Číslo 10, červen 2011, ročník VI
Všem žákům a učitelům přeji ničím nerušené letní prázdniny.

Práce žáků
Zasmějte se s námi
Perličky z literárních testů 8. A
Hadrián z Římsů – Josef Václav Dobrovský (Václav Kliment Klicpera)
Slovesnost – Václav Jungmann (Josef Jungmann)
Noční košile – Karel Jaromír Erben (Svatební košile)
Svatební šaty
Tvrdohlavá ţena – Karel Hynek Mácha (Josef Kajetán Tyl)
Večer na Bezdězu – Jan Mácha (Karel Hynek Mácha)
Vocilka je dramatická postava z Máchovy povídky Večer na Bezdězu.
(Tyl – Strakonický dudák)
Ilja Muromec je hrdinou Erbenových balad. (Čelakovský – Ohlas písní ruských)
Pro pobavení vybrala Eva Hájková, učitelka

Úvaha- CO MI ŠKOLA DALA A CO VZALA
Kdyţ se nad tím zamyslím, uvědomím si, ţe mi toho škola dala opravdu dost. Nejvíce jsem vděčná za
schopnost číst a psát, a pak hlavně za podrobnou znalost našeho jazyka. Samozřejmě i za neustálé vtloukání
rovnic, odmocnin, sčítání, odčítání a různých vzorečků do mé hlavy.
Hlavně jsem se ale naučila přemýšlet, uvaţovat nad problémy a řešit je; zjistila jsem své moţnosti a hranice
a našla touhu je překonávat. Jednou z nich je samozřejmě vysvědčení. Jednání s lidmi je také důleţitou
součástí školního ţivota. Smlouvání typu: „Dáš mi opsat úkol, kdyţ ti za to poradím v testu?“ a „Přimhouřila
byste oko, paní učitelko, kdyţ se budu další pololetí opravdu snaţit?“ jsme pouţili jistě všichni. Od toho se
budou odvíjet naše další schopnosti. Jsem vděčná, ţe jsem se těch několik věcí naučila. Určitě mi získané
znalosti něco v ţivotě usnadní.
Abych se přiznala, nemůţu přijít na to, co mi škola vzala. Moţná hodiny, které bych mohla strávit jinak,
ale rozhodně ne tak, jako teď. Co bych dělala bez schopnosti číst a psát? Ţádný počítač, ţádná kniha, psaní
SMSek… nic takového. Takţe jsem ráda, ţe mi škola vzala tolik času, protoţe díky ní umím to, co umím.
Petra Svíčková IX. B

Zprávy z akcí školy

Na naší škole proběhla na druhém stupni hra EKOPOLIS, které se
zúčastnili ţáci
6.- 9. tříd. Nejprve hráli ţáci jednotlivých ročníků, pak nejlepší z nich a
nakonec se uskutečnilo finále druţstev zastupujících jednotlivé ročníky.
Nejlepšími jsou ţáci z osmiček, a to Nela Dyrčíková VIII. A, Nikola Bezděková
VIII. B, Pavel Senohrábek VIII. B a náhradník Tadeáš Ondroušek VIII. A.
V příštím roce bychom měli pokračovat plnou verzí této hry.
Hana Malá, koordinátorka EVVO
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Kolínské sportovní dny
Od 6.6.- 10.6. 2011 se naše škola zúčastnila sportovní soutěţe KSD. Z 19 škol
jsme letos vybojovali první místo. 120 ţáků druhého stupně soupeřilo s ţáky ostatních kol.
Mezi nejúspěšnější ţáky naší školy patřili:
Marie Neumannová 7.B – vybojovala 37,5 bodů (2. místo – běh 800m, 2. – skok vysoký,
3x 1. – plavání)
Daniel Vejdělek 9.B – 33 bodů (1. – odbíjená, 7. – florbal, 1. 2. 1. – plavání)
David Balík 7. A – 31 bodů (2. štafeta 1. – skok vysoký, 1. - skok daleký, 1. – basketbal)
Celkem jsme získali 12 zlatých medailí.
Střelba druţstev chlapci 4.- 7. ročník (Uher, Nepejchal, Chlumský)
Druţstvo odbíjené – smíšené 8. – 9. ročník (Plaček, Vodička, Vejdělek, Kellerová, Zelinková, Havlíček, Rohla,
Vinklát, Strejčková)
Druţstvo basketbal – chlapci 6. – 7. ročník (Balík, Škarvada, Mikšovský, Moc, Koláčný, Kruliš Jiří, Kreiner)
Cyklistika – dívky 6. – 7. ročník (Matulová)
Plavání 5 zlatých – (Neumannová- 2× první místo, Vejdělek, Coubal; štafeta – Vejdělek, Coubal, Němcová,
Neumannová)
Atletika 3 zlaté –
skok vysoký chlapci 6.-7.r. Bálek,
skok daleký chlapci 6.-7.r. Bálek,
skok daleký dívky 6.-7.r. Chudomelová
I kdyţ jsou zde uvedeny jen úspěchy ţáků 2. stupně, nemalou zásluhu
na našem umístění měli i ţáci 1. stupně. Všem, kteří projevili snahu a
bojovného ducha, patří ocenění a nezáleţí na tom, zda byli první nebo
poslední.
Hana Pražáková, učitelka
Škola v přírodě- Dolní Malá Úpa- II .A
Ţáci II .A se zúčastnili školy s přírodě v malebné části Krkonoš v horské chatě Ťapka. Během pobytu
putovali za krkonošskými pohádkami Marie Kubátové a plnili úkoly na Pohádkových stezkách. V
Krakonošově království si uţili mnoho legrace i poučení.
Zdeňka Čechová, učitelka (převzato z internetových stránek školy)
Letní tábor ve Finsku
Ve dnech 8. – 17. 6. 2011 se konal mezinárodní tábor v Aitoo, v jiţní části Finska. Tohoto tábora se
z naší školy zúčastnili Linda Hlásková, Lenka Kalašová, Denisa Strejčková, Dominika Holmanová, Viktorie
Kellerová, Jakub Karl, Jakub Mazuch, Petr, Tomáš a Jan Kašparovi, Vít Formánek, Petr Nový, Kryštof Stočes
a z dospělých nás doprovázely paní Kellerová a paní učitelky Kateřina Koděrová, Eva Novotná, Simona
Stočesová a Martina Trnkalová. Našimi kamarády se stali stejně staří ţáci Německa, Řecka, Španělska,
Portugalska a Finska. Kaţdý ze jmenovaných států měl připravený program, který se prezentoval v určený
den. Krom těchto programů jsme navštívili hlavní město
Finska- Helsinky, kde jsme mohli vidět např. pevnost
Suomenlinnu nebo Uspenski katedrálu. Počasí bylo perfektní,
a proto jsme se následující den při Neptunových slavnostech
směli vykoupat v jednom z tisíce finských jezer- Kukkia.
Hostitelé nezapomněli také na procházku finskou přírodou,
která vedla po rašeliništích a baţinách. Celý tábor jsme
komunikovali v anglickém jazyce a myslím, ţe jsme to všichni
zvládli na jedničku. Na závěr tábora jsme dostali certifikáty o
jeho absolvování.
Touto cestu bych chtěl poděkovat škole, která nám
výraznou částkou přispěla; a všem paním učitelkám, ţe se o
nás dobře postarali a pomáhali.
Jakub Mazuch VIII. A
Na fotografie se můžete podívat ve videu, které naleznete na internetových stránkách Školních novin:
http://www.skolninoviny-3zskolin.webnode.cz v sekci „Videa“
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