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Vánoční besídka v tělocvičně 
 

Ve středu 22.12. 2010 se v tělocvičně naší školy uskutečnila poslední den ve škole vánoční 

besídka. 

Byly zde děti od 3. třídy aţ do 9. třídy. Holky z 3.třídy zde měly hned v úvodu vystoupení s 

názvem ,,Berušky“ , které mělo obrovský úspěch a také velký potlesk. 

Dále potom kluci z 9.třídy zahráli na elektrické kytary. 

Poté se hrály různé písničky a tancovalo se. Překvapením bylo, ţe i učitelé z druhého stupně, 

kteří nacvičili vystoupení na hudbu Maxim Turbulenc – „Polámal se mraveneček“..oslnili 

publikum. Jedna skupinka zde spojila na desítky balonků a házela je do tančícího davu. 

Kaţdá třída zde měla svoji lavici a na té měli různé pití a jídlo. 

Potom si kaţdý popřál:,,Hezké Vánoce“. A šlo se na oběd a domů. 

-kub- 
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Aktuality ze školy 

Pohybové skladby 

 
V pátek 12.listopadu jsme se zúčastnily 1. kola soutěţe Středočeského 

kraje v tanci. Naše sestava má název REBELKY a s touto sestavou 

jsme také soutěţily. Byla to naše úplně první soutěţ a tak jsme měly 

ohromnou trému, ale uţ jsme se musely vzchopit protoţe jsme šly na 

řadu a v ţádném případě jsme se nechtěly ztrapnit ani zesměšnit. Šly 

jsme do toho úplně naplno i kdyţ jsme věděly ţe konkurence je tvrdá 

a my budeme poslední. Vydaly jsme ze sebe všechno a také se nám to 

vyplatilo! Kdyţ bylo vyhlašování výsledků chytly jsme se za ruce a doufaly, ţe nebudeme 

poslední. Poslední jsme ale nebyly dokonce ani předposlední, potom vyhlašovali třetí místo, 

ale my jsme tam stále nebyly. Byly jsme totiţ PRVNÍ! Kdyţ řekli slova: A na prvním místě se 

umístily REBELKY, okamţitě jsme vyskočily ze ţidlí a rozeběhly se pro pohár. Byly jsme 

štěstím bez sebe a hrozně jsme křičely   Dostaly jsme krásný pohár, (který je 

mimochodem vystaven ve vitríně školy) ale hlavně jsme postoupily do dalšího krajského 

kola!!!   

V úterý 30.listopadu to bylo zase tady! Uţ hned v šest hodin ráno jsme jely autobusem do 

Kralup nad Vltavou, kde se konalo krajské kolo taneční soutěţe. Vystupovaly jsme aţ kolem 

druhé hodiny, ale kvůli prezentaci jsme tam musely být brzo. Viděly 

jsme svoji konkurenci a řekly jsme si, ţe tady nemáme vůbec ţádnou 

šanci, ţe můţeme jet klidně domů. Ale vydrţely jsme to. 

Zatancovaly jsme a publikum i porota vzrušeně tleskaly. Měly 

jsme z toho dobrý pocit, ale z našich výpočtů vzniklo, ţe budeme 

tak desáté  Celkem nás bylo v kategorii sedmnáct,  a proto 

vyhlašovali jen od šestého místa. Kdyţ jsme však uslyšely, ţe 

nejsme ani ty šesté, řekly jsme si, ţe nemůţeme být páté ani 

náhodou. Proto jsme se pomalu zvedaly, jako ţe uţ jdeme do šatny 

ale něco nás zastavilo. Bylo to slovo a to slovo znělo REBELKY !! nemohly jsme tomu uvěřit 

ale byly jsme druhé!! Myslely jsme si, ţe se spletli nebo něco, ale nespletli, byly jsme to my a 

vyhrály jsme další pohár. Byl to opravdu skvělý pocit vědět, ţe jsme druhé nejlepší ve 

