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Nový rok začal
Dovolte, abych vás přivítal 

v novém školním roce jmeném 
naší školní redakce. Chystáme 
se vás nadále informovat o dění 
na naší škole, předat zážitky ze 
školních akcí, představit vám 
nové tváře pomocí rozhovorů, 
pobavit vtipy, někdy i kreslený-
mi.

První číslo, které právě držíte 
v ruce, vám představí naše nové 
učitele - paní učitelku Šlézovou 
a Férovou, pana učitele Němce. 
Dozvíte se, co nového se na naší 
škole během prázdnin událo a 
nebo jak si vybírat partnera pod-
le astronomických znamení...

9. ročníky se pomalu chystají 
k přijímacím zkouškám. Tomuto 
náročnému období předchází 
daleko těžší akce...a tou je výběr 
triček. Dohoda více než dvaceti 
lidí na barvě trička, typu písma, 
textu a obrázcích, připomíná 
spíše složité politické jednání 
v parlamentu. Přesto se shoda 
našla a my se brzy budeme moci  
přesvědčit, zda volba byla správ-
ná. V příštím čísle Sporťáku si 
jednotlivé „modely“ popíšeme a 
vy bude moci sami rozhodnout, 
která třída vybrala to NEJ...

Jelikož náš redakční tým je 
poměrně úzký, trvá sestavení 
čísla o něco déle. Pokud máte 
chuť a zájem, budemem rádi, 
když se k nám přidáte. V tomto 
případě kontaktujte paní učitel-
ku Němečkovou, nebo paní uči-
telku Podolákovou.
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NAŠE ŠKOLA
První parlament v tomto školním roce!

 Dne 16.října se sešel první letošní parlament, pro ty, kteří nevědí, jak to zde chodí, tak těm to rychle 
vysvětlím.Tři zástupci z každé třídy od 4. ročníku po 9.ročník se scházejí jednou za čtrnáct dní ve školním 
parlamentu. Zde zástupci jednotlivých tříd sdělují své problémy a trápení, poté se to snažíme vyřešit. 
A teď k tomu, co jsme probírali tentokrát. Pan učitel nám vyvěsil velký papír, na který jsme psali to, co 
bychom chtěli na škole změnit. Většinou se tam objevily názory jako: delší přestávky, kratší odpoledka 
nebo více výletů. To samozřejmě nejde, poněvadž každá třída má svůj limit volných dnů, takže 5.třídy 
mají za pololetí volných 7 dní na výlety, ale 9. třídy mají volné dny dva. Přestávky také nemohou být 
delší, poněvadž by se pak krátila hodina. Ale vyskytly se tam i dobré názory. Jako třeba, že na oválu je 
příliš písku, nebo proč nám škola dává na výběr dva předměty (chemie a tělocvik), když nám pak stejně 
dají to, co se jim líbí víc (v našem případě chemii). Parlament pomáhá řešit problémy, a proto je pro školu 
velmi důležitý, ukazuje se, jak to vidíme my žáci a jak nám může škola vyjít vstříc.

-bal-

Divadelní představení - Balada pro banditu
5. října se celý druhý stupeň vydal na divadelní hru Balada pro banditu. Hlavními hrdiny byli Nikola 

Šuhaj loupežník a krásná Eržika. Celý tento příběh se odehrával za první republiky v Podkarpatské Rusi. 
Nikola Šuhaj zde byl něco jako Robin Hood, bohatým bral a chudým dával. Díky dobré víle byl nezrani-
telný. Na konci příběhu však byl stejně zabit.  

Rozhovor o dojmech vybraných žáků: 

 Jak se ti líbilo představení?

