
Sporták
www.7zskolin.cz 5 korun

1/2007-2008školní časopis 7. ZŠ Kolín

6 medailí z Evropských atleti ckých her dě   
V úterý 18.září 2007 ve večerních hodinách byly na brněnském stadionu Pod Palackým vrchem zahájeny ministrem zdra-

votnictvím MUDr. Tomášem Julínkem Evropské atleti cké hry dětí . 

Dvoudenního sportovního maratónu se zúčastnilo 870 dětí  ze 13 států Evropy ve věku od 10 do 15 let. V jednotlivých 

věkových kategoriích bojovali chlapci a děvčata nejen o vítězství v jednotlivých disciplínách, ale snažili se i o co nejlepší 

reprezentaci svoji země, to vše v rámci fair play .Rovněž mimo stadion panovala pohodová a kamarádská atmosféra.

Atleti  ze „Sedmičky“ byli při tom a reprezentovali školu, oddíl i město Kolín na výbornou.Přivezli 6. medailí a 14 osob-

ních rekordů. Nejúspěšnějším členem výpravy se stal Matěj Šustr(1993), který získal hned tří medaile – dvě stříbrné za 

běh 60m a 300m a jednu bronzovou za skok daleký. Na kov nejcenější dosáhl Matyáš Dalecký (1994),který výkonem 165 

cm zlepšil své maximu o 3 cm. Zbývající dvě stříbrné medaile přidaly výškařka Radka Martí nková( 1993), která skočila 

156 cm a Pavla Dvořáková( 1994), která zaběhla 800 m v čase 2:28,69. Do fi nálových bojů dále postoupili David Seifert 

(1995) Petra Sotonová(1994), Filip Štaňko(1992) a Honza Kučera ( 1993) , Karel Wiedermann ( 1995) a Terka Nedbalová 

(1992). Podrobné výskedky naleznete na poslední dvoustraně tohoto vydání.
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NAŠE ŠKOLA
Adaptační kurz šestých ročníků

Ve dnech 3.-7.září se většina žáků 6. tříd 7.ZŠ Masarykova vydala  se svými novými třídními učitelkami do Zbrasla-
vic  na adaptační kurz. „Každý den jsme hráli hezké hry s kamarády. Malovali jsme společně strom nadějí a obav,  loď 
třídy, kde má každý své místo a funkci. Vymysleli jsme třídní pokřik a vlajku. Naučili jsme se spolupracovat a pomáhat 
si, držet při sobě, stanovili jsme si pravidla třídy. Postupně jsme překonali obavy z druhého stupně. Hodně nás bavily i 
hry v přírodě, které byly velmi dobrodružné. Ve zbytku volného času jsme hráli fotbal a tvořili třídní časopis, který jsme 
si pověsili do třídy. Celý kurz vedly naše kamarádky, lektorky ze společnosti  Semiramis. Byly moc hodné a byla s nimi 
sranda. Na kurzu jsme poznali nové spolužáky a naše paní učitelky. Moc se nám tam líbilo, rádi bychom se takového 
kurzu znovu zúčastnili.“

Žáci 6.tříd 7.ZŠ

Atleti cké soustředění sportovních tříd v Čáslavi

První školní den jsme se sešli u autobusu, naložili všechny potřebné 

věci od batohů po překážky a vyjeli směr Čáslav. Osádky pokojů byly 

dohodnuty v autobuse,  a tak ubytování v DM Střední zemědělské školy

v Čáslavi proběhlo rychle. Ani jsme moc nevybalovali a už jsme se přesunovali na 

atleťák, který byl vzdálen necelou čtvrthodinku. Vytvořené tréninkové skup

pusti ly do práce a každý ukázal, kolik sil mu zbylo po prázdninách. Teprve po 

jsme vybalili věci a zkontrolovali, jak bydlí spolužáci a spolužačky. Odpolední

byl poznamenám zhoršeným počasím a rychlostní trojboj nebyl procházkou

pravidlech  soustředění, které však nebyli schopni všichni dodržovat, a tak se naše velení moc nevyspalo. Pravidla 

pak byla poupravena ku prospěchu všech. 

Úterní ráno signalizovalo, že ani dnes počasí nebude ideální. Dopolední trénink zaměřený na překážky a hody byl 

střídavě přerušován dešťovými přeháňkami a po cestě domů nás napadly kroupy. Odpoledne nás čekal orientační 

závod „naštěstí “ tříčlenných hlídek, a tak se na trase nikdo neztrati l. Potom jsme fandili svým spolužákům, kteří se 

zúčastnili Velké ceny města Čáslavi a to ve dvou případech velmi úspěšně. Petra Sotonová obsadila druhé místo v běhu 

na 150 m a Matěj Šustr třetí  příčku v osmistovce. 

