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Úvodem 

Tak vás zdravím u našeho únorového vydání. Všichni jsme po Vánocích uvolnění, protože chvilka od-
počinku od školy vždycky pomůže. Každý na Štědrý den dostal alespoň nějaký dárek, třeba ne zrovna ten, 
co si přál, ale alespoň nějaký. 
Rozdávání dárků, pečení a 
pojídání cukroví, pouštění 
lodiček, krájení jablek: to jsou 
ty nejčastější a neoblíbenější 
vánoční zvyky. Existuje jich 
spousta a my jsme vám jich 
několik vybrali a popsali, co 
znamenají, takže máte inspi-
raci. Také se třeba dozvíte, 
proč se rozkrajují  na Štědrý 
den jablka. V tomto čísle 
opět přinášíme rozhovory se 
zajímavými lidmi: s našimi 
současnými i minulými  učite-
li a s pravým (J) novinářem. 
Jako každý rok u nás proběhla sportovní soutěž Vánoční laťka. Podrobněji se o tom dozvíte ve speciálním 
článku. Myslíte si, že máte všeobecný přehled, že toho hodně víte a znáte? No, my jsme si dovolili vás trochu 
proklepnout v našem malém testu, na kterém se podílely dvě naše redaktorky. Jestli budete vědět všechno, 
jste docela dobří. Je to na vás. Jak ti starší vědí, v osmé třídě se vždy někdy kolem listopadu a prosince jezdí 
na dějepisné exkurze do Technického muzea v Praze. Ani letošní osmé třídy nebyly výjimkou. Proto vám 
také dáme informace o tom, jaké to tam je, jak to vypadá a co se nám tam nejvíc líbilo, aby ti mladší věděli, 
co mohou čekat. Třeba se tam někdo rozjede pro inspiraci a poučení sám. Já jsem tam byl se svou třídou 
asi před měsícem a musím vám říct, že se mi tam líbilo, jenom mohly být jednotlivé expozice (výstavy) větší. 
Jinak průvodci tam byli prima a s jedním byla obzvlášť sranda. Dozvěděl jsem se, že letošní osmé třídy byly 
v muzeu celkem vzorné. V jednom z článků si můžete přečíst o neštěstí ve výchovní Asii očima jedné naší 
redaktorky i o pomocných akcích naší školy. Nechybí kulturní informace a stránka s vtipy a křížovkami. Nově 
jsme pro vás připravili román na pokračování. Máte se na co těšit. Přejeme všem příjemné počtení našeho 
nového čísla časopisu Sporťák.
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Vzpomínka na Vánoce
Co jsme dostali pod stromeček?

Pod stromečkem jsem dostala kočku. Skládá se z hlavy, tělo má pokryté srstí a má béžovou 
barvu. Nejvíce se mi líbí, že vypadá jako doopravdická.

(Š. Šavlová, 2.B)

Pod stromečkem jsem měl největší radost z  LEGA. Skládá 
se to z: laboratoře, meteorologické stanice, nemocnice, malé 
mini pojízdné stanice, malé základny a velké základny. Je tam tady 
vrtulník, skútry a 2 pásáky. Líbí se mi meteority a v nich štíři.

(K. Vinklář, 2.B)

Pod stromečkem jsem dostala Františka na prst. Má hezkou čepičku s bambulkou, má krásný 
obličej. A má tváře červené. A má žlutý obleček.

(Eva Tajovská, 2.B)

Pod stromečkem jsem měl největší radost z losíka. Skládá se z malá hlavičky s parůžky a čumáčkem, 
z malého tělíčka, z nožiček a z ručiček. Líbí se mi, že s ním můžu spát.

(M. Zoubek, 2.B)

Vánoční Vídeň
Všichni určitě víte, že 17.12. se konal výlet do Vídně,  náš časopis vás ve svém minulém čísle o tom 

informoval.  Až na brzký sraz před školou (vyráželo se už v pět hodin ráno), to vypadalo celkem dobře, 
hlavně adventní trh Christkindlmarkt a prohlídka zámku Schönbrunn. Cesta trvala slušných pět hodin, z 
toho jsem asi dvě hodiny dospával, protože nejsem zrovna „ranní ptáče“. Zastávky na téhle dlouhé jízdě 
byly dvě: jedna u benzínové stanice a druhá na hraničním přechodu Mikulov, kde jsme se venku trochu 
prošli, došli si na záchod a někteří dokonce nakupovali jídlo, pití a nějaké časopisy. Chvíli po tom, co 
jsme přejeli hranice, se začaly objevovat malé, vánočně vyzdobené vesničky v dost dobrém stavu. Paní 
průvodkyně nám  většinu cesty do Vídně vyprávěla o adventu, o histrii Vídně a Rakouska vůbec. Když 
jsme dojeli do Vídně, tak nám vysvětlila, že na průvodcování nemá v Rakousku povolení, takže jsme si 
dali nejdříve okružní jízdu historickým centrem po ulici Ringstrasse. Z oken autobusu nám ukazovala  
zajímavé památky. Po chvíli jsme  zastavili, vystoupili a prohlédli si Hundertwasser Haus (podle archi-
tekta-Hundertwasserův dům) i s přilehlým obchůdkem. Poté jsme zase všichni nastoupili  do autobusu 
a zamířili do zámku Schönbrunn. Za okamžik  se před námi otevřelo velké prostranství s obrovským  
letním sídlem Habsburků. Mezi námi a Schönbrunnem se ještě rozkládal malý trh s vánočním stromkem 
uprostřed, kde nám paní učitelky slíbily po prohlídce  rozchod.

