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Práce ţáků 2.B  ke Dni matek 
 

Maminka  - Nikola Husáková Babička - Nikola Husáková 

Moje milá maminka Mám ji ráda, ona mě,  

hezká je jak pomněnka. udělám pro ni vše. 

Poupě se jí nevyrovná, Pohádku mi povídá 

vţdyť je přece tolik hodná. i o koníkách. 

Lenka Černá Aneta Nekolová 

Moje milá matičko, Mami, mami, maminko, 

daruji ti srdíčko. směješ se jak sluníčko. 

Dám ti jedno přáníčko, Já ti za to přinesu 

já jsem tvoje srdíčko. rozkvetlou kytičku z lesů. 

Johan Schön Matyáš Merta 

Moje milá maminka. Moje milá maminka 

Oči jí svítí jako sluníčka. je hezká jak pomněnka. 

Je hezká jak kopretina, Mám ji hodně rád, 

je moc hezká kadeřinka. vţdy mi dává hodně rad. 

 

My v přírodě - deník 4.C 
 

Den první –  2.5.2011 
Uţ je to tady, uţ jedeme! Dopoledne jsme se zastavili v Harrachově ve sklárně. Jako první 

jsme se šli podívat do muzea hotových výrobků. Tam nás zaujaly skleněné sklenice a podobné 
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výrobky. Také tam byla výbava lyţařských potřeb. Zaujalo nás, ţe některé lyţe byly asi sto let 

staré. Také jsme se šli podívat, jak se vyrábí sklo a něco si koupili. 

Druhé zastavení bylo u Mumlavského vodopádu. Cesta uběhla rychle, protoţe bylo hezké 

počasí a zajímavá příroda. Paní učitelka nám na mapě ukázala, kde jsme a jak daleko je naše 

chata. Vodopád byl velký a myslím, ţe se nám všem líbil. 

Naučili jsme se novou hru – Klíště – začali jsme ji hrát v lese. Tam nám paní 

učitelka rozdala kolíčky na prádlo a ty jsme potajmu předávali ostatním. Ten, kdo 

měl nejvíc kolíků, ten prohrál. Ale to nevadilo, protoţe jsme si chtěli jenom zahrát. 

Naše květina dne je sasanka hajní. Zahlédli jsme ji cestou od 

Mumlavského vodopádu a za cestu jsme ji viděli hodněkrát. Vyrůstá 

aţ 25 cm. Květy jsou jednotlivé, dlouze řapíkaté, zpravidla se šesti 

bílými okvětními lístky. Kvete od března do května. Roste v listnatých 

lesích, křovinách a na loukách.  

Staré chalupy se většinou stavěly ze dřeva, které se pokácelo v lese. 

Střecha se stavěla také ze dřeva. V chalupě byla zima a občas vlhko. Vevnitř byl stůl, ţidle a 

skříně. Komín byl z kamení. 

Ţivočichové. Cestou do penzionu Klára jsme zahlédli srnku, jak zabíhala do lesa a také 

veverky, co v lese poskakovaly. Kdyţ jsme přijeli do penzionu, zjistili jsme, ţe v našem 

pokoji lezou mravenci. U Mumlavských vodopádů se nám mihla přes cestu ještěrka. Viděli 

jsme také káně – prvního dravce za první den. Zahlédli jsme nočního motýla, ale jak se 

jmenoval, jsme nezjistili. Na první vycházce jsme viděli jehňata. Byla moc pěkná. 

Horniny a nerosty. U Mumlavských vodopádů Michal našel křemen. Pak jsme sbírali ještě 

různé kameny. 

Počasí. Kdyţ jsme ráno vyjíţděli z Kolína, bylo jasno. Za polovinou cesty začalo mírně pršet. 

Naštěstí to byla jen přeháňka. Kdyţ jsme přijeli k penzionu Klára, bylo zataţeno. Při 

vycházce se mírně rozjasnilo. Takhle to bylo celý den. 

 
Vaří tu dobře. Po dlouhém výletě jsme byli hladoví. Těšili jsme se na jídlo. Kdyţ konečně 

přišlo, pustili jsme se do toho – bylo to dobré. Byl hovězí vývar se zeleninou. Potom jsme 

trpělivě čekali. Kdyţ jsme to uviděli, mysleli jsme, ţe to nebude dobré – jenomţe jsme 

ochutnali a bylo to výborné. K večeři jsme si pochutnali na špagetách s vynikající omáčkou! 

Hit dne: 1. Klíšťata, 2. Papání, 3. Vodopád. 

 

Den druhý –  3.5.2011 
Ráno nás překvapila chumelenice. Proto jsme měli rozcvičku u krtečka a ani po snídani jsme 

ještě nemohli ven. Čekala nás soutěţ druţstev a velké detektivní pátrání. 

Rozdělili jsme se do skupinek a rozhodli jsme se stavět sochy ze sněhu. Byla jsem ráda, ţe se 

k nám přidaly ještě dvě holky. Nejdříve jsme chtěly stavět pavouka, ale vypadalo to spíš na 

ţelvu. Tak jsme se rozhodly pro ţelvu. Byly jsme rády, ţe se nám povedla. Kdyţ nás paní 

učitelka se ţelvou vyfotila, postavily jsme ještě sněhovou zeď. Konec vycházky byl velmi 

rušný. Koulovali jsme se a pustili jsme se do paní učitelky. Nedala se a oplatila nám to. 

Chvilku před večeří jsme se vypravili k poště. Svítilo sluníčko, ale byla stále zima a my jsme 

museli být teple oblečení. Krásný zasněţený výhled na hory se nám všem líbil. Potom jsme se 
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šli podívat na dřevěného Krakonoše. Cestou jsme našli dvě ţíţaly, tak je paní učitelka ukryla 

do bezpečí. Toho Krakonoše jsme viděli jenom ze strany, ale nám to nevadilo. 

Rostlina dne. Dnešní sněţení nás překvapilo a překvapilo určitě i rostliny. 

Včera všude rozkvetlé stromy a louky a dnes všude vrstva sněhu. Sněţilo 

nejmíň 4 hodiny. Bojíme se, jestli sníh rostlinám neuškodí. Čekáme, jak 

dopadnou, aţ sníh roztaje. Knotovka dvoudomá roste poblíţ potůčku. Má 

fialové lístky po pěti. Měří asi čtyřicet cm a více. Můţeme ji nalézt i v lese. 

Kvete od května do srpna.  

Počasí. Sněţilo, bylo zataţeno, mírně se rozjasnilo. 

Naše dobré a špatné skutky. Dnes začínám novou rubriku. Nedaří se mi 

dodrţovat pravidla slušného a bezpečného chování, a tak jsem dostal na starost 

zdokumentovat naše skutky. Dominik je tu první den, a tak se mu snaţíme pomoct a ukázat 

mu, jak to tu chodí. 

