Únor a březen - Bruslení
Když jsme letos skočili na led, tak se ukázalo,
že jsou mezi námi velmi zdatní bruslaři a velmi
zdatné padací hrušky.
Při první lekci bruslení padali někteří bruslaři
tak často, že se to chvílemi okem nedalo
postřehnout. Také jsem si párkrát sedl na
zadek. Začali jsme rozcvičkou na bruslích –
například dřepy, stoje na
jedné noze, předklony. Pak
jsme trénovali jízdu kolem
mantinelů a další disciplíny. Postupně se všichni zlepšovali. Dokonce
tak, že jsme si při posledním bruslení dali
závod. Všichni se zúčastnili a já jsem skončil
třetí, a to je úspěch. – Martin Černoch –

22.3. Smysly zvířat
Dne 22.3. 2016 k nám přijeli ošetřovatelé ze
záchranné stanice Lipec a vyprávěli nám, co ve
stanici dělají a jak se máme k opuštěným
zvířátkům v přírodě chovat, abychom třeba
zbytečně neodnesli srnečka, který není
opuštěný, ale jen čeká na maminku, až přinese
potravu. A pak nám některá zachráněná
zvířátka ukázali, třeba ježka, kterého přejela
sekačka, netopýra s poraněným křídlem,
slepou sovu pálenou, dva šváby - jeden se
jmenoval Vanda a druhý Ferda a dokonce měli
i hada. Pak nám dávali otázky a kdo něco
věděl, tak dostal odměnu. Bylo to super.
- Vanda Ozierancová –

29.4. Ekocentrum Huslík a
Botanicus v Ostré
Ekocentrum Huslík se nachází v lesíku u
Poděbrad a je zde i záchranná stanice pro
zraněné živočichy. Ty jsme si všechny mohli
prohlédnout zblízka a vyslechli jsme si, jak se
do stanice dostali a mnoho zajímavostí z jejich
života. Viděli jsme třeba ježka, sovu, jezevce,
krkavce a mnoho dalších zvířátek.

Po ukončení návštěvy jsme pokračovali
směrem k Ostré u Lysé nad Labem.
Od začátku jsem si myslela, že Botanicus je
nějaká botanická zahrada, ale spletla jsem se.
Je to takové městečko z dávné doby. Bylo to,
jako kdybych se vrátila v čase. Bylo to fakt

super. Podívali jsme se do mýdlárny, kde se
vyrábí mýdlo. Postávala jsem blízko průvodkyně oblečené v dobových šatech, protože
jsem toho chtěla vědět co nejvíce. Byli jsme
tam, kde se vyráběly mince nebo ručně
vyráběný papír, také jsme viděli, jak se
rýžovalo zlato. V pokladně jsme si mohli
zakoupit groše a ty pak utratit právě v různých
dílnách. Já jsem si koupila groš a zkusila si
rýžování zlata. Zjistila jsem, že rýžování dá
hodně práce. Ještě jsem si koupila papír, který
není vyrobený ze stromu, ale z jiných surovin.
Moc se mi tu líbilo a určitě se sem ještě jednou
přijedu podívat. - Berenika Fabienne Novotná -

2.6. Bubnování
Dnes jsme zažili tak trochu jinou hudební akci.
Pan učitel ze ZUŠ Kolín Jaroslav Suchánek k
nám do školy přivezl plnou tělocvičnu bubnů.
Na každého se dostalo. Byli jsme zvědaví, co se
budě dít a byli jsme příjemně překvapeni.
Bubnovali jsme nahlas, potichu, pomalu i
rychle, měnili jsme polohy a činnosti. Prostě
jsme se při bubnování skoro nezastavili a moc
nás to bavilo a bylo nám u toho příjemně.
- Jana B. –

