7.5. Exkurze do lázeňského města
Poděbrady
V pondělí 7. května jsme byli na výletě v
Poděbradech. Nejdříve jsme jeli autobusem
na nádraží. Pak jsme pokračovali vlakem.
Když jsme tam přijeli, prošli jsme se parkem,
který je hned u nádraží. Protože
v Poděbradech jsou lázně, tak se ulici, kde je
park, říká kolonáda. Bylo tam moc hezky. Na
konci parku byl altán se skřítkem. Abychom
moc nelenošili, vydali jsme se asi šest
kilometrů pěšky k místu, kde se slévá Cidlina
a Labe a bylo to tam skvělé. Při páteční cestě
jsme zašli na zmrzlinu. Já jsem si dala
oříškovou a byla skvělá. Také jsme si koupili
čerstvě upečené lázeňské oplatky, na kterých
jsme si taky velice pochutnali. Vyzkoušeli
jsme i poděbradskou minerálku. Moc mi
chutnala a nebyla jsem jediná. Nejvíce se mi
líbila Evropská srdce, ta byla překrásná. Byl to
příjemný den. - Eliška Malenovská -

hercům sehnali kostým rodiče a také
pomohla paní Radoňská, která naše zásoby
kostýmů pravidelně doplňuje svými výtvory.
Nějaký čas nám také zabrala výroba kulis,
které jsme si namalovali sami. Diváci asi
nevědí, že v zákulisí byl vždy hrozný binec.
To vědí jen herci a ten, kdo čte tento článek.
Nakonec vše dopadlo dobře. Celý příběh, i to,
jak jsme to zahráli. Alespoň doufám, že se
představení divákům líbilo.
- Jan Martínek –

28.5. Exkurze: iQLANDIA
a Dinopark v Liberci
iQPARK Když jsme dojeli do parku, rozdělili

6.6. Princové jsou na draka aneb
muzikál v naší škole
Hudebně pohybový kroužek byl skvělý, dokud
neskončil, ach jo …. Nacvičovali jsme muzikál
Princové jsou na draka. Scénář jsme vymysleli
s paní učitelkou podle stejnojmenné televizní
pohádky a hudební doprovod k písním
Svěráka a Uhlíře pro nás upravil a vytvořil pan
učitel z lidušky Jiří Hruška. V představení
hrálo patnáct herců. Zkoušky byly náročné a
chvíli trvalo, než jsme si zapamatovali texty,
naučili se tance a pohyby, a také všechny
písničky. Některé kostýmy jsme našli ve
školním divadelním šatníku, některým

nás na dvě skupiny a každá šla někam jinam.
V parku se najde spousta zajímavostí a
můžeme si tam vyzkoušet, co všechno
zvládneme. Například když jsme přijeli, mohli
jsme zkusit zvednout tunový automobil za
pomoci páky. Byla tam ponorka, která se za
pomoci přístroje potápěla a vynořovala. Také
jsme si vyzkoušeli hru na hudební nástroj na
pódiu a učinkování ve zprávách
při předpovědi počasí. V iQPARKU si děti
mohou vyzkoušet různá povolání, svou sílu,
mohou stavět, řešit hlavolamy, hrát hry nebo
projít labyrinty. Abychom vše vyzkoušeli,
zabralo by nám to několik dní. Ale i ten jeden
jsme si užili.
- Ondřej Prášek -

Dinopark v Liberci je to místo, kde jsou
figury dinosaurů. Některé se hýbou a vydávají
zvuky. Ale figury neměly opravdovou velikost.
Nejvíce mně v dinoparku bavila lanová dráha.
Vedla mezi dinosaury a bylo to moc krásné.
Na konec jsme šli do 4D kina na film o životě
v období druhohor a dinosaurech.
- Šimon Nekvapil –

části vybavení jsme si vyzkoušeli – třeba
tepelný senzor, který vyhledává oheň nebo
ztracené osoby. Také jsme si mohli sednout
za volant i na zadní sedadlo. Hasiči nám
ukázali vzduchovou bombu, a jak stříká
hadice. Měl jsem strašně špinavé bačkory, ale
to nevadí, stálo to za to. - Vladislav Franc -

