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Úvodem 

Zdravím naše čtenáře!

Tak už je to zase tady! Na to, na co se všichni děti těší vždy nejméně – návrat do školy po letních 

prázdninách. Teplé letní dny na koupalištích vyměníme za chladný podzim 

ve školních lavicích. Ale pozor! jsou tu i tací, kteří se do školy těšili, např. 

prvňáci, a proto jsme se rozhodli s nimi udělat rozho-

vor.

Velká změna nastala i v re-

dakci časopisu. Přišli noví re-

daktoři a redaktorky a my 

doufáme, že budou psát 

dobře jako ti předešlí a 

bude vás bavit číst školní 

časopis i nadále. Náš školní 

časopis bude vycházet každý 

měsíc a jeho cena je 5 Kč.

Ale dost řečí a jdeme k obsahu tohoto „Sporťáku“. 

S novými redaktory přišly i nové nápady, takže se 

tento rok můžete těšit třeba na Cestománii, v tomto 

čísle je o Skandinávii. Pochopitelně se můžete těšit 

na rozhovory. Redaktoři si vzali na mušku dva nové 

učitele a udělali s nimi rozhovor. Na jejich otázky odpovídal pan učitel 

Přecechtěl a paní učitelka Sládková.

V otázce sběru nám odpověděl pan ředitel Strejček. Bohužel tu máme i smutný článek o našem býva-

lém spolužákovi Vojtovi Juřenovi. Další smutný článek je o nezvládnutých  živelných  pohromách v ame-

rickém New Orleans, kde hurikán Catrina zaplavil a zpustošil většinu města a zmařil lidské životy.

Tak toto je ochutnávka z obsahu našeho prvního čísla v novém školním roce. Doufáme, že se vám 

naše články budou líbit a Sporťák si budete i nadále kupovat. Můžeme vám slíbit, že se všichni členové 

redakce budou snažit na sto procent vás potěšit novinkami ze školy i ze světa. Na shledanou v příštím 

čísle.

(Jeřábek, Matoušek)

Nové logo našich florbalistů
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Jak se žákům líbí nově vymalovaná škola

6.A Roman Janoušek „Je hezká. Ve třídách se mi lépe učí“.

6.B Aneta Tahalová „Je to hezké, líbí se mi“.

7.D Patrik Sýkora „Líbí se mi to, ale nemuseli to malovat, protože se  to stejně zničí“.

8.A David Král „Je to dobrý, ale nechci chodit do školy“.

8.A  Iveta Líznerová „Škola se mi líbí, je krásná, je to tu romantické“.

8.B Darina Kubicová „S nově vymalovanou školou jsem spokojená, ale do školy se mi chodit  

    stejně nechce“.

8.B Tibor Berczik „Je to moc hezké, ale učí se mi v ní pořád stejně“.

8.C Markéta Peterová „Líbí se mi to, ale mohli vymalovat více místností“.

8.C Jan Novák „Je to divné“.

9.A Beáta Barabásová „Je to super, je to super“.

9.A Jan Andrašík „Nic moc. Je to spíš pro holky“. 

9.C Jakub Škarka „Třídy - jde to, ale chodby ne, protože je nevymalovali“.

-kub-

NAŠE ŠKOLA

Státní svátky

 28. září byl státní svátek, který si od roku 2000 připomínáme jako Den české státnosti. Podle církevní 

tradice je to den, kdy byl před kostelem ve Staré Boleslavi v roce 935 zavražděn přemyslovský kníže 

Václav. V říjnu nás čeká další státní svátek, který připadá na 28.den. Budeme si připomínat vznik samo-

statného Československa, od té doby uběhlo 87 let. A do třetice: 17. listopad  Den boje za svobodu a 

demokracii. Většina z nás tato data vítá jako dny volna a je nám vcelku jedno, co důležitého se v historii 

událo.

               
        -cer--pac-
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Už vím, jak na to aneb „malé desatero“ správného učení

Naše „malé desatero“ ti možná pomůže snadněji zvládnout každodenní přípravu na vyučování.

ü Nezačínej s učením hned po příchodu ze školy. I ty potřebuješ chvilku odpočinku a relaxace. Vždy si ale urči 
čas, kdy s učením začneš. Stanovenou dobu dodržuj a nikdy ji neodkládej.

ü Neuč se u příliš hlasité zvukové kulisy. Zcela nevhodné je mluvené slovo a televize. Pokud hudbu opravdu po-
třebuješ, zvol hudbu klidnější. 

ü Pro učení je nejlepší stálé místo, kde se cítíš dobře. Učení nikdy nezačínej ani nekonči nejobtížnějším předmě-
tem. Jednotlivé typy předmětů střídej – např. cizí jazyk, matematika, literatura, fyzika, dějepis.

ü Snaž se pochopit to, čemu se učíš. Učení nazpaměť provází rychlé zapomínání.

ü Nerozumíš probírané látce? Není nic jednoduššího než se zeptat. A pomoci ti může řada lidí- učitel, spolužák, 
rodiče, sourozenci, kamarád.

ü Nemusíš se učit úplně všechno! Uč se jen to nejdůležitější a nejpodstatnější.

ü Nauč se základní fakta si nějakým způsobem vyznačit. Někomu vyhovuje systém podtrhávání, jiný si dělá vý-
pisky.

ü Opakuj si vícekrát to, co je důležité nebo příliš obtížné. Často je lépe opakovat nahlas. Ve většině případů je 
možno volit vlastní slova, ne obtížné a nazpaměť naučené formulace.

