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Pranostiky na listopad:
-

Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Zelí naložené na svatou Kateřinu platí za nejlepší.
Jižní vítr na Martina říká, že bude mírná zima.
Sníh na svatého Ondřeje vzešlému žitu mnoho
nepřeje.
Má-li listopad déšť a potom mrazy, osení se často
zkazí.
Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá.

17.listopad 1989

Zpráva ze zápisu z 2.poradního sboru dne
6.11.2008

V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ
18.11.2009
19.11.2009
25.11.2009
2.12.2009

(OD PANÍ ŘEDITELKY)

Čtvrtletní klasifikační porada
Třídní schůzky
Hodnocení o nejlépe vyzdobenou třídu // hotovo
nejpozději do 24.11.
Den Otevřených dveří
3.Poradní sbor: náměty na zamyšlení: Zápis do
1.třídy, Dárky pro budoucí 1.třídy, Dodržování
Školního řádu
Vánoční trhy

Prvním velkým podnikem nezávislých studentů se měla stát
4.12.2009
vzpomínková demonstrace u příležitosti 60. výročí 17. listopadu
1939, dne, kdy nacističtí okupanti zasáhli proti českým vysokým
školám. Aby se nedostali hned od samého začátku do rozporu se
17.12.2009
zákonem, obrátili se s nabídkou spolupráce na městskou
vysokoškolskou radu SSM (Socialistický svaz mládeže) v
Praze.
NEJBLIŽŠÍ PRAZDNINY
Výsledkem jednání byla dohoda, podle níž se demonstrace
mohla konat a nezávislí studenti na ní směli pronést projevy.
17.12.2009
Státní svátek (Den boje za svobodu a
Museli se ale zavázat, že se studentský průvod vyhne středu
demokracii)
města.
24.12.2009-3.1.2001 Vánoční prázdniny
Povolená cesta směřovala z Albertova na Vyšehrad k hrobu
Karla Hynka Máchy, kde se měli účastníci rozejít. Plán nakonec
schválil také Městský výbor KSČ (Komunistická Strana ČeskoPROSBA
slovenská) v Praze, který ovšem přesto nechal vyhlásit
pohotovost pražské policie. O bezradnosti komunistů v této
době nejvíce vypovídá skutečnost, že uložili ministru vnitra, aby
Prosím pokud byste měli návrhy do školních novin, dávejte mi
oddíly SNB (Sbor Národní Bezpečnosti) zabránily studentům v
čitelné kopie , nebo nejlépe prostřednictví emailu:
přístupu do středu města, že však proti nim nesmí zasáhnout
sestaa.estranky@seznam.cz
silou!
Na Albertov se dostavilo nečekaně velké množství mladých lidí.
Přestože připravovatelé shromáždění neplánovali 17. listopad
(Pozn. redaktora- Rád bych na stránkách novin uveřejňoval
jako střetnutí s režimem, řadoví účastníci smýšleli jinak.
informace z dění naší školy, ale chybí mi podklady. Prosím nejen
Nad hlavami nesli nápisy Zrušte KSČ, Zrušte StB, Nechceme
žáky, ale i učitele, zda by mi mohli předávat informace o akcích a
vládu jedné strany, Chceme jinou vládu, Svobodnou republiku
soutěžích a jejich výsledcích.)
ve svobodné Evropě atd. Ty musely být připraveny předem,
demonstranti si je přinesli již z domu.
Organizátoři demonstrace se snažili dodržet slovo a odvrátit ostatní od pochodu do středu města. Stáli napříč ulicí, přesvědčovali jednoho
vedle druhého, aby zamířili na Vyšehrad, a skutečně se jim to podařilo. Ale lidé toho pořád neměli dost. Na Vyšehradě neskončili,
naopak se obrátili a průvod asi 50 000 účastníků táhl po vltavském nábřeží k Národnímu divadlu. Tam již všude stály policejní jednotky
v plné zbroji, v helmách, s laminátovými štíty, připraveny proti lidem zasáhnout. Ti vycítili nebezpečí, které hrozilo, a proto začali
skandovat své úmysly: Z Václaváku domů a také Máme holé ruce! U Národního divadla průvod zahnul na Národní třídu, kde mu však po
pár desítkách metrů zahradily cestu pořádkové oddíly. V okamžiku kdy průvod opustil Vyšehrad, ztratila demonstrace povolený ráz.
Komunistické vedení muselo urychleně rozhodnout, co dělat: situace na Národní třídě se stala výbušnou. Právě zde bylo poslední místo,
kde bylo možno studentům zamezit v proniknutí na Václavské náměstí, neboť to byl zásadní požadavek vedoucích činitelů KSČ.
Atmosféra byla napjatá k prasknutí - studenti a policisté zde proti sobě stáli jistě hodinu, jedni skryti za štíty z umělé hmoty s obušky v
ruce, druzí bezbranní, zpívající různé písně, v rukou nanejvýš květiny či hořící svíčky.
Nakonec policie dvěma proudy sevřela na Národní třídě asi 2000 lidí, kteří teď nemohli dopředu ani dozadu a pustila se do nich.
Ozbrojenci opět postupovali s nepochopitelnou surovostí a brutalitou, do bezbranných studentů dokonce najížděl obrněný transportér.
Během krátké doby se podařilo dav rozptýlit, na chodnících zůstávali pouze zranění jednotlivci a uprostřed ulice leželo nehybné tělo.
Všichni si mysleli, že šlo o mrtvého studenta. Teprve později se ukázalo, že se jednalo o policejní provokaci a na zemi ležel jeden ze
spolupracovníků tajné policie, předstírající smrt. Jaký to mělo mít smysl, se nepodařilo zjistit dodneška...
Přestože policie studentskou demonstraci na Národní třídě v Praze rozehnala, znamenal 17.listopad 1989 začátek nového bouřlivého
vývoje.

