19.2. Divadelní představení
Červená karkulka
Představení bylo v kolínském divadle, ale
pohádku zahrálo divadlo Drak z Hradce
Králové. Nebyla to vlastně obyčejná pohádka,
ale mohli jsme si
zkusit divadlo i
zahrát. Také jsme
zjistili, že hraní
divadla je docela
těžká práce.
– žáci 3. ročníku -

23.2. Karneval ve školní družině
Karneval byl moc pěkný a přišlo tam hodně
dětí. V tělocvičně byla spousta pěkných
masek, také jsme si zahráli hodně her. Měli
jsme sáčky, do kterých jsme si dávali bonbóny
ze soutěží. Také jsme si dobře zatancovali.
- Vojta Vodička -

Únor a březen - Bruslení
Když jsme přišli na zimní stadion, tak jsme si
obuli brusle. Pak paní učitelka Bašistová dojela
na bruslích pro hrazdy těm, kteří ještě neuměli
moc bruslit. Nejprve jsme se rozbruslili a
zahřáli a pak jsme měli rozcvičku na bruslích,
kterou vedla paní ředitelka. Po rozcvičce jsme
trénovali bruslení. Museli jezdit přes půlku
stadionu a plnit různé úkoly třeba sbírat z ledu
rukavice nebo podjíždět hrazdu. Nakonec jsme
hráli hokej. Stále jsme se nemohli rozhodnout,

kdo s kým bude
hrát, a kdo bude
mít jakou bránu,
ale nakonec jsme
to vyřešili a dobře
jsme si zahráli.
-Matěj Hladík –

Duben – Projekt Den Země
12.3. Recyklační hlídka v naší škole
Když jsme přišli do tělocvičny, tak už tam
čekala parta neznámých lidí a tělocvična byla
celá přestavěná. Byl jsem z toho překvapený.
Rozdělili nás do třech skupin: červené, modré
a žluté. Pak nás vyzkoušeli z toho, jestli něco
víme o recyklaci a třídění odpadu, ale také
něco z techniky. Poté jsme si vyslechli příběh o
panu Šetřílkovi a o jeho třech dětech, které už
nudilo, že jsou chudí a že nosí tak hrozné
oblečení, ale časem potkali Recyklační hlídku a
ta jim pomohla. A my jsme museli domyslet
konec příběhu. Porotci, paní ředitelka
Adamcová, paní učitelka Černá a paní
družinářka Klepalová, rozhodovali o tom, kdo
si zaslouží nejvíce bodů. Když jsme se vrátili po
svačině, byl z naší tělocvičny takový malý IQ
park. Chodili jsme po jednotlivých stanovištích
a řešili různé hlavolamy. Za úspěšné řešení
dostávaly týmy další body. Zábavné hry byly
z libereckého IQ parku a moc nás bavily. Na
konec vyhrál žlutý tým a mohl si vybrat dárek.
- Jan Víšek –

19.4. Výstava Životní prostředí
Odjeli jsme do Kolína. V kulturním domě
v Kolíně jsme mohli vidět spoustu zajímavých
věcí, ale také jsme si mohli zasoutěžit a
vyzkoušet něco nového. Viděli jsme živé dravé
ptáky, poznávali jsme různé rostliny a
materiály ze živé i neživé přírody. Také jsme si
připomněli, jak je důležité chránit přírodu, a
co pro to můžeme udělat. Moc se nám to líbilo
a radost nám udělaly i pěkné odměny.
- žáci ze 3. ročníku –

25.4. Prezentace o planetě Zemi
Každý žák od 3. od 5. si připravil prezentaci v
Power Pointu na téma „Život na planetě Zemi
a ochrana planety Země“. Paní učitelka nám
pomohla vybrat hudbu a prezentace ozvučit.
Na předvádění jsme pozvali děti z 1. a 2.
ročníku. Každý si svoji prezentaci musel uvést,
mluvili jsme do mikrofonu, aby nás bylo lépe
slyšet. Také jsme si pro prvňáky a druháky
připravili nějaké otázky. Očividně se jim to
líbilo.
Na třídní schůzce jsme naše prezentace
předvedli rodičům. Dostali jsme pochvalu od
rodičů i od učitelů.
- Veronika Fejtová –

