Leden – duben
Dopravní výchova v naší škole
Před návštěvou
dopravního hřiště
přijela do naší školy
lektorka dopravní
výchovy, abychom si
procvičili dopravní
předpisy. Nejdříve
s námi zopakovala
značky, připomněla nám, jak se chovat jako
chodci, cyklisti nebo spolujezdci v autě.
Nakonec si nás vyzkoušela z dopravního testu.
Byl dlouhý a poučný, ale měl jsem jedenáct
chyb. Za nějakou dobu jsme vyjeli na dopravní
hřiště. Na dopravním hřišti to bylo docela
dobré. Jen mě mrzelo, že jsem nemohl na
motokáru. Mohl jsem jen na kolo, ale na kole
mě to nebaví. Paní lektorka nám vysvětlila, že
školy musí jezdit jen na kolech, aby si děti
procvičily chování na silnici, a že kdyby přijela
kontrola, tak by se zlobila. Moc jim to
nevěřím. Asi se bojí, že bychom ty motokáry
rozbili. Na kole jsem si zajezdil, ale motokáry
mám radši.
- Lukáš Nouzák -

3.3. Školní karneval
Dne 3.3. 2015 byl u nás ve škole karneval.
Sešlo se hodně krásných masek. Chvíli jsme
tancovali a tanec se střídal se soutěžemi.
První soutěž byla v trhání papíru. Ale nebylo to
jen tak, papír se musel trhat tak, aby zůstal co
nejdelší. Také jsme házeli míčky do košíčků na
tyči. Paní učitelka Orošová, která byla
námořníkem, nás učila valčík. Zatancovaly
nám ho s paní učitelkou Bašistovou. A tak
jsme se střídavě bavili soutěžemi a tancem.

Nakonec jsme dostali
drobné odměny. Celé
odpoledne nám pěkně
uteklo.
- Karolína Svobodová -

30.4. Exkurze do Kutné Hory
Ve čtvrtek jsme jeli do Kutné Hory. Nejdříve
jsme došli ke chrámu Svaté Barbory a odtud
jsme viděli údolí, ve kterém teče malá říčka
Vrchlice pojmenovaná po Jaroslavu
Vrchlickém, který v tom údolí žil. Dále jsme šli
okolo Jezuitské
koleje a kousek
od ní jsme viděli
zídku s několika
sochami. Zamířili
jsme k Vlašskému
dvoru, kde nám
průvodce ukázal,
jak Vlašský dvůr
vypadal ve
středověku a jak
se tady tiskly
mince i jak se měnily podle různých králů.
Průvodce nám také ukázal pilíř a vyprávěl nám
pověst o pánovi, který se zázračně uzdravil,
když se pilíře dotkl. Potom nás autobus dovezl
ke Kostnici, která je zajímavá tím, že je celá
výzdoba postavená z kostí. Nebyl to příjemný
pocit chodit mezi těmi všemi kostmi. Na výletě
v kostnici mi to přišlo trochu jako na hřbitově.
Jen samé kosti - lustr z kostí, ozdoby z kostí.
V Kostnici to bylo pochmurné a představa,
kolik lidí zemřelo, než byla kostnice úplná.
Výlet jsme ukončili na kopci Kaňku, kde je
rozhledna. Tam jsme se nasvačili, a pak jsme
se dívali do všech světových stran a viděli jsme
všechna místa, kde jsme ten den byli. Také
jsme se dozvěděli, že Kutná Hora je celá
podkopaná, takže se divím, že se to
nepropadne. Naštěstí jsme se nepropadli a
dojeli jsme zpátky do školy bez pomoci
záchranářů.
Ještě přidávám pár zajímavostí o Kostnici,
které jsem vyhledala na internetu.

