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Návštěva knihovny
U příležitosti měsíce března, který je
vyhlášen za MĚSÍC KNIH, jsme se i
my vydali na návštěvu do týnecké
knihovny. Pro některé děti byla
tato návštěva premiérou. Seznámili
jsme se s paní knihovnicí Lucií, která
nám poutavě povyprávěla o vzniku
knihovny, po kom je knihovna
pojmenovaná, naučila děti, jak se v
knihovně vyhledávají knihy a
několik krásných knih nám
připravila k prohlédnutí. Dětem se knihy líbily, a kdyby nás ve škole nečekal
oběd 🙂, tak bychom v knihovně jistě ještě nějaký čas rádi strávili. Tímto paní
knihovnici moc děkujeme a věřím, že jí přibude nemálo nových a vášnivých
čtenářů.
(1.A a 1.B)

Masopust v 1. B, 1. A a 2.B
Již tradičně se oslavy masopustu
dostávají i do školních lavic. Letos
i my, prvňáčci, jsme se mohli
předvést v krásných maskách.
Nechyběli u nás policisté, číšníci,
princezny, berušky a různí
bojovníci. Dopoledne jsme si tak
zpestřili soutěžemi v maskách,
výrobou klaunské záložky,
povídáním o masopustním
průvodu a tradicích a samozřejmě
v neposlední řadě i o hostinách, které se s masopustem pojí. Tento den jsme si
všichni užili a vítězi se stali všichni, kteří v masce přišli. V dalších dnech se
k prvňáčkům připojila i 2. B, kde si žáci také vyrobili masky a masopustní rej
mohl začít.
(1. A, 1. B, 2. B)
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Divadlo Komedie – Panoptikum
Dne 18. 3. 2022 jsme se my, žáci 9. a 8. ročníků, zúčastnili dalšího představení
z KMD - Panoptikum. Sraz jsme měli v 9,30 před školou. Potom jsme všichni
společně šli na nádraží, kde jsme si koupili lístky. Vlakem jsme odjeli do Kolína a
z Kolína rovnou do Prahy na hlavní nádraží. Společně jsme s paní Filipovou a
paní asistentkou Kuzmovou vyrazili a měli rozchod na oběd. Když jsme se
všichni sešli s plným bříškem, konečně jsme šli do Divadla Komedie, kde nám
paní Filipová rozdala lístky. Pak jsme se svlékli a mohli jít rovnou na své
sedadlo. Představení bylo o tom, jak cirkusáci v 19. století využívali lidi, kteří
byli odlišní, jako třeba siamská dvojčata. Siamskými dvojčaty byly dívky, každá z
nich se zamilovala do jiného kluka. Jedno z dvojčat poté tu druhou oddělilo.
Nakonec v zrcadle viděla to své dvojče a zjistila, že jí začíná chybět. Konec byl
dobrý, šťastně to skončilo. Ten cirkusák dostal to, co si zasloužil, stal se slepicí.
Po představení jsme šli rovnou na hlavní nádraží, kde jsme měli krátký rozchod
a po rozchodu jsme odjeli zpět domů. Představení se nám všem líbilo.
(A. Drázdová, 9. B)

Projekt Žlutý krokus
S paní učitelkou jsme
v hravé vlastivědě dělali
projekt Žlutý krokus. Žluté
krokusy jsou památka obětí
židovských dětí a my jsme je
na podzim zasadili. Ale
vyrostl nám krokus fialový,
tak jsme tam museli dát
umělé. Už dlouho mě zajímá
II. světová válka a na hravé
vlastivědě jsem se teď o tom
hodně dozvěděla.
(kroužek hravé vlastivědy)
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Exkurze do Prahy
Ve středu 23. března se konala
exkurze do Prahy, které se
zúčastnily třídy 9. A a 9. B. Naším
cílem byl především areál
Pražského hradu, kterým nás
provázel pan učitel Čepek a jako
dozor nás ještě doprovázela naše
paní asistentka Kuzmová. Po
přísné kontrole, zda s sebou
nemáme zbraně a nebezpečné
předměty, jsme byli vpuštěni do
areálu. Prohlédli jsme si katedrálu
sv. Víta, Vladislavský sál, Zlatou uličku. Blížilo se poledne, a tak jsme byli svědky
střídání hradní stráže, což byl pro všechny zážitek. Naše prohlídka pokračovala
Nerudovou ulicí na Malou Stranu, přes Karlův most do Muzea Karlova mostu.
Na chvíli jsme se také zastavili na Staroměstském náměstí u orloje. Před
odjezdem byl ještě rozchod v Paládiu. Exkurze se mi líbila a byla jsem ráda, že
vyšlo tak pěkné počasí.
(B. Kleknerová, 9. A)

