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Denis Rašovský
popis uměleckého díla

Před sebou mám obraz Josefa Lady, konkrétně
dílo Vodníka, jenž si užívá noční posezení u vody.
V popředí si jako první všimnu staré zkroucené vrby,
jejíž větve se kroutí nad křišťálově modrým rybníkem a
slouží vodníkovi jako klidné místo k posezení.
Ústředním motivem, a také hlavní postavou celého
díla, je postarší vodník, celý v pestře zeleném oblečení
a oranžových botách, užívající si svou kouzelnou
dřevěnou dýmku, které stoupá dým až k temné noční
obloze. Zřejmě mu patří celý křišťálově modrý rybník, v
němž se nejspíš byl před chvílí osvěžit, a proto vidím po
jeho zeleném plášti klouzat stříbrné kapky vody.
V pozadí za vodníkem stojí malinkatá dřevěná
chaloupka a za ní tyčící se hory s pevností jako z
pohádek na jednom z vrcholů. A ještě o kousek výš
celou krajinu střeží kulatý úplněk na obloze.
Obraz celkově působí velice klidným dojmem a taky
bych si někdy rád takhle poseděl u vody.

Ondřej Kubla
dopis
Ahoj babi a dědo,
tak jsme už dorazili na místo. Vypadá to tady hezky, máme v okolí hotelu nohejbalové hřiště, velké ohniště. Hned po
příjezdu jsme se šli ubytovat na pokoje. Bydlím s Imrim, Bartysem a Vojtou. Všichni z týmu jsme skoro na jednom
patře. Po ubytování následoval oběd. Pochutnali jsme si na kuřecím vývaru a tvarohových knedlících. Po obědě jsme
šli zpátky na pokoje, měli jsme odpolední klid, ten máme přibližně dvě hodinky. Tak jsme kecali s kluky o fotbale.
Potom nás zavolali trenéři, že máme jít do společenské místnosti. Tam nám řekli informace o pobytu, jak se máme
chovat, jaký máme tréninkový plán a kam budeme chodit na výlety. A hned jsme měli první trénink (hodinu a půl), a to
jsme běhali a hráli nohejbal. Když nám skončil trénink, měli jsme svačinu. Po svačině nám trenéři řekli, že večer máme
táborák a jako večeři budeme mít špekáčky. Šli jsme si obléct věci do lesa a měli jsme první soutěž. Byli jsme rozděleni
do pěti týmů po šesti. Každé mužstvo mělo nasbírat co nejvíce dřeva. Měli jsme na to dvacet minut. Kdo měl nasbíráno
nejméně dřeva - poslední dvě mužstva musela za trest zazpívat písničku. Hráli jsme i druhou hru - CO NA TO ČEŠI.
To byla teprve sranda. Když jsme dohráli, šli jsme si pro špekáčky a po jídle pak do hotelu na pokoj a byla večerka.
Ráno jsme měli budíček v 7:45, v 8:00 byla snídaně. Na snídaně máme vždy švédské stoly. Trenéři nám po snídani
řekli, že půjdeme na výšlap, takže jsme si měli vzít svačiny a jít se připravit. Sraz jsme měli před hotelem v 8:45, a když
nás byl plný počet, vyrazili jsme. Vůbec jsme nevěděli, jak dlouho půjdeme, kdy se vrátíme. Počasí bylo hezké, ale
později už začalo poprchávat. Když jsme byli v půlce, dali jsme si svačinu a odpočívali jsme. Už jsme šli fakt dlouho,
začaly nás bolet nohy. Po hodině jsme byli na místě, ale začalo už hodně pršet. Všichni jsme si dali šusťákové bundy
nebo pláštěnky. Trenéři nám řekli, ať se jdeme schovat pod budku. Mysleli jsme si, že to přestane, ale nepřestávalo
pršet. Tak jsme museli jít v tom mokru a bahnu zpátky. Zrychlili jsme, abychom byli co nejdříve v hotelu, takže jsme i
běželi. Když jsme dorazili po skupinkách do hotelu, tak jsme měli jít na pokoje a dát všechno na radiátory nebo na
sušáky. Tenhle výlet trval skoro celý den. Dali jsme si večeři. Byli jsme fakt unavení. Trenéři nám řekli, že za dnešek už
nic nemáme a byli spokojení, že jsme všichni v pořádku. Takže jsme měli jít na pokoje a pomalu jít spát.
Předposlední den jsme šli ráno na snídani, tam nám řekli trenéři, že dneska nemají nic v plánu, že máme odpočívat.
Kdo chtěl, mohl hrát odpoledne společenské hry nebo si mohl zajít do bufetu. K večeru jsme si měli sbalit věci, ať jsme
ráno připraveni. Poslední den, jsme si měli uklidit pokoje a svléct povlečení. Jestli někdo něco rozbil, tak jsme to měli
říct trenérům. Po snídani jsme si vzali věci a měli jsme jít před hotel. Tam na nás čekali trenéři a odevzdávali jsme klíče
od pokoje. Vše proběhlo v pořádku a tak jsme čekali na autobus. Když dorazil, vydali jsme se domů.
A takhle vypadalo naše soustředění. Už se na vás moc těším.
Ondra

