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Tak už to končí:-( Bude se mi stýskat snad úplně po všem, co jsem tu zažila, a po všech, které jsem
tu poznala. Mnoho věcí jsem se zde naučila a nejen z oblasti učení, ale odnesla jsem si i mnoho do života. Od 6. třídy jsem chodila do sportovky a musím říct, že i přes některé neshody to byla úžasná parta
lidí. Asi jako každý žák jsem měla výhrady k některým učitelům a jejich způsobům učení, ale myslím,
že všichni mě něco důležitého naučili. Asi nejvíc budu vzpomínat na lyžáky:-) Tam jsem zažila opravdu
moc hezké chvíle a mnoho skvělých zážitků. Například, když mě pan učitel Schön (mimochodem skvělý
učitel) chytil večer na chodbě bez brýlí a já jsem mu nemohla vysvětlit, že u mě jsou rozšířené zorničky
úplně normální, a že sem opravdu nic nepila:-)
Zažila jsem ale taky i velice smutné chvíle, například když jsem v 8. třídě ztratila skoro všechny kamarády a každý se na mě díval skrz prsty a já opravdu netušila proč. Po nějaké době se to ale srovnalo
a v 9. třídě jsme byli opravdu dobrý kolektiv.
Jinak myslím, že 7. ZŠ je opravdu skvělá škola, do které jsem velice ráda chodila a nic bych jí asi
nevytýkala. I učitelé jsem měla docela ráda. Možná jsem si moc nerozuměla s panem ředitelem:-) Jinak
jsem měla moc ráda pana učitele Přecechtěla, který bohužel odjel do Anglie. Nejvíc jsem se asi naučila
od paní učitelky Podolákové. Nebo to bylo tím, že český jazyk mi nikdy moc problémů nedělal.
Dodnes si pamatuji, jak k nám do třídy poprvé vešel pan učitel Znamínko. V okamžiku, kdy vešel,
dostala třída desetiminutový záchvat smíchu z jeho oblečení:-)
Tak to už je asi opravdu vše, nebo se tady ještě rozbrečím... Bude se mi opravdu moc stýskat!!!!
Tereza Vindušková 9. A :-) :-) :-)
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Ohlédnutí za základní školou
Na 7. základní škole jsem strávila 6 let a jsem ráda, že jsem měla tuto možnost, protože se mi na
této škole moc líbilo. Ale na jednu stranu jsem ráda, že už jsem přijata na střední školu. Nejvíce se mi
bude stýskat po spolužácích a i po nějakých učitelích. Na této škole se mi nejvíce líbil dobrý kolektiv a
dobré metody učení. Nejvíce jsem vděčná pani učitelce Jeřábkové a Němečkové, protože mi pomohly,
když jsme byli se školou na zájezdu v Řecku. Měla jsem tam úraz, na který nerada vzpomínám. Nejvíce
mě mrzí to, že za nějaké dva měsíce odejdeme ze školy a teprve teď nám dovezli stolní fotbálky.
Iveta Víznerová 9.A

Na 7.ZŠ jsem už od první třídy. Poznala jsem tu hodně výborných lidí a našla tady hromadu dobrých
kamarádů. Na to, jak jsem tu dlouho, se i teď najdou věci, které mě překvapí. Myslím, že tahle škola
mě do dalších let, které budu nejspíš trávit ve školních lavicích, připravila dobře. Naučila jsem se mnoho
potřebných věcí, nejen o vyučovacích hodinách, ale i o volnu tráveném se svými spolužáky. I když si to
hodně z nás teď možná neuvědomuje, stýskat se nám bude, to zaručuju. V naší třídě je super kolektiv a
ten mi bude scházet asi nejvíc. Vím, že to s námi učitelé nikdy neměli jednoduché, ale chci poděkovat,
že to i přesto s námi někteří vydrželi až do konce a to upřímně obdivuju.
Katka Poláková 9.A