6.6. – 10.6. Mimořádné události
a aktivity
Cílem tohoto týdne bylo, aby si žáci
vyzkoušeli, jak se zachovat při
mimořádných událostech jako je požár
ve škole, jak přivolat pomoc nebo jak
první pomoc poskytnout a aby si
vyslechli, jak se nestat obětí nebo
pachatelem trestného činu.
Pondělí 6.6. Hasiči ve škole
V pondělí ráno nám přerušil vyučování požární
poplach. Paní učitelky nám řekly, jak se máme
chovat. Seřadili jsme se, všechny věci jsme
nechali ve třídě a řádně jsme se přemístili na
místo kousek od školy. Paní učitelky nás
několikrát přepočítaly a zkontrolovaly, zda
nikdo nechybí. Když už nebezpečí nehrozilo,
vrátili jsme se do školy, kde nám hasiči
z průmyslové zóny Ovčáry ukázali výstroj,
kyslíkovou lahev a další důležité hasičské
vybavení a vysvětlili nám k čemu slouží.

Úterý 7.6. Plavecký výcvik
Dnes jsme vyjeli na další lekci plavání. Plavání
nám zlepšuje kondici, a samozřejmě, když se
naučíme plavat a nebudeme přeceňovat své
síly, nebude nás muset žádná ze záchranných
složek zachraňovat.
Středa 8.6. První pomoc
Ve středu k nám přijeli studenti ze Střední
zdravotnické školy z Kolína s paní učitelkou
Šárkou Bartuňkovou. Přivezli si spoustu
pomůcek a usídlili se v našich třídách. My jsme

se rozdělili na skupiny a střídali jsme se na
stanovištích – studenti nám předvedli
praktické ukázky první pomoci při úrazech, jak
zacházet se zdravotnickými pomůckami, jak
přivolat pomoc, na resuscitačních dýchacích
figurínách nám ukázali, jak se provádí
resuscitace. Všechny činnosti jsme si mohli
vyzkoušet. Paní učitelka ze zdravotní školy nás
po celou dobu pečlivě kontrolovala. Takové
dopoledne jsme ještě nezažili. Mohli bychom
si to někdy zopakovat.

Čtvrtek 9.6. Školní atletická
olympiáda
Ve čtvrtek jsme se školou vydali na Horku.
Olympiáda byla zahájena dlouhou rozcvičkou
okolo osmé hodiny. Poté, co skončila
rozcvička, jsme se seznámili se stanovišti pro
jednotlivé disciplíny: hod míčkem, běh na
60 m, běh na 500 m, skok z místa. To byly
disciplíny pro 3., 4. a 5. ročník. Disciplíny pro 1.
a 2. ročník byly: běh na 50 m, běh na 300 m,
skok z místa, hod míčem. Soutěžilo se nám
dobře, protože bylo hezké počasí. Po všech
disciplínách jsme posvačili, a ještě jsme si
mohli chvíli pohrát na hřišti, aby paní učitelky
stihly spočítat výsledky a napsat diplomy. Pak
jsme se vrátili do školy a s napětím očekávali,
jak olympiáda dopadla. Kdo nevyhrál, obdržel
alespoň diplom za účast. Vítězové navíc
medaile. Někteří jich měli i několik, třeba
Ondřej Prášek ze druhé třídy.
– Lubomír Fejt –

Pátek 10.6. Policie ČR – bezpečnost na
internetu
V pátek k nám do školy dorazila policistka
por. Bc. Martina Fejfarová, která si pro nás
připravila prezentaci ohledně nebezpečí
číhajícího na nás na internetu nebo při
používání mobilu. Vysvětlovali jsme si pojem
kyberšikana a další věci spojené s internetem.
Povídali jsme si, jak může někdo za pomoci
internetu ublížit nám, ale jak i my můžeme
neuváženými slovy ublížit někomu jinému.

Z obory je to jen kousek na zámek, a tak jsme
se vydali pěšky k zámeckým věžím. Prohlídka
zámku byla zajímavá. Dozvěděli jsme se, že se
tu často natáčí různé pořady a filmy, například:
Pozor tady straší, Robot Emil, Slasti otce vlasti,
Láska barona Leisenbogha, O poklad Anežky
České, Královský slib, Toulavá kamera, Šípková
Růženka, Nejkrásnější hádanka, Kouzla králů,
Kde bydlely princezny, Tři bratři, Méďové na
cestách, Kluci v akci.

