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 Zprávičky ze sportu 
 

Na letošním ročníku turnaje Mc Donald´s Cup v kopané 

naši školu reprezentovala 2 druţstva. Ţáci 2. a 3.ročníku, 

kteří se přes okrskové a okresní kolo probojovali do 

krajské soutěţe  tady skončili na pěkném 5.místě. Starším 

chlapcům ze 4. a 5.ročníku se tolik nedařilo. Skončili v okresním kole na ..místě. Tento 

nezdar si ale vynahradili na 3.Kolínských sportovních dnech ZŠ, kde ve své kategorii obsadili 

2.místo. 

 

3.Kolínské sportovní dny ZŠ byly pro naši školu úspěšné. Zatím neznají jiného vítěze, neţ 

„Sedmičku“. Děkujeme všem našim ţákům - sportovcům, kteří nás reprezentovali. Zvítězili 

jsme o 2,5 bodu před ZŠ Prokopa Velikého. Na 3.místě se ztrátou 5,5 bodu skončila ZŠ 

Kmochova. Naši sportovci získali 16 zlatých, 19 stříbrných a 16 bronzových medailí. 

1. místo jsme získali v lehké atletice, plavání a sportovní střelbě. 2.místa naši ţáci obsadili ve 

florbale a cyklistice, 3.místo v aerobiku. 

Dík patří i učitelům tělesné výchovy a všem, kteří ţáky na soutěţ připravili. 

 

Letos jsme jiţ po čtvrté plavali s EU. Plavecké štafety se zúčastnilo 2 x 50 dětí z 1. – 

5.ročníku. Rekord z roku 2007 se jim sice překonat nepodařilo, ale mnozí překonali sami 

sebe, kdyţ uplavali 25 metrů. Slíbili, ţe budou přes léto pilně trénovat, aby v příštím školním 

roce rekord překonali. 

 

3. ročník soutěže ve šplhu 

V dubnu proběhl jiţ 3. ročník soutěţe ve šplhu pro ţáky 1. stupně. Přihlásili se ţáci všech tříd, 

kromě třídy  5.B. Některé třídy sestavily i dvě druţstva. Všichni bojovali s velkým nasazením, 

ať uţ bojovali sami za sebe nebo za druţstvo. Kaţdý se snaţil o nejlepší výkon a to se jim 
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také povedlo. Soutěţilo se za bouřlivého povzbuzování ostatních spoluţáků. Nejlepší výkony 

v jednotlivých ročnících: 1.roč. – Slavík Martin  10,44s, 2.roč. – Kopáček Jakub 8,91s,  3.roč. 

– Nováková Veronika 6,19s, 4.roč. – Mertová Aneta 8,05s, 5.roč. – Kleiberová Natalie 5,62s.  

V soutěţi druţstev je toto umístění : 1.místo druţstvo 3.C/A/ -  46,51s , 2.místo druţstvo 5.A  

- 56,31s , 3.místo druţstvo 3.B/A/ - 59,01s . Absolutně nejrychlejší čas měla Kleiberová N.  

z 5.A– 5,62s, druhý nejrychlejší čas 6,19s patří Novákové Veronice ze 3.C a pro třetí místo  

časem 6,72s si došplhala Mocová Eliška ze 3.B. Všem se soutěţ líbila a budou se pilně 

připravovat na další ročník. 

 

Den pětek 
 

.5.2010 e Twinning slavil páté výročí. Po celé Evropě proběhly velké oslavy a v České 

republice byl vyhlášen Den pětek. I naše škola se zúčastnila. Naši soutěţ jsme nazvali 

„Správná pětka.“ Bojovalo o ni 5 tříd v 5-ti disciplínách, ve druţstvech po pěti. Také 

hodnocení bylo pěti body.  Celkem sportovalo 100 ţáků. Vybrali jsme netradiční soutěţe: Pět 

do pětky / házení ţlutomodrých koulí do pětky/,  Pětka v pytlích / pětice ţáků skákala po 

vymezené dráze na čas /, Pětka skáče / skok daleký se zátěţí  /, Pětkrát hoď / hod špalkem /, 

Rychlá pětka / štafetový běh na 50metrů /.  Na závěr bylo vyhlášeno 5 Správných pětek.  

Akce se dětem velmi líbila – posuďte sami. První ročník o tomto dni kreslil obrázky a třeťáci 

zapsali postřehy: 

- tenhle den se mi moc líbil a uţ se těším na další 

- 5.5. byl Den pětek, sportovalo 20 skupin a celkem tam bylo 100 dětí, 

byl to hezký den 

- den byl zábavný, úkoly byly zajímavé, moc se mi to líbilo. 