Na 7. ZŠ Kolín se mi líbilo hlavně to, že jsou tady dobří učitelé. Jsem rád, že jsem tady potkal hodně
dobrých kamarádů a doufám, že se s nimi budu stýkat i přes to, že spolu nebudeme chodit na střední
školu.S učiteli jsem si tady užil taky hodně legrace hlavně při tělocviku a hodně v dobrém budu vzpomínat na paní učitelku Podolákovou a na vás (paní učitelko Němečková). Jenom mě trochu mrzí, že
nám dali do školy stolní fotbal až teď, když odcházím, protože bych zažil víc srandy o přestávkách.Teď
mi to tak nepřijde, ale až budu odcházet s konečným vysvědčením ze školy, tak určitě nějakou tu slzu
pobrečím. Myslím, že jsem se tady hodně za 9 let naučil a měl dobré známky, se kterými bych moc rád
pokračoval na Střední obchodní akademii v Kolíně, kam se hodně těším.
Holeček Petr 9.A

Na tuto školu chodím od první třídy. Mám to sem kousek z domova. Od první třídy jsem měl mnoho
učitelů, někteří byli hodní a někteří třeba vůbec!!! Tyto roky hodnotím jako velmi dobře strávený čas,
ale občas mě to třeba vůbec nebaví... Mě osobně nejvíce bavily dva poslední roky na škole, bylo hodně
srandy a tak vůbec! Od šesté třídy chodím do sportovní třídy a jsem za to rád, že tam jsem, ale zase mě
moc nebaví jezdit na závody a takovýhle různý věci, ale to hold do toho patří. Z učitelů, kteří mi vůbec
nevadí, je to například pan učitel Schön a pak paní učitelka Převrátilová! Nemohli jsme si přát lepší
třídní než je ona! Takže abych to shrnul: jsem rád, že jsem chodil právě sem a to je asi tak všechno, co
bych k tomu chtěl říci!
Kašpar 9.A

Jsem v deváté třídě a jen hodně nerada budu 7. ZŠ opouštět! Vím, že někdy jsem se sem vůbec netěšila, ale naučila jsem se tuto školu mít ráda! Až teď, v červnu, odejdu na ekonomku, nikdy nezapomenu
na svou základní školu. Nechce se mi odtud! Nechám vlastně za sebou skoro celou minulost a začnu jinej
život! Nechám tu kamarády, učitele, vzpomínky, zážitky a taky kluky, na které nikdy nezapomenu! Občas
se po večerech přistihnu, jak myslím na to, že bych třeba mohla propadnout, abych tu mohla ještě ten
jeden rok zůstat, ale to už asi nepůjde! :-) Například nikdy nezapomenu na lyžáky, na školy v přírodě,
na školní výlety! Prostě na nic, kde jsem byla se svou skvělou třídou! Občas jsme se ve třídě dost hádali,
ale i přesto jsme se všichni měli rádi a jen těžko se spolu budeme loučit! Ale i to přejde a všichni budeme
muset vykročit vstříc nové budoucnosti, novým přátelům, zážitkům i učitelům......
Darina Kubicová, 9.B.

V mých šesti letech jsem nastoupila na tuto školu v roce 1998 1. září. Už devět let chodím na tu sa-
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mou školu a ani po devíti letech se mi nechce na střední školu a radši bych zůstala na 7.ZŠ :-) Možná
je to tím, že jsem si na téhle škole zvykla, nechce si mi zvykat na nové spolužáky i na novou školu. Ale
možná je to taky tím,
že se mi na téhle škole líbí a mám tady své kamarády, se kterými se budu muset na konci školního
roku rozloučit. Ale jednou musí všechno skončit =)
Nikdy ale nezapomenu na svoji základní školu, i když se všichni vydáme na střední školu. Všem se
nám bude těžko loučit, hlavně když si vzpomeneme na školy v přírodě, lyžáky nebo jen na školní výlety.
I když se naše třída občas pohádala, tak je mám ráda a bude se mi těžko zapomínat!!! Nechávám za
sebou vlastně skoro celou minulost a čeká mě nová budoucnost.. ;-)
Jana Šantrůčková 9.B