  Paní průvodkyně nám už v autobuse doporučila kratší prohlídkovou trasu, protože je prý o dost lev-
nější a dozvíme se tam vše důležité. Také říkala, že si budeme moci vybrat z audioprůvodce a z čteného 
textu. Samozřejmě že hned po zakoupení lístků se všichni  nahrnuli k okénku s českými audioprůvodci. 
Naštěstí na všechny vyzbylo, a tak jsem se vydal na cestu po Schönbrunnu. Prošel jsem soukromé kom-
naty France Josefa i  slavné císařovny Elizabeth („Sissi“), zrcadlový sál, ve kterém koncertoval Mozart už 
v šesti letech, a spoustu dalších místností velkého zámku. Hned, jak jsem si vše prohlédl, šel jsem se po-
dívat na trh. Po prohlídce jsme dokončili okružní jízdu Vídní. Když autobus zastavil, vystoupili jsme a pro-
šli jsme část města pěšky, prohlédli si budovu parlamentu, ve které zasedal i Tomáš Garrigue Masaryk, 
zimní sídlo Habsburků Hofburg, kostel sv.Štěpána, budovu opery, kde se konají honosné plesy, a konečně 
starou radnici, před kterou se konalo to nejdůležitější - jeden z největších trhů Evropy - Christkindlmarkt. 
Jenže jsem měl s sebou málo peněz, takže jsem donakupoval dost rychle. Nakonec jsme se vrátili asi o 
hodinu dříve, protože jsme nešli na výstavu živých motýlů, jelikož jich je v zimě většina zakuklených.

  Cesta zpátky mi přišla o hodně kratší, protože nám pustili v televizi Kameňák. Myslím si, že příště 
pojedu znova. Vám bych to doporučil také, protože to je docela zajímavé, i když neumíte německy. An-
gličtináři se tam  domluvili  stejně jako my.

   Tak příště!                                                -ttk-  

(Š. Šavlová, 2.B)

mini pojízdné stanice, malé základny a velké základny. Je tam tady 
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NAŠE ŠKOLA

Exkurze do Technického muzea v Praze
Technické muzeum asi pro většinu z nás nemusí znamenat zábavu, 

ale pro mě to byl krásný výlet do našeho hlavního města. Technické 
muzeum má několik částí. Přibližně 6 částí  je jedna veliká hala, ve 
které se nacházejí nejrůznější historické exponáty: od  starobylých 
lokomotiv, letadel, aut, motocyklů, kol a lodí až po nejnovější vý-
mysly dopravy. Nejvíce zajímavá  je „MRTVÁ“ komora. Není to tak, 
jak si asi většina  z vás myslí, ale v této komoře je úplné ticho!!! Po 
kompletní prohlídce muzea jsme šli na Staroměstské náměstí. Samo-
zřejmě nemohla chybět návštěva McDonalds. Tato exkurze mi dala 
mnoho informací o muzeu a také o Praze. Například jsem se dozvě-
děla, že Praha nemá 100 věží, ale dokonce  526.

-Jag-

Peklo na zemi
Ničivé zemětřesení v oblasti Indického oceánu zmařilo životy desítek tisíc lidí a způsobilo miliardové 

škody na majetku v přilehlých zemích. Nejvíce poškozenými oblastmi se stalo pobřeží Srí Lanky, Indie, 
Thajska, Malajsie, Indonésie a Malediv.     V některých z těchto oblastí byly na dovolené i české celebrity. 
Přívalové vlny tsunami, řítící se rychlostí  800km za hodinu, vykonaly dílo zkázy v několika málo minu-
tách. Po jejich opadnutí zbyla jen spoušť a podle posledních údajů přes 150 000 mrtvých. Mezi pohřešo-
vanými turisty se nalézá  i několik Čechů.

Co je tsunami?

Název je odvozen z japonštiny: TSU(přístav) a NAMI (dlouhá vlna). Nejčastější příčiny přílivových vln 
jsou zemětřesení na mořském dně, sopečná erupce či sesuv půdy do moře. Po uvolnění energie se dá do 
pohybu masa vody, která se může přesunout až do vzdálenosti stovek km. Na pobřeží pak v důsledku 
přibrždění výška vody prudce stoupá a její síla je ničivá.

Nejničivější tsunami

Rok 1755 - Lisabon 70 000 mrtvých

Rok 1872 - Bengálský záliv 200 000 mrtvých 

Rok 1908 - Sicílie, Mesina 80 000 mrtvých

Charitativní akce 7.ZŠ

Naše škola se rozhodla pomoct postiženým oblastem 
v Asii formou sběru papíru, jehož výtěžek bude odevzdán 
na účet fondu Člověk v tísni. Sběr děti nosily svázaný a 
roztříděný ve dnech 11.-13.1. do výměníkové stanice za naší školou, kde ho odevzdaly našemu panu 
školníkovi. Současně žáci 6.B pořádali v úterý peněžitou  sbírku.  

Kolik jsme vlastně vybrali?