O. Martínek – Na to odpoví můj tiskový mluvčí J. (Ale jedno vám říci můžu, Eržika byla k…. jako s…. ).

M. Peterová – Nelíbilo se mi to.

                                                                                                                                -miz-

Adaptační kurz
Cílem adaptačního kurzu bylo, abychom se navzájem poznávali, naslouchali si, nepomlouvali se, ne-

nadávali si atd. Všem třídám se to podařilo. Hráli jsme tam různé hry. Naše oblíbená byla ovo – ovo. Byli 
tam i  žáci z pražských škol, tak jsme proti nim hráli fotbal a přehazku. U fotbalu nám nadávali a my si to 
nenechali líbit, tak jsme jim taky trochu nadávali - samozřejmě jsme vyhráli. Ale zase u přehazky jsme 
pořád prohrávali. Taky jsme tam kreslili, jak se nám každý den líbil, například: sluníčkama, mráčkama, 
smajlíkama a značkama atd. Taky jsme malovali LOĎ TŘÍDY. Dopadlo to celkem dobře. Všem se ten 
adaptační kurz líbil.

-mar-

Novinky na naší škole
Tento školní rok začínáme hned s několika změnami. Došlo k obměně učitelského sboru. Ve škole se 

již nebudete setkávat s paní Fišerovou, pány Šedinou, Sobotkou a Klusoněm. Kvůli dalšímu studiu ode-
šla také slečna Sládková. Novými tvářemi na naší škole jsou paní učitelka Šlézová, Svobodová, Férová, 
Buřilová a mužskou část sboru posílí pánové Glanz a Němec.

Nepříjemná změna pro žáky je, že ministerstvo přidalo do rozvrhu vyučovací hodiny. Tím se nám pro-
dlužuje délka výuky.

Během prázdnin jsme nechali vymalovat převážnou část školy,v tělocvičně byly zprovozněny sprchy. 
Na 1.pavilónu byla opravena střecha a v budově byla rozvedena počítačová síť.
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Rozhovor s Petrem Peňázem
( žák ze třídy 9.A, který je výborný v atletice)

Baví tě sport?

Ano, jasně.

Dokážeš si svým výkonem v atletice vydělat nějaké peníze?

Ano, dokonce hodně příjemné peníze, třeba za první místo v republice jsem dostal 3000 Kč.

Prosím, poděl se s námi o nějaké tvé rekordy?!

Dálka - 667 cm, překážky 100m 13:40, výška 186cm.

Jak často trénuješ? Kdo tě trénuje?

Trénuji tak 5x týdně a doma si občas vezmu činku. Trénuje mě pan Pařík.

Jsi spokojen se svými sportovními výsledky?

Ano, ale vždycky to může být lepší.

Máte mezi atlety dobrý a přátelský kolektiv?

Ano máme, nepanuje tam žádná rivalita, naopak si pomáháme.

A jak  ses ke sportu vůbec dostal?

Od 8 let jsem hrál fotbal a pak jsem se začal aktivně věnovat atletice. Dřív jsem vlastně bydlel ve Velkém Meziříčí a 
kvůli pracovní nabídce jsme se přestěhovali sem a já se chytl atletické školy, abych dál rozvíjel svůj talent.

-fuj- -ble-

Nevěřte reklamám na alkohol a cigarety
Reklamní trik

- Tak chutná Amerika.

- Budeš správný a silný chlap, budeš vypadat jako kovboj na plakátu.

- Když budeš kouřit a pít, budeš svobodný.

- Poznáš svět, budeš světový.

Skutečnost

- Snáze se zadýcháš.

- Utvoří se závislost.

- Onemocníš (rakovina)

- Utrácíš peníze, přitom si můžeš koupit něco lepšího.

                                                                                                 -mak-
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ROZHOVORY
Rozhovor s paní učitelkou Férovou

Jak se jmenujete? 

Lýdie Férová.

Odkud pocházíte?

Z Prahy.

Jakou stranu volíte?

Volila jsem Stranu zelených.

Jakou školu jste vystudovala?

Pedagogickou v Plzni.

Máte nějakou třídu?

Ne.

Učila jste ještě někde jinde?

Ne.

Jak se vám učí na prvním a druhém stupni?

Jak kde.

