6.2. 2017 Piškvorkiáda

Únor a březen: Etická dílna

Na 2. Základní škole v Kolíně vymysleli, že
by si školy mohly zasoutěžit v piškvorkách.
V družině jsme poctivě trénovali. Soutěžilo
se v týmech. My jsme měli týmy tři:
Machři: Alena Gojná , Emma Stejskalová ,
Eliška Podhorová
Fofoláci : Ondřej Prášek , Marek Mach ,
Adam Vopatřil
Berušky : Kristína Kakara , Eliška
Malenovská , Eliška Čapková
Machři byli první, Fofoláci byli druzí. Bylo to
napínavé, zábavné a bylo tam fajn.
- Alena Gojná -

Program pro školy, který se nazývá Etické
dílny, měl několik částí. Vedla ho paní
lektorka, která pro nás měla celkem tři
programy: jak být dobrým kamarádem, jak
být v pohodě se svými sourozenci a jak být
v pohodě se svými rodiči. Vyzkoušeli jsme
si, jak řešit různé situace, do kterých se
dostáváme doma i ve škole. Paní lektorka
byla sympatická a šťastná, že se jí to
povedlo. - Jan Martínek -

7.3. Trilopark v tělocvičně
Když přijel Trilopark, vypadalo to, že přijeli
zedníci. Tři páni přivezli kýble, kyblíky, pytle
se sádrou, lopatky a spoustu dalšího
materiálu. Trilopark začal tak, že se nám
lektoři představili. Všichni, kdo pracují
v Triloparku jsou geologové,
paleontologové nebo přírodovědci. Také
nám řekli něco o životě v pravěku. Pak jsme
se rozdělili do několika skupin. Vyráběli
jsme odlitky trilobitů ze sádry, odkrývali
jsme kostru dinosaura, která byla pod
pískem. Museli jsme postupovat opatrně,
abychom kostru nepoškodili, protože byla
moc stará. A pak nám řekli asi dvě a půl
tuny zajímavostí o trilobitech a mušlích. No
prostě o pravěku. Také jsme si při tom
prohlédli a osahali některé pravěké
vykopávky. – Tomáš Zdeněk -

30.3. Divadlo Jedeme k Vám –
Tradice, čepice, truhlice
Netradiční představení patřící
k velikonočním tradicím a zvykům jsme
zhlédli s nadšením, protože bylo zábavné,
vtipné, poučné i výpravné a nechyběly
pěkné písničky. Herci nás pobavili svými
výkony a vtipnými texty. Překvapily nás
nápadité a pěkné kulisy a rekvizity. – JB -

4.5. Mořský svět Praha
Přijeli jsme do Prahy a vešli jsme do budovy
Mořského světa. Najednou se objevila
ohromná místnost s mnoha akvárii. Byla to
obrovská nádhera. V akváriích je 365 druhů
ryb. Největší nádrž má obsah 100 000 litrů
a obývá ji žralok!!! Prohlédli jsme si
všechny ryby a pak jsme dostali pracovní
listy s úkoly. Procházeli jsme celé akvárium
a hledali jsme odpovědi na informačních
štítcích o rybách. Byl jsem ohromně rád, že
jsem tam mohl být. Opravdu nejlepší výlet
za celý rok. – Jan Radoňský –

A také nám paní učitelka dala jedničku a
pochvalu do žákovské knížky.
– Jan Martínek -

Ani v červnu jsme se nenudili…


10.5. Pečení srdíček pro maminky
Maminky jsme odměnili za jejich péči
srdíčky z lineckého těsta, které jsme
vyrobili a upekli.

Navštívili jsme zvířata v jihlavské ZOO.
Mimo krásně upravených výběhů tu
můžete vidět i největšího vačnatce,
klokana rudého a nejmenší opičku,
kterou je maki trpasličí.
 Tradičně jsme si vyzkoušeli své
sportovní dovednosti při Školní
atletické olympiádě.
 Den talentů uzavřel školní rok
a předvedli jsme zde naše muzikantské,
vědecké, moderátorské i herecké
dovednosti.

7.6. Exkurze ZOO jihlava

18.5. Zpívání ve Spolkovém domě
v Ovčárech
Letos byl u nás ve Spolkovém domě Jarní
koncert. Zpíval tam ženský sbor z Kolína
a my jsme natrénovali několik písniček
s doprovodem kláves a karaoke.
Pan starosta říkal, že se mu to líbilo
a dostali jsme za to čokoládu (hned jsem ji
snědl), rodiče nadšeně tleskali a pískali
a my jsme měli radost, že se nám to
povedlo.