Děti z 6.B nakonec vybraly  slušných 7 460 Kč, sběr dohromady vyšel na 3 540 Kč. Nakonec se tedy 
vybralo 11 000 Kč, které byly ihned odeslány na konto pomoci postiženým oblastem. 

-tek- -ttk-
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Neukázněnost žáků o přestávkách roste
Žáci na naší škole dělají o přestávkách pěkný nepořádek, například po sobě ve třídě hází svačinu. Do-

konce se to rozšířilo i na chodbu. Nepořádek udělá třeba jen jeden žák, ale  nepřizná se, tak to pak uklízí 
celá třída. Lavice jsou ušpiněné  od jídla a nikdo se v nich nechce učit a ani je čistit. Ze třídy je potom 
pěkný chlívek. Jednou jsme narazili na rozpláclé rajče na židli v učebně hudební výchovy. Na schodech 
se často povalují kameny z misek na květiny. Za sedačkami na konci chodeb v 1. a 2. patře je stále plno 
lahví a pytlíků od brambůrek. Paní uklízečky mají stále více práce, dá jim hodně námahy uklidit ve třídách 
a my jim tímto přiděláváme další práci.  Mohli by si to žáci dovolit doma?  Co by jim řekli rodiče, kdyby 
vysypali květináč, umazali nábytek, hodili svačinu na stěnu a odešli pryč?

!!!Soutěž o nejlepší školní časopis!!!
   Společnost Aisis pořádá každým rokem soutěž o nejlepší školní časopis České republiky. Tato soutěž 

je určena všem žákům základních a středních škol. Cílem soutěže je zmapovat úroveň školních tištěných 
a elektronických časopisů, vytvořit databázi škol, které časopisy vydávají, a zahájit případnou další spo-
lupráci mezi těmito školami.

   Tak nám hodně přispívejte a pomáhejte, ať je právě ten náš Sporťák nejlepší!!!!

Vaše REDAKCE

ROZHOVORY

Karel Kárník: Jsem kolínský ministr školství
1. Mnohým žákům se po Vás stýská, myslíte i vy někdy na svoje žáky?

I já si vzpomenu na své bývalé žáky. Snad není dne, kdy nepotkám alespoň jednoho žáka.

2. Co Vás přimělo změnit pracovní místo?

Jak se říká, změna je život, tak jsem zvolil změnu.

3. Baví Vás současná práce a v čem vlastně spočívá?

Nová práce mě baví a nutí mě učit se novému, což bývá velice zajímavé. V čem spočívá má práce? 
Když to velice zjednoduším, tak jsem takový kolínský ministr školství, kultury a sportu. Tuto odpověď 
berte s humorem.

4. Vzpomínáte si na nějaký pěkný zážitek se žáky?

 Těch pěkných zážitků bylo určitě více než těch špatných, takže si vzpomenu. Uvedu například výlet 
do Ledečka s mojí třídou. Ten výlet se vydařil po všech stránkách a všichni byli spokojeni.

5. Co byste vzkázal našim žákům?

Co bych vzkázal? Ať se všem na škole daří v práci a máte z ní dobrý pocit.

-kac- -jag-

Chcete lístky do kina? Nakupte je přes internet
Ve skutečnosti si lístky nekoupíte, pouze si je rezervujete. Ale i tak je to jistě velmi příjemná změna při 

nákupu lístků do kina. A jak na to? Na internetové adrese www.kolin.cz/kino  naleznete v pravé části od-
kaz „REZERVACE VSTUPENEK“. Po kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na rezervační systém, 
kde si z přehledného seznamu představení kolínského kina vyberte představení a čas, kdy chcete vyrazit. 
Dostane nabídku volných míst a po jejich výběru, POZOR můžete si rezervovat max. 5 míst, přejdete do 
pokladny. Zadáte vaše jméno a příjmení, váš e-mail a pak už si jenom nezapomeňte vyzvednout vstu-
penky. To musíte provést nejpozději půl hodiny před začátkem představení. Lístky můžete objednávat 
nejdéle do půlnoci předešlého dne před představením. 
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Pan učitel Klusoň - malíř s duší sportovce
1.  Jak dlouho pracujete na naší škole?

Čtvrtým rokem

2.  Jak se vám tady líbí?

Pokud by byli žáci slušnější, pracovitější a tišší, bylo by to ještě lepší.

3.  Co ve škole učíte? 

Výtvarnou výchovu a dílny.

4.  Líbí se vám chování žáků?

Ne. 

 5.  Co byste na naší škole změnil?

Právě to chování žáků.

 6.  Učil byste raději na prvním pavilonu?

Na druhém pavilonu jsem docela spokojen.

7.  Chtěl byste učit něco jiného?

Výtvarná výchova a dílny mi stačí. 

8.  Vyhovuje vám plat?

Mohlo by to být lepší, ale to vždycky.

9.  Jaké je vaše oblíbené jídlo?

Dobré jídlo.

10.  Máte doma nějaké zvíře?

Ne.

11. Líbí se vám v učitelském kolektivu?

     Ano.

               Děkujeme za rozhovor

Vojtěch Blažek - profesionální novinář deníku MF DNES
1. Jak dlouho už pracujete jako redaktor? Baví vás vaše práce?