Mňam, mňam. K snídani jsme měli rohlík se sýrem, máslem a marmeládou. Moc nám to 

chutnalo. Ke svačině byl banán. Bal vynikající, nezbyl. K obědu byla nudlová polévka a 

omáčka s knedlíky. Bylo to moc dobré a všichni si přidali. Po obědě jsme šli stavět sněhuláky 

a moc nám vyhládlo. Těšili jsme se na svačinu. Byla buchta a chutnala nám. Po odpolední 

procházce jsme se těšili na večeři. Bylo rizoto sypané sýrem. Mnozí si přidávali, na pomalejší 

nezbylo. 

Hit dne: 1. Koulování, 2. Sněhuláci, 3. Detektiv, Opičí král, Jídlo. 

 

Den třetí –  4.5.2011 
Dneska jsme se na parkovišti naučili hru Koště. Stáli jsme v kruhu a paní učitelka 

uprostřed a drţela koště. Chodila okolo koštěte, řekla nějaké jméno a koště 

pustila. Kdo uslyšel své jméno, musel koště chytit. To byla veliká sranda. Kdo 

koště nechytil, vrátil se zpět. Kdo chytil, šel do kruhu a drţel koště místo paní 

učitelky. Tato hra se nám líbila a bavila nás. 

Po obědě jsme se vypravili na zříceninu. Cesta byla dlouhá, některé unavila, ale nás ne. Měli 

jsme okolo sebe hezkou přírodu. Kdyţ jsme tam došli, paní učitelka nám vypravovala o tom, 

jak to bylo kdysi dávno. Ta zřícenina se jmenovala Štěpanický hrad. Zpátky jsme šli jinou 

cestou neţ předtím. Šli jsme po srnčí stezce. Ke konci cesty nám trochu sněţilo. 

Cestou nás zaujala květina, která je velice drobná, a přesto nezmrzla. Tato květina se jmenuje 

pomněnka. Pomněnka lesní roste hodně v lesích a na lukách. Kvete v květnu 

a červnu. Korunní kvítek je s okrajem plochým, přes 5 mm. Viděli jsme ji 

v Horních Šlapanicích.  

Ţivočichové. Cestou jsme viděli koně v ohradě. Také jsme zastihli veverku, 

jak poskakovala po skále. Málem jsme šlápli na broučka, který se jmenuje 

zlatohlávek zlatý. Také jsme zahlédli slepice trávě. Na jednom místě se sešlo 

14 ţíţal. Mysleli jsme si, ţe mají ţíţalí sněm. Za tohle všechno můţe sníh. 

Počasí. Ráno byl mráz, ale svítilo sluníčko. Jen škoda, ţe to trvalo jen 3 hodiny, protoţe pak 

zase začalo sněţit. Poté se udělalo hezky a svítilo sluníčko. Při dlouhé vycházce se počasí 

hodně měnilo. Padal sníh, bylo zataţeno, znovu padal sníh a pak bylo polojasno. Takhle to 

zůstalo celý den. 

Pochoutky dne. Ráno jsme se zase těšili na snídani. Horský vzduch nám svědčí, všem nám 

chutná. K snídani byl rohlík se šunkou a dţem. Bramborová polévka nás potěšila a opět jsme 

si přidávali, dokud bylo co. U knedlíků se zelím nikdo ani nedutal. Opět jsme vyjedli celou 

kuchyň. Odpolední svačinu jsme slupli pod zříceninou a unavení z výletu jsme si stejně 

pochutnali na šunkaflecích k večeři. 
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Naše dobré a špatné skutky. Adam Beneš pomohl několika kamarádům. Ale několik 

chlapců mluvilo sprostě a také se ozývala v jejich slovnících slova o drogách a sexu. Paní 

učitelku to moc mrzelo. 

Hit dne. 1.Zřícenina, 2.Koště, 3. Matka. 

 

Den čtvrtý –  5.5.2011 
Dnes jsme se naučili novou hru, která se jmenovala Slepá straka. Vytvořili jsme skupinky po 

třech. Jeden měl oči zavázané šátkem, druhý ho vedl a třetí čekal, aţ přijdou a přinesou 

barevné papírky. Pak jsme se všichni vystřídali. Hra nás bavila a líbila se nám. 

Po obědě jsme hráli vybíjenou. Rozdělili jsme se na 4 druţstva. Tři druţstva se dělila o první 

místo se stejným počtem získaných bodů. Ti, kteří právě nehráli, zkoumali 

rostliny s lupou. Pozorovali jsme pampelišku a sedmikrásku. Někdo také 

našel kostru listu – všem se líbila. Potom jsme šli na oběd a po obědě jsme 

za chatou mohli zkoumat lupou. 

Co jsme se naučili. Včera jsme se učili o zřícenině hradu, o Kotli a ještě o lyţařích 

Hansovi a Vrbatovi. Dnes jsme se učili o hřebenech a údolích. A ještě o rozhledně Ţalý. 

Rozhlednu zaloţil Jan Harrach. Je z kamene, má 89 schodů nahoru a měří 18 metrů. 

Postavená byla v roce 1892. U rozhledny stojí nový hostinec, protoţe 

původní vyhořel. Cestou na rozhlednu nám paní učitelka ukazovala 

bylinu, o které nám četla v knize. Ta bylina se jmenovala devětsil. 

Vyrůstá aţ 40 cm. Květy jsou bílé. Je to rostlina, kterou nelze přehlédnout. 

Roste na Ještědu, v Krkonoších, v Hrubém Jeseníku, Beskydách a Malé i 

Velké Fatře.  

A je to tady. Poslední den a poslední články našich novin. Proto jsme měli 

oči na stopkách, abychom mohli napsat něco zajímavého. Byli jsme 

zklamaní – ţádného ţivočicha jsme neviděli. Mravenci nejsou pro nás ţádným zajímavým 

objevem. V lese jsme viděli a pozorovali sýkoru modřinku. Zjistili jsme o ní, ţe je 11,5 aţ 

13,5 cm velká. Je nám líto, ale o ničem jiném se nemůţeme zmínit, protoţe mravenci a ţíţaly 

uţ nás začali nudit. I kdyţ je konec našeho vydání, přírodu 

budeme pozorovat stále.  

Počasí. Dnes bylo počasí nejlepší. Nejdříve bylo jasno. Potom se 

zatáhlo, ale to nevadilo, protoţe potom bylo zase jasno. Myslíme 

si, ţe se nám počasí celý týden vydařilo. 

Dnešní mňamky. Ráno začalo výbornou snídaní. Rohlík 

s máslem, sýrem a dţemem nám velice chutnal. Na svačinu jsme 

dostali meloun, který nás velice potěšil. Oběd po náročné túře 

nám prospěl. Rýţová polévka a rajská omáčka nám dodaly sílu. Na odpolední svačinu byl 

výborný moučník. Večeře opět výtečná. Sekaná s kaší. Nezklamala. 

Dobré a špatné skutky. Dnes ráno nám děvčata dala rohlíky a sýry. Bylo to milé. Na 

rozhledně Ţalý jsme viděli, jak tam někteří dospělí lidé poškozovali cizí majetek. Při hře 

Slepá straka někteří kamarádi podváděli. 