STŘEDOČESKÉM KRAJI. Tímto by jsem chtěla poděkovat našim holkám:  
 

 

Michaela Hančilová 

Ţaneta Zborníková 

Eliška Tománková 

Adéla Řezníčková 

Gábina Šedivá 

Adéla Nykodymová 

Sára Vašíčková 

Alena Jarolímová 

Monika Neradová 

Martina Rudolfová 

Lenka Lejnarová 

Vanda Klepetková
 

 

 

a Simona Jandáková, i kdyţ netancovala kvůli nemoci, je to výborná členka našeho 

krouţku. A samozřejmě musíme nejvíc poděkovat paní učitelce Šlézové, která krouţek 

zaloţila a odborně na nás dohlíţí..                         

                                                                                                                        

 

 

 -zbo- 
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Listopadové  

sportovní soutěţe druţstev 

 

Okresního kola ve florbale se postupně zúčastnila druţstva ţáků 4. - 9.ročníků. Největšího 

úspěchu v reprezentaci naší školy dosáhlo druţstvo chlapců z 6. a 7.ročníku. Tým ve sloţení 

Kukal Václav, Exner Tomáš, Novotný Jan, Korbelář David, Šlechta Ondřej, Kopáček Václav, 

Vejr Vítek, Moravec Aleš, Vinopal Dominik, Kubíček Tomáš, Smolík Tomáš a Jelínek Jiří se 

umístil na 3.místě, stejně jako druţstvo dívek (Zadraţilová Nikola, Šedivá Gabriela, 

Nykodymová Adéla, Neradová Monika, Jarolímová Alena, Jandáková Simona, Košťálková 

Klára, Dolejší Aneta, Doudová Kateřina, Pospíšilová Alena a Šrámková Gabriela) ze stejného 

ročníku. Dívky 8. a 9.ročníku (Suchá Eva, Slavíčková Tereza, Šimonová Lucie, Smolíková 

Miroslava, Vokálová Adéla, Wurmová Vanesa, Gavorová Denisa, Czakojová Nikola, Ţiţková 

Michaela, Marková Pavlína a Šrámková Eliška) obsadily 6. místo. 

 

Výborně naši školu reprezentovali chlapci v basketbale. Tým ve sloţení Rovenský Lukáš, 

Zelenka Lukáš, Jelínek Petr, Zoubek Tomáš, Nedbal Tomáš, Svoboda Matěj, Zoubek Martin, 

Franc Michael, Brunclík Patrik a Křivka Michal (ten pouze okresní kolo) zvítězil v okresním 

kole a v krajské soutěţi obsadil hezké 4.místo. 

  

Všem ţákům děkujeme za sportovní reprezentaci školy a přejeme jim mnoho dalších úspěchů. 

 

 

 

 

ŢIVOT RYTÍŘŮ 

 
 

 

Dne 18.11.2010 ve čtvrtek, k nám na 7. ZŠ přijeli dva mladí pánové. Předvádějí šermování, 

bojování atd. Na sobě měli rytířské brnění a pouţívali zbraně, meč, kopí aj.  

Této akce se zúčastnili ţáci čtvrtých aţ sedmých tříd. Bylo to čtvrtou vyučovací hodinu. 

Oblékli jsme se a šli do tělocvičny, kde na nás jiţ čekali.Usadili jsme se a přivítali je. 

Nejdříve nám povídali zajímavosti o rytířích a pak začali scénku. V jedné scénce si zahrály i 

děti. Čtyři dobrovolníci si vzali přilbu a jako kaţdý rytíř měli i svého koně. Dostávali úkoly a 

získávali za to body. Poté začala další scénka. Moc se nám to líbilo a hodně jsme se smáli. 

Trvalo to jednu hodinu. Kdyţ skončili, všichni jsme se vrátili do svých tříd. 