V novinách dělám - s malou přestávkou - déle než sedm let. Ve dvaceti 
jsem jako úplný začátečník bez zkušeností nastoupil do Deníků Bohemia, 
kde jsem,  bůhví proč, vyhrál konkurz na místo redaktora. Myslím, že 
jsem se docela rychle novinařině naučil, a proto jsem začal pošilhávat po 
nějakých prestižnějších novinách. Když se na jaře roku 2000 uvolnilo mís-
to reportéra ve středočeské příloze MF DNES, nabídku jsem po krátkém 
rozmýšlení přijal. Musím říci, že nelituji. A to i proto, že mě tahle práce 
baví, to je vlastně odpověď i na druhou otázku. Ono totiž tuhle práci jinak 
dělat nejde. Zatímco třeba prodavačka udělá své a jde domů, novinář je 
novinářem 24 hodin denně. Je to věčný stres z uzávěrek, práce od rána 
do noci i o víkendech, plánování článků, sledování ostatních novin 
a televizí... A pak vám vyjde v novinách nějaký - alespoň podle 
vašeho soudu - pěkný text, lidé si ho přečtou, večer dají noviny 
do sběru a je to všechno pryč. Zároveň má ale tahle práce určité 
kouzlo, pro kterou ji lidé dělají. A taky potkáte spoustu zajímavých 
a třeba i slavných lidí, což také není k zahození. 

1. Jak dlouho už pracujete jako redaktor? Baví vás vaše práce?

V novinách dělám - s malou přestávkou - déle než sedm let. Ve dvaceti 
jsem jako úplný začátečník bez zkušeností nastoupil do Deníků Bohemia, 
kde jsem,  bůhví proč, vyhrál konkurz na místo redaktora. Myslím, že 
jsem se docela rychle novinařině naučil, a proto jsem začal pošilhávat po 
nějakých prestižnějších novinách. Když se na jaře roku 2000 uvolnilo mís-
to reportéra ve středočeské příloze MF DNES, nabídku jsem po krátkém 
rozmýšlení přijal. Musím říci, že nelituji. A to i proto, že mě tahle práce 
baví, to je vlastně odpověď i na druhou otázku. Ono totiž tuhle práci jinak 
dělat nejde. Zatímco třeba prodavačka udělá své a jde domů, novinář je 
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2.  Čím jste si přál být jako malý? Jak se stalo, že jste tím, čím jste?

 No, já jsem vlastně nechtěl být dlouho ničím. Prostě jsem nevěděl, co chci jednou dělat. Ne že bych 
neměl žádné koníčky, ale hraním na kytaru, čtením knížek nebo pinkáním do volejbalového míče se 
většina lidí neuživí. Beru to tak, že shodou náhod jsem našel práci, která mě baví, a jinou dělat zatím 
nechci.

 3.  Psal jste jako student do nějakých školních novin?

 Kdepak, jako student jsem nikdy nikam nepsal, akorát mě učitelé vždycky chválili za moje slohy. Ale 
musím říci, že noviny a časopisy mě asi tak od patnácti hodně zajímaly. Možná to bylo tím, že u nás doma 
jich vždycky bylo hodně. Asi už tehdy jsem podvědomě poznával, jak má takový správný článek vypadat 
– aby byl čtivý, zajímavý a byly v něm všechny informace, které čtenář chce. Ale že bych si někdy po-
myslel, že budu v novinách sám pracovat, to tedy ne. 

 4.  Co byste doporučil žákům, kteří by chtěli pracovat jako vy? 

Aby si to ještě hodně dobře rozmysleli J   Ale vážně!  Aby se hodně učili. Já vím, teď to zní jako takové 
ty „oblíbené“ rodičovsko-učitelské rady. Ale já tím nemyslím jenom to učení ve škole. Mám na mysli čtení, 
sledování zpráv v televizi, cestování, poznávání... Zkrátka zajímat se o věci kolem. Novinář potřebuje mít 
co největší přehled. A pak se učit jazyky. Nevěřili byste, kolik je mezi novináři lidí, kteří se nedomluví tře-
ba anglicky. Ovšem i těch, kteří neumějí pořádně ani česky a píšou příšerné hrubky. Takže nezapomínat 
ani na češtinu. A možná taky nejdřív vystudujte nějakou vysokou školu, i když to nemusí to být zrovna 
žurnalistika. I to rozšiřuje obzory. Navíc pak nebudete muset studovat při práci, jak to složitě dělám já.      

                                                                                                     -kac-

KULTURA

Čechomor
Jste fanoušci skupiny Čechomor? Tak jste si nejspíš nenechali ujít jeden z jejich skvělých koncertů. 

Konal se 7.prosince v divadle v Kutné Hoře. Určitě mi všichni, kdo jejich muziku znáte a máte rádi, dáte 
za pravdu, že to není skupina, u které se dá sedět. Skákat a zpívat  je to, co se má na takových kon-
certech dělat. Ale i přesto, že jsem seděla, zpívat jsem  nemohla (no, popravdě řečeno mohla, ale mé 
sebevědomí není tak velké a já dobře vím, jaký je rozdíl mezi zpěvem a krákáním, taky vedle mě seděla 
moje maminka, která si zpívala, a to úplně stačí), užila jsem si to dosytnosti. Předkapelu jim dělala ně-
jaká skupina z Londýna (název si už bohužel nepamatuji, jenom vím, že měla krásného kytaristu). Hráli 
docela podobnou muziku jako Čechomor, ale anglicky, samozřejmě! Jako host vystoupila Lenka Dusilová. 
I přesto, že ji nesnáším, musím říct, že zpívala dost dobře. Nevypadala moc hezky, teda mně se nelíbila. 
Koncert trval asi dvě hodiny, ale naprosto  mě nadchlo (teda až po zpěvu) osvětlení… Dodalo tu pravou 
atmosféru. Tak jsem přemýšlela, existuje povolání osvětlovačka???