Další akce naší školy
11.6.– 22.6. Školní projekt ZŠ a MŠ
Mimořádné události
Projekt zahrnoval:
a) nácvik evakuace za asistence hasičů
HZS Ovčáry – TPCA
b) základy zdravovědy v praxi pro nás již
opakovaně zajistili studenti Zdravotní
školy v Kolíně pod vedením Mgr. Soni
Bartůňkové
c) přednáška Policie ČR zaměřená na
ochranu osobního bezpečí v běžném
životě a bezpečnost při používání
internetu a mobilních telefonů.
Přednášku pro nás připravila mluvčí
kolínského oddělení por. Mgr.
Martina Fejfarová
d) teoretická část proběhla formou
prezentace vytvořené našimi
pedagogy: Mimořádné situace
v kostce - JB –
Nácvik evakuace
V pondělí jsme měli ve škole cvičný požární
poplach. Všichni jsme se museli co
nejrychleji evakuovat před školu. Přijeli hasiči
a natáhli po schodech hadici, jako kdyby
doopravdy hořelo. Když zásah skončil, hasiči
nám ukazovali, jaké mají vybavení např.
helma, vysílačka, kalové čerpadlo. Některé

I ve druhé části školního roku jsme se neučili
jen ve škole, ale spoustu zkušeností jsme
získali při různých akcích a soutěžích:
 únor – březen bruslení na Zimním
stadionu v Kolíně
 21.2. karneval ve školní družině
 26.4. Okresní kolo soutěže ve zpěvu na
4. ZŠ v Kolíně

 Okresní kola matematických soutěží
v Kolíně
 2.6. vystoupení naší školy při
slavnostním otevření „Přístřešku Na
Františku“
 5.6. Bubnování s Jaroslavem
Suchánkem ze ZŠU v Kolíně
 duben až červen - plavecký výcvik,
Vodní svět Kolín

 26.6. Školní atletická olympiáda na
Horce
 27.6. Den talentů

Tento školní rok byl super nejen díky akcím, které se uskutečnily, ale i díky
milým učitelkám, které nás toho nemálo naučily. Přestože se do nových škol
těšíme, na tuto školu budeme v dobrém vzpomínat. I když to někdy byla
otrava …
Tomáš Zdeněk 5. ročník

Loučíme se s našimi páťáky, kteří odcházejí do matematických a jazykových tříd na
Základních školách v Kolíně a na Gymnázium v Kutné Hoře.

Osud raketoplánu Columbia
Velitel: William McCool
Piloti: Michael P. Anderson, Laurel Clarková, David M. Brown, Kalpana Chawlaová.
Je 16. leden 2003 - start raketoplánu Columbia. Do vesmíru má letět 7 lidí. Columbia byl
raketoplán NASA, vypuštěný jako první na oběžnou dráhu. Jeho první mise STS-1 trvala od 12.
dubna do 14. dubna 1981. Columbia byla zničena 1. února 2003 při návratu ze své 28. mise. Všech
sedm astronautů na palubě zahynulo.
V měsících následujících po tragédii zjistili inženýři NASA, že již během startu
se z externí palivové nádrže odtrhl kousek
hmoty a narazil do křídla raketoplánu, do
kterého udělal díru. Při sestupu do atmosféry
se do poškozeného křídla dostal horký vzduch,
který narušil jeho strukturu a způsobil rozpad
raketoplánu. Po zničení Columbie byly lety
raketoplánů zastaveny a k jejich obnovení
došlo až v roce 2005, kdy byl do vesmíru
vyslán raketoplán Discovery.
- Matěj Vodička https://cs.wikipedia.org/wiki/Columbia_(raketopl%C3%A1n)