23.6. Školní atletická olympiáda

27.6. Den talentů
Den talentů se stal již tradicí naší školy. Každý zde může předvést své dovednosti v mnoha
oblastech jako je zpěv, tanec, recitace, sport, divadlo, věda nebo magie. Dnu talentů
samozřejmě předchází příprava vystoupení, kostýmů, zkoušky za pomoci učitelů, kamarádů
i rodičů. V letošním ročníku zvítězila Berenika Fabienne Novotná se zpěvem písně My Heart
Will Go On, na druhém místě se umístili bratři Radonští s vlastní tvorbou pouťové písně o naší
škole za doprovodu kytary a obrázkové osnovy. Žáci pátého ročníku jako vždy zajistili
moderování celé soutěže.

28.6. Konec školního roku
A je to tady. Dva měsíce volna před námi ale také rozloučení s našimi páťáky.
Většina dětí odchází do kolínských základních škol, Eliška Podhorová uspěla u zkoušek
a nastupuje na gymnázium v Kutné Hoře. Ať se Vám všem daří v učení i v novém kolektivu.
Přejí spolužáci a paní učitelky.

Velká Británie
Podobné hony na vajíčka jako v USA se pořádají i ve Velké Británii. Nejoblíbenější jsou vajíčka
čokoládová, která obchody nabízejí už od ledna. Od dvanáctého století
obdarovává před Velkým pátkem anglický panovník chudé.
Velikonoční panovnická almužna (Maundy Money) se rozdává na
Zelený čtvrtek a má v dnešních dnech již pouze symbolický význam.
Přesto jsou zvláštní mince ražené pro tuto příležitost draze ceněnou
sběratelskou raritou.
Slovensko
Na východě Slovenska je zvykem polévat děvčata vodou,
případně házet je do potoka nebo rybníka. Důvodem je předat
životodárnou fyzickou i duševní sílu vody milované osobě.
Snad největším rozdílem proti našim Velikonocům je, že po
velikonočním pondělí na Slovensku následuje tzv. odplatné
úterý, kdy chodí na pomlázku děvčata a šlehají chlapce.
Polsko
V Polsku jsou Velikonoce také podobné našim, ale protože je to velmi katolická země, je
centrem oslav kostel. Lidé si nechávají při bohoslužbách na Bílou sobotu světit jídlo, které do
kostela přinesou v košíku, kde nesmí chybět malované vajíčko, o které se po příchodu z kostela
rodina dělí. Na Velikonoce se v Polsku peče bábovka z kynutého těsta. Tradičně se také peče
moučník s různými náplněmi a bohatě zdobenou svrchní vrstvou, zvaný mazurek.
V severovýchodní části země se na roštu nad otevřeným ohněm peče senkacz. Při výrobě těsta
na tuto dobrotu, která tvarem připomíná kmen stromu, se spotřebuje ohromné množství
vajec. Na svátečním stole nesmí chybět beránek, v některých částech Polska zvaný agnusek.
Stejně jako bábovky se pekl z kynutého těsta, v současnosti se ale používají i jiné druhy těsta

a v obchodech se mimo pečených prodávají agnusky z obarveného cukru, které děti po
vysvěcení lízají jako lízátka. Na Velikonoční pondělí se obdobně jako u nás vypraví mládenci na
koledu, při které vyšlehají dívky, které jim za odměnu dají
barevnou kraslici. Na Velikonoční pondělí se dívky i ženy také
polévají vodou, což jim podle všech tradic a pověstí zajistí zdraví.
Tento zvyk se opakuje v úterý, kdy jsou ale poléváni chlapci
a muži…
Velikonoce ve Francii
V některých zemích přináší velikonoční nabídku ušatí zajíčci. Ve Francii jsou to překvapivě
zvony. Zvony, které každý den v roce zvou věřící ke mši, počínaje Velkým pátkem však oněmí a
traduje se, že odlétají do Říma, aby s sebou odnesly vše zlé, v Římě byly požehnány a když se
vrací, přinášejí nadílku vajíček a sladkostí pro hodné děti. Když na Velikonoční neděli letí zpět,
rozhazují po zahradách vajíčka, v dnešní době především čokoládová. A děti se ještě týž den
odpoledne vydávají hledat vajíčka, zajíčky, slepičky či kuřátka, ale i z
čokolády vytvarované další symboly Velikonoc, ale překvapivě také
ryby. Velikonoční ryba nazývaná poisson d´avril je něco jako náš
aprílový žertík, ze kterého mají největší radost děti. Vtípek je připevnit
nepozorovaně papírovou rybu na záda každému, kdo se naskytne v
blízkosti.
Velikonoce v Německu
Také Němci znají malování nebo barvení vajec, v různých částech jejich země se ale tradice liší.
Pokladnicí folkloru je Horní Lužice na pomezí s Polskem a Českem, kde se konají nedělní
velikonoční jízdy. Stovky jezdců na koních v místních městečkách
a vesnicích zvěstují zprávu o narození Krista. Velikonoční zvyky v
Bavorsku jsou hravé - známé je třeba házení vajec, kdy se majitel
domu pokouší přehodit střechu, přičemž někdo z rodiny může
vejce na druhé straně chytat. Takový hod prý stavení ochrání
před bleskem. – Eliška Malenovská -

