1.9.- 7.9. Zahájení školního
roku a jízda mašinkou
Školní rok jsme zahájili přivítáním nových
prvňáčků a tradiční podzimní jízdou
mašinkou. S dobrou náladou se můžeme dát
do učení.

5.9. Otevření Spolkového domu
Ovčáry.
Naše škola byla pozvána na otevírání
Spolkového domu Ovčáry. S paní učitelkou
Janou Bašistovou jsme si připravili pár
hezkých písniček z pohádek. V sobotu 5. 9.
se celá základní škola sešla před spolkovým
domem. Já jsem byl vybrán, abych
s Karolínou Svobodovou držel pásku, až ji
pan starosta Machůrka bude přestřihávat.
Když byla páska přestřižená, tak jsme vešli do
nového sálu. Před námi vystupovaly malé
děti s rodiči, cvičily ženy, vystoupila první a
druhá třída z naší školy a potom my.
Vystoupení se nám povedlo. Když jsme
dozpívali, tak nám pan starosta dal sladkou
odměnu. Jsme rádi, že v obci přibyly nové
prostory, které můžeme v budoucnu využít.
- Martin Maláček -

26.9. Evropský den jazyků

Evropský den jazyků je den, kdy si
připomínáme, kterými jazyky se mluví
v Evropě i ve světě. Paní učitelka nám
připravila prezentaci, pak nám pustila ukázky
z filmu jménem Boj o oheň a řekla nám o
tom, jak se dorozumívali pravěcí lidé. Ještě
nám pustila ukázky z filmů v ruštině, polštině
a slovenštině. Zkoušeli jsme těmto jazykům
co nejvíce porozumět. Bavilo nás, když jsme
hráli jazykové hry. Měli jsme utvořit trojice.
Dostali jsme papírky se slovy v češtině a ve
slovenštině. Přiřazovali jsme k sobě slova na
lístečcích. Bylo tam třeba slovo borůvka a ve
slovenštině to je čučorietka. Kdo byl
nejrychlejší a kdo to měl celé dobře, vyhrál.
My jsme byli první. Také jsme si zahráli hru
Milionář na interaktivní tabuli. A to byl
Evropský den jazyků. Můj názor: Byl to super
den a navíc jsme se nemuseli učit.
- Lubomír Fejt -

6.10. Exkurze na letiště v
Čáslavi
Dnes jsme se vypravili se školou na exkurzi
do Čáslavi. Nejdříve jsme jeli na 21. základnu
taktického letectva v Čáslavi. Dál jsme pak
zašli do venkovního muzea. Tam jsme viděli
letadla, která
už v té době
nelétala a ani
létat
nebudou.
Potom jsme
přešli do
vnitřní části
muzea, kde byly věci, které se používaly od
19. století až po naši dobu, neboli 21. století.

Byl tam k vidění i katapultovaný člověk (tedy
přesněji figurína). Pán, který nás provázel,
nám vše vysvětlil a odpovídal na naše otázky.
Já a Berenika jsme měly otázky připravené
z autobusu.
21. základna taktického letectva Čáslav je
jednou z hlavních bojových složek Vzdušných
sil Armády České republiky. Jejím hlavním
úkolem je zabezpečit obranu České republiky.
K tomuto cíli směřuje výcvik leteckého,
technického a zabezpečujícího personálu.
Základna je vyzbrojena nadzvukovými
letouny Gripen a cvičnými letouny Albatros.
Jedním letounem provozovaný čáslavskou
základnou je cvičný Albatros zařazený do
výzbroje 213. výcvikové letky. Letouny
Albatros slouží k pokračujícímu výcviku
mladých pilotů, kteří jsou následně přeřazeni
na nadzvukové letadlo Gripen. text viz. http://www.afbcaslav.cz/
Potom jsme jeli na simulaci požáru. Hasiči
nám ukázali, jak by vypadala záchrana, kdyby
došlo k opravdovému pádu letadla.
Návštěva letiště byl úžasný zážitek. Určitě
bych se tam jela ještě jednou podívat.
- Karolína Svobodová –