- nejvíce mě bavila běţecká štafeta, bylo to celé super 

- nakonec bylo vyhlášení výsledků, my jsme dostali balónek a 

samolepky 

- Rychlá pětka – to byla sranda, ale museli jsme někdy čekat na další 

disciplínu, ale přesto se mi to moc líbilo a těším se na další akci 

- nejlepší byl hod kládou, byla pěkně těţká, někdo ji sotva unesl 

- byla tam netradiční stanoviště, např. skákání v pytli, házení polenem,…moc nás to bavilo 

- nejvíce se mi líbilo skákání v pytli, moc mi nešlo házení kládou 

I děti ve 4.A se chtěly zapojit a přemýšlely, jak zapojit co nejvíce pětek do celého vyučování. 

 Strávili jsme celé dopoledne v pěti skupinách po pěti. 

 Vypracovávali jsme úkoly z pěti předmětů – češtiny, matematiky , angličtiny , 

vlastivědy a přírodovědy . 

 V kaţdém předmětu jsme měli za úkol vypracovat pět různých otázek, úkolů nebo 

příkladů.Vyrobili jsme si kaţdá skupina svou pětku 

 Na závěr jsme si zhodnotili svou práci 

Vidíte, zase pět bodů . Fakt jsme se moc pobavili. Práce se nám opravdu povedly, coţ 

můţete posoudit sami. Vystavili jsme je na školních nástěnkách. Doufám, ţe se zase budeme 

moci zapojit do podobného projektu 

 

Dopravní soutěţ 
 

I letos jsme se zúčastnili Dopravní soutěže. Přes velkou nepřízeň počasí naši ţáci předvedli 

velmi kvalitní výkony. A to nejen ve znalostech dopravních předpisů, jízdě v provozu (po 

dopravním hřišti), jízdě zručnosti, ale i jako mladí zdravotníci. V mladší kategorii nás 

reprezentovali: Anna Hanousková ( celkově obsadila 7.místo ), Eliška Dejmková, Daniel 
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Bartoš a Juraj Čikoš. V kategorii starších to byli: Pavlína Marková, Nikola Czakojová, 

Michael Křivka a Patrik Jambor. Bohuţel se nám nepodařilo obhájit loňské vítězství. Přesto je 

3.místo v mladší kategorii velmi uspokojivé a výzvou na příští ročník.Naděţda  Tomsová, uč. 

 

Exkurze v muzeu 
 

V pátek 30.4. naše třída 5.C navštívila Kolínské muzeum se speciální čarodějnickou 

výstavou. 

Jako první se naše třída rozdělila na půlku a šlo se. Naše půlka třídy šla nejdříve za katem. 

Kat na mě představoval, jak se sekaly hlavy mečem, ukázal nám výplaty Katu např. za čisté 

stětí hlavy nebo za upálení. Kat nám řekl, ţe se dříve zavraţdilo přes 50 000 čarodějnic za 500 

let. 

Poté jsme navštívili soudce, který soudil lidi. Ukazoval nám knihu zvanou Kladivo na 

čarodějnice, kterou napsali dva lidé ( jeden prý měl i něco společného s upálením Jana Husa). 

Tato  kniha odsuzovala čarodějnice k jisté smrti - např. čarodějnice podepsala Katovi, ţe kdyţ 

přeţije 1 měsíc mučení tak, ţe jí prý pustí na svobodu, ono se tak stalo, ale jelikoţ byla 

odsouzená, soudce zavolal jiného Kata, který ji nic nepodepsal a zabil ji. 

Potom jsme šli po schodech do dalšího patra a tam byl kněz, který nám vyprávěl o církvi. 

Ukázal nám tabulku se šesti zvířaty a poloţil nám otázku, jaká zvířata napomáhala 

čarodějnicím. Čarodějnicím pomáhaly kočky, netopýři, sovy, ale také kozlové, coţ mě 

překvapilo. 

Následoval Čaroděj, který nám vyprávěl o čarodějnicích a jejich černé a bíle magii. A 

nakonec jsme šli za mnichem, který nám vyprávěl o bozích a o šamanech. Dozvěděli  jsme se, 

ţe šamani ţili uţ v pravěku a byli jediní, kteří uměli psát a číst. 