Ukliďme Česko
Úklidová akce se konala v sobotu
2. 4.2022. Úklid probíhal na březích
Labe. Zúčastnilo se 26 lidí – 18 žáků a
6 pedagogických pracovníků a 2 další
dobrovolníci. Vedoucím akce byla
paní učitelka Hrnčířová. Nasbírali jsme
celkem 9 pytlů odpadků. Mezi
kuriozity patřily: stará matrace, starý
kbelík a plasty od kabelů z železnice.
Všechny účastníky čekala nakonec
sladká odměna. Myslím si, že jsme
odvedli dobrou práci a můžeme být na to pyšní.
(T. Loužilová, V. Kučerová – 9. B)
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Řízené besedy s lektorkou Mgr. A. Blažkovou
V pondělí 21. 3. 2022 se zúčastnily 7. a 9. ročníky řízených besed
s Mgr. A. Blažkovou. Tato paní lektorka jezdí na naši školu již pravidelně a její
besedy jsou nejen poučné, ale i zábavné.

Jak si tuto besedu užili sedmáci?
Tato přednáška se týkala dospívání. Co se děje s naším tělem, jak se naše tělo
v dospívání mění a co je to puberta? Dozvěděli jsme se, jak naše tělo v této
době funguje, poučila nás také o správné hygieně a správném jídelníčku. Svou
přednášku proložila i příběhy z vlastní praxe. Bylo také super, že jsme se mohli
na cokoliv zeptat a paní lektorka trpělivě odpovídala na naše dotazy. Vše bylo
přizpůsobené našemu věku, takže to bylo i poučné. Bylo to moc pěkné a už teď
se těšíme na další setkání.
(Žáci 7. ročníků)

Muži jsou z Marsu a Ženy z Venuše
Tato přednáška byla zaměřená na téma dospívání a s tím spojenými dalšími
věcmi. Povídali jsme si o genderové vyrovnanosti, sexuální orientaci, ale také o
sexuálních úchylkách a ochraně při sexu. Zábavnou a nenásilnou cestou jsme si
povídali i o tom, kdy začít s pohlavním životem. Vše bylo proloženo i
skutečnými příběhy ze života,
s kterými se paní lektorka
setkala. Za tuto přednášku jsem
moc ráda, protože jsem se
dověděla i nové věci, bylo to
přínosné a poučné. Všechny nás
také nakonec velmi pobavila
jedna názorná ukázka navlékání
mužské ochrany, kterou si
vyzkoušel žák 9. A.
(Žáci 9. ročníků)
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Turnaj basketbalu
Dne 23. 3. 2022 se
mohla naše škola
po dlouhé odmlce
zúčastnit sportovního
klání. Jeli nás
reprezentovat vybraní
žáci 8. a 9. tříd. Ve
skupině chlapců se
zúčastnilo 9 škol, hrálo
se na dvě skupiny.
Bohužel jsme měli
smůlu na los. Byli jsme
ve skupině, kde za
každou školu hráli již zkušení basketbalisté. I přes překážky jsme doslova vydřeli
jedno vítězství. V poslední vteřině jsme otočili zápas proti 6. ZŠ Kolín. Skončili
jsme na 7. místě. Kluci byli nadšení, bojovali jako lvi až do konce každého
zápasu. Klobouk dolů! Dívky sice skončily na posledním místě, hrály ale celkem
vyrovnané zápasy. Pro všechny zúčastněné to byla dobrá zkušenost. Žáci, kteří
reprezentovali školu, jeli za odměnu na zápas nejvyšší basketbalové ligy Kolín –
Nymburk. Pro všechny to byl velký zážitek a obrovská inspirace.
(Žáci 8. a 9. tříd)

