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Po prázdninách opět ve škole 
Prázdniny skončily -  trochu se nám po nich stýská -  ale s kamarády ve škole je nám prima a 

děje se tu spousta zajímavých věcí. Za první měsíc školy, vlastně ještě ani ne celý, uţ máme 

na svém kontě pěkné záţitky a pěkné výsledky a další nás v nejbliţší době ještě čekají. 

V říjnu se těšíme na dopravní hřiště, do knihovny, na Kinderiádu, do planetária, na cvičení 

v přírodě.  

Tak Vám všem celá naše redakční rada přeje hodně úspěchů do tohoto školního roku, 

výborné kamarády a bezvadné učitele. A teď uţ příjemné čtení.  

 

Výuka na náměstí – divadlo a řemesla 
V Kolíně na náměstí se konal trh řemesel. Viděli jsme tam například, jak vyrábějí vlnu na 

kolovrátku a také staré nástroje, meče a sekery. Hrálo se tam také pěkné divadlo. Prodávalo se 

koření a jiné zajímavé věci, například paví peří, náušnice, řetízky nebo průhledné skleněné 

mušle.  

novináři ze 2. a 3.ročníku 

Loutkové divadlo  
17. a 18. září se v našem městě konal Kašparův kolínský Mimoriál – divadelní festival. 

Představení probíhala na mnoha místech.  
My jsme se šli podívat na loutkové představení Anča a Pepík na Karlovo náměstí. Bylo o 

dvou myškách - o Aničce a Pepíčkovi - a celé představení je zloději honili. Nakonec to dobře 

dopadlo, Anička s Pepíčkem našli starý mlýnek, ve kterém byl uvězněn duch, který jim 

pomohl  dostat se na policii. Dolétli tam na létajícím koberci. Pan policajt zloděje chytil a 

zavřel je do vězení.  Anička s Pepíčkem dostali odměnu celých 300 Kč a koupili si sáňky, na 

kterých v zimě sáňkovali.  Divadlo bylo moc hezké.   

 Terka 

Řemeslný trh 
Ve čtvrtek 17. září jsme se šli na Karlovo náměstí podívat na 

zajímavou akci, kterou uspořádali naši radní. Byl to řemeslný trh a 
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ještě k tomu divadelní festival. Těšili jsme se a byli jsme moc zvědaví, co vše tam bude.  

Na  řemeslném  trhu bylo řezbářství, hrnčířství a další řemesla, která hned tak nevídáme.  

Byl tam i pán, který ţongloval a my jsme si to mohli také zkusit. Určitě si tam kaţdý našel, co 

ho zajímalo a bavilo a doufáme, ţe nás tam příští rok vezmou naše paní učitelky zas. 

           Miloš 

Inline brusle 
Ve čtvrtek 17. září 2009 se konal 3. ročník Středočeské inline brusle. Závod probíhal na 

cyklostezce v Borkách. Za naši školu nastoupili do druţstev nejmladší a mladší ţáci i ţákyně 

v počtu 11 dětí.  Soutěţe se účastnily dvě kolínské školy. Naši sportovci byli velmi úspěšní a 

sedm z nich postupuje do krajského kola, které se bude konat jiţ 6. října 2009 v Benátkách 

nad Jizerou. Jsou to Marek Toms, Lukáš Mareš, Nikola Doubravová, Nikola Suchá, Sára 

Koděrová, Natálie Kleiberová a Nikola Pokorná, kteří se umístili na prvních třech místech ve 

svých kategoriích. 
 

Přespolní běh 
Přespolní běh se konal 22. 9. v Borkách. Běţelo se 800 metrů. Cesta prý nebyla moc 

upravená a byly tam kořeny. No, byl to přece přespolní běh – tedy běh v přírodním 

terénu. Zúčastnilo se přibliţně 100 dětí. Hodně zakopávaly. 

Udělala jsem rozhovor s Domčou, protoţe je moje kamarádka a 

abyste věděli, jak se cítila, jaké to bylo a jak dopadla. Ještě vím, ţe Vašek 

Kopáček z V. C byl sedmý. Nemohla jsem s ním udělat rozhovor, protoţe 

místo sportovního dne reprezentuje Kolín ve fotbale. 