Jaké předměty vyučujete?

Výtvarku a němčinu.

Jak se vám líbí v učitelském sboru?

Jsou zde fajn lidi.

Co byste zde vylepšila? 

Žáky.

Chodíte do jídelny? 

Zatím ne.

 –miz- -bal-

Vizitka  

Oblíbené jídlo:  Všechno kromě okurek.

Oblíbené pití:  Pivo.

Oblíbená kniha:  Bible.

Oblíbený pořad v TV:  Nemám TV.

Znamení: Střelec

Koníček: Jezdím na vodu.

Rozhovor s paní učitelkou Šlézovou

Proč jste  odešla ze 6.ZŠ na naší školu?

  Myslela jsem si, že na sportovní škole se více uplatním, také kvůli očekávání, jaké to tady bude jiné.

Líbí se vám tady, a co pedagogický sbor?

  Ano, líbí se mi tu a kolegové jsou taky v pořádku.

Co říkáte na žáky a co si myslíte, že oni říkají na vás?

  Asi si o mě myslí, že jsem megera,  žáci jsou takový divoký, no…jak to jinak říci (smích).

Co byste u nás na škole změnila?

Asi šatny, ty jsou fakt za potřebí, no a pak je myslím za potřebí spousty dalších věcí, které ani nebudu jmeno-
vat.
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A nakonec už jen takové odlehčené otázky na závěr

Oblíbená barva:  Modrá, jak jste si už asi všimli (smích)
Oblíbené jídlo:  Špagety a všechna italská jídla
Oblíbený film:  Červená knihovna (smích)
Oblíbená pohádka:  Z pekla štěstí
Oblíbené zvíře:  Pes
Oblíbený místo:  Tělocvična asi (smích),pak ještě zahrada a celkově příroda

Neoblíbená barva:  Žlutou moc nemusím
Neoblíbené jídlo:  Šišky s mákem
Neoblíbený film:  Horory všeho druhu
Neoblíbená pohádka:  Nemám, všechny jsou pěkné
Neoblíbené místo:  Kriminál, tam bych se asi nechtěla ocitnout

Anketa:
Ptaly jsme se šesťáků „Jak se vám líbí na druhém stupni?“

Monika Rosůlková, 6.C:   Jde to.

Marian Chapčák, 6.C:   Dobrý.

Natálie Weiningerová, 6.C:   Ujde to.

Tomáš Vokál, 6.B:   Nelíbí, protože je to tu odporný.

David Šíma, 6.B:   Vůbec, jsou tady ošklivý holky.

Martina Kolářová, 6.A:   Líbí se mi tu.

Denisa Kundlová, 6.A:   Jo, docela dobrý.

                                                                                 -mak-  -ost-
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Rozhovor s panem učitelem Němcem
Věk: 25 let

Znamení: beran

Oblíbená barva: modrá

Oblíbené číslo: nemám

Oblíbené zvíře: papoušek

Oblíbená třída: nemůžu říct, abych neurazil

Proč jste se rozhodl jít na naší školu?

No, jak to říct. Jsem dost líný a z těch nabídek, co mi přišly, mi byla nejblíž od baráku tahle škola.

Líbí se vám tu?

Určitě.

Co říkáte na žáky?

Jsou dost živí, asi víc než jsem předpokládal.

Co si myslíte, že oni říkají  na vás?

Jsou asi dost překvapení, protože jsem začal zvolna a teď pomalu přitvrzuji.

Co pedagogický sbor?

Ale jó, dobrý.

Co byste změnil na téhle škole?

Asi prioritu výpočetní techniky a důraz na samostatnost žáků.

Máte už nějaký vtipný zážitek?

No, zatím jsem se ještě neorientoval. Je tu spousta dveří a já se v tom ještě nevyznám.

-fuj- -ble-

Anketa
 ,,Na jakou školu se budeš hlásit?

Aneta Ostrožlíková, 9.B:  Na zdravotní školu.

