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Samostatná příloha časopisu 

Úvodem  
V uplynulém období jsme měli již tradičně 

několik projektových dnů. Jako první to 

byl Sportovní den. Následoval Den 

jazyků a Cvičení v přírodě. Letos poprvé 

v rámci cvičení v přírodě byl Přespolní 

běh. Žáci 4. a 5. ročníku při něm běželi asi 

1 300 metrů v lesoparku v Borkách. 

Chystáme Zpívání pro pejsky a Vánoční 

koncert v chrámu svatého Bartoloměje. 

Kromě toho k nám v tomto období 

přicházejí předškoláci z okolních 

mateřských škol, kterým ukazujeme, jak to 

ve škole vypadá a vyrábíme pro ně malé 

dárečky. Žáci 1. ročníku jim ukazují, co se 

už od začátku školního roku ve škole 

naučili a vezmou je do své školní lavice. 

Přicházejí se svými učitelkami z mateřské 

školy a se svými rodiči. 

Na konci listopadu máme Den otevřených 

dveří pro naše rodiče. Dívají se při něm, 

jak ve škole pracujeme a někdy je paní 

učitelka také zapojí do učení.  

 

Žáci 5. A zpracovali v měsíční práci téma 

Vesmír. Práce se jim moc povedly a 

vyrobili nádherné názorné modely pro 

spolužáky. V rámci výuky byli také na 

zajímavé exkurzi.

 

 

Od září se intenzivněji věnujeme péči o 

životní prostředí.  Základ ekotýmu tvoří 

žáci 3. C. 

    



Sportovní den žáků 1. stupně      
 

Sportovní den je dvakrát za rok. Poprvé pro 2. – 5. třídy a podruhé pro 6. – 9. třídy. Je vždy na 

začátku školního roku. Disciplíny jsou: hod kriketovým míčkem, 50 m běh, skok daleký, 

vytrvalostní běh 400 m, 600 m nebo 800 m  a nakonec  štafeta.  

Všichni si určitě přejeme zapsat se do sportovních dějin 7. ZŠ, ale podaří se to jenom těm 

nejlepším.  A tak se snažíme co nejvíc, aby se nám to podařilo. Kateřina Křížová, 4. B  

Výsledky jednotlivců v atletickém čtyřboji: 2. ročník: 1. Převrátil Marek, Grumlová 

Simona, 2. Adam Antonín, Malá Tereza, 3. Havlůj Jiří, Dušková Adéla 

3. ročník: 1. Hnida Jaroslav, Kesnerová Sofie, 2. Levčík Josef, Valová Tereza, 3. Beneš 

Petr, Rosická Kristýna 

4. ročník: 1. Slavík Vojtěch, Cukrová Anna, 2. Ditrich Adolf Michal, Luštický Jakub, 

Košnerová Michaela, 3. Šantrůček Kryštof, Vondráčková Barbora 

5. ročník: 1. Výborný David, Olivová Valentýna, 2. Hübst Denis, Kondrátová  Natálie, 3. 

Sejkora Jakub, Holeček Štěpán, Červinka Tomáš, Hruška Adam, Šnajdrová Tereza  

 

Pořadí družstev v atletickém čtyřboji:   

1. družstvo 4. C chlapci 130 bodů,  

2. družstvo 2. A dívky 157 

3. družstvo 5. B dívky 174 

4. družstvo 5. A chlapci 203 

5. družstvo 3. B dívky 219 

6. družstvo 3. B chlapci 221 

7. družstvo 4. A dívky 232 

8. družstvo 2. B chlapci 237 

9. družstvo 3. A dívky 255 

10. družstvo 3. C dívky 255 

11. družstvo 4. B chlapci 257 

12. družstvo 5. C dívky 261 

13. družstvo 5. C chlapci 263 

14. družstvo 3. C chlapci 267 

15. družstvo 4. B dívky 269 

16. družstvo 4. C dívky 271 

17. družstvo 2. A chlapci 281 

18. družstvo 5. B chlapci 317 

19. družstvo 2. C chlapci 326 

20. družstvo 2. C dívky 351 

21. družstvo 5. A dívky 355 

22. družstvo 2. B dívky 364 

23. družstvo 4. A chlapci 368 

24. družstvo 3. A chlapci 413 

 

 



Štafeta 2. - 3. ročník - 1. místo 2. A - 5:28,2 – 2. místo 3. B - 5:40,0 – 3. místo 3. C- 5:52,9 – 

4. místo 2. B - 6:06,0 – 5.místo 3.A- 6:07,8 – 6.místo 2.C - 6:19,0 

   