A je tu středa. Dopoledne jsme trénovali  na pěti  stanoviští ch  - dálka, koule, překážky, výška, oštěp – za chladného 

počasí.  Odpoledne jsme navští vili čáslavské náměstí , a pak jsme měli možnost volby – atleti k - míčové hry nebo fotba-

lový zápas mezi Libercem a Čáslaví… . Přestože jsme několikrát zmokli, trénink jsme nevzdali.

Čtvrtek byl ve znamení „prší, prší jen se leje, na atleťák nepůjdeme“. Jenže naše velení nelenilo a zajisti lo místní 

malou tělocvičnu. Kruhový trénink nám dal zabrat a navíc jsme si otestovali sílu našich paží. Kluci shybovali a holky 

nacvičovaly výdrž ve visu. Nejvíc shybů udělal Matěj Šustr,  kterému konkurovala  Barča Skalníková, která jich vytáhla 

jen tak cvičně  jedenáct – no prostě: gymnastka. Odpoledne pršet nepřestalo, a tak jsme se rozdělili na dvě skupiny. 

Hrátky na schodech a turnaje  v přehazované a odbíjené vyplňovaly odpolední  program. Večer jsme unaveni padli do 

peří a kupodivu byl brzy klid.

 V pátek nás probudil opět déšť, a tak nám nezbylo, než se zabalit a vráti t se domů. 

9.A
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Parlament

 Dne 27. 9. 2007 se uskutečnil první parlament v tomto školním roce. Bylo nás tam plno, i když jsme očeká-
vali malou sešlost. Přišla se podívat i paní učitelka Šancová. První krok byl, že jsme se zapsali do skupin, které určil p. 
uč. Schön, a které chceme vykonávat. Pvní oblast  byla ,,esteti cká“ s oblastí  ,,zpravodajství“, kde se budeme zabývat 
prostředím školy, nástěnkou a články. Jejímy členy jsou Rampír ze 4.B, Radoměřský a Kubica ze 7.B, Hanousek ze 7.C, 
Knytlová z 9.C a já z 9.D. Druhá skupina je ,,schůzková“, která bude zajišťovat účast ostatních na parlamentu. Zajišťovat 
to budou: Czakoj a Markytán ze 4.C, Zámečník z 5.A, Svoboda a Jarolím ze 6.C a Markytán z 8.B. Poslední oblast je ,,orga-
nizační“, která se postará o akce pro ostatní. Postarají se o to: Smolík ze 4.A, Černý ze 4.B, Tománková ze 4.C, Benešová 
a Brunclík z 5.A, Zach a Volný z 6.B, Bára ze 7.A a Janatová z 9.C. V těchto skupinách budeme zajišťovat mnoho akcí, 
zajímavostí , zpráv, zábavy a hlavně se postaráme o to, aby byli všichni spokojeni.

                                                                                                                                                                                        -jel-

Beseda s Radimem Uzlem

Dne 3.10.07 byly osmé a deváté třídy na přednášce známého sexuologa Radima Uz-
a 9.D přišla pozdě, a proto nesti hla začátek, ale i tak jsme si všichni  přednášku užívali. Pan 
m vyprávěl příběh o dívce, která si zaváděla pastelku do pochvy. Dále jsme se dozvěděli o 
ě afrických žen, které začínají menstruovat v 18-ti  letech, kojí 3-4 roky a menstruace jim končí 
v 35-ti  letech. Nakonec nám pan Uzel vyprávěl o dívce, která byla nejdříve znásilněna svými 

mladšími kamarády, a pak po nich sex vyžadovala sama od sebe. Bylo jí přitom 15 let a za 
znásilnění byla obviněna ona. Z přednášky jsme si odnesli mnoho poznatků  a v budoucnu 
bychom si ji rádi zopakovali.

