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Grónsko
12. 12. 2013 se pro obě šesté třídy konala přednáška se dvěma cestovateli, kteří navštívili Grónsko. Na začátku jsme viděli krátký dokumentární film,
který cestovatelé na své cestě natočili. Z něho jsme se dozvěděli mnoho o životě grónských obyvatel, o přírodě a divočině Grónska. Pak jsme si prohlíželi fotky
a k nim nám cestovatelé povídali různé zajímavosti. Nejvíce nás zaujalo vše o
lovu zvěře, o životě zvířat ve vodě. Také nás udivilo, že na vodě jsou obrovské
kry, které dosahují výšky jako u nás 8 metrový panelák. Pod vodou je to ještě 8x
víc. Na konci přednášky jsme si mohli prohlédnout kajak, s kterým cestovali do
Grónska. Někteří si vyzkoušeli, jak se v něm sedí. Byla to velmi pěkná přednáška, máme z ní hezké zážitky. A možná se do Grónska i někdy podíváme.

L. Pánková, E. Kopecká
V. Kosová, P. Plicka
Jakub Polák

Madagaskar
Dne 13. 12. 2013 jsme se s osmými a sedmými třídami vydali do kolínského
kina. Po příjezdu do Kolína jsme navšťívili obchodní centrum Futurum. Tam
jsme měli rozchod na necelou hodinu. Hodina uběhla a my jsme se s třídami
vydali do kina na přírodovědný dokument. Dobrodruh Adam Lelek, který nás
provázel celým dokumentem, projel celý Madagaskar od severního pobřeží až
na jih. Získali jsme vyčerpávající informace o přírodě, obyvatelstvu a celé této
zemi. Seznámili jsme se i se zvyklostmi této země. Pořad byl zajímavý a líbil se
nám.

F. Tvrdík a E. Moždíková

Exkurze do Prahy
Dne 16. 12. 2013 se téměř celá naše třída, jak je tomu u deváté třídy již
zvykem, zúčastnila nádherného a velmi fyzicky náročného výletu do Prahy na
Pražský hrad a okolí.
Brzy ráno jsme se sešli na nádraží v Týnci nad Labem, ale hned došlo ke
komplikacím, protože jedna žákyně 9. třídy nestihla na nádraží dorazit. Ochota
pana učitele Čepka jí umožnila to, že jsme na ni počkali v Kolíně a mohla se zúčastnit také.
Cesta byla náročná. Nebylo místo na sezení, tak jsme museli stát.
Když jsme dorazili na hl. nádraží, byli jsme krátce poučení a šli jsme za
doprovodu pana učitele Čepka a paní učitelky Kysilkové na Staroměstské náměstí. Cestou jsme se zastavovali u různých pamětihodností, o kterých nám pan
učitel něco krátkého pověděl.
Na „Staromáku“ jsme měli krátký čtvrthodinový rozchod, po kterém jsme
se pomalu vydali směrem na Pražský hrad. Přes Karlův most jsme přešli opravdu pomalým tempem a po jeho zdolání jsme se uchýlili do McDonaldu, kde
jsme nabyli síly, kterých jsme potřebovali ještě opravdu mnoho.
Po příchodu k Pražskému hradu jsme měli tu čest vidět výměnu stráží
včetně hudebního doprovodu. Následovala prohlídka galerie na Pražském hradě,
kde jsme viděli zbytky původní sbírky obrazů Rudolfa II. Velice nás po té
uchvátila nádhera a noblesa Svatovítského chrámu a zaujala archeologická sbírka. Exkurzi na Hradě jsme zakončili prohlídkou Zlaté uličky.
Exkurze v Praze se celé třídě velmi líbila a byla nám velkým přínosem.
Autoři: Text – Tomáš Vošický

Fotky – Jakub Polák

Vánoční laťka
Dne 19. 12. 2013 proběhla ve škole Vánoční laťka. Byly podány vynikající
výkony a dokonce si přijeli zaskákat i bývalí spolužáci.

Mladší žákyně
1. místo - Havlová Šárka
2. místo - Nezavdalová Nikola
3. místo - Kopecká Eliška

Mladší žáci
1. místo - Hojda Adam
2. místo - Klimeš Jan
3. místo - Trojan Matěj

Starší žákyně
1. místo - Pospíšilová Kateřina
2. místo - Slavíková Barbora
3. místo - Hanušová Michaela

Starší žáci
1. místo - Koubek Vít
2. místo - Čapek Matěj
3. místo - Jehlička Aleš

Zápis do školy
Ve dnech 17.1. a 18.1. 2014 probíhal zápis budoucích prvňáčků. Zápisu se
zúčastnilo 47 dětí a z toho 39 jich je přijatých. Budoucí prvňáčci se budou dělit
do dvou tříd. Děti obešly 6 stanovišť, ve kterých je při úkolech doprovázela pohádka o Rumcajsovi. Při zápisu pomáhali žáci 8. a 9. tříd.