Na konci prohlídky jsme na náš list dostali samolepku s čarodějnicí jako potvrzení, ţe jsme 

byli úspěšní. 

Naše dojmy: Výstava a vyprávění se mi moc líbilo. Myslím, ţe se to líbilo celé naší třídě. 

Nejvíce nás zaujal svým vyprávěním a ţivotem kat. Ţáci 5.C a Naděţda Tomsová 

 

Den dětí 

 
Dne 1. 6. jsme u nás ve škole připravili soutěţe pro mateřské školky. Rozdělili jsme se do 

dvojic a přivítali děti v různých kostýmech jako král, anděl, Sněhurka, pejsek a další. Všechny 

děti si postupně vyzkoušely naše disciplíny. Pokaţdé, kdyţ splnily úkol, dali jsme jim razítko 

nějakého zvířátka. Tiskali jsme je na kartičky, které jsme pro ně předem namalovali. U nás 

s Ondrou všichni chtěli opičku a nikdo chudáka kozičku . Dokonce jsme si skoro všichni 

vymysleli příběh u svého stanoviště. Nám i dětem ze školky se to moc líbilo a doufáme, ţe 

přijdou zase příští rok. Adam Růţička , 4.A 

U příleţitosti Dne dětí, který se konal v sobotu 5. 6. 2010 v areálu plaveckého stadiónu, 

vystoupil taneční krouţek naší školy pod vedením paní Dagmar Vobořilové.  Sluníčko tento 

den krásně svítilo a také taneční skupina oslnila všechny přihlíţející country tancem na 

skladbu Zuzana, kterou děti nacvičily ve školním klubu pod vedením paní vychovatelky Hany 

Růţičkové.  Odměnou za pěkné vystoupení byl velký potlesk. 

Bouřlivým potleskem byla odměněna i děvčata 2. a 3.ročníku za aerobní skladbu Berušky. 

Stejný úspěch měla děvčata s touto skladbou i 13.6. na nádvoří kolínského zámku při 

Kmochově Kolíně. Děkujeme děvčatům i paní učitelce Haně Pospíšilové za reprezentaci 

školy. 
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Besídka pro maminky 
 

V úterý 25. 5. se konečně uskutečnila u nás ve třídě besídka pro maminky. Odloţili jsme ji 

kvůli škole  v přírodě . Hlavním programem byla zase pohádka, tentokrát „O Popelce.“ 

Všichni si připravili i další vystoupení, třeba básničky, písničky, ale i pantomimu, tanec a 

cvičení. Byla to legrace. Hlavně to rychlé převlékání . Myslím, ţe jsem se nikdy 

nepřevlékala rychleji. Dokonce i na škole v přírodě při olympiádě mi to nešlo tak rychle, jako 

teď. Byl to super den . Terezka Zelenková , 4.A 

 

Den napříč školou s Ferdou Mravencem - Známe se navzájem? 

 
Spolupracovali  jsme na téma mravenci. Samozřejmě nejznámější pohádkový je Ferda 

Mravenec. S knihami Ondřeje Sekory jsme plnili  úkoly ve třídě i na zahradě,  na hřišti a v 

tělocvičně. Nejvíce se nám líbilo ve třídě: práce ve skupinkách, modelování vývoje mravence, 

výroba mravence z papíru,  prezentace kníţek. Venku se nám líbilo: překáţky, skládaní 

obrázků, hledání mravenců ve tmě, kuţelky. Co jsme se naučil: královna se doţívá aţ 20 let, 

umí si udrţet teplotu 25 °C. Líbilo se nám, ţe jsme se naučili všechno o mravencích hrou. 

Nelíbily se nám: dlouhé fronty a nebezpečnost ve tmě, i kdyţ jsme měli baterku. 

 

Nám se to líbilo. Dozvěděli jsme se hodně o mravencích a mraveništi. Skvělé bylo, ţe jsme 

chodili na soutěţe i ven. Seznámili jsme se s novými kamarády, coţ nás potěšilo. Ve skupině 

jsme se nehádali. (za skupinu Motýli - Horná L., Toman M., Barcal V., Pátková T.) 

Dozvěděli jsme se nové informace o mravencích: např. ţe královna se doţívá aţ 20 let. Líbili 

se nám všechny disciplíny, ale také úkoly ve třídě. Pracovalo se nám skvěle, všichni měli 

dobré nápady a zapojili se i prvňáčkové. (za skupinu Včely - Pokorná N., Rosický R., Mareš 

L., Neprášek J., Kopelentová L.) 

