Číslo 4, prosinec 2010 - leden 2011, ročník VI
Vážená paní ředitelko, milí učitelé, učitelky, spolužáci a
spolužačky,
do nového roku Vám přeji všechno nejlepší, hodně
úspěchů, a to nejen ve škole , hodně zdraví a štěstí.
Jakub Mazuch, VIII.A, redakce Školních novin

Práce žáků VI.B v hodině VV- Téma: Stromy v zimě

Vojtěch Kruliš VI.B

David Dvořák VI.B

Akce školy
Literární soutěž
Každoročně Stipendijní nadační fond města Kolína vyhlašuje literární soutěž. Letošní témata soutěže byla známá
přísloví. Pro první kategorii „Kdo jinému jámu kopá“, pro druhou kategorii „Pýcha předchází pád“. V obou
kategoriích jsme měli zastoupení v okresním kole a v obou kategoriích jsme byli úspěšní. V první kategorii
obsadila se svým příběhem „Petrovy Janovice“ Denisa Beranová z 5.A první místo. Ve druhé kategorii získal
Přemysl Pazderka z 8.A třetí místo za povídku „O dvou přátelích“.

Školní kolo v recitaci.
6.12. se konalo školní kolo v recitaci, kterého se zúčastnilo 12 žáků ze 6. tříd.
Výsledky: 1 – Nella Čmejrková 6.A; 2 – Vojtěch Kruliš 6.B; 3 – Tereza Juříková 6.A
Olympiáda z českého jazyka
10.12. proběhlo školní kolo OČJ, která je určena pro žáky 8. a 9. ročníků. Nejlépe si vedl Petr Šumpela z 9.A,
který bude naši školu reprezentovat v okresním kole.
Eva Hájková, učitelka
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Mladý Démosthenes
V pondělí 13.12.1010 proběhl na naší škole již 4.ročník komunikační soutěže Mladý Démosthenes. Každý z 26
účastníků si připravil minutový monolog, kterým měl přesvědčit porotu o věrohodnosti svého tématu.
V I.kategorii, pro žáky 6.a 7.tříd, se utkalo 12 žáků, vítězkou se stala žákyně 6.A třídy Nella Čmejrková, postupuje
do regionálního kola.
V II.kategorii, pro žáky 8. a 9.tříd, bojovalo 14 žáků. Nejlepší výkonem byla ohodnocena Karolína Patočková,
žákyně 8.B třídy. Rovněž postupuje do regionálního kola.
Hana Malá, učitelka, organizátorka soutěže na naší ZŠ
 Regionální kolo se bude konat 24.1.2011 na naší škole.
Klub mladého diváka
18.11. jsme zahájili letošní sezónu s Klubem mladého diváka. Prvním představením byl muzikál Baron Prášil.
Představení v divadle Hybernia začalo velice dynamicky, když se Marián Vojtko alias baron Prášil snesl na obří
kouli. Poté začalo představení, které pokračovalo ve velkém stylu. Hlavní postavou muzikálu je baron Prášil, který
vlastnil penzión a který se proslavil jako vypravěč neuvěřitelných příběhů. Penzion chtěl ale získat jeden příbuzný
(kterého hrál Jiří Langmajer) a proto povolal dva doktory, aby dokázali, že baron Prášil je blázen. To se mu však
nepovedlo, protože baron Prášil umřel a penzion připsal pikolíkovi, kterého hrál Roman Vojtek. Pikolík se
nakonec oženil se služkou (Sabina Laurinová) tohoto penzionu. Představení se mi líbilo, protože v něm
vystupovalo mnoho známých herců, kromě výše zmiňovaných Zdeněk Izer, který nás dokázal pobavit, a Helena
Vondráčková. Za nádherný výkon sklidili herci obrovský aplaus.
Karel Sojka a Tomáš Fiši IX.A
 Další představení náš čeká již 20.1.2011 v Divadle V Celetné – Prokletí rodu Baskervillů aneb pozor
zlý pes.
Vánoční trhy
16.12. se konaly na naší škole tradiční vánoční trhy, které jsou
veřejností hodně
navštěvované. Ani letošní
nebyly výjimkou. Nabízené
výrobky našich žáků šly
opět na dračku. Spokojení
návštěvníci si odnášeli
vánoční dekorace, svícny,
drobné dárky pro své
známé. Během hodiny bylo
vše vyprodáno.
Eva Hájková, učitelka
Petra Huková VIII.B

Nikola Bezděková VIII.B

Projekt Comenius- Švédsko
Ve dnech 1.-7.prosince 2010 jsme vyjeli na výměnný
pobyt do Švédska v rámci projektu Comenius. Z Prahy – Ruzyně
jsme odletěli o den později. Do Växjö jsme dorazili přesně o
24hodin později. Ve Švédsku jsme byli ubytovaní ve švédských
rodinách. Každý den byl naplánován pěkný a nabitý program.
Zahráli jsme si curling, někteří vylezli na horolezeckou stěnu
nebo bruslili. Jeden den jsme navštívili Göteborg a jeho kulturní
centra.
Závěr celého pobytu byl završen společně připravenou večeří.
Výměnný pobyt byl moc pěkný, určitě budu mít na co
vzpomínat.
Jakub Mazuch VIII.A
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