 Máme z toho krásný záţitek. Mně se to moc líbilo. Nejvíce, kdyţ proti sobě bojovali, nebo 

kdyţ děti soutěţily. Bylo to pěkné a těším se, aţ za námi na 7. ZŠ zase někdy přijedou!  

                                                                                                                                                                 

 

 

-jel- 
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Mikuláš 

 
6.prosince slaví svátek Mikuláš. Skutečná historie, legenda a tradice se 

spojují u Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz: Mikuláš, 

světec a přítel dětí, patron zajatců, ochránce dobré svatby, 

biskup, mučedník, vyznavač a pomocník v nouzi. Co 

všechno bychom mohli vyjmenovat, co 

vyznačuje a charakterizuje tohoto 

oblíbeného světce!  V dnešní době 

v předvečer jeho svátku chodí městem 

Mikuláš a jeho dva společníci: čert a anděl. 

Mikuláš rozdává hodným dětem sladkosti a 

cukrovinky. Čert straší děti, hrozí jim, ţe je 

odnese do pekla, kdyţ budou zlobit a 

za trest jim dává brambory a uhlí. Je 

hezké, ţe se tato tradice stále dodrţuje a doufám, ţe bude 

dále. pokračovat 

 

 

-hol- 

Beseda-dravci 
 

 

V úterý 23.listopadu pozorovali ţáci 4. 

aţ 9. ročníku při letu puštíka bělavého, 

puštíka bradatého a jako ţiví exemplář 

slouţil orel mořský při zajímavém 

povídaní o ţivotě dravců-jak si stavějí 

hnízda,jak loví potravu a vysvětlil nám 

stavbu těla. Povídali jsme si o puštíku 

bělavém a puštíku bradatém,měli jsme 

najít 9 rozdílů mezi nimi .Soutěţili jsme 

holky proti klukům .Z jedné strany stály 

paní učitelky a z druhé ţáci dostali 

ochranné rukavice proti 

škrábancům.Rychle a hbitě lítali puštíci 

k ţákům a učitelům ,bylo to 

krásné.Létali těsně nad našimi 

hlavami.Puštíci také dělali různé 

srandovní obličeje. 

 

Orel mořský 
Je to největší dravec vyskytující se v Česku.Rozpětí křídel dosahuje aţ 2,5 metru .Orel se ţiví 

rybami, ptáky a některými savci. Pohlavně dospívá ve 4-5 letech. Samice snášejí nejčastěji 2 

bílá vejce, sedějí na nich střídavě oba rodiče cca 38 dní. Doba krmení na hnízdě je asi 70-75 

dní .Samec a samice se liší pouze velikostí. 
-ble- 
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Indický nebo africký slon 

 
Přestoţe je kaţdý z nich trochu jiný, jsou si oba druhy slonů podobné . Milují vodu, 

dorozumívají se  infrazvukem a jejich stáda vedou samice. 

A JAKÉ JSOU MEZI TĚMITO PŘÍBUNÝMI ROZDÍLY? 

Rozhodující jsou hlavně uši, chobot a kly. 

Afrika a Indie jsou dvě odlišná místa na zemi. 

Slon africký má větší uši, coţ mu umoţňuje lépe se ochlazovat pod 

rovníkovým sluncem. Chobot indických slonů je obdařen jedním 

„prstem“, chobot afrických slonů dvěma „prsty“, kterými mohou 

leccos uchopit. Afričtí sloni mají kly, u indických to není pravidlem. 

Africký slon je mohutnější neţ indický, toho se daří ochočit a vyuţívat 

k práci i zábavě. Pouţívají se k tomu však většinou samice. Samci, 

především v říji, mohou být nebezpeční. Indičtí sloni ţijí v malých 

skupinkách, afričtí jsou společenštější. 

