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Vážená paní ředitelko, Vážení učitelé, milý spolužáci a
spolužačky,
začal nový školní rok a s ním mnoho povinností, proto
nezapomínejme, že již nejsme na prázdninách, ale zpátky ve
škole. Jsem rád, že jsme se všichni ve zdraví setkali a začali se
poměřovat, kdo přes prázdniny více vyrostl. Udělejme si nový
školní rok příjemný tím, že budeme zlobit, méně, nežli minulý
školní rok, nebo si toto řádění necháme na odpoledne, až bude
po škole, abychom zbytečně neplýtvali místem v našich
žákovských knížkách a nechali si jej radši na hezčí jedničky. 
Váš Krteček 5

„Krátké zprávičky z té Naší školičky“
Školní noviny i nadále Vás budou
doprovázet každý měsíc.
1. poradní sbor se bude konat v učebně
110 7. října.
Pokračujeme ve hře Ekopolis.

Vaše prázdniny
DĚDA …
Úryvek z žákovské práce „Den po Dni aneb jak jsem prožil prázdniny.“
Ráno mě vzbudit to je jako jít do klece ke spícímu a doteď i klidnému lvovi. Dnes se o
to odvážil pouze kamarád, který mě probudil prostřednictví mobilního telefonu. Přál mi
k svátku. Ano. Po úspěšném jevu názvem probouzení, jsem se přemístil do koupelny. Kdyby
mě někdo zpozoroval, mohl by si mě splést s utíkajícím lenochodem. Ani si nějak
nevzpomínám, co jsem měl ke snídani. Asi jsem spal. Druhé probuzení bylo o něco
úspěšnější. Děda, který zazvonil na náš domovní zvonek a dal si u nás čaj, nás odvezl do
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Radovesnic. No vlastně jsme si my uzmuli jeho. Děda odvezl auto babičce a my jsme ho
následovali do té doby, než jsme byli na náměstí. Pak jsme u trhovkyně zakoupili tři
kilogramy brambor a v nedalekém řeznictví tři dekagramy Gothaje v celku. Po cestě jsme
potkali pána v poproduktivním věku, který nesl košík hub a ještě měl něco ve velké tašce
Penny-Market. Ihned jsme si uvědomili, že budeme muset na houby. Po příjezdu do lesa, jsme
pochopili, že v sandálech a v tříčtvrťákách jít do lesa je nesmysl. Ale vyšli jsme. Já jsem
pochytal asi tři houby. Děda měl klouzka a mamka našla kozáky, hříbky a křemenáče, ale ten
byl! A dokonce i jednoho praváka. Krátce po obědě dorazila na chalupu i babička. Poté jsem
posekal dvůr a ostříhal živý plot. Mamka s babičkou vyplely záhonky. Děda taky něco
popracoval. Zkrátka jsem se porval s přírodou, ale krásně. 
Jakub Mazuch IX.A
V prvních týdnech učení vyrazili žáci 6. tříd
spolu s třídními učitelkami na adaptační výlety. 6.A
vyrazila na hrad Pecku, 6.B a 6.D se seznamovali
v Dobšicích, nedaleko Kolína.
Jakub Mazuch IX.A
Žáci 6. A vyrazili 13.9 na společný výlet na hrad
Pecka, společně prošli lesy v jeho okolí, celkem 9 km,
prohlédli si hrad a za hezkého pozdního léta se vrátili do
Kolína. Všichni byli moc spokojeni.

Foto: Mgr. Hana Malá

Mgr. Hana Malá, koordinátor EVVO
V pondělí 12.9 se zástupci z řad žáků a učitelů naší
školy zúčastnili pietního aktu k uctění památky brigádního
generála Václava Morávka u jeho pamětní desky.
Eliška Honzová IX. B
Foto: Mgr. Hana Malá

Městská knihovna Kolín vyhlásila soutěž o
J.S.Macharovi, který je rodákem z našeho města. A
proto jsme vyrazili na sběr informací k jeho osobě.
Nejprve muzeum s Macharovou knihovnou navštívila 7.
A. V pátek 16.9. jsme vyrazili my, z 9. B. Také jsme
vypátrali místo, kde stával rodný dům pana Machara.
Veronika Kočová IX.B
Foto: Mgr. Hana Malá
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