Duben – květen: Etická dílna
Etickou dílnu jsme měli celkem třikrát. Naší
lektorkou byla Ida Pencová, která už k nám
jezdí několik let. Nejzajímavější téma bylo:
Staleté kořeny Česka. Bavili jsme se o tom,
jak je důležité znát své předky a vědět něco
o historii své země. Dostali jsme za úkol
vymyslet, co by se stalo, kdybychom přišli
o naše území, nemohli bychom mluvit česky,
nebyla by žádná pravidla, nikdo by nic neřídil
a neměli bychom žádné tradice. Poté jsme
na papírky napsali jména významných
osobností a pak jsme ty papírky nalepovali
na plakát. Vzpomněli jsme si na mnoho
slavných Čechů.

rád z pohádky Křesadlo. Obě jsme měly
velkou trému. Všichni soutěžící byli opravdu
dobří, a tak jsme byly překvapené, když jsme
se ve svých kategoriích umístily já na druhém
a Lucka na třetím místě. Po soutěži nás paní
učitelka pozvala do cukrárny na dortík a
úplně na konec jsme dostaly na památku
cédéčko s nahrávkami všech soutěžících.
– Kristýna Vokounová –

7.6. Exkurze Babiččino údolí

K obrázkům našich významných osobností
jsme pak přiřadili lístečky s názvy toho, co
vytvořili nebo o co se zasloužili. Nakonec
jsme vše vlepili na plakát stromu. Bylo to
úžasné.- Šimon Černý a Eliška Šturmová -

25.5. Soutěž ve zpěvu
Jako vždy soutěž ve zpěvu organizovala
ZŠ Lipanská v Kolíně (4. ZŠ).
Tentokrát to byl už 11. ročník oblastního kola
soutěže v dětském sólovém zpěvu. Pan učitel
Hruška z lidušky zajišťoval techniku –
ozvučení, doprovody, mikrofony a zvukovou
nahrávku všech vystoupení. V porotě byly tři
paní učitelky a byly hodné a příjemné: paní
porotkyně Alena Sedláková, Zuzana
Seibertová a Lenka Dvorníková.
Já a Lucie Viltová jsme si připravily jednu
lidovou písničku bez doprovodu a jednu
umělou píseň s karaoke doprovodem.
Zpívala jsem Beskyde, Beskyde a Rovnátka
od Svěráka a Uhlíře. Lucka Viltová si
připravila Hvězdičky dobrou noc a Kdo tě má

Letos jsme se zajeli podívat na místa, která
známe z literatury z románu Babička. Páťáci
se právě učili o Boženě Němcové, takže to
měli k výuce. Navštívili
jsme zámek
v Ratibořicích, Proškův
dům, Viktorčin splav,
Rudrův mlýn a sochu
babičky s vnoučaty. Bylo to krásné a úžasné a
moc nás to bavilo. - Alena Gojná -

19.6. Školní atletická olympiáda
Olympiáda byla tradičně na fotbalovém hřišti
na Horce v Ovčárech a i tentokrát tam s námi
byla také mateřská škola. My jsme soutěžili
ve čtyřech disciplínách – skok do dálky z
místa, běh na 500 m, běh na 60 m, hod do
dálky kriketovým míčkem.
Mladší žáci ze ZŠ I. měli stejné disciplíny, ale
běhali jen 300 m a 50 m. Paní učitelky nám
měřily časy a vzdálenosti. Všechno si pečlivě
zapisovaly, aby mohly brzy vyhlásit vítěze.
Nejvíce medailí ze ZŠ II získala Alena Gojná,
v ZŠ I to byl Šimon Samek.
- Veronika Gojná -

26.6. 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. Na
závěr všichni účastníci i paní učitelky

obdrží sáček s různými bonbóny. Každý
soutěžící má svůj podepsaný a ozdobený
velký kelímek. A bonbóny jsou vlastně
získané body za vystoupení. Kdo obdrží
nejvíce bonbónů, stává se vítězem.
V letošním ročníku zvítězily Alena Gojná a
Emma Stejskalová obě se 49 bonbóny, na
druhém místě se umístil Oliver Kakara, na
třetím místě byla Lucka Viltová.
Žáci pátého ročníku jako vždy zajistili
moderování celé soutěže.
- Alena Gojná -

Děkujeme všem vystupujícím za krásné zážitky.
Každý účastník, který se nebál vystoupit před ostatními a něco
předvést, je vlastně vítězem.

