Slavnostní předání ceny Vendulce Domasové
V pondělí 8. 4. 2013 během dopoledne proběhlo v mateřské školce slavnostní předání ceny Vendulce
Domasové za krásný obrázek skřítka Medovníčka a Barvínka, který namalovala ještě v době, kdy navštěvovala
mateřskou školu. Vítězný obrázek v loňském roce vyhodnotila porota v nakladatelství Brána a jako hlavní cena
v této soutěži byla kniha od pana spisovatele Jana Lebedy, autora několika dílů o skřítkovi Medovníčkovi. A tak
se jen čekalo, až vyjde další nový díl s názvem „ S Medovníkem do pohádky “ a poputuje k vítězce. Sám pan
spisovatel Vendulce knihu věnoval a popřál, aby ji nadále kreslení a čtení bavilo.
(I. Fialová - MŠ, B. Lohrová, 8. třída, M. Hubková, 8. třída)
Úryvek básničky: Pro Vendulku
„Naše milá Vendulka,
Ta je prostě šikulka.
Ve škole vždy hodná byla,
malovala, nelenila.
Jednou takhle náhodou,
seznámili jsme se s panem Lebedou.
Pan Lebeda píše knížky,
pro kluky i pro holčičky.“
(I. Fialová – MŠ)

Vysoká škola chemicko-technologická v Čechticích
V úterý dne 12. 3. 2013 navštívili 8. a 9. třídu dva zástupci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Základní školu v Čechticích – Jitka Škodová a Martin Strejc. První hodinu jsme se zabývali prakticky pachem a
vůní, poté světlem a tmou. Nejzajímavějším bodem byla umělá zmrzlina. A výroba? Do nádoby jsme si nalili
půlku půllitrové smetany. Chvíli pomíchali a přidali moučkový cukr podle chuti. Dále jsme přilévali tekutý dusík.
Stále jsme museli míchat. Po ztuhnutí zmrzliny jsme si všichni vzali kornout a ochutnávali. Druhou hodinu jsme
se seznámili s technickými přístroji. Úplně tím posledním pokusem byla střelba. Sami jsme na vlastní uši slyšeli,
jak se střílí z historické zbraně. Všichni jsme zjistili, že chemie může být zábavná.

(Adam Borek, 9. třída)

Srovnávací testování 2012/2013
V letošním školním roce jsme psali testy, které porovnávají úroveň základních škol a gymnázií v České
republice. Jejich cílem je zjistit, jak si školy a jejich žáci vedou. Testují se český a cizí jazyk, matematika a OSP
(obecné studijní předpoklady). Na každou část jsme měli časový limit 45 nebo 60 minut. Na konci ledna 2013
po vyhodnocení výsledků jsem se dozvěděl, že jsem patřil mezi nejlepší řešitele z matematiky ve Středočeském
kraji. Popravdě vím, že matematika se mi povedla, protože jsem si byl jistý ve všech otázkách kromě dvou,
které jsem alespoň tipnul. Nakonec to byla špatná volba, ale vůbec mi to nevadí. Takhle dobrý výsledek jsem
nečekal. Doufám, že se mi bude dařit i v závěrečných národních testech, které jsou plánovány na konec května
2013.
Lukáš Vesecký, 9. třída
Poznámka ředitelství: Lukáš Vesecký se umístil na prvním místě v matematice ve Středočeském kraji společně
se svým spolužákem Vojtěchem Paťhou. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen jim, ale i celé
třídě.

Projektový den 4. B
Na dvoře Rudolfa II.
Do projektového dne (7. – 8. března 2013) se zapojili s nadšením všichni žáci naší třídy. Paní učitelka nás
rozdělila do tří skupin – na kuchaře, hvězdáře a alchymisty a ty plnily různé úkoly. Měly například vymyslet
báseň o Rudolfu II., vyhledat co nejvíc informací o době Rudolfa II.; kuchaři měli rozpoznat suroviny na vaření,
hvězdáři poznávali planety a alchymisté pojmenovávali nerosty. Během projektu jsme se naučili spoustu věcí
nejen o době Rudolfa II., ale taky vzájemné spolupráci.
Kateřina Tulachová, 4. B