Matyáš Baar
popis děje

Den fotbalisty
Ahoj, jmenuji se Matyáš Baar a hraji fotbal.
Chtěl bych vás provést normálním dnem fotbalisty v téhle nelehké době.
Jako fotbalisté máme určité plány, jak běžecké, tak silové. Většinou si
chodím zaběhat po ránu a potom se připojím na výuku. Po výuce
udělám úkoly a jdu dělat plán, který nám trenéři připravili. Když je plán
náročnější, tak si na chvilku lehnu a spím. Jak se vzbudím, jdu zase
běhat, nebo dělat nějaký jiný sport, jako třeba běžky. Po tomto
náročném dni si dám teplou vanu a dobrou večeři. Hlavní je spánek, a
proto se snažím spát minimálně osm hodin.

Lukáš Bartek

líčení
Má vesnice

Vesnice, ve které jsem se narodil a doteď žiji, se nazývá Vlkovice. Název je zvláštní, ale za tu dobu mi přirostl k srdci. V obci nebydlí
mnoho obyvatel, a proto tu je božský klid.
Vlkovice se rozprostírají podél křišťálově modrého potoku jménem Husí. Okolo naší vesnice trčí několik kopečků, kam chodím v létě
běhat za kvílení teplého vánku a v zimě bobovat kolem míhajících se vloček sněhu. Brzká jarní rána jsou kouzelná, je pouze slyšet zpěv
ptáčků a brblání krav pasoucích se na okolních pastvinách. Vzduchem pluje vůně květin. Podzimní dny zabarví naši obec listy ze stromů
chystajících se na zimu.
Na konci Vlkovic se rozprostírá fotbalové hřiště, na kterém se kdysi konaly fotbalové zápasy, ale dnes tam zůstaly pouze dvě rezavé
brány a vždy, když projíždím kolem, tak mi to trhá srdce. Nedaleko od hřiště se tyčí kostel obklopený hřbitovem. Nerad sem chodím, cítím z
něj strach, obzvlášť v noci, při zvuku sov a dopadajících kapek deště na promočenou zem. Ve dne nepůsobí o moc lépe díky staré
popraskané fasádě. Máme tu také malinké tartanové hřiště s mnohým využitím. Jsem rád, že ho tu máme. Hned vedle hřiště stojí na první
pohled zastaralý krámek s potravinami. Sice to není žádný nablýskaný obchodní dům, ale nejnutnější potraviny zde vždy koupím. Za
obchodem leží dnes už nepoužívaná budova školy, i když v nedávné době rekonstruovaná, dostala nový kabát a působí moderním
dojmem.
I když Vlkovice nenabízí možnosti města, přesto se mi tady moc líbí.

Matyáš Kadlec
charakteristika
Manuel Neuer
Do své charakteristiky jsem si vybral osobu, která je mým
celoživotním idolem - je to německý fotbalový brankář Manuel
Neuer. Je mu třicet čtyři let a bydlí se svou rodinou v německém
Mnichově. V mládí byl jeho velým vzorem Jens Lehmann.
Manuel je vysoký asi 1,94 cm a štíhlé postavy. Má blonďaté
krátké vlasy, kterými připomíná typického Němce. Na obličeji
jsou výrazné jeho oči, při zápase jde z jeho očí cítit, že je
odvážný, odhodlaný, sebejistý, nadšený, optimistický, čestný a
vášnivý.
Na druhou stranu má i slabé stránky (stejně jako všichni) a těmi
jsou: netrpělivost, náladovost, impulzivnost a zvýšená
agresivnost.
V reprezentační kariéře prošel postupně několika mládežnickými
výběry Německa. V roce 2009 vyhrál se svým týmem Mistrovství
Evropy hráčů do 21 let, ve finále proti Anglii udržel čisté konto a
v reprezentaci hraje dosud jako jednička.
2. června 2009 odehrál svůj první zápas za A-tým Německa proti
domácí reprezentaci Spojených arabských emirátů (výhra 7:2).
V létě 2011 přestoupil do Bayernu Mnichov za 22 miliónů eur a
podepsal zde pětiletou smlouvu do roku 2016. V ročníku 2011/12
se probojoval s Bayernem do finále DFB-Pokalu proti Borussii
Dortmund (ve kterém nastoupil), v něm bavorský klub podlehl
soupeři 2:5.
V roce 2011 získal v Německu ocenění Fotbalista roku, v roce
2014 byl na toto ocenění opět nominován a nakonec jej získal.
Doufám, že někdy budu jako on, je pro mě opravdu velikou
sportovní i lidskou inspirací.

