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Ve dnech 14. 9. – 18. 9. 2015 proběhl adaptační kurz šestých ročníků v rekreačním zařízení U 

Starého rybníka ve Zbraslavicích. 

Ubytování bylo zajištěno v chatkách a program probíhal pod vedením třídních učitelů a 

školního metodika prevence.     

Po příjezdu, ubytování a seznámení s programem celého týdne se žáci věnovali 

seznamovacím aktivitám mezi jednotlivými třídami. Druhý den probíhaly aktivity zaměřené 

na spolupráci v různě rozlosovaných skupinách. Ve středu po dopolední procházce do 

Zbraslavic přišly na řadu týmové úkoly plněné po jednotlivých třídních kolektivech. Čtvrtek 

byl ve znamení celodenního výletu a v pátek zbyl čas jen na zpětné vazby a uzavírací 

techniku celého kurzu. Samozřejmostí byly ranní reflexe při třídnických hodinách, volný čas 

věnovaný sportu, večerní ohně, opékání buřtů a zpívání s kytarou. 

V průběhu celého kurzu byly využívány pomůcky nakoupené z finančních prostředků města 

Kolín.  

Mgr. Václav Schön 

 

 

Na „adapťáku“ jsem našla nové kamarády. Naučila jsem se spolupracovat se třídou. Dověděla 

jsem se, že nejsme jenom 6. A, 6. B a 6. C, ale měli bychom jako šesťáci více spolupracovat. 

Měli bychom být milí na všechny, ne pouze na spolužáky ze třídy. Nejvíce se mi líbily 

aktivity – bludiště v lese, guma a žlutá síť na zemi.      6.A 

 

Tento „adapťák“ se mi docela líbil. Jeho cílem bylo to, abychom se seznámili s novými učiteli 

a naučili se pracovat ve skupinách. Myslím, že se nám to docela podařilo. Plnili jsme různé 

práce ve skupinách a hráli různé hry. Bydleli jsme ve starých chatkách. Vařili tu dobře. Mým 

největším zážitkem byla „pavučina“. Pavučinou musela prolézt celá třída, takže jsme se 

naučili, jak se mezi sebou domluvit.        6.C 

 

Přišla jsem na to, že kamarádi nejsou jen v naší třídě, ale i v jiných třídách. Poznala jsem 

spoustu nových her. Lépe jsem poznala děti i v naší třídě, ale i ve vedlejších třídách. 

Dozvěděla jsem se, že většinou chodím později a že mi vše dlouho trvá. Byla tu velká sranda.

            6.C 
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Ve čtvrtek 15. 10. měli žáci v rámci letošního Evropského dne jazyků možnost shlédnout 

divadelní představení v anglickém jazyce. Pro žáky 6. ročníku bylo připraveno představení s 

názvem Little Red Riding Hood (Červená Karkulka) a pro žáky 7. – 9. ročníku představení 

Peter Black.  

Po představení pracovali žáci 6. ročníku ve spolupráci s žáky Gymnázia Kolín na 

skupinových projektech zaměřených na prohloubení znalostí a dovedností spojených s 

divadelním představením.   

Představení určené pro 7. – 9. ročník bylo pro žáky velmi poučné. Nejenom, že si žáci 

rozvíjeli své poslechové dovednosti, rozšířili si svou slovní zásobu, ale také si díky 

představení připomněli, že i když se člověku občas nedaří, tak se daná situace může zlepšit a 

že ani člověk bez domova by neměl ztrácet smysl života.  

Doufejme, že naše spolupráce s kolínským Gymnáziem nebyla poslední, protože kooperace se 

středoškolskými studenty může našim žákům přinést mnoho zkušeností. Tímto jim velmi 

děkujeme. 

Mgr. Alice Kanitrová, Mgr. Martina Hořejšová, Mgr, Radek Dlouhý 

 

 
 

Začátkem října se deset vybraných žáků naší školy zúčastnilo týdenního pobytu ve Velké 

Británii. Při zpětném hodnocení jsme se s žáky shodli, že „Expedice Brighton“ byla 

neskutečně cennou zkušeností. Navštívená místa - Londýn, Salisbury, Stonehenge, 

Portsmouth, Brighton, útesy Seven Sisters, Battle Abbey a Bodiam Castle nám umožnila 

seznámit se s významnými místy Británie a nahlédnout do historie Anglie. Nejzásadnější 

zážitek ale představoval kontakt s britskými rodinami, ve kterých byli žáci ubytováni a s 

lektory shorehamské jazykové školy, kde probíhala jazyková výuka.  