Kostnice - tak se nazývá místnost k ukládání lidských kosterních pozůstatků. Většinou se jedná o
klenuté podzemní místnosti, kde jsou poskládány lidské kosti do různých geometrických útvarů
(mohyl, obrazců, obkladů stěn či kleneb, ale i v podobě lustrů). Tyto interiéry bývaly doplněny
kostrami ležícími, sedícími či stojícími v rubáších nebo uloženými v
otevřených rakvích. Kostnice většinou vznikaly v obdobích hromadných
úmrtí obyvatel, jako byly morové rány a jiné epidemie, hladomory, nebo
bitvy. Jindy jsou výsledkem dlouhodobého ukládání kostí v centru města,
kde nebylo místo pro hřbitov (Brno).
Po morové ráně v Kutné Hoře roku 1318 zde bylo pochováno na 30 tisíc
zesnulých, dalších 10 tisíc mrtvých pojal hřbitov během husitských válek.
Po zrušení hřbitova na konci 15. století byly kosti uloženy vně i uvnitř
podzemní kaple, kde je poloslepý sedlecký mnich v roce 1511 seskládal
do velkých pyramid.
Na začátku 18. století byl kostelík upraven v souvislosti s celkovou
obnovou kláštera podle koncepce opata Snopka a architekta Jana
Blažeje Santiniho. Ten upravil celý vnitřek, včetně návrhu výzdoby z kostí i dalších doplňků jako např.
řezaných korun nad pyramidami, svícnů aj.
Když v roce 1784 císař Josef II. rušil kláštery, zanikl i sedlecký klášter a hřbitovní kostelík se dostal do
držení rodu Schwarzenberků z Orlíka. Jejich stavební mistr František Rint z České Skalice provedl v
roce 1870 mimořádně nápaditě výzdobu podzemní kaple pomocí kostí a lebek ze zmíněných
pyramid. Kosti, které použil k výzdobě, dezinfikoval a vybělil chlorovým vápnem. Doplnil výzdobu
Schwarzenberským erbem a do výzdoby zakomponoval i své jméno. Proto bývá považován za
původního autora tohoto výjimečného uspořádání 40 000 lidských ostatků.
Sedlecká kostnice – MEMENTO MORI (memento mori = pamatuj na smrt) – místo spočinutí téměř 40
tisíců těch, kteří zde byli před námi…
Použitý materiál: www.ossuary.cz
- Klára Machová -

19.6. Spisovatelka ve škole
Dne 19.6. 2015 přijela k nám do školy
spisovatelka Jitka Vítová. Jitka Vítová žije v
Hradci Králové. Napsala třináct knih a tři z nich
byly vydány. K psaní jí
inspirovaly její děti, a tak
píše knihy pro děti. Knihy,
které nakladatelství vydalo,
se jmenují: O Květušce a
tesaříkovi, Květuška hledá
tesaříka a Život u rybníka. Ve
škole nám vyprávěla o tom,
jak to probíhá, když někdo
napíše knihu, a jak jí dcera pomáhala vybrat
nakladatelství, do kterého má svou práci
poslat. Potom si musela vybrat ilustrátorku a
grafika. Paní ilustrátorka nakreslí několik verzí
nějakého obrázku, a pak si autorka vybere ten,
který se jí nejvíce líbí. Než se kniha dostane do

knihkupectví, je to spousta práce. Na konec
přinesla otázky ze svých knih, a když někdo
odpověděl správně, tak si mohl nějaký vybrat.
- Viktorie Slavíková –
První z knih se jmenuje o Květušce a
Tesaříkovy. A je o tom, jak Květuška byla v lese
a bála se každého hmyzu, třeba brouka,
pavouka, motýla, vosy, včely a tak dále…..
Přišel k ní pavouk a ona utíkala, zakopla o
pařez a ten pařez byl začarovaný, protože
Květuška se zmenšila, i tráva byla větší než
ona. Nejdříve vzlykala, že nikdy neuvidí svoje
rodiče, ale pak se snažila něco vymyslet a
našla brouka tesaříka. Za chvíli ji dovedl do
svého domu. Tam jí dal najíst a napít a nechal
ji přespat přes noc. Druhý den ráno ji seznámil
s mravenčím světem.
- Lukáš Nouzák -