Dozvěděli jsme se, ţe mravenci chytají mšice. Líbilo se nám tvoření mravence a hry venku. 

Pracovalo se nám výborně. Ještě se nám líbilo plnit otázky ve třídě. Štěpán nám ale moc 

nepomáhal. :-( (za skupinu Kříţáci - Tittl O., Gamkrelidze A., Doudová K., Beneš A., Šimek 

Š.) 

Líbila se nám skupinová práce, protoţe jsme se seznámili s dalšími ţáky naší školy. Zaujali 

nás soutěţe a mnoho dalších věcí. Jmenovali jsme se Mravenci. Pracovalo se nám všem 

dobře. (za skupinu Mravenci - Kováč D., Gavorová M., Nykl L., Kuklíková E., Merta M.) 

Moc se mi to líbilo. Novák Pavel 1.A 

V mé skupině se mi pracovalo docela dobře. Aţ na několik opravdu miniaturních hádek. 

Nejvíce se mi na projektovém dni líbilo, jak jsme vyráběli mravence. Mertová Aneta 4.A 
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Mě se tato práce líbila, jmenovali jsme se Ovádi ( Hovada ) a všichni jsme se snaţili pracovat 

dobře. Pospíšilová Alena 5.A 

Projektový den se uskutečnil 24.6 2010 a jak uţ víme, téma bylo Ferda mravenec, který nás 

doprovázel všemi úkoly. Ţáci 1. – 5.tříd se rozdělili, aby v kaţdé skupině byl 1 prvnák, 1 

druhák, 1 třeták, 1 čtvrták a 1 páták. Nejdříve jsme  se poznali, nakreslili svůj erb, který měl 

téma Hmyz. 

Potom jsme bloudili všemi různými úkoly ze ţivota 

mravenců aţ k jejich mraveništím. Paní učitel(ky)  nás 

pouštěli v asi půl hodinovém intervalu ven na zahradu, 

kde jsme měli plno úkolů od skákání v pytli aţ ke 

skládání obrázků. Měli jsme papír, na kterém jsme 

měli svůj erb a zezadu toho papíru byli prázdné 

čtverečky, do kterých jsme dostávali počet bodů a 

razítko.  Já osobně jsem byl ve třídě 2.A, ve které učí 

paní učitelka Lenka Ryšánková na prvním paviloně. 

Byl jsem tam s Monikou Kličkovou 2.A, Eliškou 

Mocovou 3.B, Denisou Bejčkovou 4.C a na konec se 

mnou Danielem Szkanderou z 5.C Bohuţel Zdeněk 

Vítek z 1třídy nedorazil.Tento den se mi  líbil a myslím, ţe se líbil i ostatním dětem. Moc 

dobře se mi spolupracovalo a byla i sranda. Daniel Szkandera 5.C 

Dnešek se docela vyvedl. Jak s počasím, tak i s úkoly. Bylo veselo i v naší skupině. Ve 

skupině jsem byla s: Markem Tomsou, Sárou Blehovou a Adrianou Hrubou. Plnili jsme různé 

úkoly. Poznala jsem nové kamarádky z 1. pavilonu Sáru ze 3.B a Adrianu z 1.A. Venku se mi 

podařil zdolat přenos komínu, podlézání překáţek a skok v pytli. Byla jsem ve třídě s paní 

učitelkou Lenkou Ryšánkovou v 2.A. Moc se mi tu líbilo. Psací úkoly jsme dělali ve třídě. 

Příště bych dala více času na plnění úkolů venku, ale byl to super den D. Eliška Dejmková   

5.C 

Dneska jsme společně pracovali v pětičlenné skupině. Dozvěděl jsem se spoustu nových 

informací. Tak třeba, ţe se mravenčí královna doţívá 20 let. Také jsme kreslili mraveniště, 

nakreslili jsme ho, jak vypadá nad zemí i pod zemí. Moc mě bavilo vyrábění mravence. 

Poznal jsem nové kamarády, se kterými se mi dobře spolupracovalo. Nelíbilo se mi, ţe jsme 

měli málo času na úkoly. Filip Kotrč, 3.C 

Nejvíce se mi líbilo, jak jsme hledali mravence ve tmě. Povedlo se mi skákání v pytli. 