Hit dne. 1. Vybíjená, 2. Ţalý a Straka, 3. Lupa. 

 

Den pátý –  6.5.2011 
Ráno začalo balením domů. Ke snídani byl rohlík se sýrem, dţemem, šunkou a máslem. 

Moc nám to chutnalo. Na cestu jsme dostali balíček, ve kterém byl 

chleba s řízkem a jablíčkem. A dobrý čaj do baťůţku. Cesta byla 

dlouhá a řízek k obědu přišel vhod.  

Cestou domů jsme se stavili muzeu ve Vrchlabí. Paní průvodkyně 

nás zavedla do místnosti, kde jsme se dověděli o různých 
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endemitech. Poté nás zavedla do napodobené jeskyně, kde jsme viděli kostru jeskynního 

medvěda a také jak vypadají spící netopýři. Šli jsme do jiné místnosti, kde jsme si prohlíţeli 

starodávné věci. Na konci prohlídky jsme si prohlédli fotky, které nafotil Jiří Havel. A 

nakonec jsme si koupili suvenýr. 

V zahradě muzea byly pískovcové sochy. U autobusu jsme si ještě všimli ţivce. 

Potom jsme měli jet do Nové Paky do klenotnice, ale ta byla zavřená. Tak jsme se šli podívat 

do obchodu s čajem a drahými kameny. 

Naše dobré a špatné skutky. V muzeu jsme byli ze začátku hodní, ale potom se to 

zhoršovalo! Nakonec to skončilo dobře, prohlédli jsme si všechno a to bylo nejlepší! Kdyţ 

jsme nakupovali, byli jsme také hodní! 

Rostlinu na pátek jsme vlastně viděli uţ ve čtvrtek cestou na 

rozhlednu. Paní učitelka našla větvičku s lišejníkem. Pravé jméno má 

tato rostlina terčovka. Roste hojně od níţin. Vytváří povlak na 

kamenech a větvích stromů. Řekli jsme si, ţe to bude rostlina dne na 

pátek.  

Mysleli jsme si, ţe dnes uţ ţádné ţivočichy neuvidíme, ale to jsme se 

mýlili, protoţe v muzeu byla terária, kde byli různí ţivočichové. Byla tam zmije obecná, mlok 

skvrnitý, čolek obecný, ropucha obecná, skokan zelený, pstruh obecný a siven obecný. To 

jsou ryby. Také jsme z okénka autobusu viděli káně lesní. Asi číhalo na svou vyvolenou 

kořist. A ještě před tím, neţ jsme nastoupili do autobusu, jsme slyšeli asi zpěv sýkory. Zjistili 

jsme, ţe v Krkonoších jsou ţivočichové chráněni. A také jsme postřehli, ţe v níţinách je více 

ţivočichů k vidění, protoţe je teplejší podnebí. Ale v Krkonoších jsou zase moc zajímaví. 

Příroda je prostě krásná. 

Počasí. Dnešní den byl hodně slunečný. Sluníčko hřálo tak, ţe některé bolela hlava. 

Hit dne: 1. Polodrahokamy, 2. výstava foto, 3. pořad o horách a ţivot dříve. 

 

Na co budeme vzpomínat. 
Moc ráda vzpomínám na krásné vycházky jako například cesta na rozhlednu Ţalý. Taky 

budu vzpomínat na krásný pobyt a moc dobré jídlo a na různé hry, 

které mě bavily. Všechno se mi tam líbilo, kromě sprchy a postele. 

Moc se mi líbilo, kdyţ sněţilo a my jsme potom stavěli sněhuláka. 

Někdy se mi nelíbila ranní rozcvička, protoţe jsem byla ještě ospalá. 

Škola v přírodě byla prima. 
 

Viděli jsme hezká zvířata, divukrásnou krajinu a krásné květiny. 

Příroda se mi moc líbila, I kdyţ se hodně měnilo počasí. Pěkné byly I 

túry a procházky, na kterých jsme viděli mnoho květin a ţivočichů. 

Ještě se mi líbilo, ţe jsme se více poznali, někteří z nás se také 

skamarádili. Jenom se mi nelíbilo to, ţe paní učitelka kluky 

napomínala, ať přestanou s duchy, ale oni nepřestali, takţe šli na 

noční pochod. Škola v přírodě byla prima. 
 

Chutnala mi všechna jídla a svačiny. Bavily mě hry, co jsme hráli na chatě i venku. Bavily 

mě i túry, aţ na to, ţe mě pak bolely nohy. Taky mě bavilo dělat s Filipem titulní stranu 

novin. Nebavilo mě vstávání a přepadovka, protoţe jsme to neměli uklizený. Ještě ţe jsme 

byli na rozhledně Ţalý, odkud byl krásný výhled. 
 

Výhled byl krásný – aţ na Sněţku. Z her se mi nejvíc líbila hra na Slepou straku. Také jsme 

měli ranní čtení. Já jsem četla příběh z kníţky Ségry a hromada malérů. Také se mi líbil výlet 

do skláren do Harrachova, odkud jsem si přivezla skleničky. 
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Ráda budu vzpomínat na Mumlavské vodopády, na deset cm nového sněhu, na překrásnou 

krajinu, na toulky přírodou, na dobré jídlo a noční stezku odvahy kolem Krakonošovy školy. 

Ráda si vzpomenu na penzion Klára, kde jsme strávili krásných pět dní. Byli tam dobří 

kuchaři. Moc se mi líbily výlety a túry, které s námi pořádala paní učitelka Motáková a paní 

vychovatelka Martínková. Nezapomenu na návštěvu skláren, kde jsme mohli vidět foukání 

skleniček a broušení. Také se ráda zasměji, kdyţ si vzpomenu, jak kluci za trest museli 

chodit okolo horské chaty, protoţe vyvolávali duchy a plyšáky přivázali, aby se nemohly 

pohnout. 
 

Cesta autobusem se mi líbila, protoţe jsem seděla vzadu s holkami. Byla jsem spokojená 

s jídlem. Moc se mi líbily hry, které přichystala paní učitelka. Ráda jsem chodila na túry a 

vycházky. Nejvíc se mi líbila rozhledna Ţalý a zřícenina Štepanického hradu. Těšila jsem se 

na bodování, protoţe jsme měli uklizeno. Byla jsem nadšená, ţe nám hned druhý den napadl 

sníh. Příští rok bych zase jela do penzionu Klára. 
 

Nejvíce mě zaujalo, jak jsme se koulovali a stavěli sněhuláky. I výlet na rozhlednu Ţalý byl 

zajímavý. Líbil se mi i výklad paní učitelky o tom, jak se lidé z hradu přestěhovali do zámků. 

Nejvíc se mi líbily výlety na rozhlednu Ţalý a na zříceninu Štěpanického hradu. Na chatě se 

mi líbil pokoj. Také se mi líbil výlet do Nové Paky, kde jsme byli v obchodě s 

polodrahokamy.  
 

Budu rád vzpomínat na chutné jídlo a na pokoj. Pak na výborné procházky. A na všechny 

hry, co jsme hráli a ještě taky na hledání lupou. 
 