7.10. Není zvíře jako zvíře
Ve středu dne 7. 10. jsme jeli do Kolína na
2. základní školu. Tam se konala soutěž: Není
zvíře jako zvíře. Na soutěž odjeli zástupci ze
4. a 5. ročníku. Dohlížela na nás paní
učitelka Jana Bašistová. V této soutěži byly
tři velké úkoly. Poznávací úkol, laboratorní
úkol a test. V testu jsme si museli najít

6.10. Exkurze do historie
zemědělství
Cestou z letiště jsme zamířili do muzea
zemědělské techniky. Bylo skvělé, že jsme
tam byli sami. Nikdo nás nerušil a paní, která
nás dovnitř pustila, nám odemkla
nejdůležitější garáže s technikou, třeba ruční
mlýn. Bylo zajímavé vidět, jak se dříve
zpracovávala mouka. Byly tam k vidění také
traktory, kombajny a další stroje.

očíslované otázky rozmístěné po škole a na
každou zapsat správnou odpověď.
V poznávacím úkolu byla na lavicích vycpaná
zvířata a různé rostliny, které jsme poznávali.
V laboratorním úkolu byl v plastové krabičce
hmyz, a my jsme měli uhádnout, co je to za
hmyz. Byl to šváb domácí.
Museli jsme také rozeznat samečka od
samičky. To bylo těžké. Na soutěži byly další
týmy z různých škol. Jeden z našich týmů se
umístil na druhém místě: Viktorie Slavíková,
Klára Machová, Eliška Podhorová.
Gratulujeme!
- Lubomír Fejt –

27.10. Den se strašidly
V úterý byl v naší škole Den se strašidly.
Převlékli jsme se do kostýmů, hráli jsme hry
a tancovali. Rozdělili jsme se do družstev a
soutěžili jsme třeba ve výrobě mumie z
toaletního papíru, v tancování nebo skládání
strašidelného domina. - Josef Blecha -

3.11. TECH Centrum Kolín
Na 6. základní škole otevřeli TECH Centrum,
které finančně podpořila T.P.C.A. No a
protože jsme si chtěli vyzkoušet práci se
šroubky a nářadím, tak jsme se zajeli do nové
dílny podívat. Když jsme přijeli do TECH
Centra, vybrali jsme si stavebnici Merkur a
ještě nějakou další se šroubky a začali jsme
sestavovat výtvory a stavby. Každému se
něco povedlo, a tak nás paní učitelka při
práci vyfotografovala.
- Martin Černoch –

27.10. Knihovna Kolín a kolínská
vodárna
Dnes jsme jeli do kolínské knihovny. Byla tam
spousta knížek. Nejprve jsme si něco
poslechli o nakladatelství a knihách. Mohli
jsme si zkusit, jak se vyhledávají knihy na
počítači. Pak
jsme se prošli po
knihovně
a prohlédli si, co
všechno na nás v
regálech čeká a
co si můžeme
půjčit, když se do
knihovny
přihlásíme. Bylo
to vážně super,
tolik knih
pohromadě.
Po knihovně jsme šli k opravené staré
kolínské vodárně. Vypadá teď vlastně jako
rozhledna, ale dříve to byla pravá vodárna.
Bylo tam plno schodů, ale vystoupali jsme až
nahoru. Přitom jsme mohli vidět, jak dříve
tato vodárna fungovala. Na vrcholu byly
takové monitory, které ukazovaly různé
zajímavosti z Kolína a okolí. Byla tam i naše
obec, Ovčáry. To nám udělalo radost.
- Natálie Petrásková –

10. 11. Keramická dílna
Jednoho dne k nám do školy přijeli lektoři z
Nymburka s keramickou dílničkou, kde jsme
si mohli zkusit, jaké je to pracovat s
keramickou hlínou. Mohli jsme si vybrat z
několika tvarů, například sova, sluníčko nebo
kočka. Já jsem si vybrala sovu a zjistila jsem,
že pracovat s hlínou není jednoduché.
Nakonec jsem práci dobře zvládla a ostatní
spolužáci také. Naše výtvory jsme si ozdobili
a za několik dní nám do školy přivezli naše
výrobky vypálené. Byly moc pěkné.
- Viktorie Slavíková -