11.6. Zlatovláska
O letošní divadelní představení se postarali členové dramatického a hudebně-pohybového kroužku,
kteří nastudovali muzikálově upravenou verzi klasické pohádky K.J.Erbena. Zábavný scénář doplnily
vtipné kostýmy, kulisy, rekvizity a krásné písničky známé z filmové verze této pohádky.
Představení mělo velký úspěch. Za vybrané vstupné si herci užili filmové 3D představení Mimoni
v kolínském kině.
- Jana Bašistová -

12.6. Slavnostní otevření učebny informatiky
V pátek 12. června jsme společně se zástupcem TPCA panem Benešem a panem starostou
Machůrkou slavnostně otevřeli nově vybavenou učebnu informatiky. Za částku sto tisíc korun,
kterou věnovala TPCA, jsme mohli nakoupit nové počítače, které nám zlepší a obohatí výuku
ve všech ročnících naší školy. Moc děkujeme TPCA za jejich hodnotný dar.
- učitelé a žáci -

15.6. Liberecká výprava
Se školou jsme byli na exkurzi v Liberci. Jeli
jsme do dvou center – do Dino Parku a ZOO.
V Dino Parku jsme navštívili mléčnou dráhu –
byla to cesta ve válci, který se točil a měl na
sobě nalepené obrazy vesmíru. Hned po
Mléčné dráze následovaly prvohory,
druhohory a třetihory a doba ledová. Pak jsme
se dostali do naší doby, která byla nazvána
dobou odpadovou. Potom jsme se také
pobavili ve vrtulníku, kde jsme se s Martinem
a Šimonem vyfotili. Pokračovali jsme na hřiště
s průlezkami, vozítky a kluci si tam pohráli
s X-lovcem 360. Na konci jsme navštívili 4D
kino, kde se to s námi houpalo, foukalo tam a
bylo to velmi vzrušující.

V zoologické zahradě byla velmi krásná
zvířata, třeba žirafy, zebry, sloni – jeden slon
tancoval a druhý spal, tygři bílí, gepardi, koně,
pštrosi, opice, plazi. Na konci jsme si mohli
zajít do obchodu a koupit si něco na památku.
Celý den se mi moc líbil.
- Albert Nekvapil -

24.6. Školní atletická olympiáda
Jako každý rok se u nás ve škole konala školní
atletická olympiáda. Na školní olympiádě byla
mateřská škola a základní škola – vlastně
všichni. Pro školku byl připraven skok do dálky
z místa, běh přes překážky a hod do dálky a
pro školu běh 300 a 500 m, běh 50 a 60 m,
hod do dálky a skok do dálky z místa. Nejvíce
medailí měla Barča Masopustová, Lukáš
Nouzák, Šimon Šmíd a Ondra Prášek.
- Šimon Šmíd -

26.6. Exkurze Yusen Logistic
Naše škola spolupracuje s firmou
Yusen Logistic již několik let. Stalo se již
tradicí, že každé Vánoce zajedeme do firmy
Yusen
s hudebním
vystoupením.
Byli jsme
tedy moc
rádi, že jsme
mohli blíže
poznat
prostory
firmy a podívat se zblízka, jak zde probíhá
výroba. Děkujeme zástupcům firmy Yusen
Logistic za ochotu a zajímavou prohlídku.
- učitelé a žáci -

29.6. Den talentů
Předposlední den školy jsme měli Den talentů. Začali jsme v tělocvičně, kde vystupovali kluci s
Taekwondem. Potom hudebně pohybový kroužek předvedl taneční vystoupení na hudbu z filmu
Hříšný tanec. Ve třídě pak následoval zpěv, Šimon Černý nám ukázal pár vědeckých pokusů, Honza
Radoňský vytvářel zvířata z balónků, Vanda Ozierancová předvedla břišní tanec a zatančila i s
deštníkem při vystoupení Alberta Nekvapila. Nakonec jsme hlasovali s bonbóny. Kdo jich měl
nejvíce, ten vyhrál. První byla Barbora Masopustová, druhý Šimon Šmíd a třetí Martin Maláček.
Nejvíce se mi líbil Šimon Černý, protože měl celé vystoupení dobře připravené.
- Šimon Šmíd -

