2.9. Jízda historickou mašinkou
Děkujeme panu starostovi za jízdu historickým autobusem a mašinkou k zahájení školního
roku. Bylo to příjemné dopoledne.

17.10. Podzimní dýňování
Dýňování je zábavná soutěž.
Děti si samy nebo za pomoci rodičů vyrobily
dýni a přinesly ji do školy. Porota s panem
starostou vybrala ty nejlepší a vítězové byli
vyhlášeni na konci Dne strašidel. První místo
obsadila Vanda a Dita Ozierancovi.
Dýně nám na týden krásně ozdobily zahradu.
- Marek Nesládek –

25.10. Den se strašidly a duchy
Den se strašidly a duchy byl nejzábavnější den.
Do školy jsme přišli v maskách. Každý měl
nějaký zajímavý kostým.
Dokonce se tam objevily princezny a víly.
Také nás ve škole navštívila kosmetička paní
Duksová, která nám namalovala strašidelné
obličeje.

Moc se jí to povedlo a všem se jejich obličeje
líbily. Diskotéka, kterou vedl pan Duksa, byla
zábavná. Hráli jsme také hry jako Křeček,
nošení kaštanů na lžíci nebo Sliz.
Mezitím jsme měli diskotéku a potom všem
bylo vyhlášení nejlepších dýní.
Děkujeme Duksovým za zábavný a povedený
den.
- Hana Koucká -

19.10. Není zvíře jako zvíře
Dne 19.10. proběhla na 2. ZŠ v Kolíně přírodovědná
soutěž pro 4. a 5. ročník. Dva týmy tvořili Marek
Nesládek, Hana Koucká, Jan Víšek, Veronika Fejtová,
Vojtěch Jansta a Anežka Blechová. Odpoledne jsme
vyjeli autobusem do Kolína až ke 2. základní škole.
Tam jsme dostali barevné soutěžní kartičky. Byly tři
soutěžní oblasti: poznávací, laboratorní úkol a test.
Při poznávací části jsme poznávali živočichy a rostliny.
Laboratorní úkol měl téma „O rybách“.
Dva členové týmu dostali
pracovní papír a jeden
pracoval s mikroskopem.
Při testu jsme běhali po
škole a plnili úkoly.
Potom byla přestávka
a my jsme se mohli
zabavit výrobou barevných tašek nebo sádrových zvířátek. Potom přišlo
vyhlášení výsledků. Všichni čekali, začalo se od konce.
Bylo tam asi 18 týmů. Jedno z našich družstev skončilo
na 10. místě. A co my? Nezapomněli na nás? Přišlo 3.
místo – NE, 2. místo - zase NE. To snad není pravda!
A první místo? To bylo naše. Vyhráli jsme!
- Veronika Fejtová –

16.11. Dřevíčková dílna
Vešli jsme do tělocvičny a tam byly připravené
stoly. Vyráběli jsme vánoční stromeček ze
dřeva. Dostali jsme nářadí a potom jsme
pracovali na stromečku. Použili jsme ruční
vrtačku, brusný papír, kladívko, hřebíky a
svěrák. Na konec jsme ho obarvili a ozdobili
a měli jsme vánoční dárek pro rodiče. Moc mě
to bavilo. - Matěj Hladík –

23.11.
Koncert Jaroslava
Uhlíře
23. listopadu jsme jeli na
koncert Jaroslava Uhlíře.
Bylo to v kulturním domě. Autobusem jsme
dojeli na autobusovou zastávku Na Louži. Od
této zastávky jsme šli pěšky přes starý most a
přes Karlovo náměstí. Když jsme vešli dovnitř,
bylo tam hodně dětí z jiných škol. Pan Jaroslav
Uhlíř hrál na klavír a společně jsme zpívali.
Zpívali jsme třeba: Když se zamiluje kůň,
Zvířátka jakou máte řeč, Skálo, skálo, skálo,
Máme rádi zvířata atd. Všem se to moc líbilo.
- Hana Koucká -

26.11. Rozsvěcení stromečku
Než začalo naše vystoupení, měl pan starosta
krátký proslov. Pak jsme začali zpívat písničky
a koledy, první byla Štědrej večer nastal.
Několik dětí si zazpívalo sólo např. Hana
Koucká, Jan Víšek a Lucie
Blechová. Stáli tam dva
andělé, Marie, Josef a Ježíšek
v jesličkách. Když jsme
dozpívali, tak nás dav odměnil
potleskem a pak jsme volali
na stromeček: Stromečku
rozsviť se!!! Nechtěl se
rozsvítit, tak jsme se chystali
volat znova, ale on se nakonec rozsvítil, ještě
než jsme to dořekli. Pak jsme šli za rodinou.
V pondělí nás navštívil pan starosta a dal nám
za odměnu čokoládu.
– Jan Víšek -