Nepovedlo se mi přelézání přes pavučinu. Líbilo se mi poznávání rostlin. Za 13 disciplín  

jsme dostali 41 bodů. Natálka Rejhonová, 2. B 

Nejvíce se mi líbilo hledání v mraveništi. Dařilo se mi prolézt pavučinou a zajímavé bylo 

poznávání rostlin a skákání. Poznala jsem Terezu, Natálku a Elišku. Ve třídě se mi líbilo, 

jak jsme modelovali stádia vývoje mravence a vyráběli 

z papíru a drátků mravence. Nelíbilo se mi, ţe Kamil 

nechtěl spolupracovat. Michaela Krsková, 4.C 

Myslíme, ţe jako skupinka jsme pracovali dobře. 

Dozvěděli jsme se nové informace, líbily se nám i 

soutěţe, nejtěţší bylo poznávání stromů. 

Celou skupinu nás bavilo plnit úkoly na zahradě, hlavně 

poznávání rostlin. Líbila se nám prezentace a povedla se 

nám spolupráce, byli jsme se sebou spokojeni. 

Ve třídě byl program nabitý, měli jsme co dělat, abychom 

všechno stihli, soutěţe byly také náročnější, ale přesto se 

nám vše moc líbilo a byli jsme nadšeni. 
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Bylo to super, líbila se nám naše spolupráce a vůbec celý den, byl to velmi dobrý záţitek a 

máme z tohoto dne radost. 

Líbilo se nám, ţe jsme si kaţdý vyrobil svého mravence, také pětilístek byl zajímavý. Ţáci 

z 1. skupiny 

Dnešní den přinesl i mě něco nového a zajímavého. Zjistila jsem spoustu informací jiţ při 

hledání materiálů. Například jsem netušila, co je na světě druhů mravenců (12 500!!!).Děti 

byly skvělé, téměř bez problémů, většinou spolupracovaly velmi pěkně, pomáhaly si a 

nabízely svůj donesený materiál. Vše proběhlo výborně a uţ teď se těším, jak si o prázdninách 

přečtu opět Ferdu Mravence. A co vy? Naděţda Tomsová, uč. 

Naše skupina se skládala z 5 členů. Všem se nám moc líbily úkoly venku, kterých bylo 

mnoho, ale úkoly vevnitř se nám také líbily. Protoţe úkolů bylo mnoho, tak jsme si práce 

rozdělili. Celý den se moc povedl a všem se určitě líbil, teda aspoň nám ano. Gábina 

Šrámková

 
Naše skupinka se také skládá z 5 členů a to z tří holek a dvou kluků.Nám se moc líbili úkoly  

venku a asi jsme si nejvíce uţili pavučinu a skákání v pytli. Bylo super, kdyţ jsme kaţdý ze 

skupinky dostali svůj úkol.Ve skupince byla moc velká legrace. Tereza Sýkorová 

My, tak jako všechny skupiny, jsme byli pětičlenní. Měli jsme Vikču,  Petru, Michala a 

Katku, zástupce 1., 2., 3., 4.a 5. třídy. Pracovalo se nám  dobře. Nejvíce mě bavili venkovní 

úkoly. Z úkolů ve třídě mě nejvíce bavilo vyrábění mravenců.  Daniel Bukač 

V naší skupině byli zástupci z 1.třídy Míša Exner,  ze 3.třídy Kristýna a Verča, ze 4.třídy 

Alţběta,  z 5. Martin. My jsme se nehádali a  spíš jsme se ve všem dohodli. Mě se nejvíce 

líbila práce venku.  Martin Johanides 

V naší skupině se nám pracovalo dobře, vůbec jsme se nehádali. Nejvíce se nám líbili 

venkovní úkoly, např.hod na plechovky. Tento den se nám velmi líbil. David Mareš 

Dnešní den se nám moc líbil.V naší skupince, která měla č.4 v učebně 8, byli: Tereza 

Zachová, Lukáš Píša, Patrik Slavíček, Karolína Tvrdá, Dominik Kopecký. Naše skupina se 

uměla dohodnout, i kdyţ kluci občas zlobili. Stihli jsme skoro všechny úkoly aţ na jeden, u 

kterého byla strašná fronta, ale tajenku jsme vyluštili. Rozhodně jsme si to uţili. Tereza 

Zachová,4.B 

Nám se den líbil. Nejvíce se nám líbilo plnění úkolů a výroba mravence. Katka Lupínková,5.C 

V naší skupině jsme byli já - Ondra, Kačka, David, Filip a Soňa, která byla na prvňačku dost 

