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Milí spolužáci, vážení učitelé,
toto je poslední číslo školního roku 2015/2016. Zkusili jsme si, jaké je to dělat školní časopis.
Nás práce bavila, snad i vy jste se něco nového dozvěděli, vtipy vás rozesmály, křížovky jste
vyluštili….
Předáváme štafetu dál, my se loučíme a přejeme všem hezké prázdniny!
Redakce časopisu

Dětský den
3. 6. 2016 se po roce konal dětský den. Letos osmáci a deváťáci společně s třídními
učitelkami pro děti prvního stupně připravili „ Cestu okolo Labe “, která vedla od týneckých
tenisových kurtů na fotbalové hřiště. Po rozdělení do družstev, v každém byl zástupce
ročníku, družstva šla podle mapky a hledala stanoviště. Bylo jich dvanáct, na každém se plnily
různé úkoly, které byly zaměřeny na naši fyzičku, postřeh…. Po necelé hodině byla družstva v
cíli, kde na ně čekalo malé občerstvení, balónky a radost ze splněných úkolů.
Druhý stupeň oslavil Den dětí v kolínském kině.
Denisa Nesládková, Veronika Hojdová
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Pražský hrad, Štefánikova hvězdárna
Dne 12. 5. se uskutečnila exkurze deváté třídy na Pražský hrad pod vedením p. učitele Čepka.
Navštívili jsme Pražský hrad, Zlatou uličku, chrám sv. Víta, obrazárnu a Jelení příkop.
Dá se říci, že jsme si okolí Pražského hradu prolezli „od sklepa až po půdu“.
V pondělí 23. 5. jsme jeli s naší paní učitelkou matematiky Hrdou na exkurzi do Štefánikovy
hvězdárny.
Prohlédli jsme si dokument o Měsíci a o falešném přistání na Měsíci. Poté jsme si prohlédli
Slunce dalekohledem.
Matěj Auersvald a Matěj Adamec

Výlet 5. B
Dne 19. 4. 2016 byla třída 5. B v muzeu v Čáslavi. Byli jsme provedeni po městě a viděli jsme
židovské památky, např. hřbitov, vilu, školu, synagogu. Poté jsme byli na prohlídce muzea, ve
kterém bylo více než 1 000 vycpaných zvířat a jiných věcí, např. porcelán. Byli jsme i v
zahradě muzea a kupovali jsme nějaké suvenýry. Výlet se nám líbil .

Václav Drábek
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Mimoňův ráj
V naší povídce jsou obyvatelé Mimoni. Město je založeno
1. 1. 2014. Ve městě je 20 140 000 obyvatel. Také tady je slavná a
uctívaná socha velkého Mimoně, který právě založil město
Mimoňův ráj. Velký Mimoň je velmi uctívaný. Město se proslavilo
pěstováním velkých banánů. Vypěstoval se zde největší banán
světa, který měřil 53 cm. O slavném banánu se můžete více dozvědět v 6. ročníku Základní
školy Mómoňov. Ředitelem školy je Mlamoň mladší, který převzal funkci ředitele po svém
tatínkovi Mlamoni starším. Ve městě je celkem 101 škol. Starosta města Mimoňův ráj je starý
Mimoň, který se jmenuje Branda. Ve městě naleznete 500 obchodů. Nejčastějším
nakupováním je v obchodě s modrými kšandami, které nechybí žádnému Mimoni ve skříni a
krámek s velkými brýlemi pro malé Mimoně. Jsou
tady i muzea a kina. V kině se právě další sobotu
promítá film Začátek Mimoňů. Začátek je ve 2
hodiny odpoledne. Ve městě se vyrábějí plyšoví
medvídci, kteří mají velkou oblibu po celém městě.
Velkou atrakcí jsou závody v plavání na velkém
bazénu. Bazén, ve kterém se pořádají závody, měří
50 m. Sjíždí se zde každý rok 6 zástupců z každého
krajního koutu. Pořadatelem soutěže je pan Brulík,
který každoročně startuje závod. Hlavní cenou je
pohár za plavce roku a zapsání do knihy nejlepších plavců města Mimoňův ráj. Každý plavec
dostane Mimoňský odznak za účast v soutěži, který se ve městě hodně uctívá. Vedle velkého
bazénu stojí posilovna, do které chodí celkem 666 Mimoňů. Další velkou atrakcí je fotbalový
stadion, na kterém se hraje hodně fotbalových zápasů. Jsou zde i hokejová utkání, které se
nehrají moc často. Každou třetí neděli se koná koncert na Lantbovském náměstí.
Pořadatelem a účinkující skupinou je skupina BUKA BATA BA. Hrají různé skladby napříkladDUDU DADA, BILA MATA, TOTA TATA A VELOLO SA SALAMENA. Jejich nejpopulárnější písní
se stala BAŇA LABA PA, která představuje jejich populární život s hudbou. Skupina vydala i
malé CD s písněmi. Také se tady natočil film Mimoň, který je oblíbený po celém světě. Našlo
se zde velmi mnoho talentovaných Mimoňů, proto bylo těžké vybrat jen pár nejlepších.
Přijeďte se podívat do města Mimoňův ráj do své fantazie.
třída 5. B
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Pohár rozhlasu
Dne 24. 5. jsme vyrazili na krajské kolo Poháru rozhlasu do Vlašimi, kam jsme postoupili
z okresního kola v Kolíně, kde skončili mladší chlapci i starší dívky na 2. místě. Na krajském
kole chlapci skončili na 5. místě s nejlepším výkonem ve vytrvalostním běhu na 1000 metrů,
kde se Vašek Šámal umístil na 2. místě. Žákyně se umístily na 7. místě, nejlépe si vedla
Denisa Nesládková ve vrhu koulí.
Lucie Pánková, Markéta Sandholcová, Adriana Hrubá, Šárka Havlová