Vojtěch Pavlica
výklad

PANDEMIE
Představte si, že se vyskytne virus. Ale zatím se šíří jenom v jednom státě, tomu se říká epidemie. Ale když někteří lidé začnou
cestovat, aniž by věděli, že mají virus a rozšíří ho do celého světa, tomu se pak říká pandemie.
A co to vlastně taková pandemie je? Představuje to něco hrozného a nepředstavitelného, většina států vyhlásí také tzv.
LOCKDOWN. Jsou to dočasné požadavky vlády, aby lidé zůstali doma, co by měli lidé dělat, aby se to více nešířilo. Například:
zákaz vycházení, uzavření obchodů, nošení roušek, nevídat se s lidmi a zrušení všech sportovních a kulturních akcí. Jenom
bychom seděli doma a dívali se na televizi. Možná si říkáte, že by to bylo super nic nedělat, válet se na pohovce. Ale po dvou
týdnech by to už nikoho nebavilo. A tady jsme u problému, proč se virus stále šíří a epidemie nekončí. Všechny to přestane bavit
a začnou porušovat opatření od vlády. A rozšiřují to dále. Vláda vidí, že počty nakažených neklesají, tak zpřísňuje opatření. Ale
nejhorší na pandemii je, že umírají lidé kvůli viru, který se šíří v celém světě, je to hrozné
A přesně v tom žijeme, v pandemii. Nikdo neví, kdy to skončí a jak to skončí. Je to rána pro celý svět. Dokonce už je také
několik mutací. Takže doufám, že lidé začnou respektovat nařízení od vlády a co nejdříve se to zlepší.

Tomáš Tomeček

popis pracovního postupu

Maminčina nejlepší buchta
Suroviny: 2 a více lžic kakaa
2 vejce
1/2 hrnku oleje
1 kypřící prášek
1 hrnek mléka
1 hrnek pískového cukru
2 vrchovaté hrnky hladké mouky
Náplň:

2 vejce
1 hrnek mléka
1 hrnek cukru moučka
1 vanilkový pudinkový prášek
2 tvarohy ve staniolu

Postup: Vejce vyšleháme společně s cukrem a přidáváme
postupně všechny suroviny. Něco přes půl těsta vlijeme na plech
s vyšším okrajem, na toto těsto potom přijde nádivka z tvarohu.
Tu připravíme z cukru ušlehaných vajec, přidáme tvaroh, mléko a
vanilkový pudinkový prášek. Nádivku na těsto dáváme lžicí, aby
se nepropadla na dno. Nahoru přijde 2. polovina těsta, do které
jsme přimíchali kakao.
Pečeme na 180 stupňů asi 40 minut. Až bude buchta úplně
studená, můžeme začít krájet.

Ondřej Schovanec
úvaha

Sociální sítě
Zamyslel jsem se nad sociálními sítěmi v dnešní době. Jaké byly dřív a jaké
jsou dnes? Jejich rizika, nebezpečí, která můžou vzniknout, ale taky pozitivní
stránky sociálních sítí. Budu psát taky o tom, jak je správně používat.
Sociální sítě jsou podle mě jedny z nejnebezpečnějších věcí moderní
doby. Dříve na nich nebylo tolik uživatelů a bylo určeno jen žákům vysokých
škol. Třeba konkrétně Facebook měl takovéto kořeny a v současnosti je
nejznámější a největší sociální sítí téhle doby, má přes více jak miliardu
uživatelů. Na sociálních sítích je možné dělat téměř vše, od zábavy až po
vydělávání peněz. Tím, jak jsou tyhle sítě např. Instagram, Snapchat, Twitter
vyspělejší, je na nich stále více a více podvodníků, sociálních krádeží a
napadení. Vyskytuje se zde i mnoho pedofilů. Z tohoto důvodu je třeba své
dítě varovat a chránit před možnými uživateli.
Mají sociální sítě také kladné stránky? Za mě ano. Můžete komunikovat s
přáteli, vědět o všem, co se ve světě děje během pár minut, taky můžete
podnikat a pracovat přes tyto sítě.
Každý by měl znát kladné, ale i záporné stránky sociálních sítí. Zlepšil bych
na nich hlavně bezpečnost a větší opatření, zejména pro menší děti. Za mě
jsou sociální sítě dobrá věc, hlavně proto, že si můžu psát nebo volat s
kamarády, ale taky když něco nevím, tak si to vyhledám a dozvím se vždy
nové informace.