Celá škola v přírodě je nezapomenutelným záţitkem, protoţe je to naše první. V úterý 

jsme se probudili do zasněţeného dne. Na jarní koulování s paní učitelkou budu léta 

vzpomínat. Ráda budu vzpomínat na všechny hry, které jsme hráli a na vycházky do okolí. 

Zaujala mě Štěpanická zřícenina i rozhledna Ţalý, nemohu zapomenout na muzeum ve 

Vrchlabí či na pozorování rostlin pomocí lupy. Také tam výborně vařili. 
 

Nejvíc se mi líbila rozhledna a hrad. Nelíbilo se mi kaţdý večer psát noviny. Moc mě 

nebavily rozcvičky. Hezké byly obchůdky ve Vrchlabí. Tam jsme si mohli koupit něco 

hezkého na památku. 
 

Budu ráda vzpomínat, jak nám dobře vařili, na krásné vycházky, jak napadl sníh a my jsme se 

koulovali a stavěli sochy, na hry, které jsme se tam naučili a také na první den na škole 

v přírodě. 
 

Já budu vzpomínat, jak jsme cestou na Benecko zastavili ve sklárně a viděli výrobu skleniček, 

na Mumlavský vodopád, na rozhlednu Ţalý, polodrahokamy a na zábavu. 
 

Nejvíc budu vzpomínat na to, jak nám druhý den napadl sníh. Pořádně jsme si to uţili. Stavěli 

jsme sněhuláky na výstavu a koulovali jsme se. Budu také vzpomínat, jak nám výborně 

vařili. Měli jsme pěkný výlet, na kterém jsme viděli skláře při práci. 

Nejlepší bylo, ţe jsme chodili na vycházky a hráli hry. V penzionu Klára vařili dobře, takţe 

jsem se vţdycky dobře najedl. 
 

Vím, ţe ze školy v přírodě budu nejvíce vzpomínat na vynikající jídlo a krásný horský 

vzduch. Budou mi ale také chybět pokoje a hry a nesmím opomenout přírodu, hory a na to, 

jak jsme se k sobě hezky chovali. Myslím, ţe chybět mi nebude sprchový kout, ve kterém 

jsem neuměla nastavit vodu, takţe jsem ji buď měla moc horkou, nebo mi tekla ledová. A 

také se mi nebude stýskat po tvrdé posteli. Bylo to moc pěkné, ale doma je prostě doma. 
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2. pololetí školního roku 2010-2011 ve školní druţině 
 

V pátek 11. února se zúčastnilo druţinového karnevalu 

v tělocvičně se svými vychovatelkami 90 dětí. Všichni museli 

ocenit nápaditost, fantazii a zručnost dětí a hlavně maminek 

při přípravě masek. Kromě veselých tanečků, které nám 

pouštěl pan školník, bylo na programu několik zábavných 

soutěţí, ve kterých se vystřídaly všechny děti. Do sbírky jim 

přibyl další diplom a pochutnaly si na sladkostech. Vše 

připravila Miluše Burdová. 
 

Jiţ od začátku března jsme se v odděleních při všech 

činnostech připravovali na Den vody. Druţinová hra 

vyvrcholila v pátek 18. března pod hlavním vedením Heleny 

Martínkové, která si 

s přípravou dala velikou 

práci. Nechyběly pokusy s vodou, pomyslný výlet na 

pouště a do polárních zemí. Ale byly tu i pohádkové a 

vědomostní úkoly. Trochu nás mrzelo, ţe se akce 

zúčastnilo jen 60 dětí.  Nejen kvůli naší přípravě, ale 

proto, ţe o vodu bychom se měli stále více zajímat – je 

nejdůleţitější součástí našeho ţivota. 
 

Ve středu 30. března nás navštívila spisovatelka Zuzana Kopecká. Besedovala s dětmi o svých 

knihách a učebnicích i o časopisu Méďa, pro který pracuje. Besedy se zúčastnilo 40 dětí z 1. a 

2. tříd. 

 

4.dubna se konala sportovní akce Hvězdicový 

běh, a to na školním hřišti. Pět skupin dětí 

soutěţilo v různých sportovních kláních na 

stanovištích. Děti se vracely  pro potvrzení 

splnění úkolů po hvězdici. Nechyběly míče, 

švihadla, slalom a další sportovní odvětví. 

Připravila Dagmar Vobořilová a sportovalo 60 

dětí. 
 

V odděleních se pracovalo na projektech ke 

Dni Země. K tomuto dnu uspořádala oddělení 

Koťat, Berušek a Čtyřlístků výstavky pro děti i rodiče. 

 

 

29.dubna se děti připravily pod vedením Dagmar Vobořilové na Filipojakubský rej podle 

staročeských tradic. Pan školník jako dydţej pouštěl zajímavou hudbu a děti plnily kouzelné a 

čarodějné úkoly. Na akci se bavilo 70 dětí. 
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Na středu 18.května pozvala 

Dagmar Vobořilová na besedu 

příslušníka Policie ČR. Na 

besedu se připravily děti 3. a 4. 

tříd. Nejvíce je zajímala 

dopravní situace, případy 

z kriminalistiky, prevence 

sociálně - patologických jevů a vztahy v kolektivu dětí. 

Všech 35 dětí zaujatě poslouchalo vypravování a někteří se aktivně zapojily. 

 

K dětem patří pohádky, a to nejen současné moderní, 

ale i klasické. V tomto duchu připravila Hana 

Růţičková pohádkové odpoledne na pátek 20. 5. Po 

stopách pohádek. Jako včelka Mája přivítala 65 dětí, 

z nichţ některé přišly také v pohádkovém oblečení. Pro 

16 čtyřčlenných druţstev bylo v budově celé školy 

připraveno 18 stanovišť s luštitelskými pohádkovými 

úkoly, které všechny děti prošly. Cílem bylo doplnění 

kříţovky a vyluštění tajenky. Sladká odměna je 

neminula a při písni o včelce Máje jsme hru zakončili. 

Z provozních důvodů se nemůţe letos konat Spaní 

ve školní druţině, proto tuto akci přesouváme na příští 

školní rok. Ale chceme se i letos rozloučit se školní druţinou výletem. 

Hana Růţičková připravuje Pěší výlet na sobotu 18. 6. Bude se konat od 8 do 15 hodin a 

navštívíme stezky v okolí Kolína, znovu něco objevíme, zahrajeme hru, najdeme poklad, 

navštívíme s malým dárkem Alíkov. 

Na konci školního roku si popřejeme pěkné prázdninové záţitky a budeme se těšit na 

druţinku v příštím školním roce. Za vychovatelky ŠD Hana Růţičková 

 

Škola v přírodě – 5.A 
 

Bobřík odvahy 
Můj nejlepší záţitek ze školy v přírodě byl ve středu. V ten den jsme totiţ měli táborák a 

bobříka odvahy. Kdyţ byl ještě táborák, tak jsem byl v pohodě, ale kdyţ uţ byl bobřík, tak uţ 

jsem v pohodě nebyl. Šel jsem skoro poslední a uţ byla tma, já jsem se hrozně bál. Pořád jsem 

šel a šel, ale potom jsem se nějak zastavil v půlce cesty a kluci, co šli za mnou, tak mě došli a 

hnedka mi říkali srabe apod. Tak jsem se vzchopil a zbytek cesty jsem štěkal, abych se nebál. 