Štafeta 4. - 5. ročník - 1. místo 4. C - 6:42,2 - 2. místo 4. B - 6:42,9 – 3. místo 5. A - 7:00,2 – 

4. místo 4. A - 7:05,9 – 5. místo 5. C - 7:16,2 – 6. místo 5. B - 7:16,4 

 

Dne 8. 9. 2016 byla vyučující Iveta 

Hrejsemnou a Vlasta Horová společně s 

žáky 9. ročníku (Barbora Slavíková, 

Kateřina Holubová, Jan Břečka, Jakub 

Kopáček) na stanovišti skok do dálky s 

rozběhem.  Žáci 4. a 5. ročníku 

dodržovali stanovené pokyny a na 

stanovišti se k sobě chovali ohleduplně. 

Všem žákům se skok měřil z místa 

odrazu, navrhuji pro další školní rok, 

aby se žáci v hodinách tělesné výchovy 

naučili správnou techniku odrazu.   

Na stanovišti skok do dálky z místa pro 2. a 3. ročník vládla příjemná atmosféra a pod 

vedením p. učitelek Mgr. Heleny Hubáčkové a Mgr. Pavlíny Kopáček-Hölzlové děti 

absolvovaly jednu ze svých oblíbených disciplín. Děti byly ukázněné a dobře spolupracovaly. 

Všichni podávali co nejlepší výkony, a i když se někdy povedl nějaký ten přešlap nebo pád, 

smích a dobrá nálada zvítězila. Rychle oklepat písek a hurá na další soutěž! Moc děkujeme za 

velkou pomoc rodičům a žákyním 2. stupně.  

Dojmy žáků:  

Sportovní den byl skvělý, ale vyčerpávající. Byli tam děti 2. – 5. ročníku. Čekalo nás hodně 

disciplín.  

Všechny jsme si užili. Na závěr jsme zabodovali ve štafetě.  

I když bylo velké vedro, všichni jsme se snažili podat co nejlepší výkony. Běželi jsme jako o 

život, přestože jsme se ve štafetě trochu zamotali.  Naši kapitáni družstev Adéla Hiclová a 

Filip Bálek byli super, i když kluci trochu zlobili. Slíbili paní učitelce, že příště budou 

hodnější.   

Všichni jsme se usnesli, že to byl super den, všichni jsme si zasportovali a nikomu se nic 

nestalo. Žáci 3. A 

Není důležité, jestli vyhrajeme nebo prohrajeme, ale na tom, že jsme se zúčastnili.  

Pro nás to byl první sportovní den na naší škole a byl plný dojmů. Nejvíce se nám líbily 

disciplíny: štafetový běh a skok do dálky,  běh  na  50 m ze startovních bloků. Potrápil nás 

vytrvalostní běh  a  velké teplo. Těšíme se na další sportování. Žáci 2. B  

Jako první jsme oběhli jedno kolečko na zahřátí a pak naše paní učitelka dala rozcvičku. Před 

zahájením byli určeni kapitáni kluků a holek a podle pořadí na kartičce jsme obcházeli 

jednotlivá stanoviště. U holek byla kapitánka Kája. Na závěr byla vytrvalost a štafeta. Tu jsme 

běželi vždycky celá třída. Po skončení jsme byli hodně unaveni, ale až na to vedro to 

bylo  super. Děti z 5. A  



Naše nová paní učitelka byla ráda, že jsme štafetu vyhráli a my jsme byli rádi, že jsme všem 

dokázali, že jsme nejlepší. Viděl jsem, že i druháci, kteří byli na Sportovním dnu poprvé, 

dokázali, co umí. Sportovní den se mi moc líbil. 4. C 

 

Přespolní běh – výsledky 
 

Chlapci - 1.  Vojtěch Slavík  4.B 5:26, 2.  Jakub Luštický 4.C 5:30, 

3.  Michal Ditrich 4.C 5:33, 4.  Tomáš Havránek 5.A 5:37, 5. 

Kryštof Šantrůček 4.C 5:40, 6. Jaromír Novák 4.B 5:53, 7.  Michal 

Provazník 4.C 5:56, 8.  David Výborný 5.A 5:58, 9.  Matěj Škopek 4.A 

6:04, 10.  David Provazník 4.C 6:05 

 

 

Dívky - 1.  Valentýna Olivová 5.C 5:43, 2.  Natálie Kondrátová 5.B 

5:50, 3.  Tereza Šnajdrová 5.C 6:00, 4.-5. Michaela Košnerová 4.A 

6:22, 4.-5. Barbora Vondráčková 4.A 6:22, 6. Anna Cukrová 4.C 

6:32, 7.  Nela Šálková 4.B 6:33, 8. Pavla Novotná 4.A 6:44, 9. 