ü Nauč se využívat „ztrátový čas“, který trávíš v dopravních  prostředcích či čekáním na různé aktivity. Vždy mů-
žeš mít u sebe malou kartičku se slovíčky nebo novými vzorci do přírodovědných předmětů. Účinně využité minuty ti 
pak prodlouží volný čas.

Zamysli se nad jednotlivými body a zkus je postupně používat při učení. Tyto návyky se ti budou určitě 
hodit i na škole, kterou si zvolíš po ukončení základní školy.     

          -kiš-

Koncert barokní hudby

Dne 6.10.2005 některé třídy z naší školy navštívily koncert barokní hudby v chrámu sv. Bartoloměje. 

Na úvod jsme si vyposlechli varhanní skladbu kantáta d-moll od německého a nejvýznamnějšího barok-

ního skladatele Johanna Sebastiána Bacha. Předvedli nám dva středověké nástroje niněru a bolzar.  Nině-

ra pochází z 16.století a aby hrála, musí se u ní točit kličkou jako u flašinetu. Bolzar pochází ze 14.století. 

Hrálo se na ní převážně ve slovanských státech hlavně na Ukrajině. Říkalo se jí nástroj žebráků. Na závěr 

nám zahráli skladbu od Jana Křtitele Kuchaře. Bylo to velmi zajímavé a poučné.

   -miz- 
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David Korbelář (1.B)

1. Dobře

2. Pěkně

3. Dobrý

4. Jo

5. Hodně kamarádů

Lucka Horná (1.B)

1. Těšila jsem se dobře

2. Líbí se mi tady

3. Líbí

4. Mám jí ráda

5. Mám kamarády

Martin Johanides (1.C)

1. Dobře

2. Je to tu dobrý

3. Je hezká

4. Ano „hm“

5. Mám kamaráda Míšu

Lenka Čudová (1.C)

1. Moc

2. Mám to tu ráda tak, že se mi nechce domů

3. Je to tu hezký

4. Jo

5. Jo, mám jich hodně

Petr Dlouhý (1.A)

1. Dobře

2. Tak akorát

3. Je pěkná

4. Mám jí ráda

5. Mám jich hodně (Pepa)

Gábina Šrámková (1.A)

1. Hodně moc

2. Dobře

3. Akorát

4. Ano, mám

5. Mám Natálku

-tom--kub-

Rozhovor s prvňáčky

Na začátku školního roku jsme udělali rozhovor s naši-
mi prvňáčky. Položili jsme jim tyto otázky:

1. Jak ses těšil(a) do školy?

2. Jak se cítíš ve škole?

3. Jak se ti líbí naše škola (vzhled)?

4. Máš rád(a) svého učitele?

5. Máš ve škole svého kamaráda?
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Katastrofa v New Orleans

   

     Je to už skoro měsíc, co hurikán postihl velkoměsto New Orleans.Tato katastrofa postihla celý svět. 
Postižení jsou teď skuteční žebráci.

Když někomu v chudých zemích uplave při povodních chatrč, postaví si opět novou. Ale obyvatel New 
Orleans s domem na hypotéku si asi těžko postaví nový dům. Jeden nejmenovaný politik vyvolal po-
bouření svým prohlášením, že se ani nevyplatí celé New Orleans rekonstruovat. Situaci nezvládá už ani 
policie. Dvě stě policistů dezertovalo a dva spáchali sebevraždu. Rozmáhají se projevy rasismu a všude 
se pohybují rabující gangy. 

    Většina Američanů nepočítá, že by se postižených ujala. Uprchlíci jsou většinou chudí lidé afroame-
rického původu. Obyvatelé se dělí na bílé a barevné, na lepší a horší. Uprchlíci utíkají většinou do Texasu, 
ale ten také nemůže situaci zvládnout.            

    Katastrofa může ohrozit i postavení prezidenta Spojených států amerických. Teroristická siť Al-Kai-
dá projevila  nad tímto  problémem radost. Věří, že nastává začátek konce USA.           

    Důsledky  jsme pocítili i my. Okamžitě stouply ceny benzínu. 

    -nov- -miz- -bal-  

Cyklistický výlet

V sobotu 8.10. jsme jeli na výlet na Vysokou. Cestou jsme nacházeli kaštany, ořechy a hrušky, které 
jsme si i načesali do batůžků na cestu. Také jsme viděli živého kocoura a ježka, ale i přejetá zvířata (ko-
čičku před železničním přejezdem) a těch nám bylo líto.

Jeli jsme stále výš a výš. Když jsme na Vysokou dojeli, šli jsme si zaplatit vstup na rozhlednu. Foukal 
silný vítr fííííííí a my se trochu báli, až z nás vylítla duše. Šli se také podívat na zříceninu kláštera a na 
podzemní chodby. 

A potom jsme jeli nazpátek – to byla větší sranda, vítr nám foukal do zad a kopce vedly dolů. Když 
jsme dojeli domů, to byla úleva.

Výlet se nám líbil, těšíme se na další poznávání okolí Kolína.

         Děti z cykloturistického klubu

Sběr
Jak dopadl součet našeho prvního sběru? 

Celkem: 4780 kg - utrženo: 4400 Kč

A jak budou peníze využity?

Odměny na Den dětí ( sladkosti, ovoce), Ceny na Mikulášské klání, Výroba medailí na Sportovní den,

Květiny pro 1.třídu (přivítání) a květiny a dárek pro 9.třídu (rozloučení)

-tom--kub-
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Vojta Juřena
Zavzpomínejme všichni na našeho spolužáka, žáka 7. ZŠ. 