24.4. Soutěž: Co víš i planetě
Zemi?
22.4. se na celém světě slaví svátek Země. My
jsme tento den oslavili ve škole soutěží
barevných družstev o planetě Zemi. V testu
jsme si vyzkoušeli naše znalosti o Zemi, na
tabuli jsme třídili správné a nesprávné
odpovědi. Nakonec jsme si zasoutěžili v
několika sportovních disciplínách a ve třídění
odpadu. Zvítězilo družstvo zelených.
– Jan Víšek -

30.4. Exkurze do ZOO v
Jihlavě
Naše škola 30. dubna navštívila zoologickou
zahradu
Jihlava. Ze
začátku jsme
šli do zvláštní
budovy, kde
byla zajímavá
stanoviště. Zde
nás provázela
paní Radka. Prošli jsme si všechny místnosti
například pravěkou nebo pirátskou a také
jsme si zahráli zábavné hry. Na konci jsme se
bavili o domečkách pro zvířátka a také jsme si
na místě zkusili pelíšky pro zvířátka připravit.

Hladili jsme hada jménem Karel a ostatní
zvířátka jako osmáka, ještěrku a králíka. Bylo
to moc zajímavé, jak heboučké tělo má takový
had. Pak jsme se prošli krásnou zoologickou
zahradou a také nás překvapilo, že tam mají
doškové střechy. V této zoologické zahradě
mají hodně zvláštní druhy zvířat snad za všech
koutů světa. Také vydry měly udělaný krásný
bazén. Všem se tam moc líbilo a pro všechny
to byl moc velký zážitek.
- Hana Koucká -

zařazeno mezi trpasličí planetky. Když jsme
dostatečně prozkoumali oblohu, popojeli jsme
o kousek dále ke
Kunětické hoře. Užili
jsme si část
krásného
slunečného dne
v přírodě a pod
hradem jsme si prohlédli zvířata žijící v místní
oboře a navštívili místní jízdárnu.
- Lenka Černá -

10.5. Soutěž ve zpěvu

26.6. Školní atletická olympiáda

Ve čtvrtek 10.5. jsem jela s Albertem
Nekvapilema paní učitelkou na pěveckou
soutěž do Kolína na 4. ZŠ. Po
společném rozezpívání začala
soutěž. Byly zde 4 kategorie
zpěváků od 2. do 9. ročníku.
Já jsem soutěžila ve druhé kategorii a Albert v
první. Bertík se svými písničkami Kdyby byl
Bavorov a Šupy dupy dup obsadil 3. místo. Já
jsem zazpívala písničky Pásla ovečky a Červená
řeka a také jsem se umístila na 3. místě. Velice
se mi to líbilo a jsem s námi spokojená.
- Veronika Fejtová –

Školní olympiáda se už pro nás stala tradicí
konce školního roku. Letos jsme soutěžili ve
čtyřech disciplínách. Po slavnostním zahájení
jsme odešli na Horku a zabojovali jsme o
medaile ve skoku do dálky, hodu do dálky,
kriketovým míčkem, běhu na 500m a v běhu
na 6O metrů s překážkami. Každý ze sebe
vydal to nejlepší. Některé výkony byly výborné
a všichni napjatě čekali na výsledky. Slavnostní
vyhlášení proběhlo ve škole. Každý závodník
dostal diplom za snahu, ti nejlepší si odnesli
medaile. Někteří úspěšní závodníci si jich
vybojovali i několik. Blahopřejeme!
- Jana Bašistová –

15.6. Exkurze – Planetárium a

hvězdárna v Hradci Králové
Naše výprava měla dvě části. Nejdříve jsme
navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci
Králové. Poslechli jsme si přednášku o
pozorování vesmíru, mohli jsme se kouknout
na hvězdy velkým dalekohledem. Utvrdili jsme
se, že Pluto již nepatří mezi planety, ale je