Mých devět let na této škole bylo plné poznání a nových věcí. Postupem času, jak se seskupení naší
třídy měnilo, jsme se měnili i my. Přicházeli noví lidé a někteří zase odcházeli. Jezdili jsme na školní výlety, poznávali jsme nové učitele a prožívali vše, co k základní škole patří. Základní školu jsem měla ráda
a nikdy na ty roky prožité na základce nezapomenu. Stejně jako na lidi, které jsem zde potkala. Ale teď
přichází nová etapa mého života. Přijde nová škola a s ní i noví spolužáci, kamarádi a učitelé. A já se na
to, co přijde, moc těším. 8-)
Adéla Kolovecká 9.B

Bude se ti stýskat po ,,deváťácích“, kteří odejdou?
6.B. Tomáš Kecl
Trošku se mi bude stýskat
6.C. Lucie Pospíšilová
Ne. Stýskat se mi nebude.
6.C. Raffaello Bushgjokaj
Ano. Brečím.
7.C. Aneta Ulrichová
Docela jo.
7.C. Adam Ostrožlík
Ne. Nejsem rád. Chtěl jsem dát prstýnek jedné dívce z 9.B.
Kluci se mi občas smějí, že není jejich typ, ale já ji v hloubi
duše miluji. P.S.Chci tě!
8.D. Monika Hladíková
Ne.
8.D.Šimon Meduna
Jo. Jen po některých.
-ost-
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C ESTY
Anglie
(30.5. – 4.6.2007)

školou., kam si pro devět žáků (nás) a dvě paní učitelky (p. Podolákovou
a p. Pokornou) přijel autobus v čele s velitelem zájezdu, panem Práškem.
Vyjeli jsme směrem Vlašim, kde jsme „nabrali“ další účastníky zájezdu.
Zbytek autobusu jsme doplnili žáky z Prahy s „velice milou a inteligentní“
učitelkou, která se nám snažila zkazit celý pobyt svými rýpavými narážkami a chrápáním v autobuse. Následovala dlouhá cesta přes Německo,
Lucembursko, Belgii a Francii, kde jsme se v Calais nalodili na trajekt do
anglického Doveru. Tam jsme znovu nastoupili do autobusu, přejeli na
druhou stranu silnice, hodinky si přeřídili o hodinu zpět a vyjeli jsme.
První zastávkou byli útvary Beachy Head a Seven Sisters. Poté jsme
dorazili do přímořského města Brighton, kde jsme strávili zbytek dne.
Tam jsme se prošli po pobřeží, viděli palác Jindřicha VII. a navštívili mořské akvárium, kde byla sousta různých ryb, chobotnice, želvy, mořští
koníci a jiná mořská havěť.
K večeru nás autobus odvezl na parkoviště v Bedry na okraji Londýna,
odkud si nás po třech nebo čtyřech vyzvedly anglické rodiny, které nás odvezly do svých domovů, kde
jsme strávili 3 dny. Tam jsme se každý den navečeřeli, vyspali a nasnídali. Každé ráno v 8:00 nás někdo
z rodiny odvezl na parkoviště, kde už čekal autobus s připraveným programem na celý den a poté si pro
nás rodiny v 19:00 zase přijely.
Třetí den jsme navštívili palác Hampton Court a jeho zahrady a pak jsme zamířili na známé London
Eye a nakonec k Bariérám, které jsou nazývány 8. divem světa. Další den jsme prošli londýnské památky
– Houses of Parlament a Big Ben, Westminster Abbey, Buckinghamský palác královské rodiny, Trafalgar
Square, Piccadilly Cirkus, Národní galerii a dál jsme viděli Downing street (s domem Tonyho Blaira), dům
Charlese a Kamilly a prošli jsme Čínskou čtvrtí.
Poslední den ráno jsme se rozloučili s rodinami a vyjeli na poslední prohlídku Tower Bridže, Tower, Psí
ostrov, Cutty Sark, námořní muzeum a nakonec Greenwich, kde jsme viděli místo, kterým prochází nultý
poledník. Asi v půl deváté večer jsme v Doveru nasedli na trajekt a přes Francii, Belgii, Lucembursko a
Německo dojeli domů, do Kolína.
-plh- -krk- -jek-