Při této vzpomínce bych Vám ráda pomohla tímto článkem. 
Vojta byl dobrým studentem a prospíval vždy s vyznamená-
ním. Chodil do atletické třídy roku 2001-2005, i když poslední 
ročník zde již studovat nemohl. Klukům se vryl do paměti svojí 
ztřeštěnou povahou, byl pro každou špatnost, tedy v případě, 
že si užil legraci. Vojta se strašně rád smál, a to v každé situ-
aci. Nám holkám se zase zapsal do našich srdcí, nejen kvůli 
vzhledu, ale hlavně svým laškováním. Pár děvčat  z toho bylo 
nešťastných, ale většina doufala, že tím škádlením dává najevo 
tu pravou lásku, tolik holek si to přálo…

Jako jeho nejlepší kamarádka můžu říct, že to myslel upřím-
ně. Vojta měl děvčata strašně rád, mám takový dojem, že kdy-
by nebyl tak nemocný, byl by to strašný proutník ?. Taky se 
není čemu divit, byl to krásný, chytrý kluk a hlavně živel… Ne-
uvěřitelně divoký klučina. Ten, kdo ho znal, ví o čem mluvím, a 
ten kdo ne, si to nedokáže představit…

Pamatuji si jako dnes den, kdy Klára, jeho sestra, vešla do 
hodiny chemie, s tím že se má Vojtin dostavit do Prahy kvůli 

testům. Celou noc jsem trnula hrůzou, druhý den mi sám napsal, že výsledky potvrdily leukémii.

Každý jeho spolužák, kamarád nebo jen známý si byl jistý, že pokud by někdo zvládl přemoci tuto 
zákeřnou nemoc, byl by to on. Tak proč? Svět nepřišel jen o lidskou bytost, ale o všemi milovanou silnou 
osobnost…

Ten, kdo ho opravdu znal, nedokáže zapomenout. Sama ho očima hledám v davu, říkám si, co by mi 
odpověděl a přiblble se zasmál…

Chybí mi, strašně moc mi chybí, ale na druhou stranu věřím, že když o něm budeme mluvit a myslet 
na něj, bude tu vždy s námi. Ať už jako hlavní aktér nějakého průšvihu a nebo jako chlapec s neodola-
telným pohledem…

-Zuzana Poláčková-

Skandinávie
Skandinávie se nachází v severní Evropě. Nalezneme tu tři státy Finsko, Norsko a Švédsko. Po celý rok 

je tu chladné počasí, protože Skandinávie leží na rozhraní   mírného a polárního pásu. Většina obyvatel 
jsou Germáni. Prosperuje zde těžba dřeva, strojírenský průmysl a rybolov.

Norsko

Hlavním městem Norska je Oslo. V Norsku je významná těžba ropy a zemního plynu v Severním moři. 
Norsko je světovou rybářskou velmocí s velkými přístavy, např.: Bergen, Trondheim a Narvik. 

Švédsko

Hlavním městem Švédska je Stockholm. V severní Evropě Švédsko státem s největší rozlohou i s nej-
větším počtem obyvatel. Na severu se těží kvalitní rudy. Švédsko se stejně jako Norsko živí rybolovem a 
má stejně velké přístavy : Gőteborg a Malmő.

Finsko

Hlavním městem Finska jsou Helsinky. Někdy Finsko nazýváme „Země tisíců jezer“. Tato jezera jsou 
ledovcového původu. Největší finská jezera: Saimaa, Inari a Päiäne. Finsko má velmi vyspělý průmysl, 
těžbu dřeva, výrobu papíru, lepenky a celulózy; strojírenský průmysl a telekomunikační techniku s výro-
bou jedněch z nejznámějších mobilních telefonů NOKIA.

                                                                                             -miz-                        
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Okresní kolo v přespolním běhu
Okresní kolo v přespolním běhu se konalo 27.9.2005 v Kolíně. Závod pořádala naše škola. Na závo-

dy se vydařilo velmi dobře počasí. Naši žáci zde dosáhli velmi pěkných výsledků. Chlapci 4. a 5.ročníku 
vybojovali 1.místo, dívky 2.místo. Chlapci 6. a 7.ročníku skončili na 12.místě a na 13.místě, dívky ST na 
1.místě. Chlapci 8. a 9.ročníku neběželi, dívky byly na 14.místě. V jednotlivcích si ve svých kategoriích 
nejlépe vedli: Dominik Veselý – 1.místo, Adam Vít - 4.místo, Pavla Dvořáková – 2.místo, Lucie Vokatá 
– 3. místo.

-JAM-

Eva Tajovská, 3.B

Byla jedna holčička

Ta měla ráda autíčka.

Zašla si na hřiště

A už chytla jedno klíště.

Už zase jezdí na autíčkách

Potom jezdí na tříkolkách.

Kateřina Tittlová, 3.B

Jedna třída 3.B

Ta si zašla na hřiště.

Jezdila tam na kole,

Málem zahla do pole.

Michaela Šulcová, 3.B

Helmy, kola, autíčka

Uviděla Janička.

Hned chce jezdit, hned chce jet,

V autě, s helmou na kole.

Nenabourej ne, ne, ne.

Pak zajela na pole.

Kryštof Vinklář, 3.B

Je tam hodně značek,

Taky nula hraček!

Hezky jsme si zajezdili

A něco se přiučili.