Ale potom na mě vyštěkla Pavlína a to jsem se pěkně lekl . Večer jsem padnul do postele a 

byl jsem tuhej . Hůůůůůůůůů! Tak to si přečtu. Hruška Adam 

 

Jednoho dne se u chaty a u rybníka konal Bobřík odvahy. Kdyţ uţ 

byla částečná tma, šly první děti. Šly okolo rybníka. Občas bylo 

vidět světýlko, občas byl slyšet menší výkřik. Kdyţ uţ byla tma, přišla 

na mě řada. Šla jsem s Filipem, protoţe se bál. Tak jsem šla první a on 

za mnou. Šli jsme po úzké cestičce, v tom na nás vybaflo první strašidlo. 

Hrozně jsem se lekla a zaječela. Filip se moc nelekl. Druhé strašidlo bylo 

ještě strašidelnější, opět jsem se lekla a zaječela. Filip se opět moc nelekl. Pokračovali jsme 

v cestě. Najednou jsme došli ke třetímu strašidlu. Toho jsme se oba moc nelekli. Byla to Pája. 

Řekla nám, ať se podepíšeme a ať si vezmeme odměnu. Poděkovali jsme. Pája ještě dodala, ať 

jdeme spát. Bobřík odvahy se mi moc líbil.  Aneţka Ledvinová  
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Můj nejlepší záţitek se stal ve středu. Byla bouřka, ale pak bylo hezky. Šli jsme si sednout k 

táboráku a čekali jsme, aţ se setmí. NO, a začalo to! Začínalo se stmívat a my jsme šli na 

bobříka odvahy. Já šla mezi posledními, kdyţ uţ byla velká tma. Bála 

jsem se jen na startu. Šla jsem ještě před Bárou, ale dohonila mě a 

musela jsem se s ní drţet za ruku. Vůbec jsem se nebála a ničeho jsem 

se nelekla, zato jsem pořád musela uklidňovat Báru. Ona se hrozně 

bála. Já jsem se jen celou cestu smála. Na konci odvahy jsem se 

podepsala na ohořelý kus kartonu a vzala si karamelku. Bobřík se mi 

moc líbil. Na pokoji jsme si o tom všem povídali. Byl to moc pěkný 

záţitek a nikdy na něj nezapomenu! Monika Kadlecová  

 

Nejlepší záţitek  

Netradiční olympiáda - Denisa Bejčková 

Největší a nejlepší záţitek ze školy v přírodě byla netradiční olympiáda. Tato olympiáda se 

skládala z šesti disciplín: Hod škrpálem – to jsme házeli různými druhy bot do 

namalovaného terče. Kašna pro štěstí – byl kbelík naplněný vodou a ve spodu byla miska, do 

které jsme házeli mince. Sirky – jednou rukou jsme museli otevřít a vysypat krabičku sirek, a 

poté ji zase naplnit. Ohýbání hřbetu – počítali jsme, jestli dosáhneme ze schodu sáhnout pod 

něj či nad něj. Převlékání – co nejrychleji jsme se museli obléknout a svléknout (to jsme se 

zapotili). Kvapík – jako skupina jsme museli běhat po jednom štafetu a předávat si takovou 

starou botu.  

Nejvíce se mi líbila kašna pro štěstí, protoţe jsem tam hodila 65 bodů za mince z 66. Byla to 

opravdu veliká legrace a moc se mi to líbilo. 

 

Fotbal - Aneta Mertová  

Vţdy mi jako největší záţitek přišlo hraní vybíjené. Ale teď jsme měli hrát fotbal nebo "jung 

keng pong". Vybrala jsem si fotbal. Díky bohu, ţe jsem tam nebyla jediná holka. Byly tam se 

mnou Aneţka s Monikou. A tak se začalo hrát. Byl to napínavý zápas. Soupeř měl mnoho 

šancí na gól a k mému překvapení se našemu týmu podařilo ubránit branku. Hrálo se stále 

rychleji, ale také surověji. A po nadlidském úsilí se nám podařilo 

vstřelit první gól zápasu. Tým to evidentně povzbudilo a po 

chvíli následoval i druhý gól. Zápas jsme nakonec vyhráli 2:0. 

Fotbal uţ jsme hrát nechtěli, tak jsme si šli pinkat s 

Adamovým tátou. Pinkali jsme si asi čtvrt hodiny a pak jsme 

šli spát. Náš rekord byl 11. Moc jsem si to uţila.  

  

Škola v přírodě  3.A očima dětí 
 

V pondělí ráno jsme přijeli s rodiči a s kufry před školu. Kdyţ nám pan řidič uloţil kufry, 

nastoupili jsme s batůţky do autobusu a odjeli jsme společně se 3.B do Pece pod Sněţkou. 

Cesta nám rychle utíkala a neţ jsme se nadáli, tak jsme byli v cíli. 

K naší chatě Smetánce jsme však museli vyjít pěšky, protoţe by k ní 

autobus nevyjel. Kufry za námi přivezl pan správce v dodávce. Hned 

jsme se ubytovali, a protoţe jsme dorazili do chaty v půl jedenácté a 

oběd nebyl ještě hotový, vypravili jsme se na průzkum do blízkého 

lesa. My jsme objevili krásný lesík s borůvčím a nedalekou skalkou 

porostlou mechem a kapradím. Nádherné pohádkové místo pro naše skřítky pomocníčky.  

Vystavěli jsme jim domečky a kaţdá skupinka nám o svých lesních bytostech povídala 

pohádku. Po poledním klidu jsme šli na vycházku okolo Pece.  Na naučné cestě bylo několik 

informačních cedulí, které jsme si přečetli, a mnohé zajímavosti jsme si i zapamatovali, neboť 
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test od pana Hory zvládl skoro kaţdý. Po večerní hygieně se někteří těšili na hororové 

vyprávění, ale většinu děvčat musela Alenka uklidňovat a utěšovat svojí pohádkou. V úterý 

ráno nás svými paprsky probudilo sluníčko a provázelo nás i na rozhlednu Hnědý vrch, který 

se tyčil nad naší chatou Smetánkou. Všichni jsme vyšlapali 138 schodů a z vršku rozhledny 

jsme pozorovali nedalekou Sněţku. Odpoledne jsme šli nakoupit pohledy a suvenýry. Některé 

děti psaly rodičům a příbuzným kaţdý večer. Ve středu se objevily mraky a všem bylo jasné, 

