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Žáci 9.B přejí všem pedagogickým pracovníkům, zaměstnancům školy a žákům
krásné prožití Vánoc a splnění všech přání v roce 2022.

Revizor – Klub mladého diváka
Dne 6. 10. 2021 jsme se s paní učitelkou Filipovou, Dostálovou a pár lidmi z 9. a
8. tříd vydali do Divadla na Vinohradech na divadelní představení Revizor, které
zrežíroval a upravil Juraj Deák. Vyjeli jsme v 10 hodin z Týnce nad Labem, příjezd
do Prahy byl v 11 h. Po příjezdu jsme měli ještě pár hodin volna a náš čas jsme
strávili v nákupním centru Palladium. Poté jsme se vydali do vinohradského
divadla, kde nás čekal plný sál dětí. Celí napjatí jsme čekali na to, co se bude dít.
Před oponou se objevili herci a komedie začala. Příběh provinční vrchnosti,
vědomé si své nekompetence do té míry, že sama sebe k smrti vystraší domnělou
přítomností návštěvy revizora, je geniálně zkombinován s příběhem bystrého
podvodníka, který z úleku hodnostářů dokáže vytěžit víc, než by si kdokoliv
dokázal původně představit. Celé představení trvalo 3 hodiny. Po skončení jsme
se vydali na cestu domů, cestou jsme si předávali své pocity…Představení se nám
líbilo a těšíme se na další.
(N. Apolenová, K. Zárubová, 9. B)

Workshop – Duševní zdraví
Dne 26. 10. se 8. a 9. ročníky zúčastnily workshopu Duševní zdraví. Na každý ročník byla
vyčleněna zhruba hodinová řízená přednáška s prezentací. Přednášející, studentka lékařské
fakulty, byla velmi sympatická a vstřícná. Dozvěděli jsme se informace o nemocech, které
souvisí s naší psychikou, informace o různých závislostech a jejich vlivu na naše zdraví. Velkou
hrozbou pro psychiku člověka je stres, z kterého pochází většina nemocí. Jak se stresem
pracovat? Jak provádět duševní hygienu? Způsoby relaxace a uvolnění….Tyto všechny
informace jsme si z workshopu odnesli. Akce se nám líbila a zpříjemnila nám výuku.

(Žáci 8. A, 8. B)
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Projektový den – Kariérové poradenství
Jsme žáci 9.tříd, naše povinná školní docházka se blíží k závěru. Před námi stojí jedno
z nejtěžších životních rozhodnutí. Rozhoduje se o naší budoucnosti, na jakou školu půjdeme,
jaké povolání budeme vykonávat. A tak se nám škola s tím rozhodla pomoci. Zařídila
projektový den, který byl zaměřen na volbu povolání. Projektový den se konal 12. 10. 2021
v 9.A. a 22.10.2021 v 9.B. 3.-5. vyučovací hodinu.
Jak se vám to líbilo?
P. Martínek– Líbilo se mi to, protože nám paní lektorka pomohla vybrat obor, na který bych
mohl jít.
V. Kollár – Pro ty, co nebyli rozhodnuti, to bylo
užitečné. Ale pro ty, co už to věděli, to byla
nuda.
T. Vančura – Líbilo se mi, že paní lektorka to
brala z obecného hlediska a ne konkrétně.
T. Adamcová – Bylo to zajímavé a někomu to
určitě pomohlo, ale mně moc ne.
(T. Loužilová, V. Jirků, V. Kučerová, K. Zárubová, 9. B)

Návštěva Úřadu práce Kolín
Rodiče, škola, všichni se nám snaží pomáhat, abychom si své budoucí povolání správně vybrali.
Pro některé z nás je tento výběr velice těžkým tématem. Pro své utvrzení a další informace 22.
11. třída 9. A s několika žáky z 9. B navštívila speciální oddělení Úřadu práce v Kolíně. Získali
jsme zde další informace a někteří z nás se utvrdili ve svém výběru. Ukazuje se, že jednoduchá
otázka, čím budu, je ve skutečnosti velmi těžká.
(T. Loužilová, V. Jirků, V. Kučerová, K. Zárubová, 9. B)
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Den laskavosti
Dne 12. 11. a 15. 11. se konala dobrovolná humanitární sbírka ke Dni laskavosti na pomoc
Psímu útulku v Kolíně. Celou sbírku vedla paní učitelka L. Hrnčířová. Kdo se chtěl zapojit, mohl
přinést starší deku, ručník, psí granule, piškoty, hračky apod. Celkem se zapojilo 114 žáků a 18
pedagogických pracovníků. S nošením a nakládáním věcí pomohli členové ekotýmu – V.
Kučerová, T. Loužilová, K. Zárubová, A. Drázdová, V. Kollár, A. Flachbartová, V. Jirků, B.
Skalníková a M. Novotná. Po odvezení věcí do útulku byli zaměstnanci velice překvapeni, kolik
toho nakonec bylo. Radost psů mluvila za vše. Paní učitelka posílala fotky a dotazník do Nadace
Karla Janečka a měli bychom dostat diplom JSEM LASKAVEC.