Dopravní hřiště
V první polovině října navštívily všechny třídy 1.stupně naší školy dopravní hřiště. Absolvovaly zde do-

pravní výcvik pod vedením svých třídních učitelů ve spolupráci s panem Brzákem. Akce byla velmi pěkně 
připravena a líbila se dospělým i dětem. Věříme, že přispěla ke zlepšení dopravní bezpečnosti našich dětí. 
Bude zakončena besedou a dopravním testem žáků 4.ročníku ve škole. Děti získají průkaz cyklisty.

Na dopravním hřišti mě zaujalo, že byly přes silnici převedené koleje. Bylo tam hodně značek a také 
semafory. Mohli jsme jezdit na autíčkách nebo na kole. Naučili jsme se objíždět překážky. Někdy mě 
štvalo, když jsem přijel ke křižovatce a svítila červená.  Několikrát jsem nabourala, protože mě autíčko 
nechtělo poslouchat. Naučila jsem se jezdit na kruhovém objezdu a zopakovala jsem si značky. Pan Brzák 
nám všechno pěkně vysvětlil. Jezdili jsme podle pravidel a to se mi líbilo nejvíc. Ještě dnes mě bolí nohy, 
ale bylo to hezké.

Eva Tajovská, Kateřina Tittlová, Romana Benešová, Kryštof Vinklář – 3.B

Na dopravním hřišti se mi moc líbilo. Nejprve nám pan Brzák vysvětlil význam dopravních značek a 
pak jsme si vzali dopravní vozidla. Pěkná byla i beseda, kterou jsme měli později ve škole. Vyprávěli jsme 
si, co je nejdůležitější na kole: přední světlo bílé, zadní světlo červené, v drátech odrazky oranžové, zadní 
odrazka červená, dvě brzdy. Zadní brzdíme a přední přibrzďujeme.      

Tomáš Zoubek, 4.A
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CO MÁM UDĚLAT, POKUD SE MĚ BUDE TÝKAT ŠIKANA
Pokud se ti někdy stane, že tě bude šikanovat starší žák. Neboj se jeho výhružek! A okamžitě to řek-

ni třídnímu učiteli nebo člověku, kterému důvěřuješ. Starší žáci šikanují hlavně proto, že si chtějí něco 
dokázat a nedovolí si na stejně staré děti. Mají většinou velké problémy sami se sebou nebo s rodinou. 
Pokud ti bude ubližovat někdo ze třídy, hlavně se neboj  a včas to oznam! Dělá to ze zábavy nebo ti 
prostě jen něco závidí a neumí se s tím smířit. Tito lidé mají problém, s kterým se nedokážou vyrovnat, 
řeší každou maličkost jen proto, aby mohli napadnout slabšího. Šikana může být psychická nebo fyzická. 
Hlavně jakékoliv opakované nadávky nahlas ve škole, rodině nebo na lince bezpečí na bezplatné číslo 
0800 155555. Není to žalování, ale ochrana. NIKDY SE NESNIŽ K TOMU, ABYS NĚCO TAKOVÉHO DĚLAL 
PROTO, ŽE TĚ TAKY NĚKDO ŠIKANOVAL.

ŠIKANA

Šikana je druh fyzického a duševního násilí. Objevuje se především ve školách, v domácnostech, ale 
i na libovolných kroužcích. Nejvíce se však šikanuje na školách. 

 Výzkum prokázal, že na základních a středních školách je 20% žáků šikanováno. Šikana má 
mnoho tváří. Začíná přehlížením, ponižováním, nadávkami, okrádáním a končí bitím. Některé oběti to 
psychicky neunesou a pokouší se o sebevraždu. Někdy se jim to i povede. Člověk šikanuje proto, že má 
nedostatek lásky, problémy ve škole, nebo jiné nepříjemné věci. Snaží se udělat totéž své oběti. Ta se 
mu vyhýbá, má z něj strach, a tak o tom nic nikomu neříká. Její kamarádi by měli v této situaci okamžitě 
zareagovat a povědět to vyučujícímu, svým rodičům nebo rodičům oběti. Většinou při opakované šikaně 
rodiče dají dítě na jinou školu, ale netuší, že než si na své nové okolí zvykne, bude prožívat totéž, jako 
na předešlé škole. Proto by se šikanovat nemělo, jelikož to přináší problémy nejen šikanovanému a jeho 
rodině, ale i šikanujícímu. Lidé by spolu měli vycházet, i když si o každém nemohou myslet jen to NEJ.

          

          -dak-  -zdk-

Anketa  DEVÁŤÁK A DEVÁŤAČKA
Milý čtenáři! V redakci jsme se shodli, že hlasování o nějakého  nej-  učitele, je už docela trapné. Proto 

jsme vymysleli nápad, kterej taky není nej, ale asi možná o něco lepší. Zvolili jsme anketu o nejlepšího 
deváťáka a deváťačku tohoto roku. Tak tedy: 

 Deváťačka: s 19 hlasy a největší popularitou mezi žáky 9.ročníku se stává:

 ALICE SOMOLÍKOVÁ!!!

 Deváťák: s 12 hlasy a největší  popularitou mezi žáky 9.ročníku se stává

 ONDŘEJ BALON !!!