-von- 

 

 

 

 

Vánoční zpívání v synagoze 

 

 

 

 

 

V úterý 21.12.2010 se sešlo 110 dětí ze školní druţiny naší školy, aby v kolínské synagoze 

zpěvem poděkovaly svým rodičům za jejich lásku a péči.  Po vystoupení krouţku flétniček 

paní učitelky Horové děti  zazpívaly celkem 11 koled a vánočních písní pod vedením paní 

vychovatelky Ireny Moosové. Na závěr si chlapci a děvčata zanotovali společně se svými 

rodiči "Narodil se Kristus Pán". Jako odměnu za svůj zpěv si mohli všichni návštěvníci 

poslechnout  píseň "Malý vůz", a to v angličtině a s pohybovým doprovodem. Odměnou byl 

pro účinkující dlouhotrvající potlesk. S přáním šťastného nového roku se všichni spokojeně 

rozešli do předvánočních domovů. 

 

 

-jel- 
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Rebelky ze 7. ZŠ Kolín 

 

Zámek Kačina 

 
Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách. Stojí 

zhruba 6,5 km severevýchodně od Kutné Hory, na katastru obce Svatý Mikuláš, při silnici do 

Nových Dvorů.  

Velkolepý zámek na půdorysu otevřené podkovy má dvoupodlaţní střední část s klasickým 

portikem o šesti sloupech s tympanonem, na tu navazují 

na obou koncích přízemní obloukovitá obytná stavení se 

sloupovým ochozem, zakončená patrovými budovami 

knihovny a divadla. Ve střední části je kruhová bývalá 

kaple s lucernou a taneční  sál. Celá stavba meří 227 m. 

V zámku se nachází muzeum českého venkova zaloţené 

jiţ roku 1891, jeţ spadá pod správu Národního 

zemědělského muzea. Dále je zde knihovna se 40 000 

knih z 16. aţ 19. století, divadlo, lékárna a skleník.     
 

Stavitelé 
Zámek, zváný také „Husa“, dal postavit hrabě Jan Rudolf Chotek v letech 1802-1822 

stavitelem J. Fischerem z Prahy podle plánů dráţďanského architekta Ch.F. Schuhnichta. Na 

sochařské výzdobě se podílel A. Schrott a V. Prachner.  

                                                                                                                           

-boh-   

 

 

 

Nečekaný úspěch 

Na začátku školního roku se nás sešlo třináct děvčat, které baví tancování. Kaţdou středu a 

někdy i sobotu jsme pilně tvořily, nacvičovaly a pilovaly svojí první skladbičku. Šlo nám to 

docela dobře a tak nás paní učitelka přihlásila do soutěţe o „ Středočeský 

taneční pohár“. Trošku s obavami jsme jely na oblastní kolo do Poděbrad. Hlavní je to 

nezkazit. Zpátky do Kolína jsme frčely s prvním místem v kapse a  postupem do krajského 

kola. Poslední den v listopadu jsme nastupovaly plné očekávání do autobusu, který nás odvezl 

do sportovní haly v Kralupech nad Vltavou. Celkem nás v naší kategorii soutěţilo 17 skupin. 

Hned na začátku jsme řešily jeden zapomenutý deštník, se kterým začínáme naši 

skladbičku.Ten jsme naštěstí sehnaly ve vietnamském obchodě. Obléknout, učesat a jde se na 

věc. Hudba dohrála a my měly super pocit. Konečně je tu vyhlašovaní - postupně od 

posledního místa. Ani nedutáme a pak ječíme jak sirény – jsme druhé. 
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ŠKOLA NA JINÉ PLANETĚ 
 

Jmenuji se Erik. Ţiji na planetě jménem Krmelek. Kaţdý 

malý mimozemšťan u nás na planetě musí lítat do školy.  