Návštěva kina
22.12. byli žáci šestých až devátých tříd na fi lmovém představení. Byl to 

fi lm Garfi eld. Lístek stál o hodně méně, než kdybychom tam šli sami. Byl to 
takový předvánoční dárek od školy. Film sám o sobě byl fajn, ale od komiksu 
se hodně lišil. Od našich žáků nesklidil moc pochvaly, ale já bych na něj šel 

GARFIELD, všemi milovaný kocour, nemůže mít sladší život. Za-
parkován na pohodlném křesle před televizí pojídá své oblíbené 
lasagne a komanduje svého nebohého pána Johna. Garfi eld je 
pánem vesmíru. Zamilovaný John vezme Garfi elda ke krásné 
veterinářce Lize Wilsonové .Ta konstatuje, že Garfi eldovi vůbec 
nic nechybí, že je to prostě jen spokojená tlustá kočka. John 
od ní tentokrát dostane živé stvoření, které Garfi eld ve svém 
životě rozhodně nepostrádal. „Garfi elde, seznam se s Odie,  je 

22.12. byli žáci šestých až devátých tříd na fi lmovém představení. Byl to 
fi lm Garfi eld. Lístek stál o hodně méně, než kdybychom tam šli sami. Byl to 
takový předvánoční dárek od školy. Film sám o sobě byl fajn, ale od komiksu 
se hodně lišil. Od našich žáků nesklidil moc pochvaly, ale já bych na něj šel 
klidně znova.

GARFIELD, všemi milovaný kocour, nemůže mít sladší život. Za-
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to roztomilá fenka.“ Vtipný kocour zůstane poprvé ve svých devíti životech beze slova. Garfield řeší 
situaci slovy: „VEN, ZPROPADENÝ PSE!“. Vyžene Odie do velkoměsta, kde fenka mizí v ďábelských spá-
rech místní celebrity Happyho Chapmana. Řekli byste, že se Garfield bude radovat. Ale když si do sebe 
zamilovaný kocour uvědomí, co vše způsobil, rozhodne se. Rozloučí se se sladkou zahálkou a vrhne se 
do akce. Vyrazí na neuvěřitelnou misi: zachránit Odie! Toto dobrodružství spojí Johna, Liz a Garfieldovy 
kočičí kamarády Nermala a Arlene. Samozřejmě dá dohromady Garfielda s Odie, která se stane jeho 
nejlepší kamarádkou.

Film se mi moc líbil, šla bych na něj ještě jednou!

-jag-

Divadelní představení Čertův švagr
V pondělí 6. prosince jsme všichni žáci čtvrtého ročníku byli v  divadle na pohádce Čertův švagr. Se-

děla jsem ve třetí řadě, a tak jsem krásně viděla na jeviště. Pohádka byla o dobru, zlu a čertech. Zpívali 
krásné písničky a nakonec jsme s herci i společně tancovali. Kdo na pohádce nebyl, tak ať se dojde po-
dívat.

Janatová 4.A

Bylo překvapivé, když vypouštěli kouř. Nejvíce se mi líbily písničky. Také se mi líbili čerti, ale nejvíce 
ten, který měl červené vlasy a kraťasy s třásněmi. Hezké bylo, když jsme si mohli na jevišti zatancovat. 
Ale nebylo tam moc místa, a tak si ani nějaké děti nestihly zatancovat. Moc jsem se bavila.

Lejnarová 4.B

6.12. jsme byli na divadelním představení Čertův švagr. Bylo to skoro stejné jako pohádka v televizi 
S čerty nejsou žerty. Moc se mi to líbilo. Jen mi bylo líto jedné malé holčičky, která se bála čertů a bre-
čela.

Pavlíček 4.B

Dne 6.prosince 2004 se konalo představení Čertův švagr. Nejlepší byl začátek s čerty a rozmazlenou 
princeznou, ale úplně nejlepší byl Lucifer a zpívání. To udělalo to nejkrásnější představení, jaké jsem 
kdy viděla. Také jsem vystupovala na pódiu. Zajímalo by mě, jak to udělali, když se blesklo, tak on  byl 
oblečený jako princ.

Keltnerová 4.B

Pohádka Čertův švagr se mi líbila už od začátku. Petr a ostatní role byly moc zdařilé. Moc a moc se 
jim to povedlo. Petr utekl z vojny a potkal čerty. Potkali se s generálem a vojáky, čerti je vystrašili tak, 
že se báli a utekli. Petr pomohl čertům, odnesl zlou Dorotu do pekla. Lucifer mu splnil přání a nakonec se 
zamiloval do princezny. Byla to moc hezká pohádka. 

Mikšovská 4.C

Nejdříve tam byli dva čerti, kteří potřebovali nějakého hříšníka. S tím jim pomohl Petr, protože ten o 
jedné hříšnici věděl. Jmenovala se Dorota. Ta se bránila, ale marně. Ke konci se Petr vzal princeznu za 
ženu. Představení bylo plné písniček a také nás pozvali na pódium, abychom si mohli zatancovat. Moc 
se mi to líbilo.