-bad--cer--pac-

SOVIČKA
Již druhý rok pokračuje vědomostní soutěž pro žáky 1.stupně – SOVIČKA

V letošním školním roce je ústředním tématem Kolín a jeho okolí. V 1.kole  -  v září  si nejlépe vedli:

Tomáš Toms 2.C 17 bodů
Tereza Paďouková 5.C 18 bodů
Kristýna Kuklíková a Monika Zemanová 3.A 22 bodů   
- nejlépe zpracované odpovědi – podívejte se na nástěnce v 1.pavilonu v 1.poschodí
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ROZHOVOR s paní učitelkou Sládkovou!
1.Proč jste se rozhodla pro tuto školu?

Kvůli učitelům

2.Co jste musela udělat proto, abyste tu mohla pracovat?

Nic

3.učila jste i na jiné škole?

Učila, na 4.ZŠ

4.Jak se vám na této škole líbí?

Zatím jo

5.Co byste tady změnila nebo vylepšila?

Na to jsem tu krátce

6.Jste spokojena se zdejšími žáky?

Hlavně s těmi menšími

7.Učíte kromě angličtiny ještě něco jiného?

Ne

Něco o sobě
8.Máte přítele? Chystáte rodinu?

To sem nepatří, to je soukromá věc

9.Jaký máte názor na užívání návykových látek?

Na školách by měla fungovat větší prevence. Předsudky 
určitě mám.

10.Požila jste někdy nějakou drogu? Kouříte?

Ne

11.Jaká je Vaše oblíbená barva?

Černá, modrá, hnědá

12.Jaké jídlo Vám chutná?

Sladké 

13.Jaké máte ráda pití?

Nejradši vodu

Alkohol:Červené víno

14.Máte doma nějaké zvířátko?

Ne, doma ne

15.Co byste vzkázala žákům?

Ať mě zbytečně o těch prvních hodinách nezkoušejí.
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Rozhovor s panem učitelem Přecechtělem

Odkud jste k nám přišel?

Z vesmíru J. Z Týnce nad Labem.

Jak se Vám u nás líbí?

No tak.. jsem mile překvapen. Líbí se mi tu.

Jste třídní učitel?

6.C

Jaké máte zkušenosti se zdejšími žáky?

Zatím vesměs dobré. Ale v 9.C, tam je brajgl.

Jak Vás přijal školní personál?

Dobře. Bez problémů. Je tu dobrý kolektiv. Mladí učitelé…

Je Vám nějaká učitelka sympatičtější než ostat-
ní?

Přirozeně.

Chutná Vám ve školní jídelně?

Zatím ano, ale byl jsem jenom na dvou obědech.

Líbí se Vám vybavení školy?

Myslím, že je docela nadprůměrné. Vcelku ano.

Jste ženat a máte děti?

Ne, ani jedno.

Chtěl jste být učitel od mala?

Ne!

-den--mat-

Věk:  30 let

Oblíbené jídlo: ryby (pstruh)

Oblíbený film: Doors, ale nepreferuji   
   jen jeden

Oblíbený sport: nohejbal, fotbal,   
   fitnes, tenis

Oblíbená hudba: U2

Oblíbený herec: Bruce Willis, Meg   
   Ryan

Vzor:   Amstrong

Oblíbené pití: pivo (Plzeň)

Oblíbená barva: modrá

Exkurze do Prahy
13. září jsme jeli autobusem do Prahy.  Prohlédli jsme si spoustu památek. Byli jsme na Karlově mostě 

a u Pražského hradu. Potom jsme jeli metrem do Mc´Donaldu a nakonec opět autobusem domů.

                                                                                   Iva Bartošová 5.A

Jen co jsme vystoupili z autobusu a šli k soše Jana Husa, potkali jsme dva členy skupiny Maxim Tur-
bulenc. V Praze jsme navštívili několik památek, jako Karlův most, kde je mnoho významných soch a 
jedna z nich byla socha Jana Nepomuckého a pro štěstí jsme si ji všichni osahali. Z Karlova mostu jsme 
viděli kousek ulice, kde se natáčely Chobotničky. Prošli jsme pod Prašnou bránou a šli k chrámu sv. Víta, 
ale zjistili jsme, že nemůžeme jít dovnitř, protože byl zavřený.                                                                                    

Michal Podhradský 5.C

Prašnou bránou jsme prošli na Staroměstské náměstí. Tam jsme viděli sochu Jana Husa a Orloj, který 
byl v rekonstrukci. Šli jsme kolem první univerzity na Karlův most. Tam byla spousta soch a krámků a 
nádherný výhled. Královskou cestou jsme došli na Malostranské náměstí a na Pražský hrad. Potom jsme 
jeli metrem na Černý most a v Mc Donaldu jsme se najedli.      

                                                              Tereza Paďouková 5.C
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Na Karlově mostě mě nejvíce zaujalo sousoší Cyrila a Metoděje a byl odtud hezký pohled na Národní 
divadlo. Praha je moc krásné město a jsem ráda, že sem s mámi paní učitelka jela.                              
                                                                                                      

Radka Cikánová 5.C

Na Pražském hradě jsme se pokoušeli rozesmát hradní stráž, ale asi jsme narušili jejich soukromí, 
protože bouchl zbraní o zem a řekl:“Odstupte zpět“. Lekli jsme se a už jsme se fotit nechtěli. Na nádvoří 
jsme viděli mramorový obelisk.                      

Jan Tománek 5.C

Královská cesta se jmenuje královská, protože se po ní procházeli králové. Někteří žáci měli připrave-
né referáty o památkách Prahy, a tak, když jsme někde zastavili, pověděli nám o té památce. Nejvíc se 
mi líbila hradní stráž.                                 

  Jiří Hanuš 5.C

Královská cesta

Prašná brána

Je hezká zrána.