7.12. Čertoviny s Klemprdou
7. prosince přišel do naší školy čert jménem
Klemprda. Byla s ním veliká sranda.
Společně jsme spolu tancovali a zpívali. Potom
jsme si povídali o Mikulášovi a Klemprda nám
namluvil, že Mikuláš nepřijde, ale najednou se
objevil ve dveřích.

Abychom dostali dobroty, museli jsme mu
zazpívat písničky. Přece jenom každý to
slovíčko ze sebe vydal i ty malé děti zpívaly ze
všech sil. Dobroty jsme dostali a Mikuláš po
chvilce zmizel.
- Hana Koucká -

13.12. Zpívánky v kostele
V úterý 13.12. jsme zpívali v kostele.
Šli jsme v tomto pořadí: nejprve 1. a 2. třída.
Polovina z dětí zarecitovala své básničky, které
se učily na dramatickém
kroužku.
Potom šla mateřská škola a
nakonec my, děti ze třetí,
čtvrté a páté třídy. Též
jsme odzpívaly své
písničky. Ještě jsme
zarecitovaly básničky, které
jsme se učily na
dramatickém kroužku.
Mezitím se mateřská škola šla převléknout za
malé andílky. Každý v kostele měl oči jen pro
ně. Byli moc roztomilí. Pak jsme zazpívali
a druhý den nás pan starosta odměnil
čokoládami. Také jsme dostali pochvalu do
žákovské knížky.
- Anežka Blechová -

Září až listopad – Plavání
Plavání začalo 7.9. a potom každé pondělí v
plaveckém bazénu v Kolíně.
Byly tam tři bazény a paní trenérky, které nás
učily plavat. Učili jsme se kraula, prsa, znak a
potápění.
Když jsme byli hodní, tak jsme šli do bublin. Po
ukončení celého kurzu jsme obdrželi diplom,
kde bylo napsáno, kolik metrů umíme uplavat.
- Lucka Blechová, Páris Papadopoulos -

5.1. Malinkaté království
Hned po vánocích k nám zavítalo Klemprdovo
divadlo s panem Slavíkem v hlavní roli
pohádky Malinkaté království a zpříjemnil nám
začátek nového roku 2012.

Jméno a příjmení: Petra Kvitová
Datum a místo narození: 8. 3. 1990, Bílovec
Mateřský klub: TK AGROFERT Prostějov
Bydliště: Fulnek
Výška, váha: 183 cm, 70 kg
Zajímavost: hraje levou rukou
Profesionálka od roku: 2006
Rodiče ji nevychovávali jako profesionální tenistku.
S
tátou si vždycky po škole hodinu pinkali a soustředili se na
techniku, ale až do 16 nebo 17 let s nikým jiným nehrála. Začala hrát ve Fulneku na kurtu číslo
jedna. Teprve před pěti lety vstoupila do profesionálního klubu. Bála se, nevěděla co dělat, ale
nakonec našla vrstevnice, s nimiž mohla hrát. Neúspěchy si prošla, ale tu sedí a povídá si vítězství ve
Wimbledonu. Před dvěma lety byla ve Spojených státech a při tréninku nemohla dýchat. Až později
přišla na to, že trpí astmatem, ale ve sportu ji to vůbec neomezuje. Tenistka Petra Kvitová má za
sebou rok jako z říše snů. Po vítězství na Wimbledonu, Turnaji mistryň a Fed Cupu přidala česká
tenisová královna do sbírky také triumf v anketě Sportovec roku. Petra anketu ovládla s rekordním
náskokem 736 bodů, většina hlasujících zařadila fulneckou rodačku na první místo. Je ráda, že v
takové konkurenci českých sportovců to můžu být zrovna ona, kdo drží korunu pro Sportovce roku.
Veronika: Petra Kvitová je úžasná tenistka a je skromná, šikovná snaživá a proto to je super žena.
- Informace vyhledala a upravila Veronika Fejtová -