Četli jsme si některé případy, kvůli kterým
došlo dokonce i ke ztrátám lidských životů,
např. když někdo se vydával za někoho, kým
ve skutečnosti nebyl a dokázal tak svou oběť
vylákat ven a ublížit ji, případně i zabít. Většina
případů se ale naštěstí neodehrávala v České
republice.

https://www.zamek-zleby.cz/cs/o-zamku/historie
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/a-zameckoukuchyni-to-zavoni-zamek-zleby-49800/

- Lukáš Nouzák, Matěj Vodička, Viktorie Slavíková -

16.6. Exkurze: obora a zámek
ve Žlebech
V oboře ve Žlebech žijí poraněná zvířata , která
se už nemůžou vrátit do volné přírody, protože
už by se o sebe nedokázala postarat. Také zde
chovají muflony, daňky, srnčí zvěř a divočáky.
Nejkrásnější jsou bílí jeleni, které jsme mohli
vidět v době krmení. Ošetřovatelé nám
neukázali jen poraněná zvířata, ale i ptačí
dravce v akci. Malí i velcí ptáci se nám pro háněli nad hlavami. Také nám ukázali střelbu
lukem na terč. Zastříleli jsme si lukem a také
jsme si podrželi velkého dravce na rukavici.

Pohádka
Kouzla králů
se natáčela
také v
zámecké
kuchyni ve
Žlebech

Zakladateli gotického hradu byli páni z
Lichtenburka. Jeho budovatelem byl
pravděpodobně ve 13. století Jindřich z
Lichtenburka. V roce 1356 hrad koupil císař
Svaté říše římské a český král
Karel IV. Ten ho pronajímal (zastavoval)
různým pánům a rytířům.
Při obléhání roku 1427 se hrad vzdal husitům,
kteří ho z části pobořili a vypálili. Poté ho
přestavěl Jan z Vízmburka asi v polovině
15. století. Následně byly Žleby jednou z opor
královské moci Jiřího z Poděbrad ve
Východních Čechách. V 16. století se tu
vystřídala řada zástavních držitelů, z nichž
nejvýznamnější byli Bohdanečtí z Hodkova a
Václav Chotouchovský z Nebovid. Ti asi ve
2. polovině 16. století přestavěli tento
středověký hrad na renesanční zámek tak, jak
se dochoval dodnes. Dnes se v zámku
nacházejí velké sbírky zbraní, nábytku a
originálních předmětů denní potřeby. K zámku
patří i krásný zámecký park.
- Klára Machová –

29.6. Den talentů
Den talentů se letos moc povedl. Třída se změnila v hlediště a jeviště.
Na improvizovaném jevišti jsme si s novým ozvučením a s
bezdrátovými mikrofony připadali jako opravdové hvězdy. Jak se stalo
tradicí, celý program moderovali žáci 5. ročníku. Střídala se pěvecká,
taneční a sportovní vystoupení, nechyběla hra na hudební nástroje, zavítali k nám vědci se
zajímavými pokusy i svérázný kouzelník s úžasnými triky. U některých pěveckých vystoupení seděla
každá notička, u některých se notičky trochu rozběhly, ale všichni vystupující odvážně dotáhli svá
vystoupení do konce, nikdo nic nevzdal. Žáci vystřídali spousty kostýmů, účesů a pomůcek. Ze
známých umělců jsme mohli obdivovat třeba tančící skupinu ABBA, Ewu Farnou, Lucii
Vondráčkovou, královnu Kleopatru, princeznu s písní Když se načančám. Pobavili jsme se při
scénce ze školních lavic, obdivovali jsme břišní tanečnici
i bojovníka Taekwonda. Lahodně nám do ucha zahrálo duo housle a klavír. Pobavil nás ptačí tanec
v podání nejmladších žáků, ale také písnička Mraveneček, kde zpěváci závodili s textem písničky
a rychlým karaoke doprovodem. Nakonec s velkým úsilím doprovod dohnali a všichni si mohli
oddychnout. Skoro nám bylo líto, že zazněla poslední písnička. Ale pak už jsme se nemohli dočkat
společného hodnocení. Kelímky se jmény čekaly, až se naplní bonbóny. Po ukončení hlasování
nastala chvíle napětí. Vítězem se stala Klárka Machová z 5. ročníku. Gratulujeme nejen Klárce, ale
všem účastníkům za přípravu vystoupení a odvahu. - Jana B. –