Markéta Kiššová, 9.B:  Na veřejnosprávní činnost do Poděbrad nebo do Kutné Hory.

Jan Novák, 9.C: Nevím, asi nikam.

Martin Vendl, 9.C: Do autoškoly.

David Král, 9.A:  Půjdu na učňák na kuchaře/číšníka.

Tereza Vindušková, 9.A:  Na obchodní akademii.

         -mak-  -ost-
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Jaká znamení se k sobě hodí?
Beran: Potřebuje partnera, který je stejně usměvavý a sympatický. Dokonale se k němu hodí Býk.

Býk: Hledá důvěryhodného partnera. Jako stvořený je pro něj Blíženec.

Blíženci: Chtějí někoho, kdo je bude přitahovat psychicky i fyzicky. Nejlíp k nim pasují Vodnáři.

Rak: Občas se chová, jako by nikoho ke štěstí nepotřeboval. Ve skutečnosti hledají spřízněnou duši. Hodí se k nim 
Panny.

Lev: Hledá někoho vášnivého a rozhodného. Partner by měl mít smysl pro humor. Nejlepší by bylo, kdyby se narodil 
ve znamení Lva, jako ty.

Panna: Potřebuje někoho elegantního a slušného. Měl by respektovat nezávislost Panny. Takový je Kozoroh.

Váhy: Protějšek by měl být hlavně nezávislý a nemotat se pořád kolem tebe. Tohle umí Kozoroh.

Štír: Partner by měl být moudrý a přející druhým. Ideální je Rak.

Střelec: Mají rádi ty, kteří říkají to, co si myslí. Milují smích. Měli by se zajímat o Váhy.

Kozoroh: Hledá někoho, kdo ví, co chce. Někoho rozvážného  jako je Ryba.

Vodnář: Potřebuje někoho zábavného, který ho dokáže povzbudit k aktivitě. Dokonalý je Beran.

Ryby: K sobě potřebují někoho originálního a výjimečného. Nejšťastnější budou se Štírem.

-mak-
GASTRONOMICKÝ PRŮZKUM
1. Kolik kg špaget jste snědl nejvíce?

2. Kolik knedlíků jste snědl nejvíce?

3. Nejvíce konzumované jídlo.

4. Nejoblíbenější pochutina.

5. Nejvíce nóbl jídlo, které jste kdy jedl.

M.Peroutka: 1. půl kila

                     2.12

                     3. rohlík se salámem

                     4. štrůdl

                     5. platýz

J.Balon: 1. kilo a půl ( na etapy)

              2.10

              3. špagety

              4. jednohubky

              5. kaviár

Školník Martin: 1. čtvrt kila

                         2.10

                         3. maso

                         4. koňaková špička

                         5. krab

p.uč. Schön: 1. půl kila

                     2. 27

                     3. rýže

                     4. špek

                     5. černé vejce

-nov-
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Zapomenutí hrdinové
Kdybych se teď někoho z Vás zeptal, kdo byli Tři králové, většina by mi sdělila jména: Kašpar, Melichar 

a Baltazar. Většina mladší generace netuší, že to bylo nejslavnější trio protinacistického odboje ve druhé 
světové válce v Československu. Pplk. Josef Balabán, škpt. Václav Morávek a pplk. Josef Mašín, tak zní 
jejich jména. Tato trojice prováděla různé sabotáže a poskytovala naší exilové vládě ve Velké Británii 
informace, s nimiž se dařilo mařit plány Německa. Je třeba připomenout, že bez pomoci jiných odbojářů 
by se jim mnoho akcí nezdařilo.

  Navázali spojení s členem československé tajné služby s agentem A-54. Agent A-54 byl důstoj-
níkem německé tajné služby. Jmenoval se Paul Thümmel. On poskytl zprávy Benešovi a Churchillovi o 
útoku na SSSR. Stalin tuto zprávu ignoroval.

   Tři králové se stali hrdiny díky jejich únikům z nastražených gestapáckých pastí, avšak ani jeden 
z nich se konce války nedožil.