ţe výpravu na Sněţku musíme odloţit. Měli jsme veliké štěstí, kdyţ paní učitelka Ryšánková 

přeobjednala vláček na zakaboněné dopoledne. Na stanoviště do Pece jsme došli v pohodě, 

vláček nás vyvezl aţ ke Kolínské boudě a odjel pro další turisty. Jakmile zmizel v lese, začalo 

drobně pršet. Všichni jsme si vytáhli pláštěnky a těmi jsme déšť zahnali. Aby nám putování 

rychle utíkalo, zpestřili jsme si ho hrou na pozorovatele – našim úkolem bylo zapamatovat si 

co nejvíce názvů chat, hotelů a chalup. Po obědě si pro nás paní učitelky s Alenkou a panem 

Horou připravili soutěţe. Po večeři jsme si všichni vyzdobili trička foukacími fixami. Ve 

čtvrtek jsme se rozdělili na dvě skupiny, první vyrazila dobýt vrchol Sněţky a 

druhá méně zdatná se vydala do Obřího dolu. Se dvěma děvčaty se paní učitelka 

vrátila do chaty, protoţe měla kašel a nemohla na túru. Po dobré večeři nás čekal 

karneval. V pátek ráno jsme si zabalili kufry a odjeli do zoologické zahrady 

Dvůr Králové. Domů jsme přijeli s úsměvem na tváři a s radostí jsme přivítali rodiče, kteří 

nás před školou nedočkavě vyhlíţeli. Anička, Míša, Lukáš, Monika, Barča, Lucka  ze 3.A 

Na školu v přírodě jsme jeli dohromady se 3.B. Kaţdý se mohl ubytovat se svými kamarády a 

kamarádkami. Já jsem byla na pokoji s Aničkou, Míšou a Luckou Červinkovou. Ve středu si 

pro nás paní učitelky připravily 5 stanovišť s různými úkoly. My děti jsme si měly vytvořit  

5 druţstev po 8 členech. U nás ve druţstvu byla kapitánka Anička. Všechny úkoly jsme hravě 

zvládli, a protoţe jsme všichni výborně spolupracovali, obsadili jsme 1. místo. Líbil se mi i 

karneval. S Luckou jsme si připravily taneční vystoupení, za které jsme obě dostaly odměnu. 

Karneval byl výborný, protoţe jsme tančili ţidličkovanou a kloboučkovanou. Vanda Raková 

Na pokoji jsem byla s Nikčou. Daly jsme si přezdívky Denikyp a Nikipyp. Kaţdý měl na 

dveřích pokoje svůj erb – my jsme se jmenovaly Krásky. Moc se nám oběma líbilo zdobení 

triček, foukaly jsme obrázky fixami, bezva byl i karneval, převlékla jsem se 

za čarodějnici. Byla jsem ráda, ţe jsem se vyškrábala na Sněţku, byl z ní 

nádherný výhled. Cestou domů jsme se zastavili v Zoo. Prohlédli jsme si 

zvířátka a já jsem si koupila nanuk a pastelky a mamce jsem koupila hrníček 

s pejskem. Pan Hora nám vyprávěl kaţdý večer horory. Některým dětem 

musela ošetřovatelka Alenka před spaním povídat pohádky, aby je po hororu 

utěšila a mohly klidně spát. Denisa Myšková 

V pondělí 6.6. jsme odjeli na školu v přírodě. První den jsme ušli 9 km, v úterý asi 13 km, ve 

středu jsme nachodili 9 km a ve čtvrtek asi 20 km. Nejvíce mě bavila výzdoba trička 

foukacími fixami podle šablonek. Na karnevale jsem byla za fotbalistu. Tereza Vokálová 

Na pokoji jsem byl s Jakubem, Lukášem a se Štěpánem. O poledním klidu a před spaním jsem 

si se Štěpánem četl kníţku o pirátech, jsou z nás dobří kamarádi. Nejvíce mi chutnalo maso 

s bramborovým knedlíkem a špenátem. Byl jsem rád, ţe jsem vystoupal na Sněţku. Jirka 

Rothanzl 

Škola v přírodě se mi moc líbila. Moc mě bavily odpolední hry – jako třeba fáborkovaná a 

bunkry. Nelíbilo se mi, jak nám všem klepal na dveře pokojů Patrik Slavíček. Eliška 

Meissnerová 

 

Kolínské sportovní hry  - aerobic 
 

Jako jiţ tradičně jsme se zúčastnili aerobiku na kolínských sportovních hrách. Bylo tam 

celkem asi 250 dětí ze všech škol v Kolíně a blízkého okolí. Atmosféra byla úţasná, bylo 
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vidět, ţe tento druh sportu si uţívají nejen děvčata, ale zúčastnilo se i několik chlapců. 

Výsledky pro naši školu jsou opravdu skvělé. Získali jsme 2. místo v kategorii 4. – 5. tř. 

(Terezka Hukalová) a 1. místo v kategorii 8. – 9. tř. (Nikola Krutská). Dále také několik 

bodovaných pořadí do 8. místa: V. Neradová, L. Nováčková, K. Rauchová, A. Havrdová, D. 

Jandusová, Ţ. Sborníková. Doufám, ţe jsem na nikoho nezapomněla. Pokud ano, omlouvám 

se . Všem děvčatům moc děkujeme za reprezentaci naší školy a těšíme se na další ročník. 

Hana Pospíšilová 

Kolínské sportovní dny ZŠ letos poprvé vyhrála jiná škola neţ naše. Škoda – ale příště …. K 

vítězství nám chyběly pouhé dva body. Ale i tak máme velkou radost z 2.místa a poháru, 

který jsme získali. Na fotografii jsou nejlepší reprezentanti školy z 1.stupně. 

 

 
 

Kinderiáda  
Ţáci 1. stupně naší školy se zúčastnili finále Kinderiády, které se konalo 7.6.2011 v Praze na 

stadionu ASK Slavia. Bojovalo zde 43 nejlepších škol z celé republiky a naši ţáci obsadili 

nádherné 4. místo. Školu reprezentovali tito ţáci: Radníková Barbora 2.B, Exner Michal 2.A, 

Vítek Zdeněk 2.A,  Holubová Kateřina 3.B, Somberg Filip 3.B, Suchá Nikola  4.B, Kraus Jiří 

4.B, Tupá Veronika a Cais David 5.C.  

Medailová umístění: 1. místo - Kraus Jiří běh 60m / 9,07s /, 3. místo - Holubová Kateřina 

běh na 60m / 9,73s /, Vítek Zdeněk skok z místa / 181cm / 

Další pěkná umístění: 4. místo v běhu na 60m – Tupá Veronika / 9,13s /, 8. místo v běhu na 

60m – Vítek Zdeněk / 10,07s /, ve skoku dalekém – Tupá Veronika / 374cm /, 9. místo v hodu 

kriket. míčkem – Kraus Jiří / 42,41m / 
 

Mc Donalds Cup 

V Mladé Boleslavi se 3.6.sešlo 6 nejlepších druţstev v kategorii mladších ţáků (1.-3.ročník). 