Kristýna Mušková 4.C 6:54, 10. Anna Veselá 4.C 7:02 

 

 

 

 

 

Naše exkurze - Proměny Kolína  
V pátek 30. 9. nás naše paní učitelka vzala na výstavu fotografií Kolína z minulosti a 

dneška.  Byly zde obrázky z míst, která známe, a tak jsme se mohli podívat, jak to tam 

vypadalo dřív. Přečetli jsme si o každé fotce i informace a pak nám paní učitelka dala pět 

otázek. To, co jsme nevěděli, jsme si mohli znovu najít.   

Dověděli jsme se spoustu nových věcí. Třeba, že nemocnice měla dříve jen dva operační sály 

a sto lůžek, nebo že zimní stadion nebyl zastřešený, a další zajímavosti.  

Protože tam byla i fotografie domu básníka J. S. Machara, cestou zpět do školy jsme to vzali 

kolem tohoto místa. Výstava se nám moc líbila a myslíme, že toho teď o našem městě víme 

mnohem více. Děti 5. A  



Den jazyků  
 

Den jazyků pro žáky 1. stupně na naší škole byl letos koncipovaný jako cestování po Evropě.   

Děti ze 4. a 5. tříd byly rozděleny do skupin podle států a každý si připravil k danému tématu 

spoustu nových a zajímavých informací. Během dopoledne si všichni ve třídách 

shromažďovali své poznatky a poslední hodinu jsme se sešli v tělocvičně a prezentovali svůj 

stát.   

Myslím, že to pro všechny bylo moc poučné a každý si odnesl nějakou novou informaci.  

 Moc všem dětem děkujeme za přípravu a následnou práci ve škole. Hana Pospíšilová  

 

Dnes jsme měli Den jazyků. Cestovali jsme po Evropě. Mohli jsme si vybrat zemi, do které 

půjdeme. Já jsem si vybral Španělsko. Mně se Španělsko samo o sobě hodně líbí. Naše 

skupinka byla zaměřená na sport. Bylo to docela lehké, protože španělský fotbal je hodně 

známý. Já jsem měl na pomoc tři kamarády, kteří mi hodně pomohli. Hodně jsme soutěžili. 

Nás projekt byl celkem úspěšný. Den jazyků se mi moc líbil.  

 

I naši prvňáčci se učí anglicky. A proto pro 

ně vymyslely paní učitelky projekt, ve 

kterém se seznamují se zvyky a tradicemi v 

anglicky mluvících zemích. Samozřejmě 

jsme nemohly vynechat Halloween. Na 

konferenci přiletělo nejvíce čarodějnic, 

čarodějníků a kouzelníků. Nechyběli ani 

kostlivci, duchové, černé kočky, netopýři a 

pavouci. Všichni přítomní se nejprve ve 

strašidelné třídě začali učit anglicky. Děti 

dokázaly pojmenovat svoje masky, tradiční barvy a předměty, procvičily si počítání do 10. 

Neopomněli jsme ve výuce ani češtinu – čtení písmenek a slabik s duchy zvládla „strašidýlka“ 

na  výbornou. Básničku o hradních strašidlech a hledání ukrytých příšerek zvládl úplně každý. 

Vyhledat na obrázcích plných duchů a dýní 10 rozdílů byla pro děti také hračka. I v 

matematice se prvňáčkům dařilo, počítání s duchy  a  čarodějnicemi jim šlo  na jedničku s 

hvězdičkou. Za bezvadnou a s chutí vykonanou práci si prvňáčkové domů odnesli ve svých 

žákovských knížkách odměny – razítka pohádkových postav a jedničky, nechyběly ani 

jedničky. Odměnou pro paní učitelky byly usměvavé a spokojené děti.  

Něco málo z historie…….  

Halloween vznikl z křesťanských oslav svátku Všech svatých a pravděpodobně i  z 

předkřesťanského keltského svátku Samhain - obdoby našeho Nového roku. Název vznikl 

zkrácením anglického „All-Hallow-eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“.  

Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané Jack-o'-lantern, 

dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Barvy černá a 

oranžová.  

Celodenní projekt byl plný strašidel, zajímavých úkolů, zpívání  a legrace……  Lenka 

Ryšánková a Zuzana Kesnerová  

http://www.7zskolin.cz/www/content/3518/gallery/26_P1090804.JPG?1478258226


Pozdrav od kamarádů 

z Nairobi 

   Na jaře loňského školního roku 

se uskutečnilo na  naší škole velmi 

milé setkání s kamarády z Keni. 