Odpoledne půjdu k orloji

Koukám se na hodiny.

Večer půjdu na Karlův most

Zpívá mi tam kos.

Zítra mě čeká velký den,

Na Pražském hradě bude prezident.

Potom pojedu na Černý most

Koupím tam pejskovi kost.

Jaroslav Bečka a Dominik Veselý                                                                       
5.A

Exkurze v Praze

Prašnou bránou začínaje,

Mc´Donaldem konče,

To náš výlet do Prahy je, 

Vysvětli to mamče.

Orloj byl teď v opravě, 

To je teda škoda.

Viděli jsme sochu Husa,

To je ale paráda.

Svezli jsme se metrem

Na Můstek a ještě dál,

To je teda super,

Karel IV. Byl náš král.

Založil nám Karlův most,                            
    Máme toho vážně dost. 

5.A , Kateřina Smrčková a Martina Kolářová

Beseda o Africe
V pátek 23.září jsme měli besedu o lidech z Afriky. Přišla mezi nás paní Lucie Tomášková, která jezdí 

pravidelně do Keni a pustila nám nejprve krátký film. Část byla o lidech ve městě, kteří jsou bohatí, ale je 
jich málo. A část byla o lidech z chudé čtvrti, kteří mají malinkaté domečky postavené z hlíny. Protože se 
do nich nevejdou, jsou skoro celý den venku. Většina dětí nemůže  chodit do školy, protože jejich rodiče 
na to nemají peníze. Když ukázka skončila, ptali jsme se na to, co nás zajímalo. Také jsme se dozvěděli, 
co znamená adopce na dálku. To znamená, že si můžeme vybrat dítě a posílat mu peníze na školu a třeba 
nějaké hračky nebo oblečení. Beseda se mi líbila, protože jsem poznala, jak žijí lidé i jinde na světě.

                                                                           Tereza Paďouková a Linda Růžičková 5.C

V některých chudých čtvrtích se vaří, pije a koupe ve špinavé vodě. Až mi běhá mráz po zádech, když 
jsem viděla, jak to tam vypadá.Myslím si, že je správné, když někdo v takovém případě pomůže. Až budu 
velká, budu pomáhat takovým dětem jako jsou děti v Africe.

                                                                                                          Monika Mikšovská 5.C
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Dozvěděla jsem se spoustu věcí. Chtěla bych se tam taky někdy podívat. Nechtěla bych tohle ale za-
žít.                                                                                                     

Míša Bartáková 5.C

To co jsme viděli a slyšeli bylo smutné. Viděli jsme rodiny černochů, kteří žijí v chudobě – bez elektři-
ny, bez kanalizace, v malých chatrčích. Některé rodiny jsou tak chudé, že nezaplatí dětem školu.Jiné děti 
jsou postižené AIDS. Nechtěl bych být na jejich místě.                                 

Jan Tománek 5.C

Děkujeme paní Tomáškové za velmi pěknou besedu.

Sportovní den žáků 1.stupně
V pátek 7.října od 8.30 hodin se na školním hřišti a v tělocvičně uskutečnil sportovní den.

O co nejlepší výkony a medaile bojovali v těchto disciplínách atletického čtyřboje: běh na 50 metrů, 
skok do dálky, hod kriketovým míčkem, vytrvalostní běh (400, 600, 800 metrů – podle věku).

Doplňková soutěž byla ve vybíjené.

Nejlepší jednotlivci – celkově 

1. Slavíčková Tereza 3.B 
2. – 3. Lumendová Nikol 4.C 
2. – 3. Klepetková Kamila 5.B 
4. – 5. Jarolímová Alena 2.B 
4. – 5. Koubský David 3.B 
6.. Nečas Lukáš 2.A 
7. Kvasničková Kristýna 2.C 
8. Stanko Patrik 3.A 
9. Seifert David 4.B 
10. – 12. Rampír Adam 2.B 
10. – 12. Nedbal Karel 4.C 
10. -12. Vinopal Dominik 2.B  

Pořadí družstev -  celkové   

1. dívky 3.B Slavíčková, Šindelářová, Gavorová, Tasovská, Suchá
2. chlapci 4.C Nedbal, Procházka, Rovenský, Brdíčko, Křivka
3. chlapci 3.B Bečka, Koubský, Tichý, Svoboda, Franc

Nejkvalitnější  výkony v jednotlivých disciplinách:

Běh 50 m
Šrámková Nikola 5.A 7,8

Skok do dálky
Nečas Lukáš 2.A 315

Hod míčkem
Malý Lukáš 2.C 26

Vytrvalostní běh
Koubský David 3.B 1:40,6 (2 kola)
Vinopal Dominik 2.B 1:42,2 (2 kola)
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Gévaudanská bestie (1.část)

Bestie se zachvěla. Už chvíli upírala zrak na postavu, zatím malinkou, která stoupala po cestě vzhůru. 
Bestie pružným a neslyšným krokem vylezla na skálu nad cestou, po které musela přijít její kořist. Če-
kala nehybně, jen oči se jí blýskaly . . . Malá Jana stačila jen zahlédnout, jak se Bestie na ní vrhá. Šelma 
byla tak mrštná a rychlá, že na obranu nebylo ani pomyšlení. Děvčátko se jmenovalo Jana Bouletová, 
mělo tenkrát – roku 1764 – čtrnáct roků a bydlelo na samotě u Ubatových v gévaudanských horách. 
Když vesničané našli Janino napůl sežrané tělo, připsali to vlkům, kteří měli na svědomí řadu takovýchto 
krutých neštěstí. 