Beseda s J. Klímou

Pátého února se ve Společenském kulturním domě v Kolíně konala beseda s panem Klímou z pořadu Na vlastní
oči. Naše kulturní škola u toho samozřejmě nemohla chybět. Beseda byla o skutečných příbězích mladých lidí, kterým
někdo zničil život či si ho zničili sami. Tento program byl velmi povedený a určitě jsme si z toho něco odnesli.
-miz-
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Anketa o nejoblíbenějšího učitele/učitelku na 2.stupni

Exkluzivně pro Sporťák jsme připravili anketu o nejoblíbenějšího učitele/učitelku na 2.stupni. Ptali jsme se od šestých po deváté třídy. Anketu jsme rozdělili na první tři učitele a první tři
učitelky. A zde máme vyhlášení i s důvody, proč jste pro toho svého učitele hlasovali.

První tři učitelky jsou v takovémto pořadí:
1. místo obsadila paní učitelka Jeřábková . Je hodná, super, příjemná, nej učitelka, pomáhá nám řešit
problémy, je to naše nej učitelka
2. místo je pro paní učitelku Šlézovou. Je hodná, super, v
pohodě, je s ní sranda, dobře učí TV, máme ji rádi
3. místo si určitě zaslouží paní učitelka Podoláková . Je
vtipná, oblíbená, nejlepší, v poho, hodná, je ke všem spravedlivá, je s ní sranda, hodně naučí a umí zklidnit třídu.

První tři učitelé jsou takto oblíbeni:
1. místo obsadil pan učitel Schon. Nejhodnější, pěknej,
fajn, srandovní, super, bezva člověk, frajer, hustej, nejvtipnější, sympaťák, borec, je to good učitel, řízek, je s ním
sranda, dá se s ním o všem povídat, nedává dú, je to kliďas,
nekřičí na nás, rozumí nám, poradí nám, je fér k žákům, vše
nám dovolí, má hustý tetování, NEJLEPŠÍ
2. místo je pro pana učitele Přecechtěla. Je OK, nejlepší, hodnej, správnej chlap, v
poho, dobrej, je to king a řízek, je sexy, je to borec, náš nej nej třídní
3. místo si určitě zaslouží pan učitel Mucha. Je hustej, super, fajn, pohodovej, nej učitel,
hodnej, je to týpek a DJ Mucha, je s nim sranda, je nejlepší.

Tak takhle rozhodly 6.,7.,8. a 9. třídy a popsaly, proč jsou jejich nej učitelé.
Moc gratulujeme všem, kteří se umístili, ale i těm, kteří jsou na ostatních místech
Ptáte se, jak dopadli ostatní? Žádný problém! Zeptejte se našich sedmaček Míši Miclíkové a Káti Žídkové, kteří vám ochotně odpoví na vaše dotazy!
-mim- -kat-
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V tomto čísle jsme se zeptali na koníčky našich učitelů.
p. uč. Benešová: Hrozně ráda bruslím. Před barákem nám udělali novou silnici, která je hladká, rovná, tak se mi tam krásně jezdí.
p. uč. Pospíšilová: Baví mě chalupaření, křížovky a sudoku.
p. uč. Jeřábková: Já mám ráda svojí rodinu, ale to není nijak zajímavý.
p. uč. Převrátilová: Čtení a turistika.
p. uč. Přecechtěl: Spaní.
p. uč. Němec: Asi počítače.
p. uč. Podoláková: Čtení, jízda na kole a kočka.
p. uč. Pokorná: Squash.
p. uč. Moosová: Miluju pejsky a chození s nimi ven.
p. uč. Děkanová: Turistika.
p. uč. Motáková: Mám ráda jízdu na kole, fotografuji, miluji muziku, šiji, čtu a mám ráda zvířata.
p. uč. Tomsová: Procházky a ruční práce.
p. uč. Férová: Jeskyňaření.
p. uč. Schön: Vaření.
p. uč. Růžičková: Aerobic, sudoku a křížovky.
p. uč. Zubík: Volejbal, rybaření.
p. uč. Němečková: Brusle, filmy, hudba.