   První byl zatčen Josef Balabán. Stalo se to po krátké přestřelce v dubnu 1941. Vydržel nelidské 
mučení, ale své přátele nezradil. Navedl nepřítele na falešnou stopu. Byl popraven těsně po příchodu 
Heydricha do Prahy.

   Jako druhého zajalo gestapo Josefa Mašína (rodáka z Lošan u Kolína). Gestapo ho zaskočilo při 
předávání zprávy, o přesném útoku Německa na SSSR, do Londýna. Zpráva pocházela od předem již 
zmíněného agenta A-54. Mašín se statečně postavil přesile. Bohužel se při útěku zranil. Též vydržel ne-
lidské gestapácké mučení. Mašínovi přátele se rozhodli, že ho při převozu z nemocnice do vězení unesou. 
On to však nevěděl a pokusil se o útěk sám. Tím však přátelům únos zmařil. Nacisté popravili Mašína 
v roce 1942 krátce po Heydrichově smrti. 

Neméně známí jsou i Mašínovi synové Ctirad a Josef, kteří v roce 1953 utekli do Západního Berlína. 
Dnes oba žijí v U.S.A., ale o tom možná jindy. Pomník Josefa Mašína se nachází v Mašínových rodných 
Lošanech.

  Třetí člen, kolínský rodák Václav Morávek, spáchal po přestřelce sebevraždu. Bylo to 11.3. 
1942.

  Pokud Vás, Vážení čtenáři, zajímá více, doporučuji Vám knihu od Oty Rambouska Jenom ne strach. 

                                                                                                                              

                 -miz-

Primát přezdívaný africký pankáč
Zoologové nedávno objevili nový druh primáta s čírem na hlavě. Bohužel jeho druh je tzv. jednou 

nohou v hrobě. Ještě že byl objeven nyní. Za deset let by už nemusel existovat. Tento primát obývá pra-
lesy rovníkové Afriky, kde je mnoho neprozkoumaného území. První zoolog, který se dozvěděl o novém 
druhu, byl Američan. V Tanzánii pátral po neznámém primátovi z  domorodských příběhů. Domorodci 
byl nazýván kipundži. Druhý zoolog byl Angličan. Toho primát vyrušil při zkoumání jiných zvířat. Primát 
dostal latinské jméno Lophocebus kipunji. 

Ze začátku byly k dispozici jen zvukové a obrazové záznamy, a tak měli vědci problémy se zařazením 
primáta. Nejvíce připomínal Mangabeje, tedy až na jeho číro. Mangabejové jsou středně velké opice, živí 
se plody a semeny, žijí v devadesátičlenných skupinách. Všichni známí zástupci žijí v Africe. Po dalších 
výzkumech se zjistilo, že kipundži není členem nového druhu, ale dokonce nového rodu. Přestože byl ki-
pundži zařazen k mangabejům, vědci stále pochybovali. Zmatek způsoboval zcela odlišný hlasový projev 
a hřebínek na hlavě. Muselo dojít k pitvě. A protože se kipundži často objevuje na jídelníčku domorodců, 
nebylo těžké tělo od domorodců koupit a podrobit tělo anatomické a genetické analýze. Testy DNA zjis-
tily, že kipundži má blízko k paviánům, ale tělesně se podobá Mangabejům, a proto musel být vytvořen 
nový rod. Jméno Lophocebus kipunji  byl přejmenován na Rungwecebus kipunji. To, že byl kipundži ob-
jeven až nyní, způsobuje jeho samotářský život a v jeho končinách těžko dostupný terén.
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 Vyzkoumalo se, že kipundži pomalu, ale jistě mizí. Jeho populace činí pouhých 1000 kusů a jeho teri-
torium je pouze 120km2. Kipundžiho by měla spasit přírodní rezervace. Bohužel Tanzánie nemá dostatek 
financí, a tak zbývá pouze jen věřit, že  kipundži přežije více jak pár desítek let.  