Růžičková 4.C

Dnes jsme byli s celou třídou v divadle na pohádce. Pohádka byla hraná herci. Všichni jsme seděli 
a poslouchali. Zazněly tam krásné písně a líbily se nám kostýmy. Na konci představení nás jedna paní 
vyzvala, jestli si nechceme na pódiu zatančit a zazpívat. Šli jsme skoro všichni, moc se těšíme na další 
takové představení.

Radoměřský 4.B
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Naši malí básníci…
Neznám hezčí jméno,    Neznám hezčí jména,           Neznám hezčí jméno,

než je Davídek,     než je Terinka,        než je Anička,

jako by byl,     jako by na zahrádce,       jako by rostla 

krásný medvídek.     zavoněla konvalinka.       v trávě růžička.

(D. Koubský 2.B)               (T. Slavíčková, 2.B)         (A. Šindelářová, 2.B)

SPORT
Krajské přebory v hale

Krajské přebory se konaly 7.-9.ledna 2005. 7.a 8.ledna závodili dorostenci. Starší a mladší žáci zá-
vodili poslední den závodů. Účast na závodech byla hojná. Někteří závodníci byli v hale poprvé. Poznat 
prostředí pražského Strahova se nepodaří každému. Největší zastoupení měly klasické disciplíny.To zna-
mená sprinty a dlouhé tratě. Běžely se nezvyklé štafety na 4x200m. Myslím si, že každý, kdo získal me-
daili nebo si vytvořil osobní rekord, měl velikou radost a mohl být spokojen. Kolín měl zastoupení i mezi 
těmi, co nechodí na naši školu, ale baví je atletika. Nominovaní musí mít dobré výsledky a pilně docházet 
na tréninky. Jinak se nemůže počítat s žádnými závody, zejména ne na krajské přebory. 

1.místo 

Nevečeřalová Nikol - 300m

2.místo 

Kořínek Tomáš - tyč 

Martínková Radka - 60 m př.

Kašpar Josef - koule

Petžela Miroslav - výška

Kmoníček Filip - výška, 150m 

Junek Martin - 800 m 

Moravcová Veronika - koule 

Nevečeřalová Nikol, Petžela Miroslav, 

Dálecký Matyáš, Dvořák Tomáš - 4 x 200 m

3.místo 

Dvořák Tomáš - 60 m 

Vokálová Anita -výška 

Martínková Radka - výška 

Kasal Lukáš - výška 

Kasal Lukáš,Kořínek Tomáš, Junek Martin,        
    Král Miroslav - 4 x 200 m

Skok do nového roku
7. ledna  měla všechna oddělení školní družiny akci SKOK DO NOVÉHO ROKU 2005. Byl to skok do 

výšky. Ze začátku jsme začínali na 50 cm. Bylo to moc hezké, skákali jsme přes tyč na žíněnku. Vyhrála 
to Nikol Lumendová z oddílu Motýlků        (3. třída). Bylo tam 75 účastníků. Nikola vyhrála na 95 cm. 
Zkoušela skočit i 100cm, ale to už nepřeskočila. Bylo tam celkem pět oddělení: Berušky, Čtyřlístek, Mo-
týlci, Sluníčka a Koťata.

Hana Kiššová – Motýlci

Skok do nového školního roku 2005 se odehrál v tělocvičně dne 7. 1. v  půl druhé odpoledne.  Vyhrála 
Nikol Lumendová ze 3. třídy z oddělení Motýlků. Skočila 95 cm. Každý účastník si domů odnesl diplom a 
bonbon. Výherkyně i nějakou tu sladkost.

Iveta Pacáková – Motýlci
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VÁNOČNÍ  LAŤKA
 Vánoční laťka se konala dne  21.12. 2004 v tělocvičně naší školy. Z každé 

třídy se mohli  zapsat 3 soutěžící, ze sportovních tříd  o 2 soutěžící víc. Větší za-
stoupení měli kluci. Holky byly buď líné, nebo na to zapomněly. Soutěžit mohly 
děti  ze 4. – 9. tříd. Každý ročník soutěžil zvlášť.

8. a 9.třídy skákaly od 8 hodin, 7. a 6.třídy skákaly od 9,30hodin, 4. a 5.třídy 
od 11 hodin. Vítěz z 9. tříd Ondřej Šíma vytvořil nový rekord naší tělocvičny 
170 cm. Ale jeho osobní rekord to nebyl. Na ty, co se umístili do 3.místa, čekaly 
pěkné ceny. Proto vás všechny zvu na Velikonoční laťku.  

Vítězové : 

   4. třídy : Radovesnický  Daniel 

                 Janatová Kristýna 

   5. třídy : Nemčok Kryštof 

                 Czajaková Kristýna  

   6. třídy : Hladík Richard 

                 Rovenská Tereza                                      - jam 
- 

ROMÁN NA POKRAČOVÁNÍ
Láskou praštěná

   Jsem obyčejná patnáctiletá holka z města, kterou čeká poslední půlrok na základce. Jmenuji se Klára 
a mám nejlepší kamarádku Simonu, je stejně stará jako já, ale nechodí na naši školu. 