Těch, jejichž koníčky nás zaujaly, jsme se zeptali i na podrobnosti:
P. uč. Kaniaková
Nejzajímavější koníček?
Mám spoustu zájmů a koníčků. Asi nejpřitažlivější je pro
Vás bezstarostná jízda choppru.
Co Vás nejvíc zaujalo?
No samozřejmě volnost, brumlání motoru, vůně kůže,
vítr ve vlasech.....˘
Jak dlouho ho máte?
Už to bude sedm let.

P. uč. Mikšová
Jaký je Váš nejzajímavější koníček?
Tím asi nejzajímavějším je pro mě potápění.
Jak dlouho ho provozujete?
3 roky (asi).
Co Vás nejvíce zaujalo?
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Potápění v Rudém moři, které
je takovým velkým akváriem plným života. Mezi
velké zážitky patří ponor s delfíny
a se žraloky. Ale i
u nás se najdou
místa, kde pod
vodou
potkáte
třeba raka.

Paní učitelka Mikšová nám půjčila i fotky, které pořídila při svých ponorech...

Pan ředitel Petr Strejček
Jaký je Váš nejzajímavější koníček?
Turistika po horách, cykloturistika, sbírám novoročenky, ale hlavně sbírám brouky.
Jaký brouk Vás nejvíce zaujal?
Těch rarit bylo víc. Dodnes si například pamatuji, jak
přede mnou pobíhali největší evropští střevlíci po jedné
bulharské silnici.
Který brouk je nejvíce z daleka?
Kamarádi mi dovezli pár brouků z Eqvadoru, Himalájí,
Mongolska a J.A.R.
Jak dlouho sbíráte brouky?
Od studií na gymnáziu. Už je to pěkná řádka let.
Kolik jich asi máte?
Nevím. Na kusy se to nepočítá. Sbírkové krabice by zabraly asi skříň.
Který brouk je nejvzácnější?
Vzácnost je relativní, nedá se to přesně říct, většina je obyčejných.
-mib- -tek-
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Co se na naší škole nelíbí učitelům?
p. uč. Němečková: Málo prostoru
p. uč. Moosová: Nepořádek a zlobivci
p. uč. Jiránková: Hluk a velký počet osob
p. uč. Pokorná: Drzost některých žáků
p. uč. Benešová: Agresivní a vulgární chování některých dětí
p. uč. Glanz: Všechno dobrý
p. uč. Děkanová: Chování dětí
p. uč. Férová: Dozory!!!

-mib- -ter-

Rozhovor s novým panem učitel Muchou
Vizitka
Jméno: Daniel
Příjmení: Mucha
Oblíbená barva: Modrá
Oblíbené jídlo: Smažený sýr
Oblíbené pití: Pivo