                                                                                                                             -miz-

Simpsonovi

Rodištěm Simpsonů se stala Tracey Ullman Show. Tracey Ullman Show byl od roku 1987 do 1990 

půlhodinový pořad na TV FOX. Pořad, ve kterém účinkovali Tracey Ullman, Julie Kavner, Dan Castellaneta 

, Sam McMurray, Joseph Malone a další, představoval lidem to nejlepší z hudební a komediální scény. 

Celým pořadem provázela samozřejmě sama Tracey Ullman, která si do pořadu zvala rozmanité lidi.

Simpsonovi byli inspirováni kreslenými příběhy komixu “Life is hell” (“Život je peklo”), které samozřejmě 

vymýšlel a kreslil sám Matt Groening  - tvůrce Simpsonů. 

Nejprve chtěl Matt produkovat seriál “Life is hell”, nicméně měl 

problémy s charaktery, které v něm měly účinkovat. Proto se 

rozhodl udělat takovou normální rodinku, kterou pojmenoval 

po té své. Jeho otec se totiž jmenoval Homer, matka Marge a 

jeho dvě mladší sestry Líza a Maggie. Jméno Bart pochází ze 

slova “brat” (spratek). Během pár dílů se Simpsonovi měnili k 

lepšímu. Po krátkých skečích Simpsonů se televize FOX rozhodla 

Simpsony vlastnit. Věděli, že je to riskantní úkol, a tak se 

rozhodli vyrobit pilotní díl s názvem The Simpsons Christmas 

special (Vánoce u Simpsnů), který byl v TV vysílán 17. prosince 

1989. Tento díl měl grandiózní úspěch. FOX se tedy rozhodl ve 

výrobě pokračovat, a tak se 14. ledna 1990 v TV objevil první díl 

nazvaný „Bart the Genius“ (na ČT vysílán jako Bártův test ). Nyní se Simpsonovi stali nejdéle vysílaným 

seriálem všech dob.

                                                -bal-

Dánsko – Kodaň

Dánsko je jedna z mála zemí, kde je státní zřízení království. Tato malá země   

s 43 000 km2 a s pěti miliony obyvatel nebyla nikdy, kromě druhé světové války, 

obsazena či okupována. V polovině 10. století se stalo Dánsko královstvím, čímž 

je dnes nejstarší monarchií v Evropě. V historii do dánského království patřilo již-

ní Švédsko, většina Anglie a Norska. Jak se dánská moc rozrůstala, dobyla další 

země: severní Estonsko, Holštýnsko, Finsko, Faerské o., Grónsko a Island. Dnes pa-

tří Dánsku už jen Grónsko a Faerské ostrovy. Tyto autonomní dánské státy používají své vlajky a znaky. 

V současné době je Dánsko moderní zemí. Odtud také pochází populární stavebnice Lego. Na shledanou 

příště na Britských ostrovech.  

                                                                                                                     -miz-                     
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Evropská nebo světová – krátká nebo vleklá válka ?
Válka, kterou zahájilo v létě 1914 pět evropských mocností, strhla do svého víru v rychlém sledu 

za sebou většinu evropských států a spolu s Evropou přímo nebo nepřímo všechny světadíly. V historii 
lidstva nebyla ještě válka, která by dosáhla tak obrovských rozměrů počtem svých účastníků, armád, 
bojem na několika evropských a mimoevropských válčištích současně, intenzitou a rozmanitostí boje a v 
neposlední řadě i délkou trvání.

V prvních dvou letech vstoupilo nebo bylo zataženo do války 16 zemí, z nichž až na Japonsko, Egypt a 
Turecko byly všechny evropské, nebo měly v Evropě své centrum.Teprve poslední dva roky války přibyly i 
mimoevropské země. Příkladu Spojených států následovaly postupně další země Střední a Jižní Ameriky, 
Čína, Libérie. Mimoto uznaly dohodové mocnosti v červnu až září 1918 za spojenecký válčící národ také 
„Čechoslováky“. Celkem bylo zavlečeno do první světové války 35 států a národů. Z celkového počtu cca 
1800 miliónů obyvatel světa bylo zavlečeno do války, přímo nebo nepřímo, více než 1550 miliónů lidí. Jen 
málo zemí zůstalo stranou konfliktu.