(N. Apolenová, A. Drázdová, 9. B)
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Etiketa a školní řád
V pátek 26. 11. se 4. a 6. ročníky zúčastnily výchovného programu Etiketa a školní řád. Jednalo
se o interaktivní pořad, který nám poradil při řešení různých situací, které mohou nastat
v šatně, v jídelně, na chodbě, ve třídě…Nastínil nám také, jak si vytvořit pravidla třídy a jak
s nimi dál pracovat. Zpětnou vazbu na tento program nám dali žáci 4. B a 4. A.
Naučil jsem se, kdo zdraví dřív a kdo později. Líbilo se mi, že se celá hodina odehrávala v
učebně hudebny. Naučil jsem se také, že neničíme školní věci, neběháme po třídě, svačíme na
místě a nebereme cizí věci. To je vše a moc se mi to líbilo.
Eliáš Koláčný, 4. B

Dnes přijela paní a ta nás učila, jak se máme chovat. Moc se mi to líbilo. Hráli jsme různé role,
byla jsem žákyně. Paní nás učila, jak se máme chovat ve škole.
Dominika Motlová, 4. B

Dnes se mi líbilo, jak jsem hrála roli učitelky. Paní nám vše hezky vysvětlovala, mluvila
srozumitelně.
Linda Cihlářová, 4. B

Dnes přišla paní a povídala nám, jak se chovat při různých situacích ve škole. Bylo to fajn.
Zahráli jsme si hodně rolí a scének. Bylo to super.
Lea Zedníčková, 4. A

Nejvíc mě bavilo, jak jsme chodili za dveře a jak jsme potom hráli různé scénky na situace ve
škole. Nakonec jsme si rozdali pravidla, která si musíme hlídat, aby je všichni dodržovali. Jsou
to pravidla třídy. Hodina se mi moc líbila.
Michal Jordanov, 4. A

Povídali jsme si, jak se slušně chovat v různých situacích. Hodně mě bavilo takové divadlo. Pan
učitel byl Míša Jordanov, paní učitelka Kristýnka Štráhlová. Já jsem byla správce ve škole.
Nikola Myšková, 4. A
(Žáci 4. A, 4. B)
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Advent
Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před 25. prosincem. Všichni, především
děti, netrpělivě očekávají Vánoce. Začátek tohoto období letos připadl na víkend 27. 11. a 28.
11. Žáci z naší školy společně s vyučujícími připravovali výrobky do stánku na vánoční trh, který
se během tohoto víkendu měl konat. Vše nám překazil nepříznivý vývoj epidemie, trhy byly
zrušeny. Co teď? Škola měla k dispozici stánek v pátek 26. 11. na náměstí, kde až do 16 hodin
probíhal prodej našich výrobků. Všichni si přejeme, aby se situace uklidnila a příští rok už vše
proběhlo podle toho, jak jsme všichni zvyklí.

(Žáci 9. B)
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Recept na vosí hnízda
1. Piškoty rozemeleme na jemnou strouhanku, dáme do mísy a lehce do nich vmícháme
povolené máslo a cukr.
2. Uděláme si uprostřed důlek a nalijeme do něj mléko a rum. Přidáme kakao a vypracujeme
hladké těsto.
3. Suroviny na krém utřeme v misce a dochutíme rumem.
4. Poté si nachystáme formičky a před každým plněním je vysypeme cukrem. Plníme těstem
po stranách.
5. Hotové úly zespodu dotvarujeme opačným koncem vařečky, aby šly lépe naplnit krémem,
naplníme a zespodu přitiskneme piškotem.
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Zábavné okénko
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Zábava
Děti rozbalují dárek a v tom jedno z nich konstatuje: „Je vážně trapný, jak mamka s
taťkou používají stejný balicí papír jako Ježíšek.“

Proč nejsou ve Skotsku kominíci? Proč platit za něco, co dělá každý rok Santa zcela
zdarma?
Letos žádné Vánoce nebudou. Řekl jsem Ježíškovi, že jsi byl celý rok hodný. Umřel
smíchy.
„Slyšel jsem, že v Třeboni byla surově potlačena demonstrace proti vánočním svátkům.”
„A kdo tam, prosím tě, demonstroval?”
„Kapři.”

Pepíček stojí u stromečku a raduje se z dárků: „A maminko, všechny tyhle dárky jsou od
Ježíška?“ „Přesně tak, Pepíčku,“ usměje se maminka. „Aha, takže vy jste se na mě letos
zase vykašlali.”
Je čas ozdobit kapra, zabít stromeček, upéct dárky, vykuchat vánočku a zabalit salát. A
hlavně to nesplést.

(Š. Trojan, 9. B)
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