použité obrázky: http://www.gastroprofesor.cz/clanek/profit-hudba-zisk-zakaznikspohttp://www.sarahmagdalhotakova.cz/tony-zivota
/https://pixabay.com/cs/housle-klasick%C3%A9-hudba-opery-156558/

Další důležité akce, které nám zpestřily druhé pololetí:
I v letoším roce jsme nechyběli na okresním kole Soutěže ve zpěvu na 4. základní škole v Kolíně,
které proběhlo ve středu 27.4. Emma Stejskalová soutěžila s písní Rozvíjej se poupátko a Berenika
Fabienne Novotná s písní Den je slunečný. Obě se ve svých kategoriích umístily na 3. místě.
Také jsme se dále vzdělávali v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Nejdříve nás navštívila paní
lektorka, která s námi procvičila značky, křižovatky a chování na silnici a chodníku. Naše znalosti
jsme si prakticky ověřili jako chodci a cyklisti při návštěvě dopravního hřiště v Kolíně.
Naši žáci se také umístili na předních místech v okresních kolech matematických i výtvarných
soutěží. Podrobný seznam se jmény žáků uvádíme na další straně.
Za kulturou jsme si zajeli do Divadla v Kolíně na divadelní představení Trapas nepřežiju! aneb řízek
nezvedenej – představení by se dalo popsat jako rychlá pomoc slušného chování v autě, na rautu,
v kině i na schůzce. Od dubna do konce školního roku jsme zlepšovali své plavecké dovednosti v
bazénu Vodního světa v Kolíně.

30.6. Konec školního roku
Loučíme se s našimi páťáky a přejeme mnoho úspěchů a na 2. stupni základních škol: Lubomírovi
Fejtovi, Martinovi Maláčkovi, Kláře Machové, Lukášovi Nouzákovi, Vandě Ozierancové a Karolíně
Svobodové. Úspěšné studium na Gymnáziu v Kolíně přejeme Viktorce Slavíkové.

OKRESNÍ SOUTĚŽE – UMÍSTĚNÍ NA PŘEDNÍCH MÍSTECH 2015 /2016
PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. roč.)
Není zvíře jako zvíře: 2. místo v družstvech
Klára Machová (5. roč.)
Eliška Podhorová (4. roč.)
Viktorie Slavíková (5. roč.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATEMATIKA
Matematická olympiáda (5. roč.): 4. – 5. místo – Viktorie Slavíková – úspěšný řešitel
+PLUS+

(5. roč.)

3. místo – Viktorie Slavíková

Pythagoriáda (5. roč.)

3. místo – Viktorie Slavíková

MATEMATICKÝ KLOKAN
Klokánek – 4. a 5. ročník 2. místo – umístění školy (ze 17 škol v okrese Kolín)
2. místo – jednotlivci - Eliška Podhorová (4. roč.)
celostátní kolo: 2. místo – Eliška Podhorová (4. roč.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------HUDEBNÍ VÝCHOVA
Hudební soutěž v dětském sólovém zpěvu: 3. místo ve dvou kategoriích okresního kola
- Emma Stejskalová – 2. roč.
- Berenika Fabienne Novotná – 4. roč.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Přechod se za nás nerozhlédne - BESIP:
1. kategorie: Adam Vopatřil – 1. místo
2. kategorie: Berenika Fabienne Novotná – 1. místo
Karolína Svobodová – 1. místo
Klára Machová – 1. místo
Lubomír Fejt – 1. místo
Můj vysněný vláček – Řepařská drážka
1. místo – Klára Machová
2. místo – Karolína Svobodová
Kolín v době Karla IV. - město Kolín: 1. místo – Klára Machová