Krajské kolo Mc Donalds Cupu bylo vyvrcholením fotbalového turnaje v této kategorii. Hrálo 

se systémem kaţdý s kaţdým. Během přestávek mezi zápasy bylo pro hráče připraveno 

mnoho dovednostních soutěţí a také občerstvení od firmy Mc Donalds. Naši hráči 

přistupovali ke kaţdému zápasu zodpovědně a s plným nasazením. Vše pečetil Michal Exner 
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nejrychlejším gólem celého fotbalového turnaje a to za 37 s. Naši hráči se v krajském finále 

umístili na velmi pěkném 3.místě. Je to vynikající výsledek přípravy celého druţstva. 

Sestava hráčů: Merta Tomáš, Somberg Filip, Šimák Jan, Humpolák Tomáš, Bukač Tomáš, 

Kopáček Jakub, Záboj Matěj, Seifertová Lucie, Novák Pavel, Exner Michal, Ďatko Patrik, 

Zborník Daniel 

 

Kmochův Kolín 
 

Minulý týden se konal 48.ročník Kmochova Kolína. Stejně jako v loňském roce jsme se i 

letos podíleli na doprovodném programu na zámecké scéně. Vystoupily tu se svou novou 

sestavou „ Berušky“, ale nově oproti loňskému roku obohatily program i větší děvčata se 

stepy. Myslím, ţe se nám obě vystoupení povedla a divákům se líbila. Těšíme se na další 

ročník. Hana Pospíšilová 

 

Vystoupení pro seniory 

 

Děti z 2 – 5.ročníku si připravily vystoupení pro seniory. Předvedly jim básničky, které se 

naučily, Berušky zatančily své aerobní cvičení a děti z “flétniček” zahrály své oblíbené 

písničky. 30 dětí společně předvedly dvě vstoupení pod vedením paní učitelky Horové a 

Pospíšilové. – Děkujeme. – Naši starší spoluobčané měli z jejich vystoupení velkou radost. 

 

Děti dětem aneb S odpady hravě 
 

V rámci projektu „DĚTI DĚTEM aneb S ODPADY HRAVĚ“ jsme se jako škola zapojili do 

pilotního projektu firmy EKOKOM. Jedná se o projekt, který je zaloţen na spolupráci 

rozdílných věkových skupin – dětí z MŠ a dětí ze ZŠ, a který hravou formou přiblíţí dětem 

problematiku třídění odpadu. Naše škola poţádala o spolupráci dvě MŠ, a to MŠ Masarykova 

a MŠ Bachmačská v Kolíně.  

Projekt byl zahájen v únoru 2011 

a potrvá aţ do 10.6. 2011, kdy 

proběhne jeho vyhodnocení.  

A jak celý projekt probíhal? 

Nejprve jsme si společně se ţáky 

9.B naší školy zopakovali 

základní fakta o třídění – 

barevnost kontejnerů, svozy a 

zpracování tříděného odpadu, 

další vyuţití odpadu…. To proto, 

abychom se připravili na dvě 

záţitkové lekce u dětí z kaţdé 

MŠ, celkem tedy 4 návštěvy. 

V průběhu první návštěvy se děti 

z MŠ díky zaslaným tričkům 

s potiskem různých odpadů seznámily se základními pravidly pro třídění do čtyř 

nejběţnějších kontejnerů. Pro účely této lekce je představovali naši deváťáci – Jakub, Terka, 

Láďa a Nikča. Ostatní deváťáci se ujali malých předškoláků a díky jednoduché hře jim 

pomohli naučit se třídit plasty, sklo, papír a kartony. V závěru první lekce jsme předali dětem 

z MŠ pracovní listy, které jim poslouţili k další práci. Rovněţ jim zůstala k dispozici jiţ 

zmiňovaná trička. 
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Páťáci v ZOO  
 

V pondělí 16.května jsme byli v praţské zoologické 

zahradě. Uţ ve škole jsme se rozdělili do skupin. Kaţdá 

skupina dostala list s otázkami, které jsme plnili 

společně, ale kaţdý dostal i list s otázkami, které plnil 

sám. Měli jsme vyplnit údaje o obojţivelníkovi, ptáku, 

plazu a o rybě.  

Po vstupu do Zoo se s námi paní učitelky domluvili na 

srazu a plnění našich úkolů. Potom jsme se rozešli po 

zahradě a plnili úkoly. Šlo nám to dobře, ve skupinách 

jsme se shodli. 

Viděli jsme kachnu, kačera a malá kachňátka, byla tak 

roztomilá. Byla tam i děvčata, která malovala zvířata, 

nejvíce se mi líbil papoušek ara. Byl to moc příjemný a 

hezký výlet. Velmi mnoho jsme se dozvěděli a poznali 

spoustu zvířat na vlastní oči a ne jen z učebnice. Ţáci 5.C 
 

Napříč školou aneb Známe se navzájem? – Naše jména 
 

Z dílny paní učitelky Cindrové  
V naší dílně jsme se nejdříve v kruhu seznámili, povídali jsme si o svých jménech. V počítači 

jsme zadávali naše jména a zjišťovali, jakého jsou původu, většinou jsme byli velmi 

překvapeni. Dále jsme hádali jména pohádkových postav. Dvakrát jsme se proběhali a 

protáhli při plnění sportovních úkolů venku na hřišti. Soutěţili jsme s pracovními listy 

v pranostikách, doplňování chybějících písmen ve slovech, v jazykolamech a hádankách. 

Na závěr jsme se sebehodnotili: Největší záţitek při hře v kuţelky, seznámení  

v kruhu, řešení jazykolamů, doplňovačky, sportovní aktivity- nošení vajíček. Pracovalo se mi 

ve skupině dobře, protoţe jsme spolupracovali, pomáhali mladším. Dověděli jsme se nové 

informace o svém jméně, o hudebních nástrojích.  

Doma povím, ţe mě dnešek bavil, poznali jsme někoho nového, byla legrace, bylo báječné, ţe 

jsme byli i venku, mohli bychom si to i zopakovat. 

Z dílny paní učitelky Tomsové  
Líbilo se nám, jak jsme skládali obličeje. Potěšilo nás, ţe se nám podařilo vytvořit 

pohádkovou bytost. Zajímavé bylo, jak jsme si zjišťovali údaje o jménech. Nelíbilo se nám, 

jak se chovali ţáci z devátých tříd. Tomáš Hauser 5.B., Adéla Svobodová 4.B., Štěpán Šimek 

3.A., Laura Vanišová 1.B 

Měli jsme 15 stanovišť. Nejvíce se nám líbilo skákání v pytli, pavučina, rybičky a košíková. 

Líbilo se nám, ţe jsme prošli všechna stanoviště. Eliška Mocová 4.B, Lenka Lísková 4.B, 

Michal Hejduk 4.C a Tadeáš Guttner 1.C 

Mě se líbilo plnění na hřišti. Líbila se mi práce ve skupině. Škoda, ţe tu byli jenom tři páťáci. 