Jáchym Foldyna
fejeton

Český fotbal
Jsem fanoušek fotbalu, přesněji řečeno fotbal miluji a sám ho také hraji. Každý, kdo fotbal miluje jako já, by se mnou určitě souhlasil, že
nejlepší fotbal se hraje v Anglii, Španělsku a Německu. A je tu samozřejmě liga mistrů, tedy souboje těch nejlepších klubů Evropy, kdy
zvláště pak v pokročilejší fázi soutěže na sebe naráží týmy výše jmenovaných zemí, a to je potom opravdu radost se na tyto zápasy dívat. Je
to fotbal té nejvyšší světové úrovně, kde nejlepší hráči rozdávají divákům radost. Má to prostě koule. Všichni hrají na doraz.
Pak je tu fotbal český, trochu „jiná liga“, ale ten hraji i já, zatím. Jak to dnes ve světě bývá, téměř vše se točí kolem peněz, fotbal není
výjimkou. I někteří čeští hráči však mají na to hrát v nejlepších evropských ligách, a také v nich hrají. Odcházejí do zahraničí a na úrovni naší
ligy je to potom znát. Tempo mizerné, nasazení slabé, kvalita bídná. Na českou ligu moc tedy raději nekoukám, a když, tak už se těším na
zápas ligy mistrů, kde si spravím náladu. A co se týká českých fotbalových fanoušků, tak ti jsou velmi objektivní a fotbalu fakt rozumí, tedy
pokud jejich milovaný klub vyhrává. Pokud se týmu nedaří, tak za to může vždy trenér a fanoušci vyvoláváním na tribunách touží po jeho
odvolání. Prostě jsou to odborníci. A jak se říká: „Co Čech, to trenér.“

Alex Zacpal
životopis

CRISTIANO RONALDO
Fotbalista

Datum narození: 5. února 1985
Místo narození: Funchal, Portugalsko
Znamení: vodnář
Životopis:
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro se narodil 5. února 1985 ve městě Funchal, na
ostrově Madeira v Portugalsku, ale také má rodinné kořeny v západní Africe. Momentálně obléká
dres italského Juventusu Turín a portugalské reprezentace.
Narodil do chudé rodiny a je nejmladší dítě, má tři sourozence - bratra Huga a dvě starší
sestry Elmy a Katie.
Ve škole ho to nikdy moc nebavilo, i přesto, že byl ve třídě oblíbený svými spolužáky, ale s
učiteli mu to nikdy moc neklapalo. Ve svých čtrnácti letech ho vyhodili ze školy, protože hodil po
svém učiteli židli. Ronaldo na to řekl, že ho učitel nerespektoval.
Fotbal začal hrát v osmi letech za tamní amatérský klub Andorinha, kde dělal jeho otec
ředitele. V deseti letech přestoupil do klubu C. D. Nacional. V roce 1997 byl Ronaldo na třídenním
testování ve Sportingu Lisabon. Trenéři byli nadšeni a jednoznačně doporučili vedení klubu, aby
jej koupilo. Teprve dvanáctiletý chlapec se musel v srpnu 1997 přestěhovat od rodiny do
tréninkové akademie mládeže a bylo to pro něho velmi těžké. Cristiano se stal jako jediný hráč,
který si zahrál v jedné sezóně za výběr do 16 let, 17 let, 18 let, "B" tým i "Áčko". V létě roku 2003
hrál Sporting přátelský zápas s Manchesterem United, den před zápasem podepsaly kluby
předběžnou smlouvu o přestupu Cristiana Ronalda, s tím, že k přestupu dojde za rok. Již po první
půli byli hráči Manchesteru tak nadšeni hrou Ronalda, že se rozhodli koupit Cristiana Ronalda
okamžitě, za tehdy neuvěřitelných 12 milionů liber. Poprvé hrál za reprezentaci v srpnu 2003.
Svými výkony si Ronaldo řekl i o novou smlouvu. V dubnu 2007 podepsal s Manchesterem
smlouvu na dalších 5 let. I přesto se nadále objevovaly spekulace o jeho odchodu do Realu
Madrid, k němuž nakonec došlo v červnu 2009 za rekordní sumu 80 miliónů liber. V Madridu zažil
nejúspěšnější léta své kariéry. Kde strávil 9 let a vyhrál všechno, co mohl. Čtyřikrát Ligu mistrů,
dvakrát superpohár UEFA, dvakrát první španělskou fotbalovou ligu a další. V roce 2018
přestoupil do Juventusu Turín, kde působí až dodnes.

