číslo 1., září 2009, ročník V.
Jakékoliv návrhy do školní novin posílejte prostřednictvím e-mailu: sestaa.estranky@seznam.cz
HOLA, HOLA ŠKOLA VOLÁ
Ahoj, Vítám Vás opět v novém školním roce. Většina z Vás se do školy asi moc netěšila ale buďte rádi. Uţ za
10 měsíců bude škola končit a vy půjdete zase o ročník dál. Přeji Vám mnoho úspěchů do nového školního
roku, ať máte mnoho hezkých známek!
I v redakci Školních novin prošla malá změna. Uţ tu není Míša Martínková, ale Jakub Mazuch ze 7.A. Míša
nám odešla na kolínské gymnázium! 

Pranostiky na červenec, srpen, září:
ČERVENEC
- Svatý Prokop seje houby.
- Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.
SRPEN
- Teplý a suchý srpen - výborné víno.
- Kdyţ srpen zpočátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje.
ZÁŘÍ
- Jestli noc před Michalem jasná jest, tedy má veliká zima následovat.
- Neprší-li na svatého Pafnuce, bývá suchý podzim.

Seriál na pokračování

Zajímavosti z Kolína a jeho okolí
-

Mlýn Podskalský

Podskalský mlýn z Práchovny (2007)

Podskalský mlýn přes Labe

Podskalský mlýn z centra města, v pozadí

Vyznačený Podskalský Mlýn

Podskalský mlýn je připomínán jiţ na konci 13. století, v letech 1573 – 1778 byl jako obecní majetek významnou
součástí městského hospodářství. Od konce 18. století se v jeho drţení vystřídalo několik měšťanských rodů, z nichţ
nejvýznamnější je od roku 1851 rodina Radimských. Ti mlýn v roce 1877 nechali přestavět v duchu romantického
historismu dle plánu Josefa Blechy st., dále ho upravili v roce 1901 za JUDr. Ladislava Radimského a znovu po poţáru
v roce 1926 do dnešní podoby. Podskalský mlýn je rodištěm československého diplomata JUDr. Vladimíra Radimského,
spisovatele JUDr. Ladislava Radimského (známého pod pseudonymem Petr Den) a malíře Václava Radimského. V roce
1948 byl mlýn zestátněn Marii Radimské, roz. Búvové a po roce 1989 v restituci navrácen jedné větvi potomků posledních
majitelů, sourozencům Ing. Janu Mandelíkovi a Hermíně Domácí.
V nynějšku kolem Mlýn obchází Cyklostezka, která začíná v ulici Podskalské nábřeţí podjíţdí lávku přes Labe a končí
v Lesoparku Borky. Celou cestu vede Cyklostezka kolem břehu Labe.
Jak se k Mlýnu dostat?!

Autem: Jeďte směr Zimní stadion, V Ulici Brankovická těsně před autobusovou zastávkou zahněte vlevo a u věţe
zaparkujte. Jděte ke kamenné věţi (Prachovně) a sejděte dolů.
Na kole nebo pěšky: Jděte na Kmochův ostrov a přes lávku přes Labe hned za lávkou uhněte doprava na trávník aţ
k cyklostezce tam zahněte doleva a asi 400 m rovně aţ přijedete k mlýnu. POZOR MLÝN PO POŢÁRU ZTRATIL
MLÝNSKÉ KOLO!!!
(pokud si budete chtít článek znovu v klidu přečíst, tak klikněte na
http://www.sestaa.estranky.cz/clanky/zajimavosti-z-kolina/mlejn)
(Jakub Mazuch 7.A)

-

V říjnu uvedeme v seriálu Zajímavosti z Kolína a jeho okolí: Úzkokolejná řepařská drážka

Historie školní hudební skupiny TEAM MUSIC
Hudební skupinu Team Music tvoří ţáci 3.základní školy v Kolíně.Zdeněk Štěrba ,Lucie Kasanová
& Andrea Bohatová (všichni z 9.B)
Náš pedagogický sbor nám dovoluje provozovat ,plánovat ,zkoušet přímo tady na škole. Od
15.5.2008 jsme zaloţili
tuto skupinu pod názvem Team Music.
Naší skupinu tvořilo 5 členů , dvě zpěvačky a tři hudebníci.Z jediných důvodů musela být jedna zpěvačka vyloučena.V prosinci roku 2008
naše poslední zpěvačka podnikla kroky k tomu, ţe se s naší skupinou rozloučí.
Ale teď od prosince 2008,kdyţ jsme uţ jen tři, tak jsme zjistili ,kdo o tu hudbu a zájem o to někde hrát stojí. Zpěvačku ,nebo zpěváka
nehledáme, protoţe je sami zastupujeme.
Proto kráčíme s hudbou dál...a dál... a jsme rádi ,ţe nás
škola a okolí podporují.
Sunpo Con Brio Trio
Pohodlně,poněkud rozladíme a s jiskrou zahrajeme
Pojem hudební kapela:
Kapela (hudební skupina). Výraz pocházející z italského „capella“ značí společenství obvykle 2 a více lidí, hrajících na nějaký hudební
nástroj nebo pouze zpívajících. Jsou známy kapely mnoha hudebních stylů a ţánrů. Kapely mohou vystupovat na koncertech, v klubech,
nahrávat alba, nebo hrát jen tak pro radost. Termín se obvykle pouţívá v populární nebo lidové hudbě. Více na www.teammusic.estrankiycz
(Zdeněk Štěrba 9.B, Andrea Bohatová 9.B, Lucie Kasanová 9.B )

Toto číslo bude zveřejněno na školních stránkách i na oficiálních stránkách Školních novin!
1.
www.sestaa.estranky.cz/clanky/skolni-noviny
2.
web.iol.cz/3zskolin
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