Změny na naší škole

Jak jste si určitě všimli, naše škola prodělala během prázdnin mnohé změny. Na prvním pavilónu je nově vymalová-
no, v tělocvičně jsou opravená světla, v některých třídách nově zavedený počítačový systém a ve dvou třídách dokonce 
nový nábytek, ale hlavně: mezi prvním a druhým pavilónem stojí úplně nový altán. Pana ředitele jsme se zeptali, k če-
mu bude sloužit: „ Altán má hned několik využití . Může sloužit jako venkovní učebna, děti  se tam mohou během poled-
ní pauzy schovat před deštěm a v létě naopak před sluncem.“ A jaké další úpravy nás čekají v nejbližší době? „ Určitě 
chceme dodělat chodník mezi pavilóny, který je již z části  opravený a ke sportovnímu hřišti  přibudou nové lavičky.“ A co 
byste změnili vy? Ptali jsme se našich studentů: 

Co se vám líbí na naší škole?

   9.D-„Líbí se nám ten nový altán. Pak nová výzdoba školy a nakonec noví učitelé☺.“

   7.C- „Líbí se nám nový altán.“

   6.A- „Máme rádi pana učitele Hájka☺.“

   8.B- „Líbí se nám nástěnky a máme rádi pana učitele Hájka☺.“ 

Co byste chtěli změnit na naší škole?

   9.D- „Chtěli bychom, aby byly na WC zámky, toaletní papír a mýdlo☺.“

   7.C- „Šatny!! Rozhodně šatny bychom změnili.“ 

   6.A- „Chtěli bychom spravedlivé rozdělení na fotbálku, lepší vybavení na školním hřišti a lepší vybavení 
ve třídách. Jsme snad poslední třída, která nemá nové lavice!“
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   8.B- „Nelíbí se nám tabule.“

Odpovídá Tomáš Kecl ze 7.B

Co se ti  líbí na naší škole?

    „Líbí se mi, že je naše škola sportovní☺...Sice do sportovky nechodím, ale líbí se mi to. A taky se mi 
líbí učitelky a učitelé☺“

 Co se ti  na škole nelíbí?

       „Nelíbí se mi šatny. Je tam málo místa.“

 Co bys chtěl na škole změnit?

       „Chtěl bych nové lavice a taky plastová okna☺, ale to asi nepůjde.“

   Odpovídá Lukáš Novák z 8.B
Co se ti  líbí na naší škole?neee..mami je uz dom

       „Asi nic, ale je dobrý ten altán☺.

Co se ti  na naší škole nelíbí?

      „Přístup některých učitelů.“

Co bys změnil na škole?

       „Tak ten přístup těch učitelů, a pak jídelnu. Jídla by mohla být lepší☺.“

–nih-, –lub-, –def-, –bns-,–klc-, –zuv-, - kaf-, – kan-

Jak na učitele???
Jak se chovat, když vás učitel upozorní, že bude zkoušet a vy jste se nenaučili? Co když 

řekne vaše jméno? HLAVNĚ KLID!!!

Situace1: Když přijde učitel do třídy, nesnažte se co nejvíce naučit. Chovejte se normálně, jako by bylo vše v pořádku. 
Pozor, aby to zase nevypadalo, že jste si hodinu přišli pouze odsedět. Žák, který se před hodinou přehnaně učí, vypadá, 
jako by nic neuměl.

Situace 2: Učitel vyslovil vaše jméno. Je-li váš učitel chlap a vy jste dívka, pomůže vám decentní sukně a hlubší 
výstřih (ne zase moc hluboký). Pokud jste chlapec a zkouší vás učitelka, sukně asi nepomůžou?. Pomůže vám šarmant-
nost, milost, gentlemanství, oční kontakt, občasné pousmání. Pokud jste vy i učitel stejného pohlaví, snažte být milí, 
hovořit kulti vovaně…Ve všech případech  mluvte celými větami, nemluvte útržkovitě. Myslete na to, co chcete říct, 
hlavně ať to má hlavu a patu. Mluvte spisovně, neztrácejte hlavu, nebrečte… již řečenou informaci můžete říct v jinak 
formulované větě.

Situace 3: Učitel se vás zeptá, jak byste se ohodnoti li. Věřte si - nepodceňujte se a ani se nenadceňujte! Známku 
řekněte podle sebe.

Situace 4: Z bojiště odcházejte vždy se vztyčenou hlavou a úsměvem.

Rada nakonec: Celý návod se skrývá v našem chování. Na učitele více zapůsobí žák, který k tabuli přijde sebejistě se 
vztyčenou hlavou, než ten, kdo se k tabuli připlazí a už při cestě hlásí, že to neumí….  

-lis-,-jis-
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Rozhovor s paní učitelkou Skalickou

Jak se jmenujete celým jménem?