Jaromír Jágr aneb co možná o
Jaromírovi nevíte …
Bezesporu je jedním z nejslavnějších Kladeňáků v historii. Je mu
46 let. V různých statistických žebříčcích se dál pohybuje na
předních místech, přičemž mezi všemi aktivními hokejisty je co do
počtu gólů, asistencí
i kanadských bodů nejlepší. Co všechno ale předcházelo jeho
hokejové slávě?
Narodil se 15. února 1972 v Kladně a vyrůstal na statku v nedaleké
obci Hnidousy. Svůj výcvik v hokeji začal Jágr pilovat již v dětství.
Ráno brzy vstával a chodil se svým otcem trénovat hokej na lední
plochu. První hokejové krůčky udělal v klubu PZ Kladno. Díky talentu a píli začal brzy své vrstevníky
převyšovat,
a tak začal nastupovat do zápasů i se staršími spoluhráči. Přesto většinou patřil na ploše k
nejlepším.
Je soustředěný, vytrvalý, originální, ale občas vznětlivý – zkrátka typický Vodnář. Když se narodil,
vážil 5,05 kilogramu a měřil 55 centimetrů. Jako miminko ho maminka Anna vozila v kočárku na
řípu a vždycky k němu ještě přidávala konev vody, aby ho mohla kdykoli umýt a přebalit. Bruslit
začal s tátou Jaromírem v pěti letech na rybníku zvaném Čabárna, mezi druhou a třetí třídou už
hrál se šesťáky PZ Kladno a Spartě nasázel dvanáct gólů. Na důsledném pěstování jeho silné vůle a
cílevědomosti má nespornou zásluhu otec.
Navzdory pokročilému věku dál bydlí u rodičů v Hnidousech, a když přijde řeč na případné
stěhování, říkává: „Já jsem tady doma.“ Dál ale drží i dům v pensylvánském Pittsburghu, prý kvůli
známým, kteří za ním do Ameriky jezdí. Navzdory hokejové dráze ranní vstávání přímo nenávidí –
nebo možná právě proto. Tvrdí, že je noční pták, a tak jde klidně trénovat třeba až po půlnoci.
Koneckonců tvrdě dřel od dětství, například v pouhých devíti letech dělal denně stovku kliků a dva
tisíce dřepů. Ve škole byl vyhlášený rváč, a protože byl vždycky větší a silnější než soupeři,
vždy vyhrával. V pubertě měl i on na zdi plakáty Ivety Bartošové a Samanthy Fox a ještě mu nebylo
ani osmnáct, když už věděl, že na vojnu nepůjde. Považoval ji za ztrátu času a raději zmizel
v Pittsburghu. Jako vycházející pittsburská hvězdička ale sedával na diskotékách a v restauracích
čelem ke zdi, aby ho fanynky nechaly na pokoji. Nyní žije s modelkou Veronikou Kopřivovou.
Mezi Jágrovy největší úspěchy patří zlato z olympiády v Naganu
1998, zisk dvou Stanley Cupů, zlata z Mistrovství světa 2005 a
2010, Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče NHL,
kterou získal pětkrát, a Hart Memorial Trophy pro
nejužitečnějšího hráče za ročník 1998-99. V roce 2005 byl
v anketě českého Klubu sportovních novinářů zvolen
Sportovcem roku a zároveň se tento rok spolu s Jiřím Šlégrem
stal členem prestižního Trip++++le Gold Clubu, jenž sdružuje
hráče, kteří vyhráli všechny tři hlavní hokejové turnaje (Stanley Cup, Olympijské hry a Mistrovství
světa). Dne 22. ledna 2006 se stal vítězem ankety nejlepší sportovec světa na portálu Seznam.
Měl tu čest být vlajkonošem na ZOH ve Vancouveru.
- Jakub Polanský –
www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/okres-kladno/14828.htm