Školní hřiště v novém
Školní hřiště pro děti představuje místo, kde si mohou nejen hrát, ale také trávit
společné chvíle odpočinku s přáteli.
Jedno takové hřiště na pozemku MŠ a ZŠ Ovčáry vzniklo již před deseti lety za podpory společnosti
Yusen Logistics (Czech) s.r.o. v rámci aktivit společenské odpovědnosti. Nyní po letech užívání bylo
z důvodu bezpečnosti dětí potřeba část hřiště odstranit a zrenovovat. Yusen Logistics (Czech) s.r.o.
se tak rozhodl opět zapojit a přispěl škole na nákup nového herního prvku s lezeckou stěnou.

Realizace o prázdninách úspěšně proběhla a vy můžete sami posoudit, zda se obnova povedla.
Věříme, že nová podoba hřiště se bude dětem líbit a podpoří přátelské setkávání dětí nejen o
přestávkách.
Yusen Logistics (Czech) s.r.o.
WLB tým

Martina Stoessel
Celé její jméno je Martina Alejandra Stoessel Muzlera. Narodila se 27.3. 1996 a pochází
z Argentiny. Jejím mateřským jazykem je proto španělština. Je dcerou Alejandra Stoessel, který je
producent a režisér a také milionář. To jí ale vystupování neulehčilo, pomohla jí spíše herecká
škola, kterou navštěvovala celé tři roky. Studovala tady nejen herectví, ale i zpěv
a tanec. Jejím největším snem je vydat sólové album. Na to ale dostane povolení
od rodičů, až dostuduje školu. Kromě skvělého zpěvu Martina hraje ještě na
piáno. Její fanoušci jí často říkají Tini. Nejznámější je její seriál Violetta. Martina
tu hraje hlavní postavu jménem Violetta, mladou talentovanou holku. Má krásný
hlas, ale neví
o tom. Děj se odehráváv Argentině ve městě Buenos Aires, kam
se Violetta s otcem vrací z Evropy a kde potkává nové
kamarády, prožívá první pravou lásku a také se snaží věnovat se co nejvíc hudbě.
Tvůrci seriálu říkají, že je radost s Martinou spolupracovat. Pořád se totiž usmívá,
hodně se snaží a raduje se ze života.
Martinu jsem si vybrala, protože je zajímavá a hezká a strašně se mi líbil seriál Violetta.
- Eliška Malenovská –
http://alik.idnes.cz/ctenari-pisi-alikoviny-07v-/alik-alikoviny.asp?c=A150327_191323_alik-alikoviny_jid

Kristen Stewart
Kristen Stewart se narodila 9. dubna 1990 v Los Angeles v Kalifornii. Její otec, John Stewart, je
divadelní ředitel a televizní producent, který pracoval pro společnost Fox.
Je původně z Maroochydore v australském Queenslandu. Do 7. třídy
chodila Kristen Stewartová do školy, poté její výuka probíhala
korespondenčně. Má staršího bratra Camerona
Stewarta a dva adoptované bratry Taylora a Dana. V
současné době žije v Los Angeles v Kalifornii. Kromě
herectví začala také studovat literaturu na vysoké škole.
Kristen je proslulá tím, že si velmi dobře střeží svůj osobní život.
Svou kariéru začala v osmi letech, kdy ji jeden agent viděl hrát vánoční hru.
Postupně is zahrála ve filmech Životní jistoty nebo Úkryt, kde hrála po boku
slavné Jodie Foster. Její první hvězdná role byla v komediálním filmu Catch That
Kid. V roce 2005 se objevila ve fantasticko-dobrodružném filmu Zathura, kde
hraje Lisu - nezodpovědnou sestru dvou mladších kluků, kteří opouštějí se svým křečkem a kolem
planetu Zemi a ocitají se ve vesmíru. Nejvíce se proslavila rolí Belly ve filmové sérii Stmívání.
Vybrala sem si ji proto že je hezká, dobře hraje a líbí se mi její film Stmívání, ve kterém hrála Bellu.
Také se mi líbila ve filmu Sněhurka a lovec, kde hrála Sněhurku.
- Kristína Kakara –
http://zivotopis.osobnosti.cz/kristen-stewart.php