„Dávejte pozor,“připomínali rodiče stále dětem, „nezůstávejte v lese!“ Bohužel, v příštích týdnech za-
hynulo stejným způsobem několik dalších dětí a lidé začali uvažovat, jestli by obyčejní vlci byli schopni 
takto vraždit. Jaká to tajemná Bestie si tedy vybrala za domov gévaudanské hory? Zdálo se, že je nepo-
lapitelná, tu zaútočila na severu, na jihu kraje. Jednou v září se dokonce odvážila napadnou ženu, která 
pracovala na poli nedaleko domu. Na její pokřik přiběhli sousedé, ozbrojení nářadím, a zahnali Bestii na 
útěk, ale nešťastnou selku stejně nezachránili. „Jak vypadá ta Bestie?“, vyptávali se všichni těch, kteří 
ji viděli.

„Je strašně veliká a má tmavou srst. A jak je rychlá! Letěla jako šíp!“ „Koukejte!“ , vykřikl jeden 
z mužů třesoucím se hlasem. „Stopy!“ V kypré zemi se zachovaly hluboké otisky velkých tlap s pazoury. 
Všichni se zachvěli strachem. To opravdu  nebyly stopy obyčejného vlka! Bestie musí být skutečně neo-
byčejně velká a silná! Všechna svědectví se shodovala: byl to určitě ukrutný a ďábelsky vychytralý tvor, 
který neútočil na dospělé muže, ale napadal ženy a děti. V kraji uspořádali několik rozsáhlých honů se 
smečkami psů a množstvím honců, při kterých zabili přes sedmdesát vlků, mezi nimi jednoho mimořádně 
velkého s téměř černou srstí. Ale byl to opravdu hledaný zloduch? Bohužel nikoliv- Bestie se zanedlouho 
objevila znova. Jednoho dne, když Bestie veškerou svou vahou srazila malého chlapce, zabodla si při tom 
do břicha čepel velkého nože. Ihned utekla, a lidé si mysleli, že se jí zbavili. Ale těšili se předčasně. Za 
nějaký čas skočila ve dvoře jednoho statku na hošíka, který nabíral ze studně vodu do džberu. Naštěstí 
se odvážné pradleny, které poblíž pracovaly se svými tlouky na prádlo, seběhly na Bestii a bušily do ní, 
dokud kořist nepustila. „Je to příšerná obluda,“ vyprávěly ženy, „je velká jako roční býček!“ Ti kdo měli 
možnost vidět Bestii zblízka, ji popisovali jako velmi neobvyklého tvora: z obrovské tlamy jí trčí dlou-
hé tesáky, má načervenalý kožich s černým pásem na hřbetě, dlouhý a huňatý ohon připomíná chvost 
koně, zatímco čenich se podobá kančímu. Její pohled se nedá vydržet, tolik krutosti z něho sálá. Někteří 
lidi ji viděli chodit vzpřímeně po zadních tlapách; jako člověk! Jiní ji slyšeli smát se a oněměli hrůzou. 
Pohybovala se více jak desetimetrovými skoky. Jednou ji dokonce přistihli u dmu, jak se opírala o okno! 
Přiblížily se Vánoce. Byly to smutné Vánoce, neboť krvavé řádění trvalo už půl roku. Na její hlavu vypsali 
odměnu. Král Ludvík XV. a biskup z Mende slíbili 10000 franků jako odměnu tomu, kdo osvobodí tento 
kraj od této metly. Ale všechno bylo marné, unikala ze všech pastí. Nezbývalo nic jiného, než povolat 
vojsko. V Saint-Chély d’Apcher se usadila jezdecká rota. Ale dragouni způsobili tolik škody jako Bestie. 
Bylo nutno je ubytovat i živit a jejich koně také. A namísto vděku jejich velitel dal uvěznit několik mužů, 
kteří neměli čas dělat naháněče.

 „Vysmívají se nám“, reptali sedláci. „Jak máme zabít Bestii, když nemáme právo nosit pušky?! Jsme 
jim dobří jen jako naháněči. A kdo shrábne odměnu? Nějaký boháč nebo cizinec!“ „Tuhle Bestii je možno 
složit jenom posvěcenými kulkami,“ bručeli někteří. V neděli po mši, ačkoliv hustě sněžilo, postávaly 
skupinky farníků. „Co je s Bestií?“, vyptávali se jeden druhého s nadějí, že snad konečně opustila jejich 
kraj. Jednoho dne vycházeli věřící z kostela ještě znepokojenější než jindy. Pan biskup totiž řekl, že Bes-
tii seslal sám Pánbůh, aby potrestal lidi. „Za všechno mohou protestanti,“ doplnili ho někteří vystrašení 
katolíci. A zatímco lidé, zhlouplí strachem, ztráceli naději, tajemná Bestie dále řádila….. 

Pokračování příště            (Z knihy mýty a legendy) -miz-
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Sedmička druhá v kraji
V pondělí 31.10.2005 se družstvo naší školy zúčastnilo turnaje v přehazované „O pohár hejtmana 

Středočeského kraje“ v Mělníku.Po vítězných soubojích s týmy Mělníka, Slaného a Vlašimi našli naši pře-
možitele v družstvu z Příbrami. Naše družstvo prohrálo jen velmi těsným rozdílem (o 3 a 2 body) a to 
se školou, která se specializuje na volejbal, což je vlastně jakýsi vyšší stupeň přehazované. I tak naše 
2.místo je velmi pěkný úspěch.O výrazný úspěch školy a skvělou reprezentaci Kolína se zasloužili :

Daleký Matyáš  6.A, Janda Jan 6.A, Jaroš Pavel 6.A, Nemčok Kryštof 6.A, Reif Adam 6.A, 

Francová Markéta 6.B, Kohoutová Vlasta 6.A, Procházková Anna 6.A

Chtěla bych všem našim hráčům poděkovat za pěkný sportovní výkon.

