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Vážená paní ředitelko, paní učitelky a páni
učitelé, milé spolužačky a spolužáci,
Blíží se Vánoce, a s nimi námi vysněný Štědrý
den, na který se těšíme po celý rok. Přejeme Vám
veselé Vánoce, bohatého Ježíška, a šťastný nový
rok 2012.
Rumcajs, Manka a Cipísek

„Krátké zprávičky z
té naší školičky“
7. 12. proběhlo slavnostní vyhlášení cen Macharova pera.
V úterý 13. 12. se konalo školní kolo soutěže Mladý
Démosthenes.
21. 12. od 14:00 do 15:00 budou při naší škole Vánoční trhy.
… a mnoho dalších!!!

Práce žáků
Macharovo pero 2011
Dne 7. 12. 2011 se konalo vyhlášení VI. ročníku literární
soutěže Macharovo pero, které bylo vyhlášeno pod záštitou
starosty města Kolína Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem. Této
soutěže se naše škola zúčastnila. Celkově do této soutěže bylo
zasláno 105 prací, ze všech škol. Naše škola obsadila v 1.
kategorii, s tématem „Co skrývá ulice Husova“ 1. místo, o které se postarala žákyně III. A
Natálka Jelínková. Ve druhé kategorii s tématem „Jaká tajemství skrývá ulice Macharova“
jsme sebrali všechna místa. 1. Místo obsadil Matěj Novotný, VI. A, 2. místo převzala Tereza
Kadlečková, IX. B a o 3. místo se podělil Petr Nový, IX. A, spolu s žákem jiné školy. Čestná
uznání převzali Petra Huková, IX. B, Přemysl Pazderka, IX. A, Jakub Mazuch, IX. A a
Michal Matějka z VI. A
Jakub Mazuch IX. A
Mladý Démosthenes
Dne 13. 12. 2011 proběhlo školní kolo komunikační soutěže Mladý Démosthenes, své
dovednosti v ústním projevu si vyzkoušelo 45 žáků z 6.-9.tříd.

V 1. kategorii se nejlépe umístila Tereza Dohaničová z 7. B, na 2.místě skončili Kryštof
Barták ze 6.A společně s Richardem Ptáčkem ze 7.B, jako 3. byly komisí vybrány Nella
Čmejrková ze 7.A a Barbora Váňová ze 7.B.
Kategorii starších žáků vyhrál Tomáš Kašpar z 9. A, na 2. místě skončil Michal Legr a David
Petrilák, oba z 9. A a jako 3. se umístily Libuše Bezoušková z 9. B a Tereza Chudomelová
z 8. A. Soutěžící na prvních místech obou kategorií postupují do regionálního kola.
Mgr. Hana Malá, učitelka
Jaká tajemství skrývá ulice Husova (úryvek)
… Husova ulice byla sice krátká, ale zato dost rušná, protože tam bylo hodně krámků a
úřadů. Na jedné straně byla galanterie pana Krále, řeznictví pana Baťka, kožešnictví pana
Straky, tabák, cukrárna a ještě jedno kožešnictví pana Hrdiny. Na druhé straně byla moderní
budova Hospodářské záložny, cukrovinky Orion, Obchodní dům s oděvy a filiálka
Živnostenské banky. Nejzajímavější byly ale dva domy na konci ulice a právě v jednom
z nich v č.p. 65 měl můj pradědeček cukrárnu. Chodilo sem hodně lidí pro čerstvé zákusky a
zmrzlinu. A právě v tomto domě se hned po válce můj dědeček narodil. Na domech byly
orámované obrazy namalované přímo na zeď. Na domě pradědečka to byl obraz sv. Aloise,
který byl mezi okny v prvním patře. Na domě pana Hrdiny byl obraz sv. Zachariáše a přímo
v rohu domu obraz sv. Anny a Panny Marie. …
Natálie Jelínková III.A
Olympiáda z českého jazyka
2. prosince proběhlo školní kolo OČJ, kterého se zúčastnilo 47 žáků z osmých a devátých
tříd. Na prvním místě se s 24 body umístila Denisa Sýkorová z 8.A, druhé místo obsadili
Tereza Chudomelová z 8. A , Tomáš Kašpar a Dominika Holmanová z 9. A, kteří získali 22
bodů. Tito žáci postupují do okresního kola.
Řešení některých úkolů mě dosti pobavilo, a proto nabízím něco pro zasmání.
V jednom zadání bylo nutné doplnit do několika vět slova stejným kořenem, žáci měli
poznat podle smyslu vět, že se jedná o slova s kořenem hled. Přesto se objevily tyto věty.
Dost jsme se při výstupu na rozhlednu (horu, pódium) zapotili.
A nezapomeň mi poslat aspoň pohled (úkol)!
Martin dorazil jako obvykle se zpožděním – vběhl do foyer, právě když orchestr končil
předehru, a tak nás už do hlediště (orchestru, politiky) nepustili.
Rovněž známá přísloví stála zato!
Dělá z koně velblouda.
Darovanému psovi na zuby nekoukej.
Kouká jak vyoraná vrána.
Dělá z kočky velblouda.
Dělá psa zahradníkem.
Darovanému člověku na zuby nekoukej.
Had se nažral, ale potrava zůstala celá.
Víte, jak je to správně? Věřím, že ano.
Mgr. Eva Hájková, učitelka
Recyklohraní
Recyklohraní a společnost EKO-KOM vyhlásily v říjnu výtvarnou soutěž s názvem
„Sběrný dvůr“. Do soutěže se ihned zapojili žáci 7. tříd, kteří s paní učitelkou Jirovskou
navštívili a prozkoumali sběrný dvůr. Poté připravili materiál k vytvoření velké koláže, kterou
dokončili žáci 9.A a kterou jsme ve spolupráci s panem učitelem Černým nafotili a odeslali
do soutěže. Naše škola v soutěži uspěla a získala plných 300 bodů.
Mgr. Eva Hájková, učitelka
Kolínská Vánoční laťka
Dne 14. prosince 2011 se v hale Spojů uskutečnil 4. ročník soutěže ve skoku vysokém.
První místo vybojoval David Bálek ze třídy 8. A skokem vysokým 165cm a Lukáš Konečný
ze třídy 7. B se 153cm.oba žáci vytvořili rekordy svých kategorií. Třetí skončila Anna
Sikstová z 6. A. Dále se umístili naši žáci, na čtvrtém místě se umístil Sam Oberreiter ze 7. D,
pátá místa vybojovali Monika Firstová z 5. A, Sára Plačková a David Braun oba ze třídy
7.A.Celkově naše škola skončila na druhém místě ze 12 zúčastněných škol.
Mgr. Jana Cemperová, učitelka