Kolínské sportovní dny
Od 3. 6. – 10. 6. 2016 se v Kolíně koná 9. ročník Kolínských
sportovních dnů, kterých se účastní 21 škol. Naše škola se zúčastní
několika sportovních soutěží: atletiky, basketbalu, florbalu, kopané,
korfbalu, sportovního aerobiku, volejbalu.
V loňském ročníku jsme skončili na 13. místě, a tak přejme našim
sportovcům, aby dosáhli opět úctyhodných výsledků.
Už známe první výsledky ve fotbale. Naše mladší kategorie přivezla na turnaj v Kolíně kvalitní
tým. Podařilo se jim vyhrát úplně všechny zápasy, dokonce porazili silného soupeře
z Velkého Oseku. Svými výbornými výkony táhl Vašek Šámal tým ke zlatu. Nakonec se to
povedlo a naši mohli pozvednout nad hlavou zlatý pohár. Starší kategorie už tak úspěšná
nebyla, skončila na 9. místě. Týmu se podařilo vyhrát až poslední zápasy. Nepřálo jim štěstí a
doplatili na mizernou koncovku. Snad to bude příští rok lepší.
Jan Věříš, Ondřej Černý
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Kam se podívat o prázdninách
Tak co třeba ZOO?
 Tak ZOO Dvůr Králové, to je skvělý výlet pro celou rodinu!
Pro někoho jsou super třeba hrady a zámky…
 Zámek Hluboká nad Vltavou - neogotický klenot přístupný po celý rok
 Karlštejn - hrad ochraňující korunovační klenoty
 U nás blízko je také krásný zámek Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou
Bobové dráhy? Proč ne? 
 Krkonoše - Pec pod Sněžkou - Bobová dráha Relax Park
 A výšlap na samotnou Sněžku může být taky super
Někam k vodě?  Ne každý může k moři…. 
 Aquapalace Praha - Největší aquapark v Česku
 Samozřejmě k nám blízko je - Vodní svět Kolín - aquapark, zábava a relaxace
 Koupaliště a kemp: Město Chlumec nad Cidlinou
 Super je to také v Liberci
 iQLANDIA Liberec - iQLANDIA
 Babylonské wellness centrum – relaxace pro tělo i duši

Je hodně míst, kam se o prázdninách podívat.
Lucie Vokálová, Radka Křídlová

Letní osvěžení
Ingredience
150 g čerstvých malin
2 vyzrálé banány
200 ml mléka
Postup
Maliny pro jistotu opláchneme a osušíme. Banány zbavíme slupky a nalámeme na menší
kousky. Poté vše společně s mlékem vložíme do mixéru a umixujeme do hladka. Pokud jsou
banány dostatečně vyzrálé, není potřeba smoothie doslazovat. Pokud chcete, doslaďte podle
chuti. 
Nikola Čížková
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Matematická, biologická olympiáda,
Pythagoriáda, Mladý zahrádkář
Během měsíce dubna a května se konalo několik okresních olympiád a soutěží, kterých se
zúčastnili žáci naší školy. A vedli si velice dobře. Podívejte se na výsledky těch nejlepších.
Michal Drvota 6. B
Michal Drvota 6. B

Matematická olympiáda
Pythagoriáda

okresní kolo 3. místo
okresní kolo 13. místo

Jan Darius 7. A
Jan Hladík 7. A
Jan Hladík 7. A

Biologická olympiáda
Biologická olympiáda
Biologická olympiáda

okresní kolo
okresní kolo
krajské kolo

Kristýna Plíšková 6. A Mladý zahrádkář
Zuzana Šmejcová 7. B Mladý zahrádkář
Veronika Čábelová 7. A Mladý zahrádkář

2. místo
3. místo
8. místo

okresní kolo 1. místo
okresní kolo 1. místo
okresní kolo 2. místo

Obě dívky z 1. míst postupují do celorepublikového kola.

