Číslo 8- 9, duben- květen 2011, ročník VI
Zpráva z 8. schůzky poradního sboru
Školní akademie
Výukový program- Ekocentrum
Vlašim
24. 5.
Den evropských jazyků
24. 5.
Dopravní soutěž- BESIP
3. 6.
Den zdraví
6. 6. – 10. 6. Kolínské sportovní hry
12. 5.
20. 5.

8. 6. – 17. 6.
16. 6.
22. 6.
23. 6.
30. 6.

Letní tábor ve Finsku
Fotografování
Pedagogická rada
Školní výlety
Vysvědčení; Slavnostní vyřazování
žáků devátých tříd (šerpování)
1. 7. – 10. 7. Příměstský letní tábor

Práce žáků
Požární ochrana očima dětí
Výtvarné a literární soutěže se na naší škole zúčastnili žáci 6. a 8 ročníků. Nejlepší práce byly zaslány
do okresního kola, ve kterém se ve výtvarné soutěži na 2. místě umístil Vojtěch Kruliš z 6.B. 3. června bude
na stanici HZS Kolín slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen.
Eva Hájková, učitelka

Zprávy z akcí školy
Klub mladého diváka
Poslední představení pro členy KMD se uskuteční 31. 5. 2011. Můžeme se těšit na známou tragédii W.
Shakespeara Král Lear. Divadelní představení nastudovalo Divadlo ABC, režisérem této hry je Petr Svojtka. Ze
známých herců uvidíme Martina Písaříka, Kryštofa Hádka, Vladimíra Čecha, Veroniku Gajerovou, ……….. .
Přihlášky do KMD na školní rok 2011/2012 se odevzdávají do 3.6 2011 v kabinetě českého
jazyka. Předplatné činí 390,- Kč.
Eva Hájková, učitelka
Exkurze 8. ročníků
19.4. 2011 žáci osmých ročníků podnikli pod vedením paní učitelky Heleny
Čáslavové exkurzi po našich nejznámějších barokních památkách. Nejprve jsme
navštívili chlumecký zámek Karlova koruna, kde jsme se dověděli zajímavosti
z historie rodu Kinských. Další zastávka byla v malé obci Kuks. Prohlédli jsme si
špitál a známou lékárnu., viděli jsme sochy od Matyáše Bernarda Brauna, které
představují 12 Cností a 12 Neřestí. Poslední zastávkou byla pevnost Josefov. Myslím,
že mohu mluvit za všechny účastníky. Exkurze se nám líbila a určitě si každý něco
hodnotného z celého dne odnesl.
Nikola Bezděková VIII.B
Výukový program pro žáky 6.ročníků
V pátek 20.5.2011 vyrazilo 30 žáků šestých tříd na výukový program do
Ekocentra do Vlašimi. Po hodinové cestě autobusem jsme dorazili do Vlašimi. Plni
očekávání jsme se přezuli v šatně. Pak přišla Lenka - jedna z aktérů našeho
programu, pozvala nás do 2. patra, kde se konají tyto akce. Téma, které nám vybrala
p.uč. Mazuchová, znělo invazivní druhy. Toto tajemno nám vysvětlil také další
lektor a to Roman. Skončili jsme ve 12 hodin, ještě jsme se prošli zámeckým parkem
a vyrazili ke Kolínu. Program se líbil, určitě se tam ještě budeme chtít podívat.
Mgr. Hana Malá, učitelka
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Project Comenius- Návštěva švédské a španělské delegace
Otázky a odpovědi pro žáky partnerských škol:
1.
2.
3.

Líbí se ti v České republice?
Líbí se v Kolíně?
Co je nejlepší v Kolíně?

1. Ano, je to nádherná země, města jsou krásná a příroda je také nádherná.
2. Ano, lidé jsou velmi přátelští a vesnice velmi krásné.
3. Lidé a také příroda.
Celia López, Španělsko
1. Ano, je to nejlepší země, kterou jsem navštívila.
2. Ano, protože je to nádherné město a je zde k vidění hodně věcí.
3. Nejlepší pro mě je, že lidé se přátelí s lidmi jiné národnosti a vesnice.
Laura Heleno, Španělsko
1. Ano, je to krásná země.
2. Ano, lidé jsou velmi přátelští.
3. Holky. Jsou velmi hezké. 
Gonzalo López Valero, Španělsko
1. Ano, samozřejmě! Opravdu krásné, příjemní lidé. Mám hodně nových
kamarádů!
2. Ano! Je to malé městečko. Výborné staré budovy.
3. Nevím. Možná staré budovy, nebo příjemní lidé.
Oskar Andersson, Švédsko
1. Ano. Česká republika je výborná. Praha byla též velmi hezká. Výborní
lidé a hezké stavby.
2. Ano, je velmi hezký. Je to malé město, ale velmi hezké.
3. Město je děsivé, ale hezké. Lidé jsou velmi příjemní.
Děkuji 
Simon Daveby, Švédsko
1. Ano! Líbilo se mi to moc! Příjemní lidé. Mám hodně
nových přátel.
2. ( Stejná odpověď jako u první odpovědi. )
3. Všichni noví přátelé.
Lucas Turesson, Švédsko
1. Ano.
2. Ano, je to krásné město.
3. Poznávání senzačních lidí.
Julia Micanovic, Švédsko
1. Ano, je to velmi pěkné.
2. Ano, Adam (Pozn. red. - Adam Horáček IX .B) je nejlepší!!!!
3. Všichni dospívající.
Anna Petersson, Švédsko
(Překlad z AJ: Jakub Mazuch VIII.A)
(Vypracování otázek v ČJ a AJ: Jakub Mazuch VIII.A)
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