Seriál na pokračování

Zajímavosti z Kolína a jeho okolí
- Vodní svět Kolín
Popis:
Vnitřní bazén se skládá z plavecké a relaxační části,
venkovní prostory obsahují letní plovárnu a sportoviště.

Letní plovárna
Letní plovárna s padesátimetrovým plaveckým bazénem, v chladnějších dnech je voda přihřívána. V
zrekonstruovaném prostředí areálu se dále nacházejí dětské bazény a brouzdaliště s atrakcemi, tobogán a teplá
venkovní vířivka, při volbě kombinované vstupenky jsou návštěvníkům k dispozici i vnitřní atrakce a relaxační
zóna. Za mírný poplatek je možné zapůjčit si lehátka a slunečníky.

Tenis
Tenisové kurty jsou udržovány správcem sportovišť, u kterého si pronájem můžete objednat na tel.: 721 529 703.

Bikros
Vstup na bikrosovou dráhu je dovolen dětem do 15 let pouze s ochrannou přilbou, děti do 10 let musí doprovázet
dospělá osoba.

Fitness
Sportovní centrum pro aktivní odpočinek a regeneraci: spinning, posilovna, aerobik, solária, infrasuna

Dětské dopravní hřiště
Slouží k praktické výuce dopravní výchovy dětí školního a předškolního věku, součástí dětského dopravního hřiště a
sportovišť je též učebna dopravní výchovy s technickým vybavením pro moderní výuku. Výuka probíhá podle
výukového programu učitelů dopravní výchovy (BESIP).
Pro praktickou výuku je možno použít řádné vybavená jízdní kola, šlapací nebo elektrická vozítka. Děti do 15 let
musí používat na kolech ochrannou přilbu.
V Prosinci uvedeme v seriálu Zajímavosti z Kolína a jeho okolí: Starý a Nový židovský hřbitov
Toto je školní práce děvčat Denisy Beranové, Aničky Sixtové a Aničky Jeřábkové 4.A

Mločí salát
Příprava:
1 paprika
10 kg hladké mouky
10 ml olivového oleje
1 l vody ( nebo mléka )
5 mloků1 hlávka salátu
1 okurka
2 mrkve
1 květák
špetka pepře a soli
velká miska
2 lžíce
1 1pavičku
1 sporák

1 balík nudlí
5 talířů ( 5 porcí )

Postup:
Osmažíme si 5 mloků na pánvičce a na sporáku. Ještě než
začneme smažit mloky tak pánvičku vymastíme. Nakrájíme si:
mrkev, okurku, papriku, hlávku salátu, květák, a dáme 1 l vodu
(nebo mléka). Vyndáme mloky a nakrájíme na pět talířů. Do
hrnce s vařící vodou náme nudle, až budou uvařené, tak je
zaděláme hladkou moukou a mlékem. Necháme vykynout.
Potom uděláme dlouhé nakrájené ruličky, které dáme na pekáč
a pekáč namastíme olivovým olejem. Dáme zapéct do trouby
na 30 min a podáváme s nudlemi a s mlokem salátem

Soutěže a školní akce
V říjnu se žáci 2. Stupně zúčastnili výtvarné soutěže o novoroční přání 2010. Tuto soutěž vyhlásil hejtman Středočeského
kraje ve spolupráci s Odborem školství a sportu Stř. kraje. 15 nejlepších návrhů bylo odesláno do krajského kola soutěže.
V říjnu proběhla téměř ve všech ročnících 2. stupně literární soutěž vyhlášená Stipendijním nadačním fondem města Kolína
– Proč se Kolín jmenuje Kolín aneb fantazii se meze nekladou. Z každé zúčastněné třídy byly vybrány nejzajímavější
náměty a poslány do okresního kola.
4. 11. žáci 2. stupně byli na představení Jiří Hubače Generálka.
V současné době probíhají třídní kola soutěže v recitaci v 6. a 7. Ročnících a v 7. 8. 9. Se připravujeme na školní kolo
soutěže Mladý Démosthenes.
Členové Klubu mladého diváka se mohou těšit na první představení, které se uskuteční 10. 12. V divadle Ypsilonka
v Praze.