Mladý zahrádkář
Dne 12. 5. 2016 probíhalo okresní kolo soutěže v Mladém zahrádkáři, na kterou se
každoročně připravujeme ve stejnojmenném kroužku. Okresní kolo se konalo v DDM
v Kolíně. V letošním roce byla naše škola opravdu úspěšná. V mladší kategorii byla obsazena
hned dvě medailová místa, Zuzana Šmejcová 1. místo a Veronika Čábelová 2. místo (byla o
0,5 bodu od prvního místa). Kristýna a Zuzana tímto postoupily do celostátního kola.
Zuzana Šmejcová
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Vtipy
„Chodíš rád do školy?“
„Chodím rád do školy i ze školy, jenom to mezi tím mě nebaví.“
„Nemáte náhodou vyučování?“
„Na blbosti nemáme čas.“
„Kam půjdeš, až vyjdeš ze školy?,“ ptá se učitel v deváté třídě.
„Na autobus.“
Potkají se dva šneci a jeden říká: „Kde jsi se tak rozmlátil?" A on na to: „Víš,...já jsem to
mastil z kopce a potom turbem po rovince do lesa...a najednou přede mnou vyrostla houba!“
Stojí dvě blechy na zastávce. Jde kolem pes a jedna říká: „Hele, už nám to jede!“
„Mám šťastné číslo pět. Narodil jsem se 5. 5. 55. Jmenuji se Josef Pátý, žiji v 5. patře, mám 5
dětí. Na dostihy jsem jel autobusem č. 5, vsadil jsem nakonec 55.555,- Kč."
„A vyhrál jste?"
„Ne, kůň doběhl pátý.“
Jirkovi se v žákovské knížce objeví poznámka: „Váš syn nemá žádné znalosti.“
Otec připíše: „Proto chodí do školy.“
Ve škole vysvětluje paní učitelka dětem, jaký je rozdíl mezi nehodou a neštěstím. Pepíček se
přihlásí a řekne: „Když ztratím žákovskou knížku, je to nehoda, když ji najde tatínek, je to
neštěstí."
Řidič přijede s rodinkou na hranice. Přijde k nim celník, vyžádá si, aby řidič otevřel okénko, a
ptá se: „Cigarety, víno, lihoviny?" Řidič odmítavě zavrtí hlavou: „Ne ne, děkuji, mám toho
plný kufr!“
Nová paní učitelka si chce ověřit znalosti z psychologie, a tak děti vyzve: „Kdo si myslí, že je
hloupý, ať se postaví.“ Nikdo dlouho nevstává, až nakonec si stoupne Pepíček. „Pepíčku, ty si
myslíš, že jsi hloupý?" "Ne, to si nemyslím, ale nechtěl jsem, abyste tu stála tak sama."
Udýchaný mladý pošťák přijde s důchodem k dědovi a říká: „Pane Novák, už mě nebaví
chodit každý měsíc za vámi na samotu osmnáct kilometrů od vesnice."
„Moc mě nerozčiluj, pošťáku, nebo si objednám denní tisk!, " setře ho děda.
„Prosím vás, stihnu vlak v 14:30, když půjdu přes vaše pole?," ptá se turista.
,,Ano, a když potkáte mého býka, tak stihnete i ten v 14:00."

Zdroj:Nejvtipy.cz
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Prázdninová křížovka, soutěž

Soutěž
Otázky:
Jaké je nejrychlejší zvíře?
Kolik dní má rok?
Jak dlouhé jsou letní prázdniny?
Kolik je učitelů v naší škole?
Kolik kilometrů uběhneš, když poběžíš maraton?
Kolik nohou má stonožka?
Odpovědi napište na vámi podepsaný papír, hoďte do krabice,
která bude u paní vychovatelky Kasalové. Odpovídat můžete
do 17. 6. 2016. Na výherce čeká dárek 
Lucie Vokálová, Radka Křídlová
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