30.6. – Konec školního roku
Dnes jsme si rozdali vysvědčení a rozloučili jsme se s našimi pěti páťáky, kteří odcházejí do
Základních škol v Kolíně a Týnci na Labem a Bára Masopustová na Gymnázium v Poděbradech. Všem
přejeme mnoho úspěchů a hodně kamarádů na nových školách.
- učitelé a spolužáci -

Katy Perry
Katy Perry, vlastním jménem Katheryn Elizabeth Hudson, se narodila 25. 10. 1984 ve znamení štíra.
Je americká zpěvačka, která si sama píše texty. Její hvězda vystoupala k nebi v roce 2008, kdy dobyla
žebříčky světových hitparád svým songem I Kissed a Girl. Katy je
známá svým netradičním humorem, osobitým stylem oblékání,
které občas připomíná starší desetiletí. Katy se narodila v Santa
Barbaře v Kalifornii jako prostření dítě dvou pastorů. Vyrůstala
v rodině, kde se poslouchaly kostelní písně a zpívání v kostele.
Roku 2003 úspěšně dokončila studium na Dos Pueblos High
School a hned poté, ve věku 18-ti let, se odstěhovala do Los
Angeles. Změnila si příjmení na Perry, protože jméno Katy
Hudson se příliš podobalo herečce Kate Hudson. Jméno Perry
nosila její matka za svobodna. Mezi její nejpopulárnější písničky
patří: Roar, Unconditionally, Dark Horse a This is How We Do.
Jako jediné zpěvačce v historii popu se jí podařilo získat 5 hitů číslo jedna na jednom albu. Celkem
zatím složila 18 písniček.
O této zpěvačce píšu proto, že zpívá plno krásných písniček, nejvíce se mi líbí: Unconditionally, Dark
Horse a Hot N Cold.
- Viktorie Slavíková -

Napiš anglicky
slunce
léto
myš
marmeláda
pivo
králík
strašidelný příběh
škola
starý
dinosaurus
pes
jablko
den

-

vytvořil: Martin Maláček -

 Pepíček jde první den do školy.
Druhý den ráno ho maminka budí a říká: Pepíčku, vstávej,
jdeš do školy.
Pepíček: Cože, ještě jednou?
 Zvířátka se sejdou.
Medvěd povídá: Pojedeme na výlet.
Žába po něm opakuje: Pojedeme na výlet.
Medvěd: Vezměte si s sebou jídlo a pití.
Žába po něm opět opakuje: Vezměte si jídlo a pití.
Medvěda to přestane bavit a povídá: A ta zelená mrcha zůstává
doma. Žába říká: Chudák krokodýl, ten se na ten výlet tak těšil.
 Dvě blondýnky jsou u jezera a jedna se utopí.
Druhá povídá: Ta je blbá, vždyť měla lodičky.
 Panu učiteli někdo volá.
Učitel telefon zvedne a z telefonu se ozve: Pepíček nepřijde celý týden do školy, protože je
nemocný.
Učitel: A kdo volá? Z telefonu se ozve: Můj otec.
 Pepíček přijde domů ze školy a povídá mamince: Mami, představ si, že jsem dnes dostal
jedničku z matematiky.
Maminka: Vážně? Pepíček: Ale ne, jenom si to představ.
 Jsou Vánoce.
Pepíček říká mamince, která je v kuchyni a vaří kapra: Mami, hoří nám stromeček.
Maminka: Pepíčku, říká se, že svítí.
Po pěti minutách Pepíček povídá: Maminko, už nám svítí i záclony.
 Přijde Pepíček k žábě.
Žába řekne: polib mě a něco dostaneš.
Pepíček žábu políbí a žába řekne: dostaneš ekzém
 Farář se ptá Pepíčka: modlíte se před jídlem?
Pepíček odpoví: jenom když houby sbírá tatínek.
 Před školou stojí Pepíček a brečí. Přijde k němu učitelka a ptá se, proč brečí. "Protože před
chvílí šel do školy pan ředitel, upadl na naší klouzačce a zlomil si nohu." "No tak nebreč, on se
brzo uzdraví." "Já vím, ale všichni kluci ze třídy to viděli, jenom já ne.
-

Vybraly: Viktorie Slavíková a Eliška Podhorová -