 Učíme se, jak se ţije u vás na zemi, jak se lítá v talíři 

nebo v jiných kosmických objektech. Na školní exkurze 

se vydáváme na jiné planety objevovat jiný ţivot. Kaţdé 

ráno nasednu do svého malého kosmického talíře a letím na 

druhý konec naší planety.  Lítávám do prestiţní školy 

s názvem ,,ŠKOLA NA RUBY“. Kaţdý z nás má 

vlastní garáţ na svůj létající talíř, máme taky vlastní boxík 

na oblečení. Kdyţ si zaparkuji do garáţe talíř a odloţím si 

oblečení do boxíku, vyjedu vysokorychlostním výtahem do sedmého patra. Abyste dobře 

rozuměli, tady v naší škole má kaţdý ročník vlastní patro. Celkem máme deset ročníků a to 

jsem ještě, jak se u vás říká, na základní škole. Na střední škole máme šest ročníků a kdyţ je 

někdo hodně chytrý a udělá přijímačky na vysokou školu, tak studuje jedinou, ale za to 

nejlepší a nejprestiţnější školu v celé galaxii. I u vás ţádnou takovou nemáte. 

  Já bych si moc přál se na vysokou dostat. Všichni by mi totiţ museli vykat a mohl 

bych být rádce naší vesmírné královny. No, to je ale hodně daleko. Sedmý ročník naší školy je 

jeden z těch lehčích.V tomto ročníku rozebíráme létání v talíři a v jiných kosmických 

objektech. Je to zábava.  

 V loňském ročníku jsem si udělal řidičák (jak se u vás říká) na létající talíř, proto uţ 

mohu létat do školy bez dozoru. U nás stačí, abych zvládal základy ovládání a uţ mohu létat. 

Jenomţe bez dozoru se smí létat, aţ kdyţ je vám 1542 solárních let. Mě je teď 1685. Na 

našem patře je spoustu ţivých modelů létajících objektů. Kaţdé ráno tedy vlezu do své 

kabinky na učení. Půl dne strávím posloucháním výkladu o historii a strojírenské stavbě 

veškerých létajících objektů. Sedím v kabince s obrovskými sluchátky a koukám na 

samopromítací plátno, na kterém se promítají prezentace k výkladu. Druhá část dne je uţ 

příjemnější. Jdeme totiţ všichni na praktickou část výuky a to je samotné létání. Zkoušíme si 

na simulátorech, jak se léta v Booblonu (to je něco mezi vaším letadlem a raketou). Dá se 

vyuţívat na spoustu věcí. Například akrobacii. Miluji akrobatické létání, zvlášť v Booblonu, 

je to ten nejlepší létající objekt v celé galaxii. Umí se zneviditelnit, létat ve vysokých 

rychlostech, je chráněn proti obrovské teplotě i obrovským mrazům. Je prostě nejlepší. 

Samozřejmě nejsem sám, kdo miluje tyhle stroje. Můj nejlepší kámoš Felix je na tom stejně. 

Vţdycky jsme tajně prohlíţeli za zády našeho instruktora kaţdý motor všech vesmírných 

objektů.  

 Jednou jsme si mohli sednout do malého Leevrioletu čísla 873. Felix si sednul jako 

řidič a já hned vedle něj jako kontrolor. Hráli jsme si, ţe opravdu letíme a omylem jsme 

zavadili o startovací páku. No, dokáţete si asi představit, co se stalo. Leevriolet 873 se 

rozletěl a my asi tři sekundy létali po celém vesmíru. Naštěstí jsme oba ovládali teorii i praxi 

ze simulátoru ovládání Leevrioletu 873 a dokázali jsme ho vrátit zpátky. Jenomţe ten průšvih, 

co potom nastal,stál za to. Dostali jsme já i Felix dvě hodiny speciálního výkladu o 

bezpečnosti a chování ve škole. Oba jsme všechno panu hlavnímu řediteli naší školy odkývali 

a museli jsme mu svato svatě slíbit, ţe uţ nikdy v ţivotě ani omylem neodbrzdíme ve škole 

Leevriolet 873 ani jiný létající kosmický objekt. Bylo to sice ten den krušné a my si z toho 

s Felixem vzali ponaučení. Nikdy však nebudeme litovat záţitku, který nám tahle malá 

nehoda přinesla.  Kaţdý den sice není jako tenhle, ale záţitků ze školy je víc neţ 

dost.Večer se zase vracím domů a říkám si, jak ten čas strašně letí. Je mi totiţ uţ 1686.  