   Seznámila jsem se s ní teprve před rokem, ale už jsme spolu zažily různé věci. Třeba na naší chatě. 
Tam jsme byly v létě i v zimě a vždycky jsme se perfektně vyřádily. Každý ví, že jsme správná dvojka, 
i když jsme tak rozdílné. Já mám nakrátko sestříhané černé vlasy, mírnou povahu a vůdčí osobnost. 
Simona je můj protiklad, může se chlubit blonďatou hřívou téměř do pasu, je strašně ztřeštěná. Obě se 
budeme hlásit na gymnázium, konečně by se nám povedlo sedět v jedné lavici, bylo by to skvělé….

„Ahóój“, křičí na mě Simona přes celou ulici. „No, nazdar,“ odpovím jí s trochou ironie v hlasu, ale 
nedám na sobě znát mé strašné zklamání! Hned se mě vyptávala, co se stalo, no ano, má mě přečtenou 
dokonale…“Asi ty hory nevyjdou, přihlásilo se málo lidí,“ odpovím a zároveň na ni přenesu pochmurnou 
náladu.

Abych vám upřesnila naše plány na jarní prázdniny. Chystáme se omrknout sjezdovky. Přihlásily jsme 
se na týdenní kurz na snowboardech pro začátečníky ve Špindlerově Mlýně. Dohodla nám to moje mam-
ka, protože to nabízeli u ní v práci, ale kdo by se chtěl v jejich letech učit, že? Neumíte si představit, kolik 
sil nás stálo přemlouvání a usilovného snažení, aby Simčina mamka dovolila.

Od té doby uplynulo pár týdnů a teď nám to tohle pokazí. „Musíme sehnat další zájemce.“  „A kde asi?“ 
odpovím jí ne příliš optimisticky. Ale přesto jsme se nehodlaly vzdát. Ptaly jsme se každá ve své škole i 
našich společných přátel, ale každý měl už svůj plán, a tak  jsme pomalu přestávaly doufat. Až najed-
nou mě napadla spásná myšlenka. „Už nám zbývá jen jediná možnost,“ řekla jsem s veselým úsměvem 
na rtech. Simona hned pochopila, na co narážím. Po půl hodině přemlouvání a hlasitých nářků řekla to 
magické slovo: „ANO“.

Pokračování příště….

-zuz-

7. třídy :    Kmoníček Filip  

                 Kubicová Darina 

   8. třídy : Kořínek Tomáš 

                 Koubská Kateřina

   9. třídy : Ondřej Šíma 

            Dívky zastoupení neměly



Sporťák - zprávy ze 7.ZŠ Kolín

10

2. číslo / 2004-2005

11

Test:Český jazyk
1)Antonyma (slova s opačným významem) 
jsou:

   a)chytrý-moudrý

   b)ovce-beran

   c)vysoký-nízký

   d)vysoký-hluboký

2)Podstatné jméno hromadné je:

   a)písek

   b)vojsko

   c)vidle

   d)knihovna

3)Která věta se skládá jen ze skladební 
dvojice?

   a)Nic si nepřeje.

   b)Marek by se smál.

   c)Byl doma.

   d)Pěkně hraje.

4)Synonyma (slova souznačná) nejsou:

   a)chlapec-kluk

   b)dívka-děvče

   c)klobouk-čepice

   d)běžet-utíkat

5)Antonyma (slova protikladná) nejsou:

   a)hořký-sladký

   b)slepice-kohout

   c)pravý-levý

   d)pravý-falešný

6)Slovo citově zabarvené není:

   a)maminka

   b)mamka

   c)máma

   d)matka

7)Slovo lichotné je:

   a)pes

   b)psisko

   c)pejsek

   d)hafan

8)Slovo stařec je utvořeno ze základového 
slova:

   a)stařík

   b)starý

   c)stárnout

   d)zestárlý

9)Které slovo se vyslovuje tak, jak se píše?

   a) srdce

   b) pohádka

c) dcera

d)hospodářství                                               -zuz-Test:Pohádky
1)Jak se jmenovala princezna z pohádky Prin-
cezna se zlatou hvězdou?

   a)Milada

   b)Zlata

   c)Miluška

   d)Lada

2)Jak se jmenoval Martin…z pohádky Hrátky 
s čertem?

   a)Kabát

   b)Košile

   c)Trenky

   d)Tričko

3)Kolik oříšků dostala od svého tatínka Po-
pelka?

   a)šest

   b)tři

   c)osmnáct

   d)devět

4)Co chtěla Pyšná princezna uvázat?

   a)střevíček

   b)mašli ve vlasech

   c)tkaničku u tenisek

   d)věneček
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5)Jak se jmenovala zlá sestra Nastěnky?

   a)Marfuša

   b)Miluša

   c)Libuša

   d)Uša

6)Koho si vzala Nastěnka?

   a)Ivana

   b)Johana

   c)Jana

   d)Kristiána

7)Jak se jmenoval bratříček Mařenky z po-
hádky O perníkové chaloupce?

   a)Petříček

   b)Jeníček

   c)Pepíček

   d)Lukášek

8)Jak končí všechny pohádky?

   a)špatně pro dobré postavy

   b)dobře

   c)dobře jen pro zlé postavy

   d)špatně pro všechny

9)Kdo odvezl Budulínka na ocásku?

   a)medvěd

   b)liška

   c)veverka

   d)včelka

-kac-

Vítězem minulého testu se stal Jan Balon ze 7.C. Blahopřejeme.