Mě baví být hasičem. V našem oddíle máme bezvadný tým šesti
dětí. U hasičů jsem 6 let, ale už od 4 let jsem se učil motat
hadice a nosit proudnice a rozdělovač. Jezdíme na hasičské
závody, kde se závodí v několika kategoriích: muži, ženy, dorost, starší žáci, mladší žáci,
přípravka. Hlavní soutěžní disciplína je požární útok. V roce 2016 jsme vyhráli Podlipanskou
ligu s nejlepší časem. Abychom se v závodech dobře umístili, musíme pravidelně trénovat. Na
každý trénink se moc těším. - Matěj Vodička -

 Jakmile člověk dosáhne věku 35 let, začne ztrácet 7000 mozkových buněk denně.
 Jablko, brambora a cibule chutnají stejně sladce, pokud si zacpete nos. Málokdo má
odvahu to ověřit.
 Šváb může žít i deset dnů bez hlavy. Ať vás ani nenapadne si to ověřovat v praxi!
 V průběhu života člověka naroste asi 760 kilometrů vlasů.
 Kráva při žvýkání pohne čelistí 40000x denně. A dávají více mléka při poslechu hudby.
Největší efekt má skladba Everybody Hurts od R.E.M. To se to pak dojí.
 Nemůžeme snít o cizích lidech. Lidé, kteří se objevují ve snech, jsou skuteční a někdy jsme
je potkali nebo zahlédli.
 Lidské oko reaguje jako první na žlutou barvu. Už víte, proč jsou taxíky nabarveny na žluto?
 Ráno jsme vždy o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se zase "scvrkneme" na původní výšku.
 Jediní tvorové, kteří se mohou spálit na sluníčku, jsou člověk a prase. To bude znamení.
 Horká voda zmrzne rychleji než studená.
 Zkuste dát do mikrovlnky hrozny. Explodují. Takže to určitě nezkoušejte!!!
Zajímavosti vybrala: Kristína Kakara

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SKALNÍ ÚTVARY V ČESKÉ REPUBLICE
5. místo: Homole cukru
Tento skalní útvar se nachází v Adršpašských skalách. Dokáže ho udržet několik klacků. Kdo ví?
Třeba náš cukr má betonové základy.
4. místo: Ptačí polibek
Brána stojí na utajeném místě Příhrazských skal a patří k těm nejhezčím v ČR. Svým vzhledem
připomíná dvě hlavy dravců, které se vzájemně dotýkají zobáky.

3. místo: Stádo slonů
Stádo slonů? Kdepak! Tento skalní útvar se nachází nedaleko Jitravy. Někteří jim říkají Bílé
kameny.
2. místo: Panská skála
Tento skalní útvar je prostě a jednoduše ztuhlá láva a nachází u Kamenického Šenova.
1. místo: Pravčická brána
Pravčická brána je největší přirozená skalní brána na našem kontinentu, je to národní přírodní
památka. Je považována za nejkrásnější přírodní útvar Českého Švýcarska a tvoří symbol celé
oblasti. Její rozměry jsou úctyhodné, přesto se při pohledu z blízka zdají být ještě větší. Rozpětí
oblouku u dna je 26,5 m, výška otvoru 16 m, šířka 7-8 m, minimální tloušťka 3 m, vrcholová
plošina brány je 21 m nad jejím dnem. Od místa vstupu do areálu se rozbíhají upravené stezky

a schodiště na jednotlivé vyhlídky, odkud můžeme pozorovat samotnou Pravčickou bránu
nebo se kochat působivými pohledy do blízkého i vzdálenějšího okolí.
- Vít Vypler -

Poznáš, který útvar je který? Správné odpovědi najdeš v rubrice: Pro chytré hlavy.