Autor : Tereza Buřivalová a Kateřina Pospíšilová

Lyžařský výcvik 7. třídy
Náš lyžařský kurz proběhl v Orlických horách od 11. 1. do 18. 1. 2014.
Byl to velmi skvělý zážitek. Sice jsme neměli mnoho sněhu, ale i tak jsme
si to užili. Na naší sjezdovce nebyl sníh, a tak jsme dojížděli asi 11 km do
Deštné v Orlických horách. Jednou jsme byli na běžkách a také to bylo
skvělé!
Také jsme absolvovali pěší túru na Šerlich. My jsme si nejvíce užili
večerní programy, které byly super. Nejvíc jsme si užili karneval a talentovou soutěž.
Nakonec chceme poděkovat našim instruktorům p. uč. Čepkovi, p.
Lipkovi, slečně Kučerové a p. mediku Tašovi, kteří s námi měli velkou trpělivost.

7. třída

Škola v přírodě
Zeptali jsme se žáků ze 4. třídy, jak probíhala škola v přírodě.
Na naše otázky odpovídala Tereza Apolenová a David Šranko ze 4.A
1. Líbil se ti lyžařský výcvik ???
T. „Ano, líbilo se mi to tam.“
D. „Jo.“
2. V jakém týmu si byl/a zařazen/a a kdo byl tvůj vedoucí ???
T. „Já jsem byla v jedničce a měli jsme paní učitelku Křídlovou.“
D. „Byl jsem v jedničce, ale měl jsem pana učitele Radouše.“
3. Jaká aktivita naplánovaná vedoucími se ti nejvíce líbila ???
T. „Když jsme byli na sjezdovce a koulovali se.“
D. „Přednáška o Nepálu“.
4. Líbili se vám pokoje a chata ???
T. „No jo, ale ty stropy se mi nelíbily.“
D. „Ano, kromě postelí a počmáraných zdí.“
5. Jaké bylo počasí a líbilo se vám ???
T. „ Ze začátku nebyl sníh, ale ke koci napad.“
D. „ Bylo to pěkné, akorát tam chyběl sníh.“

Jakub Polák a Tomáš Mrkos

Florbal
V letošním školním roce proběhl florbalový turnaj žákyň - 6.-7.tříd. Celkem
jsme hrály na třech místech.
Prvním našim úspěchem bylo vítězství v Kolíně na 4.ZŠ – zvítězily jsme ve
skupině. Ještě ten den jsme přešly na 5. ZŠ a sehrály další zápasy. Opět jsme
zvítězily a staly se vítězkami okresního kola. To nám zajistilo postup do krajského kola, které se konalo 18. 12. v Kutné Hoře.
Celkem hrálo 7 družstev. Zase se nám dařilo, i když nás pokořila ZŠ Žehušice.
Toto družstvo nakonec zvítězilo a my jsme se umístily na 2. místě.
To nám zajistilo postup do Liberce na regionální kolo, čímž jsme se dostaly mezi
15 nejlepších družstev v republice.
Tady jsme hrály 2 zápasy. Jednou jsme se radovaly z vítězství, podruhé jsme
byly zklamány z prohry. Skončily jsme na druhém místě a s našimi výsledky jsme
spokojeny.
Děkujeme pí. uč. Štěrbové, že nás připravila na tyto zápasy.

Florbalistky 7. tř.
Starší žákyně – okresní kolo 24. 10. v Kolíně 1. místo
- krajské kolo 17. 12. V Kutné Hoře 3. místo

Zábava
Maminka uspává svého syna.
Syn říká: "Mami běž si zpívat do kuchyně, já chci spát."
Jiříček se ptá: "Mami, proč se maluješ?"
Maminka: "Abych vypadala hezky."
Jiříček: "A kdy to začne účinkovat?"
V ZOO: "Tati, proč na nás ta gorila za sklem tak hnusně čumí?"
"Psst, tiše, děti! Jsme teprve u pokladny!“
Přijde náctiletý synek za svým otcem s prosbou, jestli by mu nekoupil nový
harddisk.
"A kouzelné slovíčko?" zeptá se otec.
Synáček odpoví: "Sakra, dneska už je zaheslovaný úplně všechno!"

Autor: Tomáš Mrkos a Jakub Polák