Naše pozvání přijali Adada a 

James, kteří spolupracují  na 

projektech, díky kterým může 

spousta keňských dětí chodit do 

školy a tím získat tolik vytoužené 

vzdělání.  

Děti z naší školy vyrobily pro své 

africké kamarády obrázkovou 

abecedu a také napsaly v hodinách 

angličtiny krátké pozdravy, které 

Adada a James, který pracuje 

v Keni jako ředitel školy, s sebou 

odvezli do Keni.  

Tento týden nás čekalo velmi milé 

překvapení – děti dostaly odpovědi 

na své dopisy, ve kterých poznaly 

nové kamarády . Společně jsme 

si je při angličtině přečetli a 

dohodli jsme se, že určitě svým kamarádům opět něco napíšeme.  

 

Vesmír kolem nás – Sluneční soustava 

 

 



EVVO na naší škole  
 

Hlavním cílem enviromentální výchovy je prosazovat a 

prohlubovat znalosti a dovednosti ve vztahu k životnímu 

prostředí.  

V tomto školním roce začíná pracovat v naší škole 

EKOTÝM složený z žáků prvního stupně. Začínajícím 

týmem budou žáci třídy 3. C, kteří by chtěli a mají v plánu 

vést ostatní k pozitivnímu a ekologickému vztahu k 

okolnímu prostředí, odpovědně jednat vůči přírodě a aktivně se do její ochrany  v 

každodenním životě zapojit.  

Pokračujeme a jsme zapojeni do projektu RECYKLOHRANÍ. 9. září jsme se zúčastnili a 

oslavili sběrem použitých baterií“ Evropský den recyklace baterií“. Žáci nasbírali přes 6Kg 

tohoto odpadu. Pokračujeme v tomto sběru i nadále do připravených boxů na použité baterie. 

Děkuji všem dětem, které baterie přinesli, dětem ze 3. C a p. Bučánkové za organizační 

zajištění, dětem ze 3. B  za výrobu poutačů. Kromě tohoto naše škola třídí i jiné odpadní 

materiály k další možné recyklaci – plasty, sběr starého papíru. Sběrem víček pak přispíváme 

na léčbu a rehabilitaci nemocného chlapce.  

Náš Ekotým nadále připravuje na listopad akci „Spokojený ptáček“. Plánujeme nejen instalaci 

krmítek, ale předat a získat znalosti o návštěvnících, které během zimy můžeme na krmítcích 

zahlédnout a pozorovat. Každý týden se o krmítka bude starat jiná ze tříd. Budeme rádi a vážit 

si i vaší spolupráce-rodičů společně s vašimi dětmi, pokud naleznete v domácích zásobách 

něco vhodného, co by ptáčkům zachutnalo.  

V prosinci plánujeme akce zaměřené na lidové tradice, historii regionu a odkazy našich 

předků besedami v Muzeu Kolín, skanzenu v Kouřimi.  

Připravíme anketu s cílem získat od našich žáků nápady a informace k péči o okolí naší školy 

a jeho zlepšení.   

Nadále se budeme účastnit výukových a vzdělávacích programů se zaměřením na EVVO.  

                                                                    Za EKOTÝM  Mgr. Cilová Eva  

 

První exkurze 
Děti z 1. A a z 1. D se vypravily ve čtvrtek 23. listopadu na exkurzi do svíčkárny Rodas  v 

Šestajovicích u Prahy. 

"Již při vstupu na nás dýchla atmosféra blížících se Vánoc. 

Dozvěděli jsme se postup při výrobě svíčky. 

V dílničce jsme si vyzkoušeli zdobení svíček namáčením ve voskové polevě, vykrojili si své 

mýdlo tvořítky s vánočními motivy a namíchali vonnou směs do koupele. 

V útulném krámečku jsme pořídili první vánoční dárky, kterými bychom rádi potěšili naše 

blízké." Žáci 1. A,1. D  + tř. uč.  Z. Kesnerová a L. Kombercová 

 

 

Redakční rada: žáci 1. stupně a jejich třídní učitelé. Práce vznikly ve spolupráci žáků při projektových dnech. 

Příspěvky v tomto čísle jsou ze tříd 1.A, 1.B, 1.D, 2.B, 3.A, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A. Výsledky sportovních 

soutěží zpracovali Mgr. Radek Holovský, Mgr. Hana Pospíšilová, Mgr. Julie Hykšová 



 

 

 