4.12. Divadlo Kozlík

17.12. Vánoce v Yusen Logistics

a Mikuláš

Ve čtvrtek jsme zase po roce šli zazpívat do

Měli jsme ve škole Mikuláše
a divadlo Kozlík. Nejprve
jsme se šli podívat na
divadlo. Bylo to o malém čertovi, který se
vypravil do světa, aby přivedl krále do pekla.
Král byl totiž zlý a byl také velmi lakomý.
Choval se velmi špatně ke svému lidu,
a tak si peklo zasloužil.

Yusen Logistics. My jim chodíme totiž vždy
jednou za rok zazpívat. Letos jsme se na
zpívání
obzvlášť
těšili,
protože
jsme chtěli
poprvé
vyzkoušet nové ozvučení, které máme od
Ježíška. Zpívání se nám povedlo a za odměnu
jsme dostali pitíčko, něco sladkého a
mandarinku. Na příští Vánoce si určitě
připravíme zase něco pěkného, abychom
zaměstnancům udělali radost.
- Karolína Svobodová –

18.12. Výlet za čokoládou
Když skončilo divadlo, vrátili jsme se do třídy,
kde jsme čekali na Mikuláše, čerta a anděla.
Najednou jsme slyšeli řetězy a vešel k nám
Mikuláš a čert. Anděl bohužel nepřišel, prý
čekal miminko. Dostali jsme sladkou nadílku
od Mikuláše a kouzelné metličky od čerta.
- Berenika Novotná –

Před Vánocemi jsme jeli na farmu do
Šestajovic, zkusit si výrobu čokolády. Byli
jsme zvědaví, co uvidíme. Viděli jsme pána,
který se staral o výrobu čokolády. Čokoláda
tekla dokonce i z kohoutku. Bylo to super.
Každý si natočil čokoládu do kelímku.

Vánoce v Ovčárech a ve škole
Jako každý podzim, tak i letos, jsme si
připravili pásmo na vánoční vystoupení.
Nejprve jsme 29. listopadu na návsi přivítali
Advent a zpěvem a básničkami rozsvítili
obecní vánoční strom. Ve čtvrtek
10. prosince jsme zazpívali v ovčáreckém
kostele svatého Jakuba. Byla trochu škoda,
že letos byl v kostele dost velký nepořádek.
Doufáme, že se situace zlepší a kostel se
stane opět tou historickou budovou v centru
obce, kterou se Ovčáry budou moci
pochlubit.
Samozřejmě jsme nezapomněli rozsvítit
stromek i v naší škole. – JB -

Potom jsme čokoládu nalili do formy
a ještě jsme si ji vyzdobili dalšími dobrotami,
třeba kokosem nebo rozinkami. Také jsme si
vyzkoušeli barvení čokolády. Bylo zajímavé
vyrobit si svou vlastní dobrotu. Nakonec
jsme navštívili obchůdek se svíčkami, hezky
to tam vonělo a mohli jsme si nějaké svíčky
koupit.
- Lubomír Fejt -

J. K. Rowlingová
Joanne Kathleen Rowlingová, pravým jménem jen Joanne Rowlingová je slavná anglická
spisovatelka, kterou většina lidí zná díky knižní sérii Harryho Pottera, nebo později díky
detektivních knihám, např. Volání kukačky. Joanne Rowlingová
začala psát díky tomu, že měla málo peněz a neměla jak splácet
dluhy, k tomu ještě musela pečovat o dítě. První kniha, kterou
napsala, byla Harry Potter a kámen mudrců. Na knihu dala ke
svému jménu ještě K., aby lidé knihu neodmítli proto, že spisovatel
je ve skutečnosti žena. K. si do jména na knize přidala podle své
babičky Kathleen. Jelikož kniha měla veliký úspěch, Rowlingová
napsala ještě šest knih na pokračování a ještě tři doplňkové knihy.
Později začala psát i jiné knihy, např. Volání kukačky, Hedvábník a
Prázdné místo. Na knihách se podepisovala různě, např. Robert Galbraith. Joanne
Rowlingová se díky svým knihám, hlavně díky knižní sérii Harryho Pottera, stala
multimilionářkou. Rowlingová mě zaujala svými knihami, které jsou známé po celém světě.
Svými příběhy dokáže nadchnout děti i dospělé.
-