Teplota vody v oceánech stoupá
Teplotou v oceánech se zabývá Axel Timmermann z istitutu
School of Ocean and Earth Science and Technology při
univerzitě na Havaji. “Oceány ve své nejvyšší třímetrové
vrstvě zadržují tolik tepla, co vzduch na zemi. Na globálním oteplování se v roce 2014 nejvíce
podílel sever Tichého oceánu, kde teplota přesáhla všechny dosud naměřené hodnoty. Posunulo
to trasy hurikánů, zeslabilo pasáty a vyvolalo blednutí korálů na Havajských ostrovech,“ uvedl Axel
Timmermann.
Odtud se tato voda rozšířila podél tichomořského
pobřeží Severní Ameriky. Následně uvolnila do
atmosféry záplavu tepla, které bylo předtím téměř
deset let „uzavřené“ v tropickém západním
Tichomoří. Zvyšující se teploty oceánů dělají těžkou
hlavu pojišťovnám. Výrazně se navýšil počet
katastrof souvisejících s extrémním počasím. Počet
bouří, záplav, vln veder a lesních požárů se v letech
1980 až 2012 zhruba ztrojnásobil.
- Lukáš Nouzák –
https://www.novinky.cz/veda-skoly/366751-teplota-vody-v-oceanech-zlovestne-stoupa-pocasi-bude-extremnejsi.html

Polodrahokamy
Ahoj, já jsem mineralog. To je ten, který se zabývá různými minerály (nerosty).
Toto je ACHÁT z Kozákova. Vyskytuje se v různých barvách. Je to
nejznámější český polodrahokam.
Víte, že když položíte achát pod svit Měsíce, tak se nabije a zlepší vaši
bystrost, zdraví a imunitu a posílí vaši odvahu?

AMETYST je zajímavý svým fialovým zbarvením. Jsou to takové krystaly. Ametyst se dá také nabít
Měsícem. Ametyst pomáhá dobrému spaní a vyrábí se z něj šperky.
- Jan Radoňský -

použité obrázky:
http://www.sperky-aurea.cz/eshop-swarovski-nausnice-smoothly-small-nerezova-ocel-ametyst-krystal-783.html
http://www.kameny-lecive.cz/a/ametyst/
www.nerosty.cz

Naši reportéři z pátého ročníku se inspirovali pořadem Nikdo není dokonalý a vymysleli
několik otázek, aby zjistili, co žáky naší základní a mateřské školy napadá, když se jich
zeptáme:
1. Co je to humus? SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Humus je soubor odumřelých látek rostlinného

i živočišného původu. Je to nejúrodnější část půdy.
nějaká omáčka

to, co se dává do kompostu

žijí v tom žížaly

úrodná půda

hnusný pavouk

bordel

půda s odumřelými živočichy a rostlinami (2x)

2. Kde sídlí český papež? SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Česko nemá papeže.

na Pražském hradě
v Plzni

v Budapešti

Česko nemá papeže (3x)

v Kolíně

3. Co je to mrakodrap? SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Vysoká budova – vyšší než 100-150 m.
(nejvyšší budova světa je v Dubaji a měří 828 m)

velmi vysoký dům (2x)
malá želva

drápy

sopka
metro

telefonní drát

malý růžovo-oranžový had

dům, který má hodně pater

4. Jak je velké velrybí stehno? SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Velryba nemá žádné stehno.
500 m

velryba nemá stehno (4x)

je hodně velké

1m

5m
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VYŠKRTÁVAČKA
V každém řádku najdi správná písmenka, která skrývají název ovoce nebo
zeleniny, které vidíš na obrázcích.
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