Školáci se v červnu zúčastnili prvního ročníku atletické olympiády, která se letos
konala v Borkovanech. Všichni malí sportovci velmi čestně a důstojně reprezentovali
žatčanskou školu. Společně pro naši školu získali třetí místo Přeborníka škol. V jednotlivcích
jsme získali spoustu medailí:
- Bohumil Kalvoda
1. místo v hodu kriketovým míčkem
2. místo v běhu na 300m
- Bohumil Kalvoda
2. místo v hodu kriketovým míčkem
- Aneta Báderová
2. místo v běhu na 300m
- Marie Kalvodová
2. místo ve skoku dalekém
- Marie Kalvodová
- Marie Kalvodová
3. místo v běhu na 50m
Marie a Bohumil Kalvodovi se celkově umístili v jednotlivcích na druhých místech.
Gratulujeme.
Na závěr si můžete přečíst, jak naše žákyně Martina Konečná zpracovala slohovou
práci na téma „Co v tobě vyvolává tento obrázek?“ Jedná se o běžnou školní (nikoli domácí)
práci.
29. května
Léto
Tenhle obraz ve mně působí velmi oslnivou krásou. Protože vím, že už skončila ta
hrozná zima, která způsobila plno škod. Ale teď se už zase vrátíme k létu. K té přírodě, kde je
tolik vůně. Těch květin. Kde žijí živočichové a kde se po hladině vody vozí lekníny. Je to tak
nádherné, že si to nedovedete představit. Vzadu les, ve kterém je tolik zvířat, která potřebují
péči, aby přežila. Ale kdo se o ně postará? Nikdo. Všichni si totiž myslí, že zvířata péči
nepotřebují, ale to není pravda. Co třeba ty rostliny, postará se někdo o ně? Zalije je někdo?
Jedině tak déšť, ale ten na to sám nestačí. Jediné, o co se lidi starají, tak je vypadat hezky, mít
krásný dům a hlavně hodně peněz. Co si potom řeknou naši potomci, když příroda bude tak
zničená, ale proč bude zničená? Já vám to řeknu, protože se o ni nikdo nestará. Mladí si
z přírody dělají leda tak odpadkový koš. Z čeho se potom máme těšit? Z toho zničeného
světa? Ne, musíme s tím něco dělat!!!!
Potom se budeme mít z čeho těšit.
Mgr. Monika Opavská,
ředitelka školy

Modelářský klub ALKA
Přestože dost často, hlavně o víkendech, bývá z biocentra
za hřištěm slyšet vrčení modelářských motorů, činnost našeho
klubu se v poslední době soustředila hlavně na plánovanou účast
na 6. mistrovství Evropy historických modelů letadel, které se
letos konalo 12.-15. června na východním pobřeží Itálie, 70 km
jižně do Benátek, na letišti Valle Gaffaro. Pro letošní reprezentaci
se nám podařilo připravit 7 modelů historických větroňů
(podmínkou je stavba podle plánů vzniklých před rokem 1951), se
kterými jsme se umístili většinou ve střední části výsledkové
listiny. Nejlépe zalétat z našeho klubu se podařilo Michalovi
Cupákovi (z Újezda u Brna), který obsadil 12. místo z celkového
počtu 38 soutěžících v naší kategorii a stal se i nejlépe umístěným
reprezentantem z České republiky v kategorii větroňů (Otvr). Hlavním cílem těchto soutěží
však není honba za hodnotnými cenami, nebo získávání pohárů. Jde hlavně o setkávání se
s pohodovými lidmi, které v dnešní, přetechnizované době spojuje snaha připomenout si
a zachovat krásu klasické modelařiny. To, že k tomuto náš klub jistě nemalou měrou přispěl

svou účastí na této akci, bylo často slyšet z úst ostatních účastníků, kteří obzvláště vyjadřovali
obdiv a pochvalu tomu, že se
těmto modelům věnuje tak
mladý klub (tato modelářská
odbornost je totiž většinou
doménou pánů v často již
důchodovém věku). Již se
těšíme a jistě máme co
vylepšovat na příští rok
do Německa.
Výsledková listina je
k nahlédnutí na internetových
stránkách: www.samitalia62.it,
další informace o činnosti
klubu, reportáže nejen z této
akce jsou na internetových
stránkách: www.mkalka.cz.
Zdeněk Sýkora

Kulturní a společenské akce
Loutkové divadlo v orlovně
Ve dnech 20. a 27. dubna 2008 se uskutečnila v orlovně loutková představení klasické
pohádky pro děti „Jak se čerti ženili.“
Od roku 2000, kdy parta nadšenců oprášila historické loutky, které odpočívaly na dně
starých skříní v orlovně, je to již sedmá premiéra. Odměnou za hodiny zkoušek a příprav jsou
rozzářené dětské tváře a pobavené publikum.
Vladimíra Sedláčková

Den matek
Besídka k oslavě Dne
matek, kterou pořádala TJ Orel,
měla jako každý rok pestrý
program.
Své
vystoupení
předvedly děti z mateřské školy,
kroužky angličtiny, žáci 1., 2.
a 3. ročníku
základní
školy
přednesli a zazpívali pásmo veršů
a písniček, žáci 4. a 5. ročníku
sehrály veršovanou scénku Dívčí
válka. Diváci
mohli
také
shlédnout vystoupení aerobiku,
a to různých věkových kategorií. Závěr již tradičně patřil tatínkům, kteří si připravili vtipné zpracování pohádky
O kůzlátkách. Besídka jistě přispěla ke strávení příjemného nedělního odpoledne.
Marie Jurečková

