 dětí ANO 

. Nejhezčí hola ze školy? 

 Klí ová Alž ěta 

. Nejhezčí kluk ze školy? 

K e t Vojtě h / Uherka Mi hal 

. Nejo lí e ější svátek za ilova ý h? 

Valentýn 

. Nejlepší dárek? 

Květi y 

10. Za jak dlouho je považová a opravdová 

láska? 

3 roky 
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Co je to láska? Něco nepopsatelného. Samozřejmě je hodně druhů 
lásky, i když se pokaždé jinak projevuje, má tu stejnou myšlenku a 
náplň. Například rodičovská láska. Každá je jiná. Není stejná 
mateřská a otcovská. Rodič vždy miluje své dítě na maximum, ale 
někdy to neumí dát úplně najevo. Matka nás devět měsíců nosila, byli 

jsme součástí jejího těla, mysli, všeho. Ta nám lásku většinou 
projevuje objetím, pusou na čelo, nebo s láskou zabalenou svačinou.      

Samozřejmě, jak jsme v tom období vzdoru, říkáme například, jak je 
všechno trapné, nech mě být a mnoho dalších věcí. Ve skutečnosti si 
ale v hloubi duše ceníme toho, že se o nás zajímá a že nás miluje. 
Když uděláme nějakou blbost občas nám vynadá, ale stále patříme jí 
a ona, ať se stane cokoliv, nás bude milovat za všech okolností. 
Takže vlastně mámy nám lásku projevují spíše empatií.  

 U otce je to celkově něco jiného, láska má jiné projevy než u matky, 
tátové moc neprojevují city, ale to nám vynahradí starostlivostí o nás. 

Vždy nás budou chránit. Obzvlášť pouto mezi otcem a dcerou by 
mohl každý závidět. Po každém spatření své malé holčičky po boku 
jiného muže ho to užírá zevnitř, bojí se, že ji ztratí a že ho třeba bude 
mít méně ráda. Pamatujte, že táta vás možná neuměl vždycky 
perfektně přebalit, ale vždy vás dokonale ochraňoval. 

Co je láska? Něco uvnitř nás, někdy to neumíme dát najevo. Nejde to 
ani popsat slovy, je to něco nepopsatelně krásného, ale občas i 
bolestivého. Co z toho vyplývá? Neříkejte často: „mám tě rád“, 
dokáže to i malé dítě, při této větě může každý lhát. 

Stačí, když budete milovat.  
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VODOROVN  

2) P íjmení autora padesáti odstínů holek 

6) Kde se poprvé zamiloval editel školy 

8) Film pro zamilované 

9) Anglicky láska 

SVISLE 

1) Web k nalezení lásky 

3) Zví e symbolizující lásku 

4) M sto lásky 

5) Svátek zamilovaných 

7) Místo na rande 

TAJENKA: ___________________ 

1 

3 4 2 

5 

6 

7 

8 

9 



LÁSKA KE SPORTU 
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Mnoho z ás hoří láskou k ějaké u sportu, ez kterého ho  e ohli 
e istovat. Proto a světě ajde e i oho lidí, kteří se svojí váš í ějak 
živý. M  js e si v rali t , je ž  se dali azvat ejvětší i hvězda i 
hoří í i láskou ke sportu.  

Sidney Crosby 

Začal ruslit ve  lete h. Nosí číslo , protože se arodil v ro e . Se 
svý  s e  hraje často rád hokej. Od draftová í v . kole si lidé slí, že je 

ejlepší hráč Ka ad . „V této hře je spousta vě í, které nemohu ovládat, ale 

pak je to ě o o dělá .“ 

Conor McGregor 

V mládí se účast il poulič í h itek, které ho dovedli do o erské 
tělo vič . Později úpl ě propadl ojový  sportů . Před svoji kariérou se v 
Irsku živil jako i stalatér. Od roku  zaz a e al vítěz ou šňůru os i 
zápasů v profesio ál í soutěži. 

Cristiano Ronaldo 

Je to portugalský fotbalista, který nosí dres špa ělského královského klu u 
Real Madrid a portugalské repreze ta e. Mo e tál ě je jede  z ejlepší h 
fot alistů světa. "Kd ž to h eš zkusit, dej do hr  vše h o, o usíš, a kd ž 
to epůjde, přidej a dej do toho ještě ví ."  
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6. A Padyšák  Milovat ji. 

6. B  Neví, o co se jedná. 

 6. C (Klíma) Půjčit iki u. 

7. A (Chládek) Striptýz. 

7. B (Rozmahel) Bavit se a postup ě svádět. 

7. C (Medla) Kytičku, čokoládu, pusi ku. 

8. A Pavlíček  Pozvat a večeři. 

8. B Ry níček  Ko u ikace a vší avost. 

8. C Boháček  Chytnout ji za zadek a říct : "Máš krásný nos." 

9. A Máčka  Chovat se mile. 

9. B vši hni  Přidat si ji a FB. 

autoři: Kadlecová, Uherka 
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MÁME RÁDI ZVÍŘATA? 
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1) Jaké je vaše ejo lí e ější zvíře? 

2) Znáte pojem kynologie? Co to je? 

) Máte do a ějaké zvíře? 

) Máte ějaké vys ě é zvíře? 

5) Dokázali byste se stát vegetariá y kvůli zvířatů ? 

6) Dokázali yste za ít do á í zvíře? 