-vesj- 
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Omalovánky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-buk- 
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Semiramis 
 

K nám do školy a i do třídy přijely slečny ze Semiramis, představily se, byla to Terka a Nikča. 

Povídali jsme si s nimi tři hodiny. Toto povídání bylo o drogách a všechny nás moc bavilo. 

Hráli jsme různé hry jako například Svědomí a Pokušitel. Také jsme si povídali, které věci, co 

se povídají o drogách, jsou pravda a které leţ. 

 

Drogy neléčí jenom tlumí bolest 

Drogy jsou návykové 

Drogy jsou nelegální 
 

 

Drogy jsou uţívány z mnoha důvodů. Dají se uţívat mnoha způsoby. Drogy se většinou 

začnou uţívat pod tlakem skupiny. S drogami se nesmí obchodovat ani je nijak šířit. Po uţití 

máme zpomalené reakce a myšlení. Při dlouhém uţívání se ničí pro ţivot důleţité orgány. 

                                                                                                                      - dau- 

 

 

Kříţovka 

 
1.On rozkousal jídlo a pak ho ….. 

2.On musím něco naplánovat, takţe právě ……. 

3.Paní učitelka jí dala 1, takţe něco d…..a 

4.Maminka  …… trávu sekačkou 

5.Na poličce jsem setřela prachovkou …..               (ch se píše do jednoho políčka) 

 

 

1. P            

2.         U     

3.       T       

4.   E          

5. P           

Tajenka      

 

 

 

 

 

Mezi Adélou a Tomášem vznikla ……………………. na první pohled. 

 

 

 

-kra- 
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FLORBAL 

 
Naše škola se zúčastnila  různých florbalových utkání v okrese mezi školami . 

 
 

 

 

OKRES 
 

Malé dívky a chlapci  3.místo  

Velká děvčata  6.místo z 10. 

Velký chlapci  13.-15. místo _ neprobojovali se 

dále. 
 

 

HODNOCENÍ  

 
PANÍ UČITELKA ŠLÉZOVÁ : 

Obrana na výbornou , ale neměl kdo dávat góly. 
 

ZAJÍMAVOST 

 
Dívky hrály v nových červených dresech . 

 

 

 
-tom- 

 

Semiramis 
-byl projekt,který se konal pro 6-7.třídy - 

 

V 7.třídách bylo téma MARIHUANA.Tento celý projekt trval 3 hodiny a 

vedly ho dvě profesionálky z občanského sdruţení Semiramis, jmenovaly se 

Nikola a Tereza. Na úvod se nám představily a to pak čekalo i nás.Vysvětlily 

nám, proč tady vůbec jsou a ţe nám chtějí říct něco o marihuaně. Ze začátku 

nám řekly informace o této droze a pak nás jsme se s ní podrobně 

zabývaly.Holky nám dávaly různé otázky na toto téma a také nám donesly 

malou krabičku kam jsme jim anonymně mohli házet různé otázky na toto 

téma,na konci nám na otázky, které tam byly, odpověděly.Také jsme hráli 

různé hry,jako třeba ţe jeden měl přesvědčit toho druhého, proč si tu 

marihuanu vzít a ten druhý mu měl zase odporovat.Pak jsme si říkali, co je na marihuaně 

kladné a co záporné. Na konci jsme dostali dotazníky, ve kterých jsme měli hodnotit celý 

tento projekt, co se nám na něm líbilo a co by na něm mohly zlepšit. Celému našemu 

kolektivu v 7.C se tento projekt občanského sdruţení Semiramis moc líbil.  
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Ukázková hodina 

 

V úterý 11.ledna 2011 v 15,15 hodin se koná ukázková hodina pro předškoláky a jejich 

rodiče v 1.ročníku naší školy. Nahlédnout a zapojit se do výuky i do činností školního klubu 

budete mít moţnost i v úterý 18.ledna 2011, také od 15,15 hodin. 