Jmenuji se Naděžda Skalická, ale doma mi říkají 
Naďa.

Kdy jste se narodila?A jaké jste znamení?

Jsem ve znamení váhy. A rok narození ? snad uvádět 
nebudu. Ne,že by mi bylo tolik, ale…raději ne!? 

Jaké jsou vaše záliby?

Ráda hraji na housle, také mě baví jízda na kolečko-
vých bruslích, kole a popř. plavání.

Jaký je váš oblíbený fi lm a  pohádka?

Moje oblíbená pohádka jsou „Tři oříšky pro Popel-
ku“.  Filmy se mi líbí ty, které původně napsal Ota Pavel, 
a pak byly zfi lmovány, ráda mám jeho knihu Zlatí  úhoři.

Co jste dělala o prázdninách?

Byla jsem na Slovensku-Roháč a pak různě u vody.

Chtěla jste být vždy učitelkou?

Původně jsem chtěla být učitelkou v mateřské školce, ale postupem času mě začaly bavit jazyky-český jazyk, ale i 
rušti na, tak jsem se rozhodla jít na základní školu.

Z jaké školy jste k nám přestoupila? A proč?

Učila jsem na základní škole v Čelákovicích, ale měla jsem pracovní poměr jen na dobu určitou…

Líbí se vám na naší škole? A chtěla byste něco změnit? Co?

Zatí m se mi tu líbí, jediné co bych chtěla změnit je, že si myslím, že spousta dětí  má špatný slovník – užívají běžně 
vulgární slova a zaráží mě, že i děvčata!

Co očekáváte od této školy?

?…Chtěla bych tu zakořenit….

Jaké předměty jste učila a jaké učíte nyní?

Na škole Čelákovicích jsem učila především na prvním stupni český jazyk, zeměpis a rušti nu.

A na této škole učím také český jazyk a prakti cké činnosti -vaření.

Jak dlouho učíte?

?…moment, já to spočítám …. Bude to asi 8-9 let a ještě jsem byla na mateřské dovolené.

Zažila jste už někdy nějaký problém se žákem?

Myslím, že ne! Úraz to ano, ale ne nějaký vážný. S vyloženě velkým problémem jsem se dosud nesetkala.
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Přespolní běh – okrskové kolo
   V úterý 18. 9 .2007 se vybrané děti  pátých, ale i ti  nejšikovnější čtvrtých tříd zúčastnily přespolního běhu.Těšilo 

nás, že svítí  krásně sluníčko.To byl příslib nádherného dne…Všechno začalo hladce-až na zapomenuté kraťasy a další 
drobnosti , pro které jsme se vraceli ?.

   Když jsme došli do areálu Borky, kde se závod konal, počasí se na nás přestalo usmívat. Doufali jsme, že „to“ ale 
vydrží alespoň dopoledne - bohužel…

   Závod mladších účastníků proběhl ještě vcelku v suchu, ale co pak následovalo, to jsme fakt  nečekali… . Spusti l se 
takový liják, že jsme byli ve chvíli všichni promočení.

   Po krátké pauze se rozhodlo, že se rychle závod doběhne, aby se všichni mohli pak ve školách převléknout.

   Naše děti  se i za takto těžkých podmínek umísti ly na velmi krásných místech a doufáme, že se nám podaří postou-
pit do okresního kola.

   Všem moc děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

                                                                                     Hana Pospíšilová

 A teď reakce dětí :

• Moc se mi to líbilo, i když pršelo a bylo ošklivo. Byl to pěkný zážitek v dešti .

• Na začátku jsem byl nervózní a uprostřed závodu jsem se s jedním klukem pořád předháněl, ale vyhrál jsem nad 
ním. Celkově jsem byl třetí .

• Moc se mi to líbilo, umísti la jsem se jako  pátá. Také jsme zmokli a byli jsme úplně mokří.

• Přespolní běh se mi líbil, ale zmokli jsme jako slepice?. Byla jsem 24. a byla jsem ráda, že jsem nebyla poslední. 
Předběhla jsem i naši bývalou spolužačku!

• Moc se mi běh líbil. Nelíbilo se mi, jak mě někdo strčil a já jsem spadnul. Kvůli tomu jsem byl na 27. místě!

• Běh byl super! Hrůza byla, že byl strašný slejvák. Měla jsem radost, protože jsem byla šestá ze 32 silných běž-
ců.

• Běh se mi moc líbil, ale kdyby nepršelo, bylo by to mnohem lepší.