 

 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 

1) pes, kůň Kůň, 
pes 

Pes, vlk Pes, 

kočka 

Tygr, 

pes 

pes Pes, kočka, 
kůň 

pes 

2) Ne ne ne Ne ne ano Ano, ne ne 

3) pes Křeček, 
králík 

ano ano Potkan, 

pes 

pes Kůň, pes, 
kočka 

Pes, 

ryby 

4) Krokodýl, 

kůň 

Kůň, 
slepice 

Vlk, 

jednorožec 

ne ne ne Lenochod, 

varan, 

jednorožec 

Slon, 

sova 

5) ano ano ano Ne, 

ano 

ano Ne Ano, ne Ne, 

ano 

6) ne Ano, ne ne Ne, 

ano 

ne ano Ano, ne Ne, 

ano 
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anketa 



 

 

 

 Vlčková Holánek Křípal Bílková Švihálková Polachová 

1) Papoušek  sto ožka králík pes pes sob 

2) ano ano ano ano ano ano 

3) ne králíky Pavouk, 

moucha 

slepice 

orčata ne ne 

4) ne hmyz Růžové 
prase 

s chobotem  

ne ne Ště ě 
které 

nevyroste 

5) ano ano ne nevím ož á ne 

6) ne ano ano ne ne ne 

 Liška Malcová Pelán Kubíčková Bártová Strašák 

1) pes pes pes pes Pes, delfín surikata 

2) ano ano ne ano ano ano 

3) Pes, 

strašilka, 
orče, 

šváby 

kocour pes pes pes Pes, 

zemní 

veverka 

4) ovce ne pes ne delfín krokodýl 

5) ne ne ne ne ano ne 

6) ano ano ano ne ne ano 

X 
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TOP FILMY PRO 

ZAMILOVANÉ 
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1. Miluji tě odře 

2. Láska nebeská 

3. Titanik 

4. 50 odstí ů šedi 
5. Hvězdy á  epřály 

6. Než jse  tě poz ala 

7. 50krát a stále poprvé  

8. Kamarád taky rád 

9. Zůstaň se ou 

10. Navždy spolu 
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1. Co se Vá  jako prv í vy aví při slovu láska?  
2. Kdy jste se poprvé zamiloval/a? 

. Kdy a kde ylo vaše prv í ra de?  

. Dokázali yste se ezhlavě za ilovat?  

. Věříte a lásku a prv í pohled?  

. Co Vás a opač é  pohlaví jako první zaujme? 

. Jaký dárek Vás od part era ejví e potěšil?  
8. Slavíte Valentýn, a jaký na to máte názor? 

                             1 2 3 4 5 6 7 8 

Strašák vztah 7 let, do 

Helenky 

Vo dráčkové 
(Šíle ě s ut á 
princezna) 

12 let, 

pískoviště 

ano ano oči kravata ne, je to  

cizí svátek 

Pelán srdce školka šat a ve 
škol e 

ne ano postava hodinky neslavím, cizí 

svátek 

Liška srdce školka 4 roky, 

školka 

ano ano o ličej Hodinky ano 

Komínková úcta a 

tolerance 

prv í třída v parku, 

prv í třída 

ne ano oči zlatý 

prsten 

ne, máme 

Valentýn 

každý de  

Malcová pusa školka pod 

umyvadlem 

ve škol e 

ano ano oči o leče í do 20 let 

jsem slavila, 

y í už e 

Bílková skoro 

ejdůležitější 
vě  v životě 

školka 15 let, 

venku 

ano ne oči zásnubní 

prsten 

ne, slavím 

1. Máj 

Ku íčková rodina školka ve škol e ano ano oči zásnubní 

prsten 

ne, cizí 

svátek 

Simonová děti prv í třída záchody na 

prvním 

stupni 

ano ano oči zásnubní 

prsten 

ne, cizí 

svátek 

Poláchová srdce školka 17 let, na 

hř itově 

ne ano ruce společ ý 
zážitek 

ano, jeden 

z mála cizích 

svátků, které 
slavíme  

Esterka po it štěstí 16 let, střed í 16 let, 

v ki ě 

ano ano oči pusa ano 
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Lásky paní učitelky 

Simonové 
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 První rande? 

 Které to vlast ě ylo...? Asi a zá hodě a . stup i, kde js e se 
s ka arádkou s hovávali před dvě a spolužáky, kteří k nám uschovávali 

vřelé sy patie a do ývali se a aše zá hodky. Ko čilo to obrovským 

jekote  prvňaček utíkají í h ke své třídě. Naše tříd í učitelka ás usela 
uklidňovat. 

 Nejtrap ější ra de? 

 Asi když jse  yla ve . třídě a zrov a jse  ěla podpatky. Ho h ě pozval 
a z rzli u. Při od hodu z ukrářství se i však povedlo zakop out o 

s hůdek a pří o o ličeje  jse  dopadla a z rzli u, která v tu dobu byla 

v celku drahá. Ra de sko čilo tí , že jse  ěla o ličej od z rzli y a hlape  
ě stude  opustil. 

 První pusa? 

 Prv í třída. Poté se z ěj vyklu al ote  é žáky ě. 
 Šla jste s ěký  a ra de, i když jste k ě u e hovala ějaké po ity? 

 Nikdy. 

 Kdy jste poz ala a žela? 

 Když i ylo . Na vysoké škole. 
 Myslíte si, že vyjadřová í lásky v d eš í do ě je odliš é ež před tí ? 

 Pořád stej é. Poškozují o leče í, vytrhávají vlasy a erou vě i. M ě 
apříklad spolužák z údajné lásky trhal pouzdro. 
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A co, 

umíš to? 

autoři: Mahelová, Ježová, Dolíhalová © 

 

Ach, dneska 

zase písemka. 
 

 
Já a něco 

umět? 

 

 

Já jsem se to 

 včera učila a 
umím to  

na jedničku. 

 
Takže týmová 

práce?! 
 

 JÓÓÓÓÓÓ!!!!! 
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