Michael Vladař
úvaha

KORONAVIRUS
Koronavirus jednoznačně ovlivnil společnost v celém
světě a každý vidí, jak se k tomu lidstvo postavilo. Někteří
začali šít roušky a rozdávat je, jiní zase překupovali. I přesto
jsem na náš národ hrdý, protože většina lidí ukázala svou
pracovitost, dobročinnost a obětavost. Pokud by se i jiné
státy vydaly touto cestou šití roušek jako v Česku, situaci a
celému světu by to jistě velmi pomohlo.
Tato zvláštní doba, kterou si teď každý prochází, přinesla
nejen negativa, ale také kladné věci, které si většina z nás
nikdy pořádně neuvědomovala. Myslím, že během pandemie
si spousta lidí po celém světě uvědomila, jak důležité je
naše zdraví, ohleduplnost k ostatním lidem okolo nás, a
také trávit čas s rodinou.
Máme se bát? Kdybychom se nebáli, nejspíš by dopady
na tento virus byly mnohem větší, ale naopak, kdyby ve
světě vládnul přehnaný strach a panika … To by naši
společnost zničilo úplně, proto je potřeba používat rozum a
být opatrní.
Na závěr bych chtěl zmínit to, že se mi velice líbí, jak
jsme se jako stát a jako obyvatelé našeho státu dali
dohromady a snažíme se držet všichni při sobě a snažíme
se respektovat a dodržovat vládní nařízení a také doufám,
že tento virus společně porazíme.

Patrik Brak
životopis

Neymar
Následník trůnu
Neymar, kdysi malý Juninho z chudé rodiny, způsobuje
doslovný šok. Nejen celému světu, ale zejména prezidentu
Josepu Bartomeuovi a fanouškům Barcelony, ale i zřejmě
samotnému Messimu. ”Ney”, jak ho jmenují, ač Lionela
Messiho obdivuje a jsou přátelé, nechce hrát v jeho stínu a
touží jít vlastní cestou. Z Barcelony se vydává za téměř šest
miliard korun na velkou sólovou jízdu do Paris Saint Germain.
Brazílie v něm vidí nástupce fotbalového krále Pelého a svět
mu přisuzuje roli následníka fotbalového trůnu. Právem?
Současnost napovídá a říká: Ano!
A zároveň přidává další otázky. Bude Neymar po boku
Edinsona Cavaniho, Ángela Di Maríi či Kyliana Mbappého zářit
jako na Camp No? Už se stalo! Vyhraje s týmem z Parku Princů
vedle francouzského titulu také Ligu mistrů? To uvidíme. A
vystřídá skutečně na fotbalovém piedestalu oba vládce
Ronalda a Messiho? Je obdařen takovým talentem a reálnými
schopnostmi, aby byl jednou korunován? Pelé dokonce
prohlásil odvážně: ,,Když porovnám Neymara a Messiho,
vychází mi, že Neymar je mnohem lepší, komplexnější. Umí
hrát dobře oběma nohama, kličku má stejně dobrou do obou
stran a dává také góly."

Filip Imrich
úvaha

Jak nás ovlivňuje telefon?
V dnešní době má mobilní telefon snad každý, ale dokázali bychom bez něho žít?
Já nejspíš ne. Telefon používám každý den a to jen tím, že kontroluji zprávy, volám si s kamarády, dívám se na filmy, nebo hraju hry. A
proto jsem přemýšlel, jestli je k životu tak důležitý? Ptal jsem se rodičů, jestli vlastnili telefon? Ano, ale až v dospělém věku, dříve mobily
nebyly a používali je jen na volání a sms zprávy.
Přece jen byl telefon vytvořen na to, aby se zlepšila a zrychlila komunikace mezi lidmi. Ale teď má telefon plno super aplikací, od
sociálních sítích až po různé hry, které se využívají velmi často.
Podle toho jsem usoudil že pokud ho používáme v rozumné míře, tak je užitečný. Na dálku můžeme komunikovat s kamarády, používat
různé aplikace, nebo když jedeme na výlet, nemusíme si nosit foťák. Ale proč je špatný? Je dokázané, že světlo z telefonu kazí zrak,
neustále ruší naši pozornost a nemůžeme se soustředit, hodně často málo spíme, protože místo spánku neustále koukáme do mobilu.
Myslím si, že kdyby všichni omezili používání telefonu a používali ho jenom v potřebných situacích, jenom by to prospělo.