ZÁBAVA
Vtipy

Potká starší paní na ulici plačícího chlapečka: „Co se ti stalo?“ ptá se ho. 
„Já jsem se ztratííííl.“ „No to nic,“ chlácholí ho. „A svoji adresu 
znáš?“ „Znám. Franta zavináč volný tečka cezet.“

Přijde pacient k doktorovi: „Jaké je Vaše jméno?“ „Ppppetr Popopokorný.“ „Takže máte problémy s 
řečí?“ „Ne. Můj otec je měl a matrikář byl idiot.“

Psychiatr vyšetřuje pacienta a ptá se ho: „Co by se stalo, kdybych vám uřízl jedno ucho?“ „Neslyšel 
bych.“  Psychiatr si vše pečlivě zapíše a pokračuje: „A co by se stalo, kdybych vám uřízl druhé ucho?“ 
„Neviděl bych.“ „Jak to?“ podiví se psychiatr. „Spadly by mi brejle.“

Mravenec se ožení se slonicí. Mají svatební noc a když se ráno mravenec probudí, slonice je mrtvá.
Mravenec si povzdychne: „Sakra, jednou jsem si fakt užil a teď abych celý život kopal hrob.“

Potkala žirafa myšku a říká:
„Ty ani nevíš, jaké to je dobré mít takový dlouhý krk.“
„Hmmm,“ myška na to.
„Díky svému krku dosáhnu na ty nejvyšší a nejchutnější lístečky na stromě.“
„Hmmm.“
„A když  je polykám, to tak krásně dlouho trvá, než to projde celým mým krkem.“
„Hmmm.“
„A když se pak napiji pramenité vody, ona tak krásně dlouho a dlouho sklouzává do žaludku a celou 
mne ochlazuje.“
„Hmmm,“ rozpovídá se myška, „a...už jsi někdy zvracela?“
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Vrána letí: „Krá, krá,“ narazí do stromu a rozplácne se na zemi. Chvíli jen tak leží a pak: „Pípípí, húúúúú.“ Sakra, jak 
to bylo???

V lese byla svolána schůze drobného zvířectva v době, kdy velmi pršelo. Tak se scházejí všichni: chrobák, hovnivál, 
beruška ... atd. Debatují a debatují a až je schůze u konce, dorazí stonožka a ptá se: “Který blbec dal na dveře napsat 
nápis PŘED VSTUPEM SI PROSÍM OČISTĚTE NOHY!?!?“

Ptá se mladý velbloud maminky:  „Mami, proč máme tak veliký řasy?“ „No, to když jdeme po poušti a fouká vítr, tak 
aby nám nenafoukal písek do očí.“ „A mami, proč máme tak veliká a těžká kopyta, mě bolí nožičky.“ „No, to když jdeme 
po poušti, tak abychom se nebořili do písku a aby nás nepálil.“ „A mami, proč musím nosit ten velký hrb?“ „No, to když 
jdeme po poušti a nikde není voda, tak si z něho bereme tekutiny, abychom nepošli žízní.“ „To je dobře zařízený.  A proč 
jsme v zoo?“

Šílený vědec zkoumá blechu. Utrhne jí nožičku a říká: „Blecho, skoč!“ Blecha skočí. Pokaždé jí utrhne jednu nožič-
ku, až jí utrhne tu poslední a říká: „Blecho hop!“ Blecha nic. „HMMMM, to je něco, blecha po utržení poslední nožičky 
přestává slyšet...!“

Jde pes pouští a říká: „Sakra, jestli do minuty nenajdu patník, tak se počůrám!“

Jde kráva po louce a potká zajíce, jak kouří.. Koukne se na něj a řekne: „Tak malej a už kouří!“  Zajíc típne cígo a 
řekne: „Tak velká a bez podprsenky!“

Nový školní web - www.7zskolin.cz

1.1. 2005 začal Nový rok. V tento den byla spuštěna i nová verze našich školních webových stránek. 
Ti z vás, kteří ještě neví, na jaké adrese ji naleznete, tak  do políčka „adresa“ v internetovém prohlížeči 
napište www.7zskolin.cz  a můžete začít prohlížet jejich obsah. A co nového tam naleznete?

Kromě nové grafické úpravy a kompletně přepracovaného kodu(použit programovací jazyk PHP), je 
nejdůležitější změnou použití tzv. redakčního systému. To umožnnuje vybraným správcům přidávat a 
upravovat články, fotografie, výsledky a to tzv. on-line, tedy v reálném čase. Proto sledujte aktuality ze 
školy, možná se tam dočtete právě o vás. Na internetové stránky se rovněž dostanou nejlepší příspěv-
ky ze školního časopisu. Nově se objevil i kalendář akcí, kde je jejich přehledný soupis. V budoucnu se 
rovněž plánuje přidání anket, názorů a diskuzí. Objeví se i aktuální rozvrh všech tříd. Možná se objeví 
i jídelní lístek. Další možnosti záleží i na vás. Pokud máte nějaké nápady, nebo chuť spolupracovat na 
přidávání článků, aktualit a fotografií, napište na e-mailovou adresu fsadek@7zskolin.cz.