Další akce, které proběhly v naší škole od února do června
❖
❖
❖
❖

Bruslení na Zimním stadionu v Kolíně
Plavání – Vodní svět Kolín
Karneval se zajícem – velikonoční show
Velikonoční výstava ve Spolkovém domě v Ovčárech – vystoupení dětí z naší školy,
obchod s velikonočními výrobky dětí a učitelek z naší školy a výzdoba sálu výtvarnými
pracemi
❖ Sběr starého papíru a pomerančové kůry
❖ Vítání nových občánků v Ovčárech
❖ Návštěva Dopravního hřiště v Kolíně

Loučíme se s našimi páťáky. Odcházejí do základních škol v Kolíně, čtyři z nich
nastupují na osmileté gymnázium v Kolíně nebo v Kutné Hoře. Přejeme jim krásné
prázdniny a úspěšný začátek studia mezi novými spolužáky a učiteli.

Z HISTORIE
15.3.Temné výročí: 80 let od začátku 2. světové války
Druhá světová válka trvala šest let a jeden den. Válka začala v Evropě 1. září 1939, když
nacistické Německo napadlo Polsko a skončila 2. září 1945 kapitulací Japonska. Šlo o
nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva. Zahynulo více než 50 milionů civilistů a přes 20
milionů vojáků. Další oběti zemřely v koncentračních táborech.
Významné okamžiky 2. světové války
✓ 1. září 1939 začíná válka v Evropě německou invazí do Polska, Velké Británie a Francie
jako hlavní velmoci vyhlašují Německu válku o dva dny později.
✓ 15. BŘEZNA 1939 - OBSAZENÍ ČESKOSLOVENSKA. Období takzvaného protektorátu
Čechy a Morava bylo jednou z nejtemnějších kapitol české historie. Během okupace
zemřelo v odboji sto tisíc lidí. Nacisté také vyvraždili většinu židovského obyvatelstva.
Obsazení 15. března 1939 bylo obrovským překvapením nejen pro civilní obyvatelstvo,
ale i pro vládní představitele.
✓ 7. prosince 1941 zaútočilo Japonsko ze svých letadlových lodí na havajský přístav Pearl
Harbor. Spojené státy americké byly vtaženy do války, zapojují se do bojů v Pacifiku.
✓ Koncem srpna 1942 se začínají těžké boje o Stalingrad. 2. února 1943 obklíčená armáda
generála Pauluse kapituluje, Sověti zvítězili v jedné z nejdůležitějších bitev války za
obrovských obětí.
✓ V létě roku 1943 prohrává Německo další klíčovou bitvu, v tankovém měření sil
u Kurska rozhoduje početní přesila.
✓ 6. června 1944 se Spojenci vyloďují ve Francii. Takzvaný Den-D odstartoval spojenecké
dobývání Evropy.
✓ Těsně před Vánocemi roku 1944 se Němci vzpínají k poslední velké protiofenzivě.
✓ 16. dubna 1945 začíná poslední fáze Bitvy o Berlín. 30. dubna pronikli sovětští vojáci do
středu města a Adolf Hitler spáchal ve svém bunkru
sebevraždu.
✓ 8. května 1945 končí válka v Evropě, v platnost
vstupuje bezpodmínečná kapitulace německých
ozbrojených sil.
✓ V Pacifiku se dál bojuje, Američané se rychle blíží k
Japonsku. K vylodění ale nedojde.
✓ 6. srpna 1945 svrhne americké letectvo atomovou
bombu na Hirošimu, o tři dny později na Nagasaki.
✓ Japonský císař Hirohito vyhlašuje 15. srpna
kapitulaci, která je definitivně stvrzena podpisem 2. září na palubě americké lodi
Missouri.
Slovník: Kapitulace = typ ukončení boje, kdy jedna ze stran uzná marnost dalšího boje, „složí zbraně“
a vydá se na milost vítězné straně.
Invaze = vpád ozbrojených složek na nepřátelské cizí státní území

