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Tento svátek u nás domácí není. Ale zabydlel se rychle – především děti jej milují. Není divu, 
svítící dýně jsou pohádkové, když září do podzimního večera. Na své si ale přijdou i dospělí. 

Halloween rozsvěcí sychravý podzim 31. října. Tento svátek se zajímavou historií přinesli do 
Ameriky Irové. Již ve své vlasti vyřezávali do vydlabané řepy nebo brambory strašidelné 
obličeje, které kladli na okenní římsy, aby od domu během noci Všech svatých odehnali 
duchy zemřelých. Proto se i převlékali do strašidelných kostýmů a dávali za domovní dveře 
sladkosti. V Americe pak místo chybějící řepy začali využívat dýně. K rozsvíceným 
vyřezávaným dýním se váže stará irská pověst o opilci a šprýmaři Jackovi, kterého nechtějí 
ani v nebi, ani v pekle, a bloudí světem s dýní s uhlíkem uvnitř. 

Původně uvnitř dýní opravdu zářily kousky řezavého uhlí (což mohlo vypadat díky 
temnějšímu tónu a červenější záři ještě o něco strašidelněji), teprve později svíčky. 

Pro bezpečné osvětlení do dýní 
vkládejte svíčky ve skleněných 
ochranných kelímcích, nebo tzv. 
hřbitovní. Dýním můžete vtisknout 
nejrůznější obličeje, veselé i děsivé. 
Oblíbené jsou také siluety, například 
koček, netopýrů…ale vytvořit můžete 
cokoli, co vaše fantazie a tvořivost 
přinese. Siluety mohou být prázdné a 
tudíž svítící, ale ještě působivější jsou 
plné na prázdném poli kolem nich. Zde 
je však ještě důležitější dobrá rozvaha 
než u obličeje.  

1/2014-2015 
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Nový školní rok 2014/2015 

 

Vítání prvňáčků 
Pamatujete si na to, jak jste poprvé vstoupili do 
první třídy plné nových spolužáků, kteří koukali 
stejně vyděšeně jako vy? 

My, žáci z 9.A a 9.B, jsme si to na začátku 
svého posledního roku na základní škole zkusili 
tak trochu znovu. 

1.září jsme šli do školy o půl hodiny dříve. 
Samozřejmě každý z nás by radši ještě pospával 
doma v teplých peřinách, ale nemohli jsme se 
dočkat našich nových malých spolužáků. 

S košíčkem stužek pro nováčky jsme nastoupili do dvou řad. Po chvíli přicházeli 
s vystrašenými obličeji po boku svých rodičů noví prvňáčci. Každému jsme dali jednu stužku 
na uvítanou, dívkám červenou a chlapcům modrou. Poté jsme jednotlivě odváděli děti do 
jejich budoucích tříd. Před každou třídou stála jejich nová paní učitelka, která popřála 
každému hezká léta na naší škole, a na uvítanou jim darovala květinu. 

V této chvíli jsme si asi všichni uvědomili, že už brzy opustíme základní školu, a protože jsme 
ji měli rádi, hned bychom se vrátili do první třídy. 

        

M. Hrabáková, T. Zelenková, B. Zajíčková, žákyně IX. A 
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Adaptační kurz žáků 6. ročníků (4.-5. 9. 2014) 
Ve čtvrtek ráno jsme se sešli ve třídě, kde nám začal první den adaptačního kurzu. Nejdříve jsme hráli 
hru Evoluce, kde jsme se postupně ze slizu stali lidmi. Pak jsme se rozloučili s prvním stupněm a 
vymýšleli, co čekáme od stupně druhého. Následovaly aktivity venku. Nejdříve jsme na Titaniku pod 
sebou otáčeli deku, pak jsme hádali, který spolužák je schován pod dekou. Nikoho jsme z lodi 
neztratili, ani pod dekou nikdo nezůstal, tak jsme se mohli vrátit zpátky do třídy, kde jsme společnými 
silami namalovali veliký obrázek ostrova, kde každý z nás má své místo.  