šikovná.Všechny úkoly jsme zvládali dobře. Obratně jsme si poradili se všemi úlohami a 

pracovali jsme jako mravenci pilně a společně. Dnešní den se nám moc líbil a i přes nějaké 

neshody jsme to zvládli. Ondřej Liška,5.A 

 



 7 

A jak naše učení s Ferdou dopadlo? Tady je prvních 10 skupin, které za splněné úkoly 

získaly nejvíce bodů. Celá výsledková listina je ve všech třídách na nástěnce. Ale vítězi jsme 

všichni. Všech 250 dětí, které se projektu zúčastnily. Všichni jsme pracovali pilně jako 

mravenečkové a dověděli jsme se spoustu nových informací. 

1.místo – 32 hlavních 7 pomocných bodů 

Pavel Novák, Eliška Meissnerová, Nikola Suchá, Aneta Mertová, Alena Pospíšilová 

2.místo – 32 hlavních 6 pomocných bodů 

Adriana Hrubá, Sára Blehová, Marek Toms, Eliška Dejmková 

3.místo – 32 hlavních 5 pomocných bodů 

Monika Kličková, Eliška Mocová, Denisa Bejčková, Daniel Szkandera 

4.místo – 32 hlavních 4 pomocné body 

Denisa Myšková, Adéla Bukačová, Veronika Jírovská, Jan Mach 

5.místo – 32 hlavních bodů 

Viktorie Neradová, Kateřina Puczková, Michal Hovorka, Daniel Bukač, Petra Potměšilová 

Nikola Keltnerová, Lukáš Petrán, Aneţka Ledvinová, Lenka Čudová 

6.místo – 31 hlavních 9 pomocných bodů 

Matyáš Merta, Lukáš Nikl, Eliška Kuklíková, Michaela Gavorová, David Kováč 

7.místo – 31 hlavních 6 pomocných bodů 

Veronika Pokorná, Michaela Jelínková, Barbora Pecinová, David Cais, Tomáš Vladyka 

Ondřej Vorlíček, Tereza Hukalová, Denisa Chmelařová, Tomáš Musil 

8.místo – 31 hlavních 3 pomocné body 

Ondřej Šlechta, Gábina Šrámková, Tomáš Toth, Vanda Raková, Nikola Husáková 

9.místo – 31 hlavních 1 pomocný bod 

Vojtěch Barcal, Tereza Pátková, Michael Toman, Lucie Horná 

10.místo – 30 hlavních 4 pomocné body 

Kristýna Leitnerová, Lucie Novotná, Lenka Lísková, Ondřej Neustat, Zuzana Malinová 

 

Nejlepší nápady ze závěrečných „pětilístků“ 
 

MRAVENIŠTĚ 

 

teplé, hnědé, černé, velké, zajímavé, zvláštní, rychlé, šikovné 

 

ochraňuje, zahřívá, ubytovává, ukrývá, pracuje, roste, vyvíjí se, leze, pomáhá, pracuje, 

hýbe se, budují, spolupracují, bydlí 

 

Mraveniště je veliký domov. 

Mravenci jsou užitečný hmyz. 

Královny kladou malá vajíčka. 

Královny kladou mnoho vajíček. 

Je to velké bydliště. 

Mravenci pilně pracují v mraveništi. 

Mraveniště je plné vajíček. 

Mraveniště je velmi obydlené. 

 

domov mravenců      

kopeček 

kolonie 
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Naše veršování: 
 

V lese ţijí mravenci, Mravenci, mravenci,  

spí i v naší kredenci. jsou naši zachránci. 

Uţívají ţivota, Hubí zlo v lese, 

neţ je někdo zadupá. ale nás neunese. 

Shkoda, Sotonová, Vobořil, Bříza,  Čučka, Rothanzl, Koděrová, Jelínek, 

Brunclíková Doubravová 

 

To je věc, to je věc: 

Přišel k nám mravenec. 

Dvořáková, Slavíčková, Demeterová, Zajíčková, Kotrčová 

 

Mravenec, mravenec, to je prima chlapík, Malí lesní mravenci, 

nelení a nehudruje, zatluče i kolík. lezou u nás v kredenci. 

Aţ zatluče pátý hřebík, zakuklí se pod střechu, Ale ţe je středa, 

přitulí se k bratrům, sestrám, pod jehličí peřinu. nemáme uţ chleba 

Pracoval aţ v Přibyslavi, tam mu dali zmrzlinu. Chtěli od nás drobeček,  

A pak, sotva vzešel den, my jim dali vdoleček. 

poznal, ţe to byl jen sen. Monika Kadlecová 

Aneta Mertová 

 

Mravenec je celý černý. Mravenec,mravenec,mraveneček. 