Výlet do skanzenu v Kouřimi
Dne 6. 4. 2022 se vydaly obě naše čtvrté třídy na výlet do Kouřimi. Jak se tento
výlet žákům líbil? Přečtěte si, co nám o tom napsali.
Pěkná byla cesta, také se mi líbil Lechův kámen, který byl poměrně
velký. I skanzen byl hezký. Učili jsme se barvit vajíčka voskem.
Dozvěděli jsme se, jak se před lety učilo. Přečetli jsme si pověru o
Lechově kameni, která byla velice zajímavá. Prý kdo na jedné noze
třikrát obskáče na Štědrý den Lechův kámen, otevře se mu poklad uvnitř
kamene.
Matyáš Motl, 4. B
Líbilo se mi, jak bylo město staré a jak jsme lezli po Lechově kameni.
Moc se mi líbil skanzen. Mohli jsme si vyzkoušet barvení vajíček voskem.
Tomáš Nekola. 4. B
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Když jsme přijeli, šli jsme se podívat na Lechův kámen, tam jsme byli
cca hodinu. Pak jsme šli zpátky na náměstí, koupili jsme si nějaké jídlo.
Potom jsme vyrazili do skanzenu, prošli jsme si 3 domy. V jednom z nich
jsme si zkoušeli zdobit papírová vajíčka voskem a pak jsme jeli domů.
Stanislav Moravec, 4. B
V Kouřimi jsem už byla a exkurze mě
bavila. Dozvěděli jsme se spoustu
nových zvyků a tradic. Velikonoční
zvyky začínají masopustem, kdy si lidé
nedopřávali tolik bohatá jídla, maso,
sladkosti, pivo, víno a jedli zeleninu a
ovoce. Měli tam krásnou kovárnu s
kovadlinou. Bylo tam i dmychadlo.
Zuzana Robovská, 4. A
Do Kouřimi jsme jeli autobusem a hned
jsme vyrazili k Lechově kameni. Mohli
jsme na něj vylézt. Některé děti se pak
bály slézt, já jsem slezla úplně
v pohodě. Pak jsme šli zpátky a
v obchodech jsme si kupovali různé
potraviny, sladkosti, pití a nějaké dekorace. Ve skanzenu jsme si vyrobili
papírová vajíčka a mohli jsme si je pokreslit voskem. Pak nás jiná paní
prováděla domy a byli jsme i u domu, kde se natáčela Bambitka. Tento
výlet byl mooc hezký, dobrý, nejlepší.
Magdaléna Forštová, 4. A
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Workshop – volba povolání
Již příští školní rok čeká naše osmáky jedno z nejdůležitějších rozhodnutí –
dobře si vybrat školu, která je připraví na budoucí povolání. Dostali jsme
zajímavou nabídku workshopu ze SPŠ strojní v Kolíně. A tak jsme vyrazili.
O tom, jak to probíhalo, se dočtete od zúčastněných žáků.

8. B
Dne 15. 3. 2022 se celá naše třída vydala do Kolína na SPŠ strojní, kde nás čekal
workshop robotiky a programování. Když jsme dorazili na místo, rozdělili nás na
2 skupiny. Během dopoledne jsme se vystřídali na dvou pracovištích, kde nás
provázeli a pomáhali nám někteří žáci 3. a 4. ročníku. Bylo vidět, že
byli ,,zapálení“ pro danou věc. Vše bylo praktické a mohli jsme si vše vyzkoušet.
Na počítači jsme si navrhli robota – klíčenku, velikonoční vykrajovátka na těsto
a na 3D tiskárně nám to potom vytiskli a dali jako dárek domů. Na druhém
stanovišti jsme si navrhli své logo a vytiskli samolepky. Bylo to zajímavé a hodně
nás překvapilo, jak moderními přístroji je škola vybavená. Nenásilnou cestou
jsme získali informace o oborech, které můžeme na této škole studovat.
(Žáci 8. B)

8. A
Ve středu 16. 3. 2022 naše třída
navštívila SPŠ strojní v Kolíně.
Byli jsme zde na workshopu
robotika a programování. Na
začátku nás přivítala velmi milá
paní, která nám podala základní
informace. Rozdělili jsme se
na 2 skupiny. Ta naše šla nahoru
do počítačové pracovny, kde
jsme si vyzkoušeli modelování
v počítačovém programu. Po přesunu dolů jsem si vyzkoušel vyrobit vlastní
samolepku. Nakonec všichni dostali samolepky a klíčenky robota z 3D tiskárny.
Škola na mě udělala velký dojem hlavně svým moderním vybavením. Velmi
rychle celý program utekl. Celou dobu nás provázeli žáci 3. a 4. ročníku. Byli
velmi milí a ochotní. Určitě zvážím možnost studia na této škole.
(J. Jarý, 8. A)
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ZÁBAVA
Víte, proč nechodí stonožky lyžovat? Protože než by si nasadily lyže na všechny
nohy, tak by bylo léto!
„Haló, volám ohledně toho hlídacího psa, co jsme od vás koupili. Můžete nám
poradit, jak to máme zařídit, aby nás pustil domů?“
Ptá se učitelka Pepíčka: „Který pták je nejchytřejší?“ „Vlaštovka“ „Proč zrovna
vlaštovka?“ „Protože v září, na začátku školního roku, odlétá.“
Sedí takhle vyhladovělí studenti na koleji a fantazírujou: „Co takhle začít chovat
prase?“ „Ti hrabe, ne? Co ta špína? A ten smrad?“ „Si zvykne…“

„Mamí, upadl nám žebřík,“ říká Pepíček.
„Tak to řekni tátovi!“
„On už to ví, visí na okapu.“
Na policejní stanici zvoní telefon. Po zvednutí se z něj ozve: „Okamžitě přijeďte,
právě jsem ho zabila.“ „Koho?“ „Králíka.“ „Osobo nežertujte, tohle je tísňová
linka! A kdo vůbec volá?“ „Králíková.“

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dnes už Velikonoce?“ „Ne, ty
budou za týden. Proč se ptáš?“ „No, že jsem si ve škole vykoledoval pětku!“

Velikonoční beránek si vzdychne: „Jsem z formy.“

Víte, jak se udrží veš na plešaté hlavě? Vší silou.
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