ZÁVĚREČNÉ ČÍSLO II. ÉRY ŠKOLNÍCH NOVIN
Číslo 10, červen 2012, ročník VII
„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“
Neznámý autor
„Pro žáka, třebas pozorného, je stěží možné, aby se nedopouštěl chyb.“
J. A. Komenský

Vážená paní ředitelko, vážené paní učitelky a páni učitelé, drazí spolužáci a spolužačky,
další školní rok nám uběhl jako voda a i letos nás opouštějí deváťáci, jejichž součástí jsem i já, šéfredaktor Školních novin. Chtěl bych poděkovat paní ředitelce Mgr. Ireně
Kaurové, za možnost tvořit Školní noviny, paní učitelce Mgr. Evě Hájkové za velkou
podporu a obrovskou pomoc v jejich tvorbě, ale i Vám věrným čtenářům, za tu radost,
že si každý měsíc přečtete novinky ze školy, nebo dech beroucí slohové práce žáků, výtvarné práce či jiná neméně významná díla. Přeji svým následovníkům, žákům jakékoliv
třídy, v čele s paní učitelkou Mgr. Kateřinou Koděrovou, aby Vám noviny dělali radost
stejnou, či větší, jako mě a snad, aby žáci naší milované „trojky“ byli o něco aktivnější a
posílali o trochu více příspěvků.
Jakub Mazuch IX.A

Boj o noviny
V minulých dnech proběhlo hlasování a krátká prezentace Školních novin, mezi žáky šestého a sedmého ročníku. Vítězové, žáci z šestého ročníku, v čele s paní učitelkou Koděrovou,
i poražení, žáci sedmého ročníku, v čele s paní učitelkou Malou bojovali statečně a čestně.
Zajímavostí je neshoda pedagogických pracovníků a žáků. Zatímco pedagogickým pracovníkům se více líbila verze ‚sedmáků‘, žákům se líbila verze šestých ročníků. Pro příští rok, tedy
oficiálně přeberou Školní noviny šesté ročníky a paní učitelka Koděrová a možná se dočkáme
konkurence z řad ‚sedmáků,‘ a jejich Prokopových novin.
Jakub Mazuch IX.A

Úspěchy školy
Kolínské sportovní dny
I letos se naše škola zúčastnila Kolínských sportovních dnů.
Sice neobhájila loňský zlatý úspěch, ale krásné druhé místo
také není ostuda. Žáci bojovali v jednotlivých disciplínách,
jako je např. cyklistika, střelba, atletika, volejbal, plavání,
florbal, a další.
Jakub Mazuch IX.A
Charitativní akce
V minulých týdnech proběhla na naší škole charitativní
sbírka na podporu indické holčičky Joty. Z požadovaných
5 500 Kč se vybralo 7 203 Kč, to znamená, že zbylých 2 753 Kč se použijí jako základ do
příštích sbírek. Nejvíce vybrala třída 1. A, kde se vybralo neuvěřitelných 710 Kč. Tímto všem
přispěvovatelům moc děkujeme a věříme, že vybrané peníze Joty pomohou.
Omluva: Omlouvám se mylně položeno informaci, ve všech třídách. Při výběru peněz jsme
omylem říkali, že se do Indie bude posílat 6 000 Kč, místo 5 500 Kč.
Jakub Mazuch IX.A
Sběr papíru a PET víček
ŠD pořádá poslední sběr papíru a víček v tomto školním roce. Sběr se uskuteční ve středu
27.června 2012 od 7.00 hodin do 7.45 hodin.
Ivana Loumanová, vedoucí ŠD
Vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima
dětí
1.června 2012 se uskutečnilo v prostorách Hasičského záchranného sboru v Kolíně slavnostní předání cen vítězům okresního kola ve výtvarné a literární soutěži na téma PO očima dětí. Ve výtvarné
soutěži se z naší školy na druhém místě v kategorii
6. a 7. ročníků umístila Magdalena Urbánková ze 7.
B a v kategorii 8. a 9. tříd obsadil 2. místo Petr Král
z 8. B. V literární soutěži získal 3. místo Jakub Mazuch z 9. A.
Mgr. Eva Hájková
Vyhodnocení výtvarné soutěže ke Dni Země
V únorovém čísle Školních novin jsme vás informovali, jak se žáci devátých ročníků připravují na výtvarnou soutěž „Živly“, kterou každoročně vyhlašuje kolínský oddíl T.K.Arnika.
Na prvním místě se v okresním kole umístil Vít Formánek, druhé místo obsadila Dominika
Holmanová (oba z 9.A) Jejich práce jsme uveřejnili na ukázku v únorovém čísle.
Mgr. Eva Hájková