Jméno:  Domča Brunclíková 

Třída:  V. B 

Měla jsi trému?   Ano a velkou. 

Kolikátá jsi byla?   Byla jsem dvacátá z padesáti čtyř. 

Nepodváděla jsi náhodou?  Vůbec ne, jinak bych dopadla lépe. 

Jsi spokojená se svým výkonem? Docela jo, ale trošku ne. Chtěla jsem se dostat pod 20. 

Druţstvo našich děvčat se ale do školy vracelo s výbornou zprávou. Postoupily do dalšího 

kola. 

Kateřina Brhlíková 

Sportovní den 
Dne 23.9 se uţ posedmé konal Sportovní den. Soutěţili ţáci od 2. aţ do 5.tříd. Z kaţdé třídy 

startovalo pět chlapců a pět dívek, sportovci porovnávali síly ve čtyřech disciplínách. 

První disciplínou byl běh na 50metrů, u něho byly paní učitelky Naděţda Tomsová a Marie 

Veverková, startovala Marie Mašínová.   

A paní učitelce Mašínové jsem poloţil dvě otázky.  

Proč naše škola pořádá sportovní den? 

Abychom  všichni mohli strávit společný den a uţít si babí léto. 

Proč se sportovní den koná v září? 

Protoţe je v září ještě pěkné počasí. 

U hodu míčkem byla paní učitelka Hana Pospíšilová  a toto jsou tři otázky pro ni.   

Líbí se vám, jak děti sportují?  

Líbí se mi, jak sportují a jak se snaţí.  

Po kolikáté máte na starost míček? 

Po páté nebo po čtvrté.  

Tipněte si, kolik sportovců hází míčkem na sportovním dnu.  

70 nebo 80?  
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Pomocníky u hodu míčkem byli Marek Toms, Ondřej Neustadt a Aneţka Ledvinová. Všech 

čtyř jsem se zeptal : Co si myslíte o sportovním dni? 

Ondra:  2. a 3. třída hrůza, ale ve 4.třídě dělat pomocníka je super.   

Aneţka: Sportovní den je super. Nějaké hody jsou dobré a nějaké naopak. 

Marek: Všem doporučuju dělat pomocníka 

Vytrvalostní běh a skok do dálky byly poslední dvě atletické disciplíny. U 

skoku byla paní učitelka Hubáčková a Literová, u vytrvalostního běhu byla paní 

učitelka Veverková. 

Ostatní děti vytvořily šestičlenná druţstva a šly hrát turnaj ve vybíjené.  

Všichni mají radost z pohybu, rádi závodí. Drţíme jim palce.  Adam 
 

23. září byl sportovní den, který se koná kaţdý rok. Co je to vlastně sportovní den? Chodí se 

po různých stanovištích a sportuje se. Kdo není atlet, tak hraje v tělocvičně nebo venku na 

hřišti vybíjenou. Můţeme získat medaile. Na sportovním dnu bylo plno disciplín: například 

běhání, házení kriketovým míčkem, skákání do písku do dálky a spousta jiných soutěţí. Po 

namáhavém cvičení jsme šli na oběd. Na sportovním dnu se nám moc líbilo. Druhý den hned 

ráno proběhlo vyhlášení výsledků sportovního dne -  druţstva se seřadila a vyhlásili se 

vítězové. Fotky ze soutěţí a vyhlášení můţeme prohlíţet na školním webu. 

novináři ze 2. a 3.ročníku 

 

Běh 50m 

Běh je velice dobrý sport, hlavně pro naše zdraví. Dnes byl Sportovní den a byla tam i tato 

disciplína. Čas měřila paní učitelka Veverková a paní učitelka Tomsová jí pomáhala. Děti 

museli čekat a za 30 minut se začalo soutěţit. Mezitím se protahovali a rozcvičovali. 

Sportovci začali běhat aţ v 8:45. Mě se zdá, ţe se jim dařilo a měli hodně štěstí. Naštěstí se 

tam nikomu nic nestalo. Děti, kterých jsem se ptala, to hodně bavilo a hlavní je, ţe si to 

všechny děti uţily. 

Rozhovory 

Terezka Vokálová - Chodí do II.A. 

Běhala jsem ve dvojici s Verčou z II.B.  

Verča byla rychlejší, ale to nevadí, aspoň jsem byla druhá. 