• Byly tři trasy – žlutá, oranžová a modrá, my jsme běželi žlutou. Byl jsem 22. . Škoda, mohl jsem být lepší?!!!

Regionální kolo  Kinderiády v Čáslavi

Žáci 2.-5. ročníku se 25. září zúčastnili 10. ročníku atleti cké Kinderiády. V silné konkurenci 35 škol obsadili krásné 6. 
místo. V jednotlivcích se jim také dařilo: 

1. místo – Wurmová Vanessa / skok daleký /

2. místo – Pecinová Barbora / skok z místa /, Dolejší Aneta  / běh 60 m / 

Děti  si přivezly mnoho hezkých cen a již se těší na další ročník.

Školu reprezentovali ti to žáci : Pecinová Barbora , Platzer Marti n, Dolejší Aneta, Kopáček Václav , Neradová Monika, 
Nečas Lukáš, Wurmová Vanessa, Bečka Lukáš

Všem žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší  školy!
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Závod na in-line bruslích

Dne 25.září se na cyklostezce u Labe konala soutěž na kolečkových bruslích. Já, Tereza Křemenová, jsem byla na 1. 
místě a Karolína Beckertová dojela na 2.místě. Dostaly jsme hezké dárky a medaile a postoupily do krajského kola, které 
se  konalo 4. října v Benátkách nad Jizerou. 

       Tereza Křemenová

Příjemně strávené dopoledne na dopravním hřišti 
Tomáš Hermann

Dne 10. září jsme šli na dopravní hřiště.  Tam jsme zamířili hned do učebny, kde 
jsme si zopakovali dopravní značky. Naštěstí  jsme tam byli jenom chvilku, a pak jsme 
jezdili na kolech. Nejdřív jsme - my kluci - vyvezli ze sklepa kola a na nich jsme pak 
jezdili kolem 45 minut.  Ke konci jsme mohli  na chvilinku na šlapací čtyřkolky. 

Tento den se mi líbil a bylo dobře, že nás nenechali dělat testy. Také se mi poda-
řilo stát na kole 50 sekund u stopky.

Štěpánka Belzová

Jako první jsme šli do učebny, povídali jsme si o značkách a o dopravním provozu. 
Vzali jsme si helmy a šli jezdit. Moje kamarádka jezdila se mnou. Pan Brzák si nás zavolal, abychom přišli k němu a při-
pomněl nám, jak se má správně jezdit. Hodina uběhla jako voda a už jsme šli zase z dopravního hřiště do školy.

Martin Zámečník

  Přišli jsme na dopravní hřiště a šli hned do učebny.Tam nám pan Brzák 
něco řekl k dopravě a potom jsme si šli vybrat kola. Když jsme si vybrali, ještě 
chvíli jsme čekali, a potom jsme mohli vyjet. Jezdili jsme, a když někdo nedo-
držel předpisy, pan Brzák na něj křikl. Jednou jsem zabrzdil tak, že kamarád 
za mnou to nesti hl ubrzdit a slabě do mě naboural a řekl mi : „Co děláš?“ Pak 
jsme jeli dál. Když jsem byl u „kruháku“, tak jsem najel před jezdce, co byl 
přede mnou, ale to se nesmí, kdo je na „kruháku“, má přednost. Jel jsem dál 
a viděl jsem Dana Krejcara, který dělal chodce. Pozdravil jsem ho a jel dál. Na 
konec našeho pobytu na dopravním hřišti  jsme mohli na motokáry. Velké už 
byly pryč, takže se na nás dostaly pouze ty malé.  

Pavel Podhajský

Dnes 10.9. jsme byli na dopravním hřišti . Tam jsme jezdili na kole. Jezdili jsme podle pravidel a ti , kteří neposlechli, 
dělali dřepy. Já jsem je dělal  jednou. Pak jsem už jezdil slušně. Jezdilo se mi dobře, prostě to bylo GOOD. Na závěr jsme 
se projeli na autí čkách. Vráti li jsme se do školy a zase se učili.

Anička Smrčková

Na dopravním hřišti  se mi líbilo.Vadilo mi, jak někteří kluci jezdili na červenou a nedodržovali dopravní značky. Kdy-
by lidé na vozovce také jezdili na červenou a nedodržovali značky, každou chvíli by byla nehoda a dostávali by pokuty. 
Bavilo mě jezdit po kruhovém objezdu a přes koleje. Také mě bavilo objíždět překážku a jezdit s holkami. Jezdila jsem 
jenom na kole, ale chtěla jsem jet i na motokáře. Protože se mi tam hodně líbilo, chtěla bych jít znovu a jet znovu na 
motokáře. Dopravní hřiště je dobré na procvičování značek a pohybování se na vozovce.