Kde jste učil dříve?
Ještě nikde. Dodělávám vysokou školu.
Proč jste si vybral zrovna 7.ZŠ??
Protože tady jsou ukáznění žáci.
Co učíte?
Zeměpis
Jak vycházíte s učiteli?
Určitě dobře.
Jste na naší škole spokojen?
Zatím jo.
-ves- -ost- -nil-
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1 Jaký máte názor na vaši třídu? (9.B =) )
9.B je skvělá třída, ve které se sešli inteligentní a vtipné děti ?, výborně se mi v ní pracuje a musím
říct, že mým největším problémem při práci s nimi je VYDRŽET SE NESMÁT…. Jde to ztuha.
2 Bude se vám stýskat po vaší třídě 9.B ?
No jasně, rozhodně budu při slavnostním vyřazování deváťáků na konci roku bulet jako želva. Vždyť
je to moje první třída, kterou jsem odvedla od šestky do devítky. Navíc jsem měla němčináře od čtyřky
na jazyk. Ach jo…. doufám, že se na mě přijdou někdy mrknout.
3 Jaký je váš nejkrásnější zážitek s vaší třídou?
Ráda vzpomínám na všechny výlety. Doufám, že se vydaří i ten letošní v Chřenovicích….
4 Jaký je váš nejhorší zážitek s vaší třídou? Pokud vůbec nějaký je? =)
Já si pamatuji jen to hezké….
5 Jaký máte názor na zdejší učitelé?
S většinou z nich výborně vycházím. Stýkáme se i ve volném čase, chodíme na pivo, na šipky, na
koncerty….
6 Je na škole někdo z učitelů, koho fakt nemusíte?
Na tuto otázku nechci odpovídat….
7 Jakou hudbu posloucháte?
Mými oblíbenci jsou ANNA K. , skupina KRYŠTOF, U2, GLEN HANSARD, TATABOJS
8 Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Miluji špekáčky…. Ale musí být ,,pěkně“ opečené, téměř spálené, musí hezky křoupat mezi zuby….
9 Jaké je vaše oblíbené pití?
Dobré pivo.
10 Jaká je vaše oblíbená knížka?
COELHO-,,ALCHYMISTA“=z téhle knížky jsem si vypsala snad tisíc citátů.
11 Jaké filmy máte ráda?
Na český film se podívám vždycky ráda…. Z těch posledních natočených se mi nejvíce líbil GRANDHOTEL, KRÁSKA V NESNÁZÍCH a VRATNÉ LÁHVE. Doslova nesnáším americké střílečky a horory.(Protože
jsem MOC lekavá =))
12 Co ráda děláte ve volném čase?
Téměř každý den se snažím sportovat, chodím bruslit, plavat, jezdím na kole. Když je špatné počasí,
tak ráda čtu. Minulý týden se mi podařilo přečíst 5 knížek.

-9.B-
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Sporťák - zprávy ze 7.ZŠ Kolín

Znáte je?

Obrázek č. 1

Obrázek č. 2

Obrázek č. 3
Obrázek č. 4
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3. číslo / 2006-2007

Obrázek č. 6

Obrázek č. 5

Obrázek č. 7

Obrázek č. 8

Všechny tváře, které zde vidíte, patří učitelům na naší škole. Dokážete je rozpoznat? Připomínají vám
někoho? Pro usnadnění vám nabízíme seznam jmen. Správné přiřazení si můžete zkontrolovat na našich
weebových stránkách www.7zskolin.cz - článek: Foto kvíz.

Zlatka, Jitka, Jiřinka, Iva, Martina, Filip, Václav, Petr.
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Sportovci reprezentovali kolínskou kopanou
Přestože práce sportovních tříd kolínské 7.ZŠ je orientována především na lehkou atletiku,dosahují
jejich žáci vynikajících úspěchů i v jiných sportech. Letos se starším chlapcům podařilo postoupit na
Mistrovství republiky v malé kopané a umístit se na krásném 6.místě.Družstvo našich fotbalistů prošlo
úspěšně okrskovým,okresním i regionálním turnajem,který byl současně kvalifikací na Mistrovství republiky.Družstvo ve složení: Matěj Shrbený,Filip Kmoníček,Ondřej Vaňkát,Michal Poláček,Tomáš Dvořák,Josef Kašpar,Jan Urban,Ondřej Martínek,Tomáš Jelínek,Radek Adámek,Radek Mako Petr Holeček
vzorně reprezentovalo nejen školu,ale i kolínskou kopanou a město Kolín .
Petr Strejček
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