Válka let 1914 – 1918 dosáhla však netušených rozměrů nejen účastí velkého počtu států celého svě-
ta, ale také délkou svého trvání. Celé období od zhroucení Napoleonovy říše až do vypuknutí světového 
požáru roku 1914 bylo stoletím lokálních a většinou krátkodobých válek. První světová válka trvala 4 
roky a 4 měsíce. Její délka předčila všechny prognózy, vyslovené v míru hospodářskými i vojenskými 
experty. 

Oproti původnímu očekávání se tedy vojáci nevrátili „dříve, než dozrají švestky“. Značná část se před-
ně nevrátila vůbec a ti, kteří přežili, mohli potvrdit, že o výsledku nerozhodlo několik bitev, ani jejich 
hrdinství, případně strategický talent jejich nadřízených. První světová válka se odehrála v zákopech a 
za překážkami z ostnatého drátu. To ji výrazně odlišilo od předchozích i následujících střetnutí. Úspěch 
útočných operací, postup jen o několik desítek metrů byl podmíněn obrovským nasazením palebných 
prostředků (případně plynu) a vykoupen nepředstavitelným množstvím ztracených životů. Generálo-
vé na tento fakt většinou reagovali tím, že rozkázali přisunout ještě více děl i vojáků. A výsledek byl 
prakticky stejný. Východisko z patové situace zákopové 
války nabízel v zásadě pouze překvapivý zásah nových 
zbraní nebo nečekané využití již známých. Ale ani brit-
ské tanky ani německé ponorky, potápějící i obchodní 
lodi, nepřinesly útočící straně nic více než dočasné vý-
hody. Vítězství záleželo nejen na počtu děl, kulometů, 
letadel či tanků, ale také na hustotě železniční sítě, na 
zásobování, na telefonu, telegrafu, výrobě oceli nebo 
konzerv.

Vliv válečných událostí zasáhl v netušené míře i 
zázemí. Velice výrazně se válka dotkla civilního oby-
vatelstva. Potraviny, ale i ostatní průmyslové produkty 
(uhlí přednostně do továren) putovaly přednostně na 
frontu a chyběly tedy v týlu. Rostly ceny a kvetl černý 
trh. Muže, kteří narukovali, musely v zaměstnání nahra-
dit ženy. Šířily se nakažlivé choroby, kterým podvyživení, vyčerpaní lidé nedokázali vzdorovat, a kosily 
obyvatelstvo stejně nemilosrdně jako nepřátelské kulky. Čím více se válka protahovala, tím zřejmějším 
se stávalo, že vedle potravinových a surovinových zdrojů a schopnosti je efektivně využívat rozhodne o 
jejím výsledku schopnost vlád kontrolovat a ovlivňovat smýšlení vojáků i civilního obyvatelstva, donutit 
je i nadále snášet útrapy válečného života. Dohoda nezvítězila proto, že vyhrála více bitev, ale proto, že 
její vojáci vydrželi na frontě déle než jejich protivník. 

   -bal-
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Turnaj v kopané na ZŠ Kolín III, Masarykova 412

Před podzimními prázdninami, ve středu 25.října,proběhl finálový turnaj v kopané pro žáky 1.stupně 
naší školy.

Postup na dnešní turnaj si vybojovaly nejlepší týmy z ročníkových zápasů. Ty probíhaly celý říjen.

Výběr 2.ročníků prohrál se 3.B  0 : 2.

Výběr 3.ročníků zvítězil nad 4.B  3 : 1

Výběr 4.ročníků porazil 5.C až na penalty  1 : 2, (1 : 1).