Lucie Sotonová

Ahoj, dnes 10.9. jsme byli na dopravním hřišti . Bylo to tam skvělé. Já jsem nemohla najít tu správnou helmu s koleč-
kem�, tak jsem si vzala bez kolečka a tu helmu jsem měla  nakřivo. Neměla jsem na vybranou. Jezdila jsem na „kruháku“, 
u semaforu, všude možně. A taky hlavně byla u paní učitelky legrace – když jsem jela na stopku, vjela jsem doprostřed 
a paní učitelka se se mnou smála. A nakonec jsem si mohla vzít koloběžku a i na ní se mi jezdilo dobře.



Sporťák - zprávy ze 7.ZŠ Kolín

8

Lenka Lejnarová

Dne 10.9. jsme vyrazili na dopravní hřiště. Sešli jsme se u ořechu, kde byla krásná napjatá atmosféra. První jsem 
si myslela, že na motokárách budou moct jezdit jen ti , kteří mají řidičský průkaz. Ale hned, jak jsme vyrazili, jsem byla 
šťastná, protože nám na cestu zpívali ptáci, a pak jsem si řekla sama pro sebe, že na tento pocit nikdy nezapomenu. 
Když jsme došli na dopravní hřiště, šli jsme nejdřív do učebny, bála jsem se, že nás bude čekat test. Naštěstí  nečekal, 
oddychla jsem si. Pan Brzák byl na nás moc hodný, tentokrát nás jen upozornil, na co si máme dávat na silnici pozor. Pak 
jsme šli hned na kola. Všichni jezdili na kolech - kromě Dana, kterého mi bylo moc líto, protože tam chvíli seděl, chvíli 
chodil. Nejradši bych, kdybych měla motokáru, ho nabrala a jeli bychom. A když jsem projížděla ke STOPce, překvapilo 
mě, že tam stála paní učitelka  a dělala, že je dům, a pak to přišlo. Věděla jsem, že něco takového přijde, narazila jsem 
do dopravní značky. Chvilku mi trvalo, než jsem se vzpamatovala, ale pak jsem nasedla a jela ke „kruháku“. Když jsem 
ho uviděla, chtělo se mi brečet, ale zvládla jsem to.

Nikola Czakojová, Adéla Vokálová

Na dopravním hřišti  se učíme dopravní předpisy. Učíme se poznávat různé značky, abychom mohli jezdit po dopravní 
komunikaci. Jezdíme tam podle dopravních předpisů.

Semafory

Semafor je veliký sloup,

který je na silnicích a hřiští ch.

Podle semaforu se musí řídit každý.

Když je červená,

říká ti  „stůj“, 

když je oranžová, 

říká ti  „připrav se“, 

Když je zelená, 

říká ti  „jeď“!

Dan Krejcar

 Na dopravním hřišti  jsem dělal chodce. Když jsem šel po chodníku, vždy mi naskočila červená pro chodce. Ostatní 
kamarádi si jezdili po silnici na kole i na motokáře. Byla tam zima. Některé děti  jezdily správně, jiné ne. Dopravní hřiště 
vám doporučuji: naučíte se jezdit správně a připomenete si dopravní značky.

 Tereza Křemenová

 Dne 10.9. jsme byli na dopravním hřišti . Když jsme došli na hřiště, pan Brzák nám připomněl značky a jak se 
máme chovat. A už jezdíme. Já jsem si vzala kolo, které bylo stříbrožluté. Posledních 10 minut nám paní učitelka a pan 
Brzák dovolili jezdit na motokárách nebo na koloběžkách. Pak přišla 5.b a my museli jít zpátky do školy. Nejvíce se mi 
líbilo, jak jsme jezdili na motokárách.
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ROZHOVOR S PANEM UČITELEM HÁJKEM
Základní informace: 
Jméno: Jaroslav Hájek 
Znamení: lev
Oblíbená barva: modrá
Z jaké školy k nám přestoupil: 4. ZŠ 
Jaké předměty vyučuje: občanskou výchovu, dějepis a zeměpis

Křížový výslech: 
Proč jste přestoupil na naši školu?