Pro předškoláky naši ţáci připraví malé občerstvení a dárek, na jehoţ výrobě se společně 

můţou podílet děti i rodiče. Budoucí školáci mají příleţitost vyzkoušet si, jak vypadá škola ze 

školní lavice a rodiče uvidí, co všechno naši učitelé dokáţí vaše dítě naučit za pouhé 4 

měsíce. 

Podívat se můţete také na výuku anglického jazyka malých dětí s rodilou mluvčí 

z Kanady. Tato výuka na naší škole můţe pokračovat při zájmu rodičů po celou dobu školní 

docházky. 

Veškerá výuka probíhá formou hry za pouţití moderních metod a výpočetní techniky. Ve 

škole vyuţíváme 6 interaktivních tabulí. 

Zveme všechny předškoláky a jejich rodiče k příjemnému zastavení v naší škole. 

 

Na vaši návštěvu se těší kolektiv ţáků a pedagogů „Sedmičky“ 
 

 

Předškoláci ve škole 

 

V úterý 11.ledna proběhla první ukázková hodina v 1.ročníku pro předškoláky a jejich rodiče. 

Všichni se mohli podívat na výuku anglického jazyka s rodilou mluvčí a naučit se anglicky 

názvy zvířátek. V hodině českého jazyka si předškoláčci vyzkoušeli práci s interaktivní tabulí, 

prohlédli si Slabikář a sešity prvňáčků, někteří společně s nimi poznávali písmenka. Nahlédli i 

do výuky matematiky a prvouky. Starší kamarádi ze 2. a 3.ročníku ze školního klubu Šikula 

jim připravili papírovou čepici, kterou si děti dozdobily. Závěrečnou tečkou bylo malé 

pohoštění, o které se postaraly děti ze školního klubu Vaření. Připravily pro malé kamarády a 

jejich rodiče ovocné jednohubky a ovocný salát z různých druhů ovoce (například z jablek, 

banánů, pomerančů, kuliček hroznového vína, apod.). Do 

salátu přidaly zakysanou smetanu a vanilkový cukr. Malé 

děti si také mohly udělat jednohubky podle vlastní volby. 

Nakonec všichni ochutnali, co kuchtíci připravili. Bylo to moc hezké a všem 

se to moc líbilo. 

Aneţka Ledvinová, 5.A, školní klub Vaření 
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Zpívání pro pejsky 

 
 

 

Ve dnech 14.12.-17.12.2010 se na naší škole konalo zpívání pro pejsky. Kaţdý jistě ví, o co 

jde... 

Zpívání vedla, jako kaţdý rok, p.uč. Moosová. Zpívali ţáci 7.A, 7.B a 9.B, 9.B zpívala tento 

rok naposledy. Na programu bylo mnoho zajímavých písniček jako např. Discopříběh, 

Nonstop, Děti ráje, Milenci v texaskách, Hlídač krav a u dětí velmi oblíbená píseň S tebou mě 

baví svět (podle stejnojmenného filmu). 

Většina dětí byla s výběrem písniček spokojená a někteří se dokonce i přidaly ke zpěvákům. 

Na zpívání se byla podívat i p. ředitelka z psího útulku. Doprovázela ji fenka Máňa, kterou to 

v průběhu zpívání přestalo bavit a tak musely odejít. 

Zpívání se velmi povedlo a doufám, ţe nás paní učitelka osloví na další zpívání pro pejsky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-sle- 

 
 

 

 

Vedení redakce školního časopisu: pí. Zápotočná ; Korektura: pí. Benešová; 

Sazba, graf. úprava: pí. Zápotočná; Redakční rada: ţáci semináře TČ (7.A,B,C) 

Vydavatel: Základní škola Masarykova 412, Kolín 3, www.7zskolin.cz 

 