Jsem se svým výkonem spokojená.  

Hlavně, ţe jsem si to tam uţila, příští rok budu moţná první. 

Zuzka Malinová - Je z V.C. 

Uţ se těším na běh, ještě jsem neběhala, jsem fakt nedočkavá. 

Doufám, ţe přinejhorším budu aspoň druhá. 

Zatím se mi tady líbí. Jako první jsem skákala dálku, skočila jsem 300 cm a ještě 

kousek  k tomu. 

Lucinka Novotná -Jsem ve II.A chodím do třídy z Terkou 

Vokálovou 

Moc se mi tady líbí.   

Uţ jsem skákala i dálku. Těším se na příští rok. 

Můj názor 
Mě se tam teda moc líbilo, byla jsem novinářka. Mluvila jsem s dětmi o všem moţném. Tato 

práce mě bavila, ale je škoda, ţe pro páťáky je to naposledy  (leda, ţe by někdo propadl). 

Eliška Dejmková 

Hod míčkem 
 Vybral jsem si hod míčkem, zajímají mě výkony ostatních sportovců. 

 Protoţe rád sportovce vyslýchám, vybral jsem si, ţe budu novinář. Spojil jsem své síly 

s kamarádem Luďou. 

Tak tedy pěkné čtení přeje Tomáš. 
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Rozhovor: Martin Platzer si myslí, ţe sportovní den je super, protoţe mu jde sport. 

Prý je jeho rekord v hodu míčkem 25 metrů, coţ si myslím, ţe je na 4. třídu 

celkem dobrý výkon. Také jsme zjistili, ţe Martin cvičí 5x týdně. 
A co můj kamarád Luďa? Čtěte dál a uvidíte…. 

     … Šel jsem se podívat na hod míčkem. A tam jsem uviděl svoji spoluţačku Míšu 

Hrabákovou. Chvíli jsem se díval, jak se jí daří.  

Kolik jsi hodila?   11, 30 metrů 

Kolik metrů je tvůj rekord? 15 metrů 

Dalších spoluţáků jsem se zeptal, jaký je jejich oblíbený sportovec. Filip Zahradníček mi 

odpověděl, ţe je to Michael Jordan, Honza Horáček obdivuje Milana Baroše.  

A ještě tam byli kamarádi Lukáš Balšánek (hodil 13,30 m) a Jura Čikoš (hodil 28,70 m). Na 

svůj rekord 31 m tentokrát nedosáhl. 

Většina sportovců měla rekord v hodu míčkem kolem 25 metrů. 

Také skoro všem bylo 9–10 let. Bohuţel jsme se nemohli dívat aţ do konce, tak drţíme palce. 

         Tomáš a Luďa  

Skok do dálky 
Skok do dálky je v rohu hřiště a měří ho paní učitelky Literová  a  

Hubáčková. V této disciplíně se skáče s rozběhem do pískového 

doskočiště. Nejdříve se skáče jen na zkoušku. Zeptali jsme se několika 

soutěţících na nějaké otázky. Jednou ze soutěţících byla i Michaela 

Gavorová: Skákání do písku mě baví, dělám atletiku. Sportovní  den se mi moc líbí, je to tu 

super. Myslím si, ţe moje druţstvo vyhraje. V mojí skupině je Tereza Hukalová, Bára 

Pecinová, Kačka Skalová, Tereza Pavlíková. 

Další soutěţící byla Denisa Paděrová: Myslím si, ţe moje druţstvo vyhraje. Nejvíce mi jde 

hod kriketovým míčkem. Chodím na atletiku a na maţoretky. Ovál se mi zdá nejtěţší. 

Další, kterou jsme zpovídali, byla Bára Pecinová: Mým sportovním idolem je Barbora 

Špotáková. Nejvíce mi  jde  běh na 50 metrů. Navštěvuji  basketbal klub Kolín. 

Tereza Zachová, Běla Kubištová 
 

Ovál  -   vytrvalostní   běh 
První ovál se běţí aţ v 10:30 a tak tu ještě nepanuje ţádné napětí. 