Narodil se 24. října 1985 v Liverpoolu, Velká Británie. Je
profesionální fotbalista, který nyní hraje za Manchester United
a anglickou fotbalovou reprezentaci jako útočník. V klubu
obléká dres s číslem 10 a v reprezentaci dres s číslem 9. Bylo mu 16 let a 360 dní, když hrál za
Everton. Jeho senzační gól byl vítězný. V únoru 2003 se stal nejmladším hráčem v historii Anglické
reprezentace a na Evropském fotbalovém mistrovství v roce 2004 se stal nejmladším střelcem v
historii Anglie i evropských mistrovství. Tento rekord byl ale překonán o 4 dny později. Během
evropského šampionátu se stal doslova senzací a nebylo
překvapením, že se ho mnoho klubů snažilo dostat do svého
kádru.
Rooney nakonec přestoupil 31. srpna 2004 do Manchesteru
United za zhruba 25 milionů liber. Za svůj nový klub poprvé
nastoupil po vyléčení zlomeného malíčku na noze 28. září 2004 v
Lize mistrů proti tureckému Fenerbahçe. Nástup to byl
ohromující – Manchester vyhrál 6:2 a Rooney dal 3 góly a na
jeden přihrál. Dodnes za tento klub hraje a je hlavní hvězdou
klubu.
Vojta: Je to můj nejoblíbenější hráč na světě a mám ho rád proto, že je nejlepším střelcem
Manchestru United a zaslouží si být v našem časopise.
- informace vyhledal a upravil Vojtěch Jansta –

Skupina Kabát byla založena roku 1983 v Teplicích a založil ji Milan Špalek. Zpěvák skupiny Kabát se
jmenuje Josef Vojtek, ale hovorově se mu říká Pepa. Milan Špalek je baskytarista skupiny. Kytarista se
jmenuje Tomáš Krulich. Druhý kytarista skupiny je Ota Váňa a bubeník Radek Hurčík alias “Hurvajs“.
Skupina získala už sedm zlatých slavíků, vydali 15 alb, poslední se jmenuje Banditi di Praga.
Honza: Mě osobně se skupina líbí a fandím jim už od roku 2005, protože se mi líbí tvrdší hudba jako
metal a rock, kterou Kabát hraje.
– informace vyhledal a upravil Jan Víšek -

Tajenky - zířata
nejrychlejší pták
pták, který nosí děti
největší ryba v Česku
nejpomalejší zvíře
zvíře, které má masku
zvíře, které nosí pyžamo
zvíře, které létá nad vodou

zvíře, které vydává zápach
dravý pták
pruhované zvíře
zvíře, které mění barvu
největší ryba v moři
zvíře, které se často myje
vánoční ryba

Vytvořili: Páris Papadopoulos, Lucie Blechová a Kryštof Podhora

Vybrala: Anežka Blechová

Naši mladí reportéři se zeptali 18 spolužáků, jak tráví volný čas a tady jsou
výsledky (někdy měly děti více odpovědí).
Co děláš, když přijdeš ze školy?
Dělám domácí úkoly
Dívám se na televizi
Zalévám květiny
Hraju si s hračkami
Jdu za kamarádem
Hraju na počítači
Sportuji

8
2
2
2
1
1
2

Děláš ve volném čase nějaký sport? Jaký?
Fotbal
Atletika
Jízda na kole
Jízda na koni
Breakdance
Taekwondo
Mažoretky

5
2
2
1
1
1
1

Běh přes překážky
Basketbal
Tenis
Rybaření
Snowboard
Hasiči

1
1
1
1
1
2

Máš doma nějaké povinnosti? Jaké?
Domácí úkoly a učení
Skládání ponožek nebo prádla
Složení oblečení
Mytí nádobí nebo utírání nádobí
Úklid v pokoji, hraček
Úklid nádobí z myčky
Vynášení odpadků

2
2
1
4
5
2
2

Úklid akvária
Čištění zubů
Krmení pejska
Zalévání květin

1
1
1
1

 Kolik vážíte? Ptá se doktor pacienta. 60 kg. A jakou jste měl nejvyšší a nejnižší
váhu? Nejvíce 72kg a nejméně 3,8 kg.
 Víte, jak zaměstnáte blondýnku na celý den???? Vezmete jí do kulaté místnosti a
řeknete jí, ať si najde místo v rohu a sedne si.
 Maminka: Pepíku, proč nekreslíš tatínka?
Pepík: Protože nemám plešatou pastelku!!
 Pepíku, kdy se píše čárka? Pepík: Když hostinský nese druhé pivo!!
Vybrali: Marek Nesládek a Hana Koucká