- Jakub Polanský –
-https://www.armyweb.cz/clanek/konec-2-svetove-valky-v-evrope

Velikonoce ve Velké Británii
Jako jinde na světě, i v Anglii mají Velikonoce dvojí význam. Křesťané si připomínají
ukřižování (crucifixion) a zmrtvýchvstání (resurrection) Ježíše Krista, “nekřesťané” slaví
příchod jara a znovuzrození přírody. Příběh o ukřižování
Krista je ze stejné knihy, tudíž přepokládáme, že budou mít
náboženské oslavy Velikonoc v Anglii stejný průběh jako v
Čechách Nekřesťanské anglické velikonoční tradice se ale od
těch českých poněkud liší.
Angličané na příklad nechodí na pomlázku, ani obvykle
nepoužívají normální vejce ani kraslice, ale čokoládová
velikonoční vajíčka – Easter eggs. V anglických obchodech najdete velikonoční vajíčka ve
všech možných velikostech a příchutích. Ve většině obchodů je téměř celá jedna ulička
věnována velkým čokoládovým velikonočním vajíčkům. Typické britské dítko dostane o
velikonoční neděli, Easter Sunday, právě takové mega čokoládové vejce, plus samozřejmě
spoustu dalších menších sladkostí.
Tradiční součástí anglických velikonočních svátků je hon na vajíčka, Easteregghunt. Hon na
vajíčka pořádají školky, školy a různé organizace, ale také rodiny pro své děti a jejich
kamarády. Hra je jednoduchá: dospěláci po zahradě rozmístí a poschovávají čokoládová
vajíčka a děti je musí najít. - Aneta Vejsadová –
https://www.velka-britanie.co.uk/anglicke-velikonocni-tradice-aneb-jak-se-slavi-velikonoce-v-anglii/

Velký pátek
Velký pátek je součástí velikonočních svátků. Tento den je
připomínkou utrpení (pašijí) a smrti Ježíše Krista na kříži.
V křesťanském kalendáři je Velký pátek součástí Svatého týdne.
Tento pohyblivý svátek může připadnout na datum od 20. března do
23. dubna včetně.

Velikonoční pondělí
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem v roce. Ovšem Velikonoce mají
dlouholetou tradici a jedná se o oslavu jara a oslavu z mrtvých vstání Ježíše. Velikonoce
nemají v našem kalendáři stálé datum, jsou vypočítávány právě podle "Velké noci" kdy byl
Kristus vzkříšen. Celé velikonoční období trvá 50 dní od Velikonoc do tzv. Letnic, přičemž pro
většinu z nás znamená oslavu Velikonoc pár dnů volna navíc, které jsou s jejich oslavou
spojeny. Celý velikonoční týden: Modré (někdy žluté) pondělí, Šedivé úterý, Popeleční
středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční (připadá vždy na
neděli), Velikonoční pondělí. Právě k Velikonočnímu pondělí se vážou tradice, které zná
každý z nás.
Vyhledal a zpracoval: Ondřej Prášek

1.5. Svátek práce
Svátek práce, neboli 1. máj, má mnoho z nás spojený s dobou vlády komunistů. Historie
vzniku tohoto svátku však sahá až do roku 1890. O rok dříve byl právě Svátek práce vyhlášen
jako oslava na paměť vypuknutí stávky Chicagských dělníků, takže původ tohoto svátku sahá
do USA. V Českých zemích se Svátek práce - první máj slaví od roku 1890 a první oslavy se
konaly na Střeleckém ostrově v Praze. V naší zemi právě v období socialismu byl první máj
velmi populární, byly organizovány bohaté průvody městy, doplněné o tribunální přednesy
čelních představitelů strany. Účast zde byla povinná. V průvodu byly zastoupeny jak děti ze
škol, tak podniky a různé organizace, např. Červený kříž apod.
Tradiční prvek oslav socialistického
prvního máje tvořila mávátka,
transparenty, pugety šeříků a
samozřejmě alegorické (ozdobené)
vozy. V porevolučních dobách, tj.
po roku 1989 se oslavy prvního
máje hromadně nekonají, ale
obvykle je využívají politické strany
ke svému zviditelnění.