Líbilo se mi, ţe jsme si na počítači hledali informace o našich jménech. Nikola 

Suchá 4.B, Natálie Rejhonová3.B, Lucie Vladyková 1.B, Jan Světlik 5.C 

Nápady z pětilístků: 

JMÉNO 

hezké, vlastní, keltské, umělecké, dlouhé, krátké, společenské, krásné, holčičí, klučičí 

nazývá se, vyslovuje se, píše se, označuje, uráţí, lichotí, pojmenovává, určuje, oslovuje, 

přivolává, pomáhá, mění, předává, označuje 

 Kaţdý má své jméno. Doma jsem dostala jméno. My máme hezká jména. 

URČENÍ, OZNAČENÍ, RODINA, NÁZEV 
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Z dílny paní učitelky Motákové 
Děkuji všem dětem za příjemný den, za jejich spolupráci a pomoc starších malým 

kamarádům. Pracovaly velmi hezky, tvořily a vymýšlely a doufám, ţe jim dnešní den přinesl i 

nové poznatky. Jejich „smajlíci“mě potěšili. Věra Motáková  

Ohlasy dětí: Nejvíce mě bavily soutěţe. Myslím si, ţe mě zaujalo všechno, co jsme dělali. A 

také mě bavilo skládat básničky. Dnešní den mi přinesl nové kamarády a hodně srandy. Líbilo 

se mi, jak jsme spolupracovali. Mé pocity jsou výborné. Překvapilo mě, jak jsem přemýšlivá. 

Hodně se nám povedly soutěţe a spolupráce. Překvapilo mě, jak utíkal čas:). Celkově bych 

dnešní den zhodnotila na 1*. Moc se mi líbil. Michaela Hrabáková, 5.C 

Překvapilo mě, ţe jsme si říkali o původu jmen. Dozvěděl jsem se, jak vzniklo moje jméno. 

Naučili jsme se různé pranostiky, a jak vznikla i jiná jména. Dokázali jsme se skupinou 

všechny úkoly a vše se nám prostě povedlo. Jan Vobořil, 4.B 

Překvapily mě pranostiky. Líbilo se mi, ţe je moje jméno na prvním místě. Povedlo se nám 

namalovat rytíře a učil jsem se kreslit obří tuţkou. Jirka Rothanzl, 3.A 

Překvapilo mě, ţe bylo hodně stanovišť. Novinkou pro mě bylo, ţe moje jméno je 

z latinského slova lux. Naučila jsem se pracovat ve skupině. Povedlo se nám vymyslet 

básničku. Lucie Nováčková,  4.B 

Překvapilo mě, jak jsme kreslily obří tuţkou. Poznala jsem nové hry, soutěţe a kníţky. 

Povedly se nám všechny soutěţe i tajenka. Celý den se mi moc líbil Klára 

Rauchová, 4.C 

Překvapilo mě, ţe Jiří je nejpouţívanější jméno v ČR. Dozvěděla jsem se, co 

je to pranostika. Myslím, ţe ve skupině se nám povedl rytíř s konví na hlavě, povedly se nám i 

soutěţe. Také se nám povedla básnička, se kterou nám poradila i paní učitelka. Celý den mě 

dnes bavil a hlavně jsme byli jako výborná skupina.    Barbora Pecinová, 5.C 

Mě překvapilo, jak jsme zvedali velkou tuţku. Povedlo se nám prolézání provazů. Jáchym 

Paďour, 1.C 

Překvapilo mě, co všechno se dá zjistit o jméně a jak se dá se jmény pracovat. Dá se také 

kreslit obří tuţkou. Nové pro mě byly zajímavosti o mém jméně. Poznala jsem nové 

kamarády, pohádky, hry a soutěţe. Ve skupině se nám povedlo získat všech 15 razítek a jako 

první sloţit tajenku (Evelína, Miroslav). Celý projektový den se mi líbil. Je škoda, ţe je můj 

poslední. Tereza Hukalová, 5.B 

Překvapilo mě, ţe jsme se vţdy na všem v naší skupině shodli. To v jiném projektu ne. Našla 

jsem si tu kamarády. Vše bylo super. Naučila jsem se tady hodně spolupracovat. Povedlo se 

nám hodně věcí. Byla jsem ve skupině s Honzou, Jáchymem, Sárou a Míšou. Dělali jsme 

hodně soutěţí. Bavilo mě to. Nejvíce se mi líbilo, jak jsme soutěţili na hřišti. Barbora 

Hukalová, 3.B 

Z dílny paní učitelky Cilové  
Dnes se mi první hodinu líbilo, jak jsme dělali čepice a seznamovali se. Druhá se mi líbila taky, 

protoţe jsme zjišťovali na internetu, co znamená naše jméno. Zaujalo mě, ţe je řeckého původu. 

Třetí hodinu jsme si vyprávěli o pohádce - O Šípkové Růţence. Ve skupině jsem byla s Andrejkou, 

Eliškou, Markem a Lukášem. Čtvrtou hodinu mě bavila hra, kde jsme zpívali písničky, ve kterých 

byla nějaká osoba. Paní učitelka dala jednu ţidli pryč a chodili jsme dokolečka, neţ někdo zachrastil 

plechovkou, a pak jsme si museli rychle sednout na ţidle. Ve skupině se mi pracovalo dobře. Byla 

jsem ráda, ţe jsme tam neměli nikoho, kdo by zlobil. Nejvíc se mi také líbilo, ţe jsem zjistila, ţe 

Kristýna je původu řecké jméno a význam má Kristu náleţící. Náhlovská Kristýna 

Tento den se mi velice líbil, protoţe jsem si zasportoval a pobavil se. Někteří měli srandovní čepice 

a taky legrační jméno- třeba námořník Lodička. Pak jsme se seznamovali a nalepovali samolepky, na 

kterých byla jiţ naše jména nebo přezdívky. Pak jsme šli na hřiště, kde jsme sbírali razítka a plnily 

úkoly na stanovištích. Pak zase pracovali ve třídě. Lukáš Mareš 
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Ve skupině jsem byla s Martinem, Tomášem, Kamilem a Katkou. Nelíbilo se mi ale, ţe Martin nás 

zlobil. Anička 

Všichni jsme si pomáhali. Nejvíce se mi líbilo vyrábění čepiček a vymýšlení jmen. Také plnění 

úkolů venku. Hráli jsme různé hry a doplňovali cvičení. Poznávali jsme pohádku o 

Šípkové Růţence. Také jsme na počítači zjišťovali původ svých jmen. Kateřina 

Holubová 

Tento den byl moc pěkný, ale měli jsme nějaké hádky venku. Nesplnili jsme tak jeden 

úkol. Jména jsme ale vyluštili - Evelína a Miroslav. Venku mě bavila stanoviště: sloţ 

postavu, kuţelky a další. 

Den jsem si moc uţil. Marek Toms 

O přestávce jsme plnili různé úkoly. Další hodinu jsme pracovali se svými jmény. Nejvíce se mi 

líbilo, ţe jsem mohla pracovat s tak hodnou skupinou. Nelíbil se mi tam jeden kluk, který zlobil 

ostatní. Gavorová Michaela 

Dnes jsem byla ve skupině s Kamilem, Aničkou, Tomášem a Martinem. Nejhůře se mi pracovalo 

s Martinem Slavíkem, protoţe nás zlobil