Na oválu se začíná něco dít, půjdeme se tam podívat. Schází se tu kluci 

ze čtvrté třídy, poběţí dnes jako první a tak se půjdeme některého 

z nich na něco zeptat: 

Jmenuji se Radek Rosický. Chodím do 4 třídy a běţím 3 ovály, to 

znamená 660 metrů. Na ovál se těším, ale mám velkou trému. Můj 

oblíbený sportovec je Ronaldino. 

Někteří měli chuť se před závodem trošku rozběhat, ale v půlce 

oválu je ta chuť přešla, a tak se vrátili zpět. Bylo vidět, ţe někteří 

trému opravdu měli. Marie 

 

Výsledky – Sportovní den – atletický čtyřboj 
Nejlepší atleti jednotlivých ročníků – čtyřbojaři - jednotlivci 

 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 

1. Somberg Filip Kotrč Filip Hruška Adam Korbelář David 

 Slavíčková Veronika Jandusová Denisa Pecinová Barbora Dolejší Aneta 

2. Kopáček Jakub Vobořil Jan Cajs David Liška Ondřej 

 Raková Vanda Mocová Eliška Pavlíková Tereza Potměšilová Petra 

3. Merta Tomáš Hejduk Michal Platzer Martin Šlechta Ondřej 

 Holubová Kateřina Puczková Kateřina Tupá Veronika Malinová Zuzana 
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Výsledky soutěže družstev: 

Soutěţ 2.ročníku: 1.druţstvo chlapců 2.B, 2.druţstvo dívek 2.B, 3.druţstvo dívek 2.A, 4.druţstvo 

chlapců 2.A 

Soutěţ 3. – 5.ročníku: 
1.  5.B družstvo dívky   7.   4.C druţstvo chlapci 13. 3.A druţstvo dívky 

2. 5.B družstvo chlapci  8.  3.B druţstvo chlapci 14. 5.C druţstvo dívky  

3. 4.B družstvo dívky   9.  5.A druţstvo chlapci 15. 5.A druţstvo dívky 

4. 3.C druţstvo chlapci  10  3.B druţstvo dívky 16. 4.A druţstvo dívky 

5. 3.C druţstvo dívky  11.  4.C druţstvo dívky 17. 3.A druţstvo chlapci 

6. 4.A druţstvo chlapci   12.  4.B druţstvo chlapci 18. 5.C druţstvo chlapci 

 

 
 

Vybíjená  
Jak jsme pozorovali - hrají váţně dobře. Protoţe mají dobré hráče. A tyto boje jsou přátelské. 

Rozhovor: Honza Bříza 4.A: Hrálo se mi velmi dobře, protoţe máme váţně dobré hráče. 

Nerozcvičoval jsem se na vybíjenou. Hrajeme hodně u sebe. Andrea  2.B: Hrálo se mi  velmi 

dobře.V poli  mě posílili přátelé. Pečlivě jsem se rozcvičila. Vyhráli jsme 5 -0.  

Vybíjená 2. a 3.ročník – soutěţe se zúčastnilo 5 druţstev 

1.místo (10 bodů) – Líska Jaromír, Blehová Nikola, Král Michal, 

Humpolák Tomáš, Husová, Zedníčková Dominika, Jirků Vojtěch 

2.místo (8 bodů) – Bukačová Adéla, Lukáš, Kristýna, Honza, 

Andrea, Kuba, Tereza, Adam 

3.místo (6 bodů) – Demeterová Tereza, Novotná Lucie, Honová 

Eliška, Nykl Lukáš, Komárek David, Lipnerová Magdaléna, 

Verner Zdeněk 

Výborní  hráči – Nykl Lukáš, Kopecký Dominik 

Super kapitán – Šamko Jan 

 

Vybíjená 4. a 5.ročník 

1.místo – Šedina, Světlík, Novotná, Pokorný, Musil, Bašta 

2.místo – Bříza, Kolovecký, Doupal, Mareš, Chválil, Tejml 

3.místo – Šovčík, Černý, Krsková, Moc, Pavlík, Havlíček 
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Dopravní akce „Jezdíme s úsměvem“ 
Dne 23.9. se nekonal jen sportovní den, ale i dopravní akce. 