Kdyţ je larva, tak je bílý. Sílu má jak mládeneček. 

Vylíhne se sice s křídly, Sílu má velkou velice, 

běhá potom s ostatními. unese i opice? 

 Opice jsou těţké moc a moc, 

Viděli jste někdy mravence? necháme to a dobrou noc. 

Jestli ne, zkuste, neţ půjdete do penze. Eliška Dvořáková, 5.A 

Určitě se vám to povede.  

 Mravenec je šikovný,  

Mravenec……  utáhne i cukroví. 

Má rád lívanec. Potřebuje trochu klidu, 

Lívance dejte do kredence aby mohl nabrat sílu. 

a nachytáte tam mravence. Eliška Dejmková 

Mravence dejte do skleničky   

A budete mít malé mravenečky. Mravenci jsou pracovití, 

Natálie Michlová,5.A nemaj rádi krupobití.    

 Rádi chodí na procházky, 

Mravenečku, mravenečku, kdyţ mají čas na vycházky. 

proč máš jídlo na stolečku? Nemaj rádi venku sníh,   

Červený šátek máš chodí ven jen v pantoflích. 

jako Ferda náš. Daniel Szkandera, Monika Kličková, 

Tereza Římalová, Krsková, Machurka,  Vítek, Mocová, Bejčková 

Rejhonová, Pavlíková Eliška  
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Exkurze do ZOO a Dinoparku  
 

V květnu jsme byli se školou na exkurzi v ZOO a Dinoparku v Plzni. Jela naše třída 5.A a 

s námi ještě 3.C a 4.B. S kaţdou třídou jela její paní učitelka. Cesta byla dlouhá, trvala skoro 

3 hodiny. Těšili jsme se, co všechno uvidíme. Paní učitelky koupily vstupenky a kaţdému 

jednu daly. To uţ bylo 10:30 hodin. Aţ do 13:00 jsme chodili po zoologické zahradě a 

pozorovali zvířata. Potom jsme šli do 3D kina, kde promítali příběh o vajíčku, z kterého se 

vylíhne malý dinosaurus a hledá svoji mámu. Film trval asi 10 minut. Prohlédli jsme si 

dinopark, všechny dinosaury, udělali si nějaké fotografie a šli znovu putovat po ZOO. Viděli 

jsme různé ptáky, plameňáky, netopýry, myši, lišky, opice, hady – prostě všechno moţné. A 

najednou bylo hodně hodin a museli jsme se vracet. Ještě byl čas dát si zmrzlinu a uţ honem 

k autobusu a jelo se domů. Cesta do Kolína byla veselá. Exkurze byla krásná. Určitě se tam 

někdy ještě pojedu podívat třeba s rodiči a sourozenci. Alena Pospíšilová, 5.A 

Cesta proběhla bez komplikací a skoro celou cestu jsme si s klukama četli časopis pro děti 

21.století JUNIOR. V ZOO jsme šli nejdříve do pavilónu s denními a nočními zvířaty, potom 

do voliéry s dravými ptáky a naproti byly zebry a antilopy. Stále rovně byly klece 

s kočkovitými šelmami a piţmoni. Při stoupání jsme zblízka viděli medvědy a starobylou 

chýši. Naproti byla klec, kterou obývali tygři a pak jsme seběhli ke koňům. Z dinoparku jsme 

potom šli okolo tučňáků aţ k suvenýrům u lemura. Daniel Bukač, 5.A 

Já jsem v Plzni byl o prázdninách s rodiči, tak jsem věděl, na co se mám těšit. Cesta byla 

dlouhá a abychom se nenudili, hráli jsme s kamarádem monopoly. Ostatní se taky nějak 

zabavili a cesta docela utekla. Jako první jsme se šli podívat na lvy, klokany a pštrosa Emu. 

