Číslo 6, únor 2011, ročník VI
Zprávy z akcí školy
Vladislav Vančura- Markéta Lazarová
Dne 26.1.2011 se v Kolínském divadle konalo představení
Markéta Lazarová, ztvárněné
Východočeským divadlem Pardubice.
Příběh vypráví o dvou znepřátelených
rodech, Kozlících a Lazarech, které spolu
bojují. Ale i přesto se Markéta zamiluje do
Mikoláše, pocházejícího
z rodu Kozlíků.Společně
čelí problémům, jež jim
osud přichystal....
Divadllo zhlédli naši
osmáci - 8.A a 8.B.Při
některých scénách se nám
až tajil dech.
Tereza Kadlečková VIII. B

Práce žáků
Zasmějte se s námi
(perličky ze slohové práce 6.B – Naše třída)

Na pravé straně jsou okna a topení s výzdobou na oknech.
Přední stěnu pokrývají převážně okna a pod okny parapet, na němž jsou květiny.
Stěnu naproti dveřím jsou dány okna.
…., pod nimi je nástěnka, na které jsou připíchnutí slavní spisovatelé.
Na zadní stěně se nacházejí spisovatelé a kultura Egypta.
Žáci VI. B
Předmětové olympiády
Před Vánocemi se konalo školní kolo Olympiády z dějepisu. Nejlépe si vedl Jakub Karl z 8.A, který naši školu
reprezentoval v okresním kole.
2. února proběhlo školní kolo Olympiády z anglického jazyka. Soutěžilo se dvou kategoriích. Z kategorie I.A
poustoupili do okresního kola žáci ze 6.A Filip Hejný a Tereza Králová. V kategorii II.A se nejlépe umístili Jakub
Karl a Dominika Holmanová (oba z 8.A) a postupují do okresního kola.
Mgr. Eva Hájková, učitelka
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Únorové pranostiky v obrazech žáků 8. a 9. tříd
Jestli únor honí mraky,
březen staví sněhuláky.
←obr. Nikola Bezděková VIII. B
Svatá Apolena bývá v mlze
často zahalena.
obr. Veronika Kočová VIII. B→

Svatá Veronika seká
ledy z rybníka.
←obr. Michaela Nová IX. A
obr. Tomáš Veverka IX.A→

Únorová voda
pro pole škoda.
←Ondřej Vinklát IX. A

Svatý Matěj ledy láme,
nemá-li jich, nedělá je.
Ondřej Kadlec IX. A→

V příštím čísle můžete těšit na …
… články „Co jsme zažili na horách“ od žáků 7.ročníků a z exkurze Národní divadla, kam jedou 9.třídy, a
další zajímavosti….
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