Vybrané děti si oblékly reflexní policejní vesty. Pak pan policista 

zastavoval auta a dvojce dětí dávala obrázky veselého nebo 

zamračeného auta podle toho, jestli řidič jel správně nebo špatně, 

jestli dodrţoval předepsanou rychlost pro jízdu v obci. Jedna paní 

například nebyla připoutaná. Někteří řidiči si museli dýchnout a jiní 

museli ukázat řidičský průkaz nebo občanku. Akce se koná kaţdý 

rok. Je většinou pro 5. a 6.ročník.      

A nakonec jsme vyslechli jednu ţákyni a policistku: 

Ţákyně: 

 Otázky: Odpovědi: 

„Jak se jmenuješ?“ „Tereza Sýkorová.“  

„V jaké jsi třídě?“ „V 5. C. „ 

„Co se ti tu líbí?“ „Líbí se mi, ţe řidiči jezdí podle předpisů.“ 

Policistka: 

„Jak se jmenujete?“ „Petra Čimová“ 

„Baví vás spolupráce s dětmi?“ „Ano, děti jsou moc šikovné.“ 

„Jak často tuto akci opakujete?“ „Skoro kaţdý rok.“ 

 

Jsme rádi, ţe většina řidičů jela kolem naší školy bezpečně, dodrţovala předepsanou rychlost 

50 km za hodinu. Za celé dvě hodiny, co se akce konala, jenom tři řidiči tuto rychlost 

překročili, a jenom o málo. 

 Napsala Kateřina Janovská,  Nikola Svobodová 

 

 
 

Dopravní akce podruhé – dopravní soutěţ pro ţáky zvláštních škol 
V pátek 25.9. se konala akce pod názvem Dopravní soutěţ pro zvláštní školy. Tuto akci 

pořádal pan Brzák, který na naší škole pořádá besedy o silničním provozu a bezpečnosti 

v dopravě. Akce probíhala ve třech stanovištích. První stanoviště spočívalo o podání první 
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pomoci a záchraně při úrazu. Druhé o něco náročnější stanoviště byla jízda zručnosti, kde se 

jezdil na kole buď slalom nebo přes překáţky. Na kolínském dopravním hřišti bylo třetí a 

myslím, ţe nejdůleţitější dopravní stanoviště. Na tomto místě probíhala jízda, určování 

dopravních značek, jak se má správně jezdit na veřejné vozovce a další soutěţe. To vše bylo 

připraveno pro zvláštní školy z Kolína, Čáslavi a další. Naše třída 8.B byla součástí této akce 

jako pomoc organizátorům. Byli jsme rozděleni do třech skupin na uvedená stanoviště a 

vykonávali své úkoly. Jako odměnu jsme dostali přívěsek v podobě malé reflexní vestičky a 

občerstvení. Tato akce proběhla úspěšně a všem se to moc líbilo. 

David Ševčík 8.B  

Kinderiáda 
Na Kinderiádu nás letos jely děti ze 2. – 5.ročníku reprezentovat 29.září na Kladno. Soutěţily 

tady na skoro novém atletickém stadiónu, na kterém na jaře usilovali o co nejlepší výkony 

světoví desetibojaři v čele s naším Romanem Šebrlem. Celý mýtink jiţ podruhé realizoval 

další náš desetibojař Dvořák, který je současně patronem Kinderiády společně s našimi 

známými atletkami z nedaleké Čáslavi - Jarmilou Kratochvílovou a Ludmilou Formanovou.  

My letos na celostátní finále nepostupujeme, protoţe pravidla Kinderiády dovolují postoupit 

kaţdé škole jen jednou za dva roky. Ale to nevadí – i kdyţ trošku to přece jen mrzí. Nejvíc 

nás však mrzelo, ţe nepřišla jedna atletka z 5.ročníku, protoţe přes víkend onemocněla, takţe 

jsme ani neměli náhradního sportovce do druţstva. I tak jsme se ale snaţili podat co nejlepší 

výkony. A docela se nám dařilo.  

Naši školu reprezentovali: za druhý ročník: Kateřina Holubová (1.místo – skok z místa – 

165 cm, 2.místo - 50m - 11,01s), Tomáš Merta (4.místo – skok z místa – 164 cm), za 

3.ročník: Nikola Suchá (1.místo – hod plným míčem – 799 cm, 3.místo – 60 m – 10,66 s), 

Jan Vobořil (4.místo – hod plným míčem – 636 cm), za čtvrtý ročník: Barbora Pecinová, 

Tereza Pavlíková, Daniel Bartoš, za pátý ročník: David Korbelář. 