Albert Einstein
Narozen: 14. března 1879
Zemřel: 18. dubna 1955
Albert Einstein byl velice chytrý člověk vynalezl třeba teorii relativity
nebo se podíle i na výrobě jaderné bomby, ale poté co zjistil, jak je
ničivá, usoudil, že se do projektu nikdy neměl zapojovat.
Byl to teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob.
Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s
Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec. Mezi jeho příspěvky
fyzice patří speciální teorie relativity, myšlenka kvantování
elektromagnetického pole a vysvětlení fotoefektu, vysvětlení
Brownova pohybu a snad nejvíce obecná teorie relativity, která
doposud nejlépe popisuje vesmír ve velkých měřítkách. Einstein se
podílel i na statistické fyzice a kvantové statistice, diskusi o
interpretaci kvantové mechaniky. S Leó Szilárdem vynalezli nový typ
chladničky. V roce 1921 byl Einstein oceněn Nobelovou cenou za
fyziku za „vysvětlení fotoefektu a za
zásluhy o teoretickou fyziku“. Velmi významné byly ovšem již jeho
další tři práce z roku 1905, ale v prvé řadě Einsteinova obecná teorie
relativity z roku 1915, v době udělení ceny ještě nedoceněná. Poté,
co zformuloval obecnou teorii relativity, se stal známým po celém
světě, což je pro vědce nevídaný úspěch. V pozdějších letech jeho sláva zastínila ostatní vědce a
Einstein se stal synonymem pro člověka s velmi vysokou inteligencí nebo zkrátka génia. Jeho tvář
se stala jednou z nejznámějších na celém světě. V roce 1999 ho časopis Time vybral jako Osobnost
století. Jeho popularita často vedla k používání jeho jména v reklamách a obchodu a dokonce i k
registraci obchodní známky Albert Einstein. Na jeho počest byly po něm pojmenovány
fotochemická jednotka Einstein, chemický prvek einsteinium a planetka 2001 Einstein.
-Tomáš Zdeněkhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein

Hádanky pro opravdu chytré hlavy.
(odpovědi najdete na konci časopisu)

a) Otec a syn
Představte si situaci, že máte otce se synem, které musíte rozestavit tak, aby syn stál za otcem, ale
zároveň před synem, aby nikdo nesstál. Jak otce a syna postavíte?
b) Dva dţbány
Máte dva džbány, pětilitrový a třílitrový, a neomezený zdroj vody. Dokážete odměřit čtyři litry?
c) Ponoţky
Mám doma šuplík a v něm jsou smíchané bílé a černé ponožky. Kolik ponožek nejméně musím vzít
ze šuplíku, abych měl určitě alespoň jeden pár stejné barvy?

d) Dělení dortu
Dokážete rozdělit dort třemi rovnými řezy na 8 částí?
e) Kuře nebo vejce?
Co bylo první – kuře nebo vejce?

Uhodli jste něco? Jestli ano, tak si zaslouţíte velkou
Vybrala: Alena Gojná

KŘÍŢOVKA
Bavili se dva myslivci:
„Můj Rafan je velmi chytrý pes.“
„Všiml jsem si. Po každém tvém zamíření se ………………...“

Dokončení vtipu najdeš v tajence.

seven
hippo
elephant
piano
sausage

goat
batoh

tree
trousers
cow
hat
potatoes

Vybral: - Jana Martínek –
Správné odpovědi - hádanky
a) Zády k sobě
b) Naplnit třílitrový džbán, přelít do pětilitrového. Znovu naplnit třílitrový, dolít z něj pětilitrový. Protože v
něm už 3 litry byly, tak nám v třílitrovém zbude jeden litr. Vylijeme pětilitrový, nalijeme do něj odměřený
litr a přidáme další tři z třílitrového.
c) Tři. Když by první byla bílá a druhá černá, tak už je přeci jedno jestli třetí je černá, nebo bílá. Pokud je
každá ponožka jiná, stačí už pouze jedna do jednobarevného páru.
d) Čtyři části a dva řezy jsou v pohodě. Nyní stačí rozříznout dort horizontálně (oddělit horní a dolní půlku)
e) Vejce. Dinosauři již kladli vejce, ale kuřata v té době nebyla.