Navečer jsme se sešli znovu před školou. Na hřišti jsme měli připraveny různé hry, jako trojdílné 
kalhoty, lyže, síť, kterou jsme museli ve vzájemné spolupráci prolézt. Nakonec přišla námi 
nejočekávanější chvíle – spaní ve třídě. Moc jsme toho nenaspali, ale stálo to za to. Ráno jsme spolu 
se 6. A  putovali do Borků, kde jsme venku nejprve hledali ve skupinách holky a kluci předměty od 
každého písmene abecedy, zahráli si na stonožku a zkusili si být molekulami.  

Prožili jsme spolu dva super dny, na které budeme jistě rádi vzpomínat.  

       

6.B + Jana Kadlecová 

 

Pěvecký sbor opět vystupoval 
7. září 2014 zahájil na atletickém stadionu 
v kolínských Borkách pěvecký sbor složený 
z bývalých i současných žáků naší školy pod 
vedením paní učitelky Moosové státní hymnou 
Mistrovství České republiky družstev mužů a 
žen v atletice. 
Při vyhlašování výsledků pak sbor zazpíval 
známou píseň od skupiny Queen „We are the 
Champions“, která završila atmosféru tohoto 
úspěšného dne.  
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Sportovní den 

18. září 2014 se žáci 2. stupně naší školy již tradičně zúčastnili sportovního dne.  

Soutěžili ve třídních štafetách, skoku dalekém, hodu míčkem, vrhu koulí, běhu na 60 metrů a 
800 metrů. Putovní pohár za vítězství ve štafetách získala třída 9. B.  Děti nejen závodily, ale i 
měřily výkony v některých disciplínách, spolupodílely se na organizaci, spolupracovaly 
v družstvech. 

Sportovní den proběhl ke spokojenosti jak žáků, kteří dosahovali pěkných výkonů, tak i 
učitelů oceňujících aktivitu žáků. 
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ŠTAFETY  X  x  200m  (každý žák třídy běží 200m ve štafetě) 

TŘÍDA 
POČET 

BĚŽÍCÍCH 
ČAS  

ŠTAFETY 
BONIFIKACE 

TŘÍD(s) 
Čas minus 

bonifikace (s) 
CELKOVÝ ČAS               

( průměr  s) 
POŘADÍ 

TŘÍD 

6.A 12 8:18 36 462 38,5 9 

6.B 19 12:39 57 702 36,95 8 

7.A 18 11:09 36 633 35,17 7 

7.B 17 10:26 34 592 34,82 6 

8.A 17 9:54 17 577 33,94 3 

8.B 18 10:34 18 616 34,22 4 

8.C 18 10:41 18 623 34,61 5 

9.A 18 10:05 0 605 33,61 2 

9.B 18 9:53 0 593 32,94 1 
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26. září je evropským dnem jazyků. Naše škola 
zorganizovala pro tento den několik zajímavých 
aktivit pro žáky. Aktivity se samozřejmě 
zaměřily na evropské státy, jejich kulturu, 
faktické informace a jazyk. Nejprve se žáci 
z jednotlivých tříd rozdělili do skupin, kde se 
žáci ze čtvrté třídy mohli setkat se žáky z třídy 
deváté. Dále naše škola ve spolupráci 
s kolínským basketbalovým klubem uspořádala 
besedu se dvěma anglicky mluvícími hráči. 
Padaly otázky na oblíbené jídlo, pití, čeho se 
hráči bojí a zda se jim v Kolíně líbí. 
Autogramiáda a následné focení se žákům 
velmi zamlouvaly. 

 

 

   

 

 

 

 

Další aktivity probíhaly již ve třídě, kde skupiny žáků vytvářely sportovní dresy některého 
z vybraných evropských států. Kreativitě nebyly dány žádné mantinely. Žáci se mohli 
opravdu vyřádit. 

Poslední aktivitou 
bylo pletení náramků 
přátelství z gumiček 
LOOMBANDS, 
které se stalo 
poslední dobou 
velikým trendem 
mezi mládeží. 

Výtvory žáků 
vyzdobily prostory 
školy.  