V týmu byla z počátku znát lehká nejistota – Zvládneme se domluvit s rodinami? Dokážeme 

se zapojit do výuky s rodilými mluvčími? Je naše úroveň angličtiny dostatečná? Hned první 

den však rozptýlil jakékoliv obavy – naši žáci zvládli výuku aktivně, anglicky dokázali 

komunikovat s přehledem a ráno se vraceli z rodin usměvaví a nadšení – svůj první večer v 

hostitelské rodině se přesvědčili o tom, že se nejen domluví, ale že si s Angličany i porozumí 

– že mají podobné zájmy, oblíbené filmy, hry i humor.  

Vidíme, že tato zkušenost napomohla posunout vnímání angličtiny. Pro zúčastněné žáky už 

angličtina do budoucna nebude představovat jen jeden z předmětů ve škole. Žáci zažili, že 

znalost jazyka nabízí možnost obohacení života o nové zkušenosti a otevírá pohled na život z 

širší perspektivy britské kulturní oblasti. Krátký týdenní pobyt nás zúčastněné změnil i v jiné 

oblasti – zjistili jsme, že můžeme důvěřovat sami sobě i svým schopnostem.  

Doufáme, že se nám v dalších letech podaří s jazykovými kurzy v zahraničí pokračovat, 

spolupomáhají totiž naplnit filozofii naší školy – nabídnout žákům kvalitní vzdělání a zároveň 

je podporovat tak, aby se stali samostatnými lidmi se zdravým sebepojetím, s odvahou, 

vytrvalostí a odolností, které jim umožní naplnit své životní sny.   

Mgr. Martina Hořejšová 
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Václav I. se narodil roku 907. Byl synem 

knížete Vratislava a jeho manželky 

Drahomíry. Jeho prarodiči byli kníže 

Bořivoj a jeho žena svatá Ludmila. Na 

svou dobu byl svatý Václav velice 

vzdělaný. Údajně se učil od slovanských 

kněží a od své babičky Ludmily. Když 

jeho otec zemřel, Václavovi bylo pouze 

třináct let, tudíž se vlády ujala Drahomíra, 

po třech nebo čtyřech letech už vládl sám. 

V legendách se píše, že měl syna 

Zbraslava, ovšem podle historiků žádného 

syna neměl.  

 

28. září 935 byl zavražděn jeho mladším bratrem Boleslavem ve staré Boleslavi. Důvod 

vraždy není přesně znám. Historikové se domnívají, že šlo buď o spory týkající se vlády, nebo 

o spory náboženské.  

Jeho bratr není historicky doložen, kolují zmínky o tom, že žádného bratra neměl, protože 

jména Václav a Boleslav mají stejný význam.  

Svatý Václav je jedna z nejoblíbenějších historických svatých postav.  

Část ostatků je uložena v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Při slavnostních příležitostech 

bývá jeho lebka vystavována. Podle nařízení Karla IV. na ní měla spočívat tzv. 

svatováclavská koruna českých králů, kterou Karel IV. českému světci věnoval. 

Nikola Husáková 
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Sportovní den 2015 

První pátek školního roku 2015-2016 proběhl jako každoročně sportovní den naší školy, který 

prověří sportovní dovednosti našich žáků v klasickém čtyřboji (60m, dálka, míček/koule a 

800m). Žáci sporťáci 8. a žáci 9. tříd nejen splní všechny disciplíny, ale i perfektně pracují při 

organizaci celého dne ( dvě spolupracující  skupiny- jedna závodí, druhá organizuje a pak si 

činnost  vymění). Za to všem velká pochvala a pochvala i všem startujícím žákům, kteří se 

snaží o co nejlepší výkony.  

Vyvrcholením celého dne je olympijská štafeta tříd X x 200m o pohár 7. ZŠ Kolín.  Po 

urputných bojích za mohutného povzbuzování si pohár vybojovala třída 8. B. 

 

Přespolní běh – okresní kolo 30.9.2015  - výsledky  

Kategorie 4.-5. třídy  

6. místo dívky:     6. Sikáčková Adéla, 12. Konrátová Natálie., 

                              29. Levčíková Adéla, 34. Šlégrová Sára,  

                              36. Peters Sára, 44. Fajčíková Juliána 

5. místo chlapci:  3. Machurka Adam, 13. Žižko Adam,  

                             32. Pernica Vojtěch, 35. Fučík Adam, 

                             37. Chyba Jakub, 39. Havrda Josef 

                            

Kategorie  III. ( 2002-2004) 

1. místo dívky A:  3. Škopková Tereza, 6. Pavlíková Eliška, 

                             13. Sombergová Jana, 14. Seifertová Lucie, 

                             33. Olivová Lucie, 40. Poláková Simona 

                              POSTUP NA KRAJ 7. 10. 2015 

10. místo dívky B:  25. Pokorná Veronika, Pernicová Soňa,  

                                      Nováková Kateřina, Benešová Klára, 

                                      Černá Lenka 

2. místo chlapci A:   3. Zborník Daniel, 11. Šimák Jan,   

                                14. Exner Michal, 16.Batelka David, 

                                38. Kopáček Jakub, 72 Záboj Matěj 
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15. místo chlapci B:   Žižko David, Moc Filip, Jandus David,  