28.6. Den talentů
Ten den soutěžila celá škola. Děti zpívaly, kouzlily, hrály na hudební nástroj, recitovali, viděli jsme i
bojové umění a tancování. Já jsem tančil breakdance, zpíval jsem s Kryštofem a Šimonem Eldorádo a
také jsem s nimi rapoval Milionáře. Na konci všichni hlasovali o vítěze. Dostali jsme sáček s bonbóny
a s těmi jsme odměňovali ty, kteří se nám líbili nejvíce. První byla Veronika Fejtová, já jsem získal 38
bonbónů a byl jsem druhý, na třetím místě se umístila Bára Masopustová.
- Matěj Hladík –

29.6. Konec školního roku
Další školní rok je za námi. Vysvědčení jsou rozdána. Přejeme krásné prázdniny a
našim čtyřem páťákům, kteří nás opouštějí, přejeme mnoho úspěchů při studiu na
kolínských školách.
Učitelé ZŠ a MŠ Ovčáry

Žáci pátého ročníku 2011/12

Karlovi Gottovi hudba učarovala, už když byl učeň,
kdy celý svůj plat věnoval na nákup drahých desek
s tehdy nedostupnými americkými aktuálními hity na černém trhu a k tomu navštěvoval hudební
kavárnu Vltava. První veřejné vystoupení se odehrálo na amatérské soutěži Volné tribuny (1957).
Tehdy se na pódiu nepředstavil jako Karel Gott, nýbrž jako Karel Matějíček, aby se o jeho vystoupení
dověděli rodiče. V soutěži se vůbec neumístil. Avšak po soutěžním zpěvu k němu přišel Karel
Krautgartner a pozval ho, aby si zazpíval ve Vltavě (hudební kavárna). Karel vystupoval pravidelně ve
Vltavě s orchestrem Krautgartnera až do roku 1959. Tak se stal slavným u nás i ve světě. Od té doby
nazpíval mnoho hitů a dodnes je slavný.

rok 1945
rok 1959
80. léta
rok 2012
Vojta Jansta: zaujal mě tím, že vydržel být slavný více než 50 let a ještě stále lidé chodí na jeho
koncerty.

Co mají žáci ze školy nejraději?
Poslední den v týdnu
Část obličeje
Nenasytná pohádková postava
Míchaná zelenina
Anglicky sůl
Druh sýra
Míčová hra
Směs na přípravu buchet
Část příboru

Vytvořila: Anežka Blechová

Anketa: Máš raději knihy nebo filmy?
Jméno

Odpověď

Jméno

Odpověď

Šimon.Š

Filmy

Nela

Filmy

Vojta

Filmy

Lucka

Oboje

Matěj

Oboje

Kryštof

Oboje

Lada

Filmy

Pája

Filmy

Luboš

Filmy

Hana

Knihy

Bára.Š

Oboje

Anežka

Oboje

Verča

Filmy

Jan

Filmy

Nikola

Knihy

Marek

Filmy

Vanda

Knihy

Lenka Černá

Filmy

Anketa: Jakou knihu máš nejraději? A jakou knihu čteš právě teď?
JMÉNO

Jakou knihu máš nejraději?

Jakou knihu čteš právě teď?

Nela

Povídání o pejskovi a kočičce

Jak pomohlo kotě v Papírové Lhotě

Vanda

Koníček

Koníček

Nikola

Ezopovy bajky

Krakonoš

Šimon

Šmoulové ve filmu

Ferda cvičí mraveniště

Luboš

Příběhy moře

Auta 2

Vojta. V

Pohádkový dědeček

Pohádkový dědeček

Bára

Čtyřlístek

Čtyřlístek

Verča

Ezopovy bajky

Ronja dcera loupežníka

Láďa

Divoká tlupa

Scooby Doo

Matěj

Tajná sedma - lesní hnízdo

Nevím!!!

Anežka

Dívky v sedlech

Dívky v sedlech

Hana

Příběhy copaté Tilly

Admirál kůň snů - Příběhy copaté Tilly
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