Číslo 6, únor 2012, ročník VII
„Krátké zprávičky z té naší školičky“ / Poradní sbor
Lavice v učebnách č.114 a č.115 jsou opravené.
V učebnách 08, 012, 208, 213 v pavilonu U-2-2- ve třídách
I.B a III.A v pavilónu „C“ jsou nové interaktivní tabule.
Všechny učebny na 2.stupni jsou opatřeny stejně formátovaným
rozvrhem hodin.
9.2. se uskuteční poradní sbor.

Práce žáků
Jak jsme psali pohádky s vyjmenovanými slovy po „P“
Včela a slepýš
Včela opylovala květy. Najednou se objevil slepýš a říká: „Co děláš?“ „Opyluji květy a
jsem na sebe pyšná“. Já jsem pyšnější, já jsem vyhrál zlatý pohár, tedy 1. místo“. „To nic není, já slepila medem letadlo.“ „Já, slepýš, se jednou koupal na plavečáku.“ Jak se hádali, tou
pýchou se nadouvali, až pukli. Proto se říká, že pýcha předchází pád.
Natálie Olivová III.A

Akce školy
Mladý Demosthenes
Dne 1. února 2012 se naše škola zúčastnila regionálního
kola komunikační soutěže Mladý Demosthenes, které se uskutečnilo v Babicích na soukromé základní škole a gymnáziu.
Letos probíhá již 4. ročník. V kategorii I. se zúčastnila Tereza
Dohaničová ze třídy 7. B a obsadila 3. místo v regionu Kolín.
V kategorii II. se pokusil obhájit školní vítězství Tomáš
Kašpar z 9. A, bohužel měl velkou konkurenci, a proto nezískal žádné z 1.-3.míst. Oba naši soutěžící se velmi snažili,
škole ostudu neudělali a moc jim děkuji za reprezentaci školy.
Mgr. Hana Malá, učitelka
Turnaj ve florbale
31. 1. 2012 se žáci a žákyně devátých tříd zúčastnili florbalového turnaje. Celkem se
utkalo pět družstev a hrálo se deset zápasů. Na prvním místě se umístilo družstvo 9. A s 8 body, ve složení: Pazderka Přemysl, Ondroušek Tadeáš, Legr Michal, Kašpar Jan, Bauerfeindová Nikola, Kellerová Viktrorie a Dyrčíková Nela. Celý turnaj trval tři vyučovací hodiny
a každý zápas byl dlouhý osm minut.
Tereza Kadlečková IX.B

Literární pořad
V úterý 21. února se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili literárního pořadu, který
připravil pan Jiří Brož, bývalý herec kolínského divadla. Většinu zaujalo jeho povídání o
životě a díle Josefa Škvoreckého (8. třídy. V pořadu určeném pro 9. třídy jsme se dozvěděli
zajímavosti ze života známé dvojice herců a hudebníků, kteří se stali v šedesátých letech
ozdobou divadla Semafor, Jiřiho Grossmana a Miroslava Šimka. Oba spojoval smysl pro
inteligentní humor. Proto jejich povídky jsou oblíbenou četbou dodnes pro ty, kdo se rádi
smějí a kdo jejich humoru porozumí.
Mgr. Eva Hájková, učitelka
Den Země
21. dubna proběhne v aleji lesoparku Borky 7. ročník akce Den
Země, kterou pořádá kolínský oddíl T. K. Arnika. V rámci této
akce bude probíhat i výtvarná soutěž pro žáky 8. A 9. tříd na téma
„Živly“. Žáci 9. ročníků již začali vytvářet své umělecké zobrazení živlů. Na ukázku otiskujeme první práce.
Mgr. Eva Hájková
Práce žáků 9.A v hodinách výtvarné výchovy- téma: „Živly“
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