                                   Liška Vojtěch, Peeters Mathias, Vítek Zdeněk 

                   

Kategorie IV. ( 2002,2001 a 2000) 

10. místo dívky A:  9. Jírovská Veronika, 28. Jandusová Denisa, 

                              43. Nováková Veronika a  

                              75. Havrdová Adéla (doběhla se zpožděním, protože pomohla spolužačce  

                                                                 při zdravotních problémech na trati – pochvala) 

12. místo dívky B:  27. Červinková Lucie, Bukačová Adéla,   

                                Meissnerová Eliška, Lahodová Eliška,  

                                Vokálová Tereza 

          

4. místo chlapci A:  21. Machurka Kamil, 24. Vlček Michal, 

                                 25. Beneš Adam, 36 Šmahel Filip, 

                                 74. Příhoda Tomáš, 82 Horvát Lukáš 

15. místo chlapci B:   Petrán David, Novotný Vojtěch,  

                                   Nejman Ondřej, Hlocký Vladimír, 

                                     Rothanzl Jiří  

 

 

Krajské kolo – 7. 10. 2015 výsledky 

5. místo chlapci III. kat ( 2004 - 2002)   -  Šimák Jan, Zborník Daniel, Moc Filip,Batelka 

David,  Exner Michal, Žiško Daniel, Jandus David  

7. místo dívky III. kat ( 2004 - 2002)  - Škopková Tereza, Červinková Lucie, Pavlíková 

Eliška, Olivová Lucie, Pokorná Veronika, Sombergová Jana, Seifertová Lucie  
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Přespolní běh krajské kolo 7. 10. 2015  

Do krajského kola se probojovali družstvo chlapců a dívek v kategorii 6. - 7. tříd základních 

škol.    

Družstvo chlapců ve složení -  Šimák Jan, Exner Michal, Batelka David, Zborník Daniel,  

Žiško David, Jandus David, Moc Filip vybojovalo 5. místo a děvčata - Škopková Tereza,  

Červinková Lucie, Pavlíková Eliška, Seifertová Lucie, Sombergová Jana, Olivová Lucie,  

Pokorná Veronika - obsadila sedmou příčku.   

 

EKAG Brno 8. - 10. září 2015  

V Brně na mezinárodních závodech mládeže do 15 let se sešlo 1400 účastníků 11 evropských 

zemí a na této sportovní události nechyběli ani žáci naší školy, z nichž Filip Moc sáhl po metě 

nejvyšší. V hodu míčkem výkonem 68,89 m vybojoval zlatou medaili. Druhý nejúspěšnější 

žák David Batelka, vybojoval 3. místo ve štafetě 4x60m a obsadil 5. místo v běhu na 150m a 

dostal se do finále v běhu na 60m. Další osobní rekordy a dobré umístění si přivezl Tomáš 

Puczek ve skoku vysokém (5), Saša Pavlíková v hodu oštěpem a Filip Šmahel v běhu na 

300m .   

 

 

Minikopaná – okresní kolo 9. 10. 2015 

Startovalo 14 týmů základních škol okresu Kolín a naši chlapci se probojovali do finále a 

skončili na pěkném 5. místě.  

Složení družstva : Batelka  David , Exner Michal , Šimák Jan,  Kopáček Jakub 8, Brož 

Dominik ,Machurka Kamil ,Beneš Adam ,Polák  Jan , Nejman Ondřej , Spitzer David.  
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Zážitek z prázdnin 
O prázdninách jsem byla v Chorvatsku v Promajně. Když jsme jeli do Chorvatska, projížděli jsme 

různými městy a vesnicemi, ale nejvíc se mi líbila noční Vídeň. Byli jsme ubytovaní v Pavilonu Dukić A. 

Z pokoje jsem měla výhled na vysoké hory. Večer jsem se koukala na západ slunce z balkonu. Každý 

den jsme chodili k moři, ale nejlepší bylo plavat večer. Jeden den jsme se šli projít do Krvavice. Byl 

tam také Neptun Klub, který pořádal různé programy pro děti i pro dospělé. Já chodila na 

aquaaerobic. Cesta zpátky nebyla špatná, až na to vedro a dopravní zácpy. 

Prázdniny se mi moc líbily. 

 

Vedení redakce školního časopisu: pí. Jiránková; Korektura: pí. Jiránková; 
Sazba: pí. Kutilová; Redakční rada: žáci 6. - 9. tříd ZŠ; 

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