Do velkého finále postoupila družstva 5.C a výběr 3.ročníku.

Po velkém boji, gólem až v závěrečných minutách, zvítězila 5.C poměrem 3 : 2.

A tady jsou dojmy finalistů po zápase:

Finalisté z 3.ročníku:

Turnaj v kopané se mi moc líbil, hlavně nás potěšilo, že jsme dali čtvrťákům tři góly a postoupili do 
velkého finále. Tam jsme sice prohráli 2:3, ale jinak to bylo dobrý.

(Tomáš Kubíček 3.B)

Postřehy třeťáků:

„ byl to dobrý den – vyhráli jsme „

„ bezva jsme si zahráli „

„ den byl napínavý „

„ dostali jsme odměnu a diplom „

„ bylo mi líto, že jsem dal vlastňáka „

„mám radost, že jsem přihrál na gól 
„  

„ všichni třeťáci jsme byli dobrá parta 
„

„ brankář nám zachránil plno gólů 
– byl skvělý „

Finalisté z 5.C:

  Dne 25.10.se na naší škole hrálo fotbalové finále. První zápas hrála 5.C (my), proti výběru čtvrtých 
tříd. Hráli jsme všichni naplno. Když jsme začali, mysleli jsme si, že to nejspíš prohrajeme,  protože nám 
chyběli naši nejsilnější hráči. Ale díky úmornému snažení jsme vyhráli na penalty.

   Když jsme vyhráli, začali jsme si věřit.

   Na závěr jsme hráli velké finále proti výběru třeťáků a málem byly zase penalty. Ale vyhráli jsme 
těsně 3:2. Na to, že jsme hráli s třeťákama,  jsme měli opravdu co dělat! Nejlepší gól dal ve finále Michal 
Křivka, ale bylo i hodně dalších, kteří měli pěkné šance.

(Za hráče 5.C: Martin Šedina,Jakub Svoboda,Jára Jeřábek )
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Kolín ve finále České republiky
 Kolín, včetně atletů ze 7.základní školy, se účastnil finále České republiky v atletice. I přes obrov-
skou snahu nakonec skončil Kolín na pátém místě.

 30.září 

Ráno v 8:30 jsme se sešli před školou a vyrazili jsme spolu se třemi trenéry do Hradce Králové. Když 
jsme dorazili, tak jsme si sedli na tribunu a čekali na vyhlášení disciplín. Když  jsme se dozvěděli, kdy 
nám začínají disciplíny, na nás padla obvyklá nuda a čekání. Čím víc se blížil čas pro naše výkony, tím víc 
jsme byli nervóznější. Moje disciplíny se blížily a mě nebylo moc do řeči, najednou jsem již nebyl veselý 
jako před závodem, pocit prázdnoty a možné zmaření drahocenných bodů mě svíral jako svěrací kazajka. 
Když přišel můj čas a měl jsem se postavit na značku pro štafetu 3krát 300metrů, tak za mnou přišel 
startér s tím, že Kolín se štafety neúčastnil, z důvodu, že tady není. Vedl jsem s ním krátkou debatu a 
nakonec řekl, ať teda běžím, ale že si o tom poté popovídáme. Štafeta vyšla skvěle, nabral jsem rychlost 
a předával jsem z prvního místa. Bohužel to však nebyl konec, hned na to jsem běžel druhou štafetu, 
přičemž jsem měl pocit, že to asi nevydržím a vykašlu se na to. Naštěstí jsem to uběhl a s radostí jsem 
šel na vyhlášení výsledků. Avšak to, co  jsme se dozvěděli, nebylo nic pěkného, stačilo nám 12,5 bodu 
a mohli jsme být třetí a to mezi prvním a třetím byl rozdíl 3,5 bodu. Když si vzpomenu na to, že jsme 
mohli být první v ČR, tak mě zamrazí v zádech.Teď to již beru jako šťastnou vzpomínku a těším se na 
další sezónu.               

-bal-