A jak jej oslavíte vy? V prvomájovém průvodu už asi ne, i když někde se
stále konají. Co takhle ten polibek pod rozkvetlou třešní?
- Eliška
Šturmová http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/svatek-prace-3/

8.5. Den osvobození
8. května se v České republice slaví především Den vítězství/Den osvobození.
8. května 1945 byla podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa, a proto se
tento den považuje za konec druhé světové války. Ta vstoupila v platnost 8. 5. ve 23:01 hodin
středoevropského času, což odpovídá první minutě 9. května času moskevského. Z toho
jednoduchého důvodu na západě probíhaly oslavy 8. května a v Sovětském svazu 9. května.
V Československu se několik let nemohli politici rozhodnout, jaké datum státního svátku
zvolit. V úvahu připadal také 5. květen – den, kdy začalo Pražské povstání. Teprve v roce
1951 se poslanci dohodli, že se bude slavit 9. květen – Den osvobození Československa
Sovětskou armádou. Po sametové revoluci vznikla potřeba vyřešit
státní svátky. Již v roce 1990 vystoupil tehdy poslanec Miloš Zeman s
návrhem, aby bylo datum svátku přesunuto na 8. května. Oficiální
historici obhajovali názor, že obě data jsou legitimní, neboť jde o
záležitost časového posunu, nicméně napodruhé a po bouřlivé diskusi
tento návrh prošel. 8. květen se stal státním svátkem s názvem Den
osvobození od fašismu. V průběhu dalších let došlo ještě k dalším
změnám tohoto svátku. V roce 2000 byl jeho název zkrácen na Den
osvobození a v roce 2004 změněn na Den vítězství, což měl být psychologický tah na základě
názoru, že je lepší se cítit vítězem než osvobozeným. – Patrik Bolek –
http://svatky.centrum.cz/clanek/8-kveten-den-vitezstvi/9/

ZAMYŠLENÍ: Jak si představuji rok 2050
Já si myslím, že v roce 2050 budeme hodně ovlivňováni technologiemi. Budeme ve všem
spoléhat na technologii a na roboty.
Spoustu prací budou dělat roboti za nás např. poštu nebude doručovat pošťák, ale drony a
kamarád bude třeba robot. A naše mobily budou umět úplně všechno, na co si vzpomeneme.
Asi bude všude smog a až na poslední chvíli s tím lidé začnou něco dělat.
A nebudou velké větrné elektrárny, ale efektivnější a lepší menší přírodní elektrárny.
- Šimon Černý -

-

Pelé, vlastním jménem Edson Arantes do
Nascimento, je bývalý brazilský fotbalista, který je často označován jako nejlepší fotbalista
všech dob. V roce 1970 se stal prvním hráčem, který získal tři tituly mistra světa. Za svou
kariéru vstřelil 1284 gólů, jubilejní tisící zaznamenal 19. listopadu 1969.
Poprvé startoval na mistrovství světa v roce 1958 a v 17 letech se hned stal jednou z hvězd
brazilského týmu mistrů světa. O čtyři roky později na šampionátu v Chile získala Brazílie znovu
světový titul, Pelé tentokrát kvůli zranění vypadl ze sestavy již v základní skupině. Při třetí
účasti na šampionátu v roce 1966 se Pelé stal terčem záměrně tvrdé hry, zákroky soupeřů ho
znovu zranily a přispěly k vyřazení Brazílie ve skupině. V roce 1970 se na mistrovství v Mexiku
stal potřetí mistrem světa byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Ve stejném roce byl
vyhlášen i nejlepším sportovcem planety. Fotbalovou kariéru ukončil v roce 1978.

Pelé v mládí a v roce 2019
Pelé vyrůstal v chudé rodině. Jeho otec hrál fotbal pod jménem Duditinho, po skončení
fotbalové kariéry pracoval u záchranářů. Jeho matka byla posluhovačka.
V roce 1978 obdržel Mezinárodní cenu míru. Od roku 1994 působí jako vyslanec dobré vůle
UNESCO v boji s dětskou chudobou a narkomanií. Organizaci UNESCO věnoval pro
charitativní účely i některé ze svých památek.
Pelé si také zahrál ve filmu, zejména postavu útočníka z Trinidadu a Tobaga ve válečném
filmu Vítězství z roku 1981. - Adam Vopatřil https://cs.wikipedia.org/wiki/Pele

