Číslo 5, leden 2011, ročník VI
Zpráva ze zápisu z 4.poradního sboru dne 7.1.2011
Vánoční trhy
Vánoční trhy- Výtěžek: 20 000,- Kč Náklady: 10 000,- Kč

Celkový výtěžek z Vánočních trhů: 10 000,- Kč
Z celkového výtěţku 10 000,- Kč se koupily 2 fotbálky. Tyto herní stoly jsou umístěny u pavilonu U-2-2v 2.patře u velkého schodiště. Přístupné budou dle připravované nástěnky, která bude umístěna nad herními stoly,
jednotlivým třídám a to před 1. hodinou a o velké (svačinové) přestávce. Míčky se budou moci zapůjčit u pana
učitele Keltnera. Po odehrání zápasu se musí vrátit zpět.
Výhled do měsíce
20.1. , 21.1. Zápis do 1.tříd
Výjezd učitelů do Portugalska
24.1.
Regionální kolo soutěže Mladý Demonsthenes
24.1.
Pedagogická rada
31.1
Vysvědčení- výpisy
4.2.
Jednodenní pololetní prázdniny
11.2.
5.poradní sbor

Akce školy
Klub mladého diváka
Dne 20.ledna 2011 jsme navštívili Divadlo v Celené. Zhlédli jsme hororově detektivní komedii Prokletí rodu
Baskervillů aneb Pozor zlý pes. Divadelní hru napsal Jiří Janků na motivy románu Artura Conana Doyla Pes
Baskervilský. Hlavním hrdinou je známý detektiv Sherlock Holmes, který se pomocí svého přítele Dr. Watsona
snaţí rozluštit dávnou báchorku o psu baskervilském, jelikoţ ho o to poţádal Henry Baskervill. Divadelní hra je
zaloţena na slovní a situační komice. Hlavní postavy ztvárnili Radim Kalvoda v roli Holmese a Hynek Čermák
jako Dr. Watson. Divadelní představení se nám velmi líbilo, příjemně jsme se pobavili a při některých scénách od
srdce zasmáli. Uţ se všichni těšíme na další divadelní záţitky.
Jakub Mazuch, Lenka Kalašová, Petr Polívka všichni VIII.A
Mladý Démosthenes
V pondělí 24.1.2011 se na naší škole sešlo 17 účastníků a účastnic regionálního kola komunikační soutěţe Mladý
Démosthenes.
Hodnotící komise nejprve rozdala ţákům I. i II.kategorie čísla,podle kterých později soutěţili.
V I.kategorii bojovalo 7 ţáků,mezi nimi i vítězka školního kola Nella Čmejrková z 6.A,porotě se moc líbila,a
proto vyhrála 1.místo za region Kolín.
Ve druhé kategorii jsme měli zastoupení také,soutěţila zde Karolína Patočková z 8.B,umístila se na 3.místě.
Do krajského kola postupuje Nella Čmejrková.
Slyšeli jsme moc pěkných příběhů,smutných i veselých.Za mou osobu bych řekla,ţe soutěţ má stoupající tendenci
a je velmi kvalitně obsazována.
Mgr. Hana Malá, organizátorka soutěže, učitelka
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Soutěž- „Recyklace – způsob záchrany zdrojů“
V rámci projektu Comenius byla vyhlášena soutěţ o leták na téma "Recyklace - způsob záchrany zdrojů". Ţáci
meli zpracovat elektronicky plakát formátu A4 a zaslat na příslušnou adresu.Do 6.1.2011 došlo 26 prací. Účastnili
se ţáci 8.A a 9.tříd. Komise ve sloţení Bc. Eva Novotná za Comenia a Mgr. Hana Malá za EVVO hodnotila
originálnost prací a vlastní podíl ţáka, dále zpracování na počítači. Za nejúspěšnější byla vyhodnocena práce
Patrika Plačka z 9.B, na 2.místě se umístila Dominika Holmanová z 8.A a 3.místo obsadil Štěpán Dostál z 8.A.
Vítězné práce budou pouţity pro výjezdy do zahraničí v rámci projektu COMENIUS.
Mgr. Hana Malá, organizátorka soutěže, učitelka

Práce žáků z IX.A a IX.B
Nonsensová poezie
Ţánr lyrické poezie, který je zaloţený na nesmyslu a který má blízko ke grotesce. Zakladatelem je německý
básník Christian Morgenstern (český překladatel Emanuel Frynta), známé jsou rovněţ verše anglického
spisovatele Edwarda Leara (český překlad – Antonín Přidal). O nonsens se pokusili i ţáci 9. ročníku. Nabízíme
ukázky z jejich tvorby, a to nejen literární, ale i ilustrační.
Mgr. Eva Hájková, učitelka

Měl jsem čtyři ţidle
koupil jsem je v Bille
v Bille měli i housenky
koupil jsem si radši sušenky.
Tomáš Fiši IX.A

V kůlně stojí stará ţidle,
opíraj se o ní vidle.
Těch věcí, co se na ní událo,
to by se vám ani nezdálo.
Petr Šumpela IX.A
Petra Svíčková IX.B

Ţidle, ta je ze dřeva,
sedí na ní Mařena,
Mařka, ta má přes sto kilo,
ţidle půjde na topivo.
Patrik Plaček IX.B

Na zahradě sedí pes
ví uţ o tom celá ces
pes vstal a uţ běţí
auto jede a on leţí.
Martin Dušánek IX.B
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