Irena Moosová

Okresní kolo v přespolním běhu 
Okresní kolo v přespolním běhu se konalo 27.9.2005 v Kolíně. 

Naši žáci zde dosáhli velmi pěkných výsledků.

Chlapci 4. a 5.ročníku vybojovali 1.místo, dívky 2.místo. Chlapci 6. a 7.ročníku skončili na 12.místě a 
13.místě, dívky ST na 1.místě. Chlapci 8. a 9.ročníku neběželi, dívky byly na 14.místě.

V jednotlivcích si ve svých kategoriích nejlépe  vedli: Dominik Veselý – 1.místo, Adam Vít - 4.místo, 
Pavla Dvořáková – 2.místo, Lucie Vokatá – 3.místo, 

Přehazovaná
Ve středu 5. října vybojovali žáci 5. a 6. ročníku 1.místo na okresním kole v přehazované.

Pod vedením p.vych. Moosové nás reprezentovali: Matyáš Dalecký, Jan Janda, Kryštof Němčok, Tomáš 
Kosík, Markéta Francová, Dana Nedbalová, Iveta Štědrá, Adam Reif, Anna Procházková, Vlasta Kohouto-
vá, Veronika Košátková, Aneta Tahalová.

I jim blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Kinderiáda
V úterý 4.října  žáci z 2. – 5.ročníku  měřili své atletické dovednosti se stejně starými žáky na ob-

lastním kole Kinderiády v Čáslavi pod vedením p.uč. Literové. V celkovém hodnocení obsadili 3.místo a 
postoupili do celostátního finále, které bude v červnu 2006 v Praze na Strahově.

Naši školu reprezentovali tito žáci: Kristýna Kvasničková a Jiří Zrůst 2.ročník, Tereza Slavíčková a Pa-
trik Jambor 3.ročník, Nikol Lumendová a Štěpán Procházka  4.ročník, Nikola Šrámková a David Horálek 
5.ročník.

Nejlepší umístění:

1. místo – Nikola Šrámková – běh 50 m

1. místo – Nikol Lumendová – běh 60 m

2. místo – Tereza Slavíčková – hod plným míčem

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
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Vtipy
Přijde chlapeček k policajtovi a ptá se ho:“Pane policajte, není tohle náhodou váš obušek?“                                                                    

„Není chlapečku.Já ten svůj ztratil.“

Přijde domů manžel a povídá své ženě: 

,,Mám hlad! Dej mi něco k jídlu.“ 

,,Zapomněl jsi na jedno kouzelné slovíčko. Začíná na ,P‘,“ ohradí se žena. 

A manžel na to: ,,Pospěš si!“ 

 

Blondýnka volá druhé blondýnce:,, Vařila jsem kafe a zbyla mi horká voda co s ní mám udělat?”

„Dej ji do mrazáku, horká voda se vždycky hodí.”

Ty máš zuby jako hvězdičky…Krásně žluté a daleko od sebe.

Jdou dva lední medvědi po Sahaře a jeden povídá:,,Hergot, tady 

to ale muselo klouzat!” Proč myslíš?” ,,Že tak sypali.‘‘

 ,,Musí ten kluk opravdu každej den dávat rybičkám pusu na dobrou noc?“

Ze žákovských knížek……..

-Při hodině pleská pytlíkem o lavici.

-Vědomosti vaší dcery se rovnají nule, pro postup do vyššího ročníku je třeba, aby je minimálně zdvoj-
násobila.

-Běhá po zdi.

-Dává pozor, jestli dávám pozor, a když si myslí,že nedávám pozor, tak nedává pozor.

-Neustále se baví a odmítá mi říci o čem. 

-Olizuje temperové barvy a pak se diví, že zvrací. 

-Ohrožoval spolužáky nožem, který potřeboval až na třetí hodinu.

-Při písemné práci chtěl odejít na záchod a vymlouval se, že se počůrá. 

-Rozbil okno a vymlouval se, že nemůže dýchat. 

-Vyhrožuje mi smrtí.

-Hodil mokrou houbu po učitelce a ta po dopadu na zem  udělala loužičku.

                                                                                                                                      
  - ves-  -ostr-
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Filmový kvíz
1)Co sbírá numizmatik?

a)erby

b)mince

c)známky

2)Která skupina živých tvorů je největší?

a)hmyzu

b)savců

c)ryb

3)Kolikrát se může použít kosmická raketa?

a)jednou

b)neomezeně

c)dvakrát

4)Jak se jmenuje vědec, který zkoumá rost-
liny?

a)botanik

b)archeolog

c)numizmatik

5)Kterého pokrmu se sní na světě nejvíce?

a)rýže

b)rohlíků

c)masa

6)Koho léčí pediatr?

a)seniory

b)zvířata

c)děti

7)Kolik měřila římská míle?

a)10 metrů

b)500 kroků

c)1000 kroků

-mak-
Správné odpovědi

1)B 2)A 3)A 4)A 5)A 6)C 7)C

Nová redakční rada