ze života zvířat
Moucha: Mouchy neztrácí čas svého krátkého života (žijí v průměru 14 dní) a všechny nám
své dny "zpříjemňují" bzukotem ve střední oktávě, konkrétně v tónu F.
Pštros: Umí běžet rychleji než ti nejrychlejší koně a samci pštrosa, navíc umí ze svých krků
vyloudit zvuk velice podobný řevu lva! A pozor, jedna poměrně známá věc: pštrosí oko je
větší, než jeho mozek!
Netopýr: Netopýři jsou jediní savci, kteří umí létat. Nebylo by to úžasné, kdyby to samé
dokázal i člověk? Jen si to představte!
Žirafy: Mají modrý jazyk.
Klokan: Klokani používají svůj ocas pro vyrovnávání
rovnováhy. Pokud zvednete ocas klokana lehce nad
zem, nebude schopen skákat.
Pavouk: V průměru prý vychází 50 000 pavoučích
obyvatel na 4 000 m čtverečních trávy! Pokud máte
arachnofobii, moc na to raději nemyslete, až si zase vyrazíte zaplavat k rybníku.
Tygr: Tygři nemají své krásné pruhy jen na srsti, ale i přímo na své kůži! Žádní dva tygři navíc
nemají tyto pruhy identické.
Krokodýl: Malý tip, pokud se chcete stát příštím Stevem Irwinem: K tomu, aby krokodýl
povolil své sevřené čelisti, musíte strčit svůj palec přímo na jeho oční bulvu. Ano, je to
nechutné, ale zaručeně pak díky tomu budete mít šanci utéct a zachránit si tak život.
Blecha: Dokáže z místa vyskočit do dvěstěnásobné výšky své velikosti. Pro představu to je
jako by člověk dokázal z místa vyskočit nad 102patrovou Empire State Building v New Yorku.
Kočka: Kočky mají 32 svalů v každém uchu.
Šváb: Může žít i několik týdnů poté, co mu uříznou hlavu!
Vážka: Život vážky trvá jen 24 hodin.
Zlatá rybka: Vše si pamatuje pouze 3 vteřiny. Nejstarší zlatá rybka se dožila 41 let a
jmenovala se Fred.
Hroch: V jeho široce otevřené čelisti se dokáže postavit dítě o výšce 120 cm!
Krtek: Dokáže vykopat tunel o délce asi 100 metrů jen za jedinou noc.
Žralok: Ve vodě cítí rozpuštěnou krev i při ředění 1 : 1 000 000.
Pásovci: Rodí vždy čtyři mláďátka, která jsou navíc vždy stejného pohlaví.
Velbloudi: Mají tři oční víčka jako ochranu proti písku v pouštích.
Kočky: Kočičí moč svítí v ultrafialovém světle a kočky mohou vydávat kolem stovky různých
zvuků. Psi pouze devět.
Delfíni: Spí s jedním okem otevřeným.
Sovy: Jsou jedinými ptáky, kteří jsou schopni rozlišit modrou barvu.
Sloni: Jsou jedinými savci, kteří neumí skákat! Sloni dokážou ucítit člověka na 5 kilometrů
daleko.
Motýli: Rozeznávají jen červenou, žlutou a zelenou barvu.
Psi: Otisk každého psího čumáku je stejně jedinečný jako lidské otisky prstů.
Vybrala: Andrea Jirovcová

Hurvínek
Hurvínek přijde domů celý promáčený. Spejbl se vyděsí: „Co jste to proboha prováděli?!“
„Hráli jsme s kamarády na psa, já byl strom.“

Zvířata
Co to znamená, když v řadě třiceti netopýrů, visících hlavami dolů, sedí jeden s hlavou
vzhůru??? Omdlel!!!!

Blondýny
Víte, proč blondýna neumí napsat číslo 77?
Nevíte? Ona totiž neví, kterou sedmičkou má začít

Rodiče
„Maminko, co to nosíš v bříšku?“
„Miminko.“
„A máš ho ráda?“
„To víš, že jo.“
„Tak proč jsi ho snědla?“

U lékaře
Baví se dva kamarádi:
,,Ahoj, včera mě bolel zub a musel jsem jít na pohotovost.“
,,A bolí tě ještě?“
,,Já nevím, oni si ho tam nechali.“

Pepíček
Malý Pepíček, který ještě neumí ani pořádně říct R, už jede sám tramvají a co víc, má v
tašce vydru! Přistoupí dva policajti, chvíli čichají, ale pach rybiny je příliš silný, než aby se
mýlili, a tak se zeptají přímo Pepíčka: „Co to tady smrdí?“ „Vydva“
Vybrala: Emma Stejskalová

KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!!