Viktorie Slavíková –

Taylor Swift
Taylor Swift rodným jménem Taylor Alison Swift je velmi známá anglická zpěvačka, textařka a
skladatelka. Narodila se roku 13.prosince 1989 v Wyomissing, Pensylvánie v USA. Taylor Swift
byla pojmenována po zpěvákovi Jamesi Taylorovi; její matka věřila, že jí jméno Taylor, které je
používáno pro muže i ženy, pomůže při budování podnikatelské kariéry. Prvních deset let
svého života strávila v Singapuru, pak se její rodina usadila v
Texasu; její otec byl inženýr ropných vrtů a pracoval v
jihovýchodní Asii. Taylořinou první zálibou byla jízda na koni.
Její matka ji posadila do sedla, už když jí bylo devět let;
později soutěžila v jezdeckých show. Ve čtrnácti se
přestěhovala do Nashvile v Tennessee, kde začala svou
hudební kariéru jako country popová zpěvačka. Taylor Swift
obdržela mnoho cen a vyznamenání. Na začátku roku 2015 prodala přes 40 milionů alb a 130
milionů stažených kopií. Taylor má jěště bratra Austina a její rodiče jsou
Scott a Andrea. Je velmi talentovaná - umí hrát na ukulele, kytaru a
piano, a v hudbě se velmi dobře vyzná. Taylor Swift je často popisována
jako „miláček Ameriky“ a je známá písněmi, ve kterých často zpívá o
lásce. Kromě své hudební kariéry si Taylor Swift vyzkoušela i roli herečky,
objevila se například v komedii Na sv. Valentýna. Za svou kariéru vydělala
již přes 165 milionů dolarů. Taylor Swift podporuje umělecké vzdělávání,
dětskou gramotnost, přispívá na pomoc při přírodních katastrofách a na
charitu pro nemocné děti.
Tuto zpěvačku jsem si vybrala, protože si myslím, že je nejlepší mezi současnými zpěvačkami.
Moje nejoblíbenější písnička od ní je Bad Blood.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Taylor_Swift
– Karolína Svobodová -

„Při rybaření mne sužují komáři. Co myslíte," ptá se Jakub, „čím se mám namazat?"
„Rumem," radí stařeček, „komáři sice žerou dál, ale už se to dá vydržet."
Ptá se kolemjdoucí rybáře: „To ale musí být strašná otrava, takhle celé dny nečinně
vysedávat..." „Věříte, že ani ne, "pootočí hlavu stařeček, „každou chvíli se u mne zastaví
nějaký žvanil, a tak mi to pěkně utíká."
„Tak vy jste toho zajíce zastřelil?“
„Ano, pane soudce, ale na útěku.“

Na hodině matematiky pan učitel pokládá dětem otázku: „Když budu držet v pravé ruce
deset jablek a v levé jedenáct jablek. Co budu mít?"
Pepíček se přihlásí a odpoví: „Pane učiteli, budete mít obří ruce."
Muž uslyší zaklepání na dveře.
„Kdo je tam?“ ptá se obezřetně.
„Policisté.“ „A co k čertu chcete?“
„Nic, nic, pane. Chceme si jen povídat.“
„Aha…a kolik vás tam je?“
„Jenom dva.“
„Tak si povídejte spolu a mně dejte pokoj!“

v potůčku plyne
zmenšenina hodin
na silnici jsou značky a
do zdravé výživy patří zelenina a
v poledne je k jídlu
zdomácněle Oldřich
člen rodiny
výplata jsou
nejlepší hodnocení ve škole
slovní druh, který označuje počet
VYSVĚDČENÍ

-

Eliška Podhorová -