Zdeněk Svěrák
Zdeněk Svěrák se narodil 28. března 1936 v Praze. Je to český dramatik,
scénarista, herec, autor písňových textů a spisovatel. Po studiu na
gymnáziu a Vysoké škole pedagogické, kterou dokončil roku 1958, odešel
učit do severozápadních Čech, nejprve do Měcholup a poté do Žatce. Po
čtyřech letech pedagogickou dráhu opustil a začal pracovat
v Československém rozhlase. Zde se stal jedním z autorů rozhlasového
pořadu Nealkoholická vinárna U Pavouka, v němž vznikla postava
nedoceněného českého velikána Járy Cimrmana. V rozhlase také poznal hudebníka Jaroslava
Uhlíře, s nímž od té doby spolupracuje. Během osmdesátých let 20. století spolupracoval
Svěrák také s režisérem Vítem Olmerem, v jehož několika filmech rovněž hrál. Na začátku
devadesátých let téhož století začal Zdeňek Svěrák psát scénář, podle nichž filmy natáčel jeho
syn Jan. Vznikly tak snímky Obecná škola, Kolja, Tmavomodrý svět či Vratné lahve. Film Kolja
získal krom jiného také Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film roku 1996. Od roku 1994
spolupracuje s Centrem Paraple, které pečuje o pacienty s poraněním míchy odkázané na
invalidní vozík. Vedle dramat a filmových scénářů píše též písňové texty, které také zpívá, dále
je pisatelem pohádek a povídek. Je autorem tří povídkových knih nazvaných Povídky, Nové

povídky a Po strništi bos. Připravil též televizní večerníček Radovanovy radovánky. Za své dílo
získal několik ocenění a to nejen v České republice, ale také v zahraničí.
- Eliška Podhorová –

Jan Svěrák a Zdeněk Svěrák přebírají
Oskara za film Kolja.

Arnold Schwarzenegger
Akční hrdina a nejlépe placený herec v Hollywoodu Arnold
Schwarzenegger se narodil 30. července 1947 v Thalu v Rakousku
v chudých poměrech. Se svou rodinou žil ve tři sta let starém
činžáku, kde neměli elektřinu, ústřední topení ani vodovod. Arnold
tak se svým bratrem museli vodu nosit z fontány vzdálené 150 m.
Již od mládí se věnoval po vzoru svého otce sportu nejdříve
fotbalu, pak atletice a nakonec se rozhodl pro kulturistiku.
V roce 1961 se setkal s Kurtem Marhulek, bývalým mistrem
Rakouska, který ho začal trénovat. O čtyři roky později se zapsal do
rakouské armády, kde sloužil jako tankista. Pak ale vyhrál
kulturistickou soutěž ve Stuttgartu a získal titul juniorského mistra
Evropy a svými soupeři si vysloužil přezdívku Dub. Po návratu pro něj armáda zřídila posilovnu
a on se mohl plně soustředit na trénink. V roce 1975, kdy už měl za sebou šest titulů mistr
Olympia, ohlásil svůj odchod ze soutěžní kulturistiky a začal se plně věnovat herectví.
Akční film Komando z něj udělal prvotřídní filmovou hvězdu, obdivovanou diváky, kteří ho
konečně začali brát vážně a přestali se smát jeho rakouskému
přízvuku.
Po Komandu se stal mezinárodní hvězdou, neexistoval člověk,
který by o něm nevěděl. Dosavadní král akčních filmů Sylvester
Stallone se ho začal obávat a producenti si ho začali vážit. Pak
Arnold natočil pár dalších, kasovně úspěšných akčních filmů, až
se dostal k Predátorovi, jednomu ze svých vůbec nejlepších
filmů. Po tomto dnes již kultovním megahitu si dal od
akčního žánru odpočinek a začal se věnovat komediím jako
Dvojčata nebo Policajt ze školky (oba filmy celosvětově
vydělaly přes 200 milionů dolarů). Za svou kariéru vydal
nespočet publikací, mezi nimi i knihu „Encyklopedie
moderní kulturistiky“. V říjnu 2003 se stal guvernérem
Kalifornie. – Martin Černoch -
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Výsledky – skalní útvary
Pravčická brána C, Panská skála B, Ptačí polibek D, Stádo slonů E, Homole cukru A

OKRESNÍ SOUTĚŽE – UMÍSTĚNÍ NA PŘEDNÍCH MÍSTECH 2017 /2018
PŘÍRODOVĚDA
Není zvíře jako zvíře:
6. místo v družstvech: Eliška Podhorová, Natálie Petrásková a Jaroslav Bílý (5. roč.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATEMATIKA
Matematická olympiáda
7. místo: Eliška Podhorová – 5. roč.
Matematický Klokan
2. místo: Eliška Podhorová - 5. roč.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------HUDEBNÍ VÝCHOVA
Hudební soutěž v dětském sólovém zpěvu – okresní kolo:
3. místo v 1. kategorii: Emma Stejskalová – 3. roč.
1. místo ve 2. kategorii: Berenika Fabienne Novotná – 5. roč.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Vláčkem do pohádky
2. místo: Vít Vypler 4. roč.

Požární ochrana očima dětí
3. místo: Eliška Podhorová - 5. roč.
Silnice není hřiště
2. místo: Emma Stejskalová – 3. roč.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁBAVA
Piškvorkiáda – okresní kolo
1. místo v družstvech: Eliška Podhorová, Alena Gojná, Emma Stejskalová
2. místo v družstvech: Marek Mach, Adam Vopatřil, Ondřej Prášek