Změna je život a také jsem chtěl vyzkoušet, jaké je to na jiných školách. 
Jak na Vás působí tahle škola?   

Zatím  dobře, ale učím zde jen krátce, a tak se to může i změnit.
Změnil byste ji nějak nebo v něčem, kdyby to šlo?

Ne, jsem tu zatím spokojen.
Chutná Vám ve školní jídelně?

Celkem ano, neměl jsem mnoho příležitostí. 
Jaký styl hudby posloucháte?

Dalo by se říct, že všechno, záleží na melodii , ale hlavně - aby to mělo rytmus.   
Máte nějaké oblíbené skupiny a zpěváky? 

Nejčastěji poslouchám Kabáty a Aleše Brichtu.
Jak dlouho už učíte?

Teď to bude čtvrtý rok.
Máte doma nějaká domácí zvířata?

Přímo doma ne, ale na chalupě mám tři kočky.
Máte své šťastné číslo?

Myslím, že číslo 2.
A co talisman?

Na talismany si nehraji…
Kdybyste ztroskotal na pustém ostrově, co by Vám nejvíce chybělo? 

Asi půvabná partnerka a přátelé, se kterými by byla vždy legrace, i když by nám nebylo dvakrát nejlépe.  
Díváte se na televizi?

Ano, nejčastěji sleduji dokumenty.
Koupíte si Sporťáka?

Ano, když v něm budu…
Jaké máte pocity po našem rozhovoru?z

Pocity?..(smích)..velmi smíšené…

-lis-,-jis-

Rychlý dotazník:
Kůň nebo motorka ? 

kůň
Salát nebo řízek ?

 salát
Pamela Anderson nebo Maryl Streep?

nevím, o koho se jedná
Beatles nebo Rolling Stones?

nedokážu posoudit
Kocour Modroočko nebo Edudant a Francimor?

nevím,večerníčky již dlouho nesleduji 
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Rozhovor s panem školníkem Marti nem Chvalovským
Benny:  Zavedl bys tělesné tresty na škole?

Marti n: Ano, obzvláště u některých žáků bych je zavedl hned.

Benny: Bral bys post ředitele školy  nebo učitele?

Marti n: Určitě ne! Možná tak učitele na prvním stupni.

Benny: Když se takhle držíš školy, určitě jsi do ní rád chodil. Je to tak?

Marti n: Ne, do školy jsem chodil rád pouze na přestávky.

Benny: Na jakou školu jsi chodil?

Marti n: Na „základku“ do Velimi a „na spoje“, kde jsem si udělal maturitu.

Benny: Jaké máš koníčky?

Marti n: Hlavně ležing a piving a každé úterý chodím plavat.

Benny: Byl si hodný žák?

Marti n: Náhodou ano.

Benny: Máš ženu, či přítelkyni, případně nějaké děti ?

Marti n: Ženu nemám a o žádných dětech  nevím.

Benny: Čím jsi chtěl být jako dítě?

Marti n: Chtěl jsem mít všechny klíče od naší školy….takže….

Benny: Co nejčastěji na škole opravuješ?

Marti n: Utrhané desky od lavic, židlí a tabulí v 9.C.

Benny: Jaké je tvé oblíbené nářadí?

Marti n: Kladívko, tí m se dá opravit i odpravit :-)

Benny: Máš nějaké plány do budoucna?

Marti n: … přežít!!!!

Benny: Co říkáš studentům na škole?

Marti n:  Někteří jsou v pohodě, jiní už méně a někteří jsou v 
nepohodě.

Benny: Odkdy jsi školník?

Marti n:  Od roku 2003.

Benny: Baví tě post školníka?

Marti n: To se říct nedá, když se třeba ucpe záchod … :-)

Benny: Na co si v životě nejvíc hrdý?

Marti n: Hlavně na to, že jsem udělal školu.

Benny: Máš řidičák na kombajn?

Marti n: Já ne, ale kamarád ze střední ano. Vždycky jsme se mu smáli, že musí projezdit celé léto po poli, zatí mco my 
jsme leželi u vody.

Benny:  A máš řidičák alespoň na vzducholoď?

Marti n: Tak to taky nemám.

Benny: Tak to asi ani na ponorku, viď?

Marti n: Ani na ponorku ne, ale na vzducholoď a ponorku se řidičáky jen tak nevystavují.

Benny: Chtěl bys něco dodat?

Marti n: Mohli by sem dát výtah. 

Benny: Pro mě by byly lepší eskalátory :-)

Marti n: To by bylo fajn, jenom by mi to ale přidělalo práci a starosti  ;-)

Benny: Tak děkuji za rozhovor. A Čau…

Marti n: Není zač, měj se …

           -bsn-



1/2007-2008

11

Výsledky z Evropských atleti ckých her dě  

Ročník 1995 

Seifert David 4. místo 800m 2:30,92(osob.) 7. místo 60m 8,71

Karel Wiedermann 10.místo 800m 2:36,9(osob) 6.místo výška 131 cm(osob.)

Nikol Lumendová 18.místo 800m 2:59,10(osob) 15.místo dálka 391 cm 

Ročník 1994

Dalecký Matyáš 1. místo výška 164cm( osob)

Dvořáková Pavla 2. místo 800m 2:28,6960m 8,61

Sotonová Petra 6. místo 150 m 20,33 ( osob.) 10. místo 60m 8,36 

Šrámková Nikola 150 m 22,27 (osob.) 60m 8,60 

Ročník 1993

Šustr Matěj 2. místo  60 m  7,66, 3. místo dálka  456 cm, 2. místo 300m 39,79 ( osob.)

Kučera Jan 8. místo koule 10,19, 13. místo oštěp 25,35

Martí nková Radka 2. místo výška 156 cm (osob.) 6. místo koule 9,21 

Sovadinová Žaneta 5. místo 300m 44,51(osob) 20.místo dálka 426 cm

Skalníková Bára 60 m 8,85 22. místo dálka 422 cm

Ročník 1992

Štaňko Filip 4. místo výška 174 cm ( osob.) 6. místo oštěp 43,81

Petržela Miroslav 9. místo 1500 m 4:50,10 14. místo 300m 41,44 ( osobák)

Nedbalová Tereza 4. místo výška 156 cm ( osobák)

Svíti lová Klára 300m 50,52( osobák)

Víte, jak blondýnky zabíjí kapra? - Snaží se ho utopit.

Co vznikne, když se zkříží prase se zebrou? - pruhované párky

Kdo má knihu v břiše? - kráva

Víte, jak se drží veš na hlavě plešatého? - vší silou

K panu Novákovi přijde prodavač a snaží se mu vnuti t vysavač, tak vysype na zem plno odpadků a povídá: „Všechno, 
co ten vysavač nevysaje, sním!“  pan Novák řekne: „Tak to vám přeju dobrou chuť, nám od včerejška nejde elektrika.“

Malý Tomáš se poprvé dívá na balet a hrozně se divil, proč tanečnice pořád tančí na špičkách: „Mami, proč si tam 
prostě nevezmou větší holky?“

„Tak Jeníku, co jste dnes dělali ve škole?“ ptá se babička.

„Pokusy s výbušnými látkami.“

„A co budete v té škole dělat zítra?“

„V jaké škole babi?“

Během operace se baví dvě sestřičky „Koho operujeme?“  „Nějakého golfi stu, který spolkl míček. „A ten pán, co 
nervózně sedí venku, je jeho příbuzný?“ „Ne, ten čeká na ten míček, aby mohl pokračovat ve hře.“

Sebevrah se rozhodne, že se zabije skokem z okna. Tak skočí a počítá patra: „Deset, devět, osm, sedm, šest, sedm, 
osm......sakra, zase ty kšandy!“

VTIPY
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Den otevřených dveří
Přijďte se k nám podívat       Je nás tady hodně
a dětmi si povídat        míháme se ladně.
o naší škole.         Něco se tu naučíme,
Neříkejte, že jsou malé.       potom si to vyzkoušíme.
Budeme si hrát
a chceme se smát.        Přijďte k nám do školy
Kdo přijde, bude mile překvapen      budeme mít bezva úkoly.
a nebude to žádný sen.       Budete nás pozorovat
          a vzájemně kontrolovat.
Určitě přijďte.        Tak se přijďte podívat
ani chvilku neváhejte.       a s námi si zazpívat.

     Vaše Sedmička - práce žáků 5.B

Nabízíme výuku podle školního vzdělávacího programu Sedmička, příjemnou pracovní atmosféru ve třídách, boha-
tou a pestrou nabídku zájmové činnosti , výjezdy na školy v přírodě a lyžařské kurzy. Více informací o našich akti vitách 
naleznete na www.7zskolin.cz

Den otevřených dveří se koná ve středu

28.listopadu 2007 od 8 do 16 hodin.

Nový altán bude sloužit jako venkovní učebna.