 

Staň se tygrem 
je projekt – představení, jehoţ 

hlavním hrdinou je tygr a dva 

klauni. Jejich cílem je upozornit 

na nebezpečí experimentování 

s drogami a alkoholem. 

Povzbudit děti ve správném 

rozhodnutí a ukázat na nebezpečí 

tlaku starších kamarádů. 

Tygr nás 1.října poučil, ţe kdyţ 

nám někdo něco nabízí, máme 

být moudří a silní a odmítnout. 

Jeden spoluţák ze 3.B se 

přihlásil na kouzlo a dostal 

náramek s nápisem „Staň se tygrem“. (E.Mocová, A. Moc) Povídali o tom, ţe alkohol je 

nezdravý a drogy také a ţe máme být silní, moudří a svobodní.(A.Bukačová) Tygr říkal: 

Buďte svobodní, silní a chytří. Ukazovali nám, co by se s námi mohlo stát a ţe si nemáme 

s drogami zahrávat. Nakonec nám dali komiks, tygr nám dal razítko a plácli jsme si 

s klaunama.(Šárka Novotná) Povídali nám o nebezpečných věcech. Říkali, ať jsme moudří, 

silní a svobodní. Kdyţ to neuděláme, stanou se z nás otroci. (Eliška Kayserová) Dozvěděli 

jsme se, jak nám drogy a alkohol můţou zničit ţivot a ţe to jsou návykové látky, které nám 

můţou hodně ublíţit. (Sára K.a Zuzka D.) 

 



 8 

Zábavné odpoledne pro předškoláky 
Kluci, holky - milí předškoláci. Zastavte se na chviličku, zasoutěţit na "Sedmičku"! 

Připravili jsme pro vás na středu 7.října od 15,30  do 16,30 hodin zábavné odpoledne v areálu 

naší školy. Budou pro vás připravena zábavná stanoviště a společně s rodiči si můţete 

prohlédnout jednotlivé třídy 1.stupně i hernu školní druţiny. 

Přijďte se pobavit a zahrát si s námi. 
 

Veselá školička 
Od začátku října do konce listopadu pořádají učitelé naší školy veselá odpoledne pro budoucí 

školáky. Vţdy ve středu od 15,30 do 16,30 si mohou předškoláci vyzkoušet, jaké je to ve 

škole. Přijdou se svými rodiči k nám  a prohlédnou si, jaké je to ve třídách, ve druţině, jaké 

tady máme hračky. A také si zkusí nějaké zábavné činnosti a zahrají si na školáky. Takhle 

sem děti chodily uţ loni a moc se jim to líbilo. 

Všechny předškoláky zveme k nám do školy – přijďte a nebudete litovat – 

zaţijete úţasné věci a ještě se něco nového dozvíte. 
 

Redakční rada 
O vydání tohoto čísla se zaslouţila celá redakční rada novinářů, kteří pracovali pod vedením 

paní učitelky Motákové. Děkujeme. 
 

 
 

Byli to:  Michaela Jelínková, Denisa Mašková, Jan Tyrkas, Kristýna Urbanová, Barbora 

Hukalová, Vojtěch Novotný ze 2.ročníku, Šárka Novotná, Tereza Pátková, Zuzana Dostálová, 

Eliška Kayserová, Filip Šedivý, Michal Ţiţko, Jaroslav Habich ze 3.ročníku, Monika 

Kadlecová, Barbora Zajíčková, Adam Růţička, Tereza Zachová, Běla Kubištová, Tomáš 

Hauser, Kateřina Janovská, Ludoví Poloma ze 4.ročníku a  Nikola Svobodová, Miloš Potoček, 

Tereza Kratochvílová, Marie Jírovská, Kateřina Brhlíková, Eliška Dejmková z 5.ročníku a 

dopisovatel David Ševčík z 8.C, který zpracoval zprávu o dopravní soutěţi. 

Pravidelné aktuality o dění ve škole a plány akcí, které nás čekají a také ostatní informace o 

škole najdete na www.7zskolin.cz , kde najdete i náš časopis v elektronické podobě. 

http://www.7zskolin.cz/
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