Radek Dlouhý 
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Astronomie ve škole 
V pátek 10. 10. 2014 do naší třídy přišel pan astronom Petr Sobotka besedovat o vesmíru. 
Nejprve se nám představil. Řekl nám, že dříve pracoval na naší škole, na hvězdárně 
v Ondřejově a nyní je redaktorem pořadu Meteor v Českém rozhlase. Týden dopředu jsme 
psali do boxu otázky pro pana astronoma. Zajímalo nás, co je černá díra, zda existují 
mimozemšťané, co je UFO, zda objevil nějakou hvězdu, jak astronauti chodí na záchod a 
různé další otázky. Na všechny naše otázky zajímavě i vtipně odpověděl. Přinesl nám ukázat 
i originál krtečka, který letěl v raketoplánu Endeavour. Mohli jsme si na něho i sáhnout. 
Tato hodina se nám velmi líbila a děkujeme panu Sobotkovi za prima besedu. 

 

Třída 6.B + Jana Kadlecová 

“Stříbrné„v  krajském kole přespolního běhu 
 

Na atletickém Stadionu Mirka Tučka v Kolíně 
v Borkách se 7. října 2014  konalo okresní kolo 
v přespolním běhu. 
Na deštivém krajském kole si naše děvčata, 
Mocová Eliška, Pavlíková Tereza, Ptáčková 
Denisa, Tichá Šárka, Nováková Veronika a 
Jírovská Veronika, doběhla pro stříbrné 
medaile.  
Celý tento úspěch korunovala Eliška Mocová, 
která se nenechala na trati nikým předběhnout a 
suverénně vyhrála. Všem blahopřejeme a 
děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.  

Vlasta Šlézová 
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Úspěch ve florbalu 
Dne 16. 10. 2014 proběhlo okresní kolo florbalu 
mladších dívek. Z deseti týmů se umístily naše 
žákyně na 2. místě. Do sestavy patřily  K. 
Urbanová, K. Holubová, A. Brožová, L. 
Seifertová, E. Lahodová, L. Novotná, E. 
Pavlíková a E. Rejhonová. Děvčata zaslouží 
pochvalu za pěkný výkon a úspěšnou 
reprezentaci školy. 

 

Mgr. Václav Schön 

 

Máme rádi zvířata, protože… 
S touto myšlenkou a vybaveni pracovními listy vyrazili 13. října 2014 všichni žáci 8. 
ročníků do areálu ZOO Praha. 
Při plnění různých úkolů se seznámili s novými poznatky o některých zvířatech a o jejich 
životě. 
Přírodovědná exkurze byla zakončena nezbytnou návštěvou McDonald’s, kde si jistě všichni 
„přišli na své“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlatuška Jiránková 
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1) Učitelka: "Teď Vám řeknu otázku. Kdo na ni správně odpoví, může jít domů." 
Jeden kluk vyhodí svůj školní batoh z okna. 
Učitelka zařve: "Kdo vyhodil z okna tu tašku!?" 
Kluk: "Já! Jdu právě domů." 

2) Nová učitelka ve škole se snaží využít své znalosti z psychologických kurzů. Začne 
vyučování ve třídě tak, že řekne: "Každý, kdo si myslí, že je hloupý, ať se postaví!" 
Po pár sekundách se postaví Honza.  
"Ty si myslíš, že jsi hloupý, Honzíku?" zeptá se učitelka. 
"Ne, pančitelko, ale bylo mi vás líto, že tam stojíte tak sama." 

3) Paní, která letí poprvé 
letadlem, se dívá z 
okénka na zem a volá: 
"Jak jsou ti lidé maličcí, 
jako mravenečkové." 
Letuška k ní přijde a 
povídá: "To jsou 
opravdoví mravenci, 
ještě jsme nevzlétli." 
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Halloween

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Řešení:                    Raková, Jelínková 

1. Oheň; 2. Masky; 3. Sladkosti; 4. Obludy; 5. Kostlivec; 6. Witch; 7. Zombie; 8. Petr pan; 9. Dýně 
 

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

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

1 2 

3 
4 

5 

6- anglicky 

7 

8 

9 