Na mapce jsme našli trasu, která vede do dinoparku . Cestou jsme viděli obrovské papoušky, 

ţelvičky, různé plazy. Po chvíli jsme našli občerstvení. Tam jsme si snědli svačiny a koupili si 

nanuk. Vedle byla expozice nočních zvířat a byl tu největší hmyz na světě a netopýři. Potom 

jsme šli kolem sov a orlů ke vchodu do dinoparku. Tady byly umělé a robotické modely 

dinosaurů. Některé jsou jako ţivé. Hýbou se a vydávají zvuky. Cestou zpátky jsme minuli 

Australský svět a prohlédli tučňáky. Cesta zpátky se mi zdála rychlejší. Exkurze se mi moc 

líbila, počasí nám přálo. Nejlepší byli dinosauři, i kdyţ jich bylo méně, neţ kdyţ jsem tu byl 

minule. Rád bych se sem podíval ještě jednou. Tomáš Vladyka, 5.A 

 

I takhle se dají opakovat vyjmenovaná slova – ţáci 3.B 
 

Koňova rodina 

Kobyla bydlila v příbytku. Příbytek měla v Litomyšli. V příbytku také bydlel kůň.  Kůň a 

kobyla měli hříbátko. Kobyla, kůň i hříbátko měli kopyta. Na kopytech měli podkovy.   
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Farma 

Bytost nese pytel. V tom pytli byl syčící slepýš, který pojídal myš. Bytost nesla slepýše na 

farmu, kde byl čepýřící se kohout, kobyla, býk, sýkorka, sýček, sysel a mnoho dalších zvířat. 

K těm zvířatům  přibyl  i  tento slepýš. 

Slepýš 

Byl jednou jeden slepýš a ten bydlil v Litomyšli. Měl moc rád hmyz a navštěvoval mlynáře ve 

mlýně. Jednou přišli k slepýšovi na návštěvu kobyla Líza a býk Ferda z Bydţova. Byl to 

vydařený den. 

 

Prázdniny - Aneta Mertová, 4.A  

Prázdniny jsou prima, svěţí, 

vylezeme na sto věţí. 

Je to bomba velká, 

nechybí tam telka. 

Na telku se nedíváme, 

do oblak se zadíváme. 

Vykoupej se třeba, 

máš chuť na kus chleba ? 

Neměj strach a obavy, 

měj jen plno obuvi. 

Do bláta i do vody, 

ponořím se rád. 

Nechceš se jen přeci 

Se mnou vykoupat ? 
 

Prázdninové plány – 4.B 
 

Minulé prázdniny jsem trávil u babičky, na soustředění a na skautském táboře. A taky doma u 

bazénu. Na soustředění jsme hráli různé hry: lukostřelba, orientační závod, jízda na bobové 

dráze. A bobříka odvahy. Byly to skvělé prázdniny, moc jsem si je uţil. 

A ty letošní? Jaké budou? Na začátku prázdnin jedu s rodinou na Moravu na kola. Aţ se 

vrátíme, tak jedu do Příbrami za bratrancem a tam nás bude trénovat Patrik Berger. Jedu ještě 

za babičkou do Klánovic. Potom znovu na Moravu, ale tentokrát s babičkou a dědou, zase na 

kola. Moţná tam budu chytat ryby, ale nevím, nevím. Letos ve škole se mi dařilo hodně 

předmětů. Zejména tělocvik, na ten jsem dobrej. Ale také se mi některé předměty nepovedly. 

– třeba český jazyk, ten mě moc nebaví. Příští rok se snad zlepším ve všem. A abych 

nezapomněl, teď jsem ve čtvrté třídě. O prázdninách se budu taky učit. Ale aţ ke konci. 

Michal Toman 

Já jsem loni byla u babičky a s rodiči jsem letěla k moři do Afriky. Kaţdý den jsme se koupali 

v moři. Neţ jsme jeli domů, tak mi rodiče koupili šaty s penězi.  S mamkou jsem jela k tetě a 

strejdovi s bratrancem. Na začátku prázdnin jsem byla u Terky a pak jsme spolu jely na tábor. 

Byly to krásné prázdniny. Jen se mi nelíbilo, kdyţ nám na táboře kapalo do chatky. Letos 

pojedu také s kamarádkou na tábor. Aţ se vrátím, budeme s rodiči jezdit na různé výlety 

autem a na kolech. Na vysvědčení se mi nejvíce povedla tělesná výchova, český jazyk a 

pracovní činnosti. Moc se mi nedaří přírodověda. Budu se muset víc učit. Barča Pecinová 

 
 

Všem našim čtenářům přejeme krásné prázdniny a hodně, hodně 

sluníčka. 

 



 11 

Posledním příspěvkem jsou hry z dílny 5.C Zahrajte si s nimi. Stačí hrací kostka 

a figurky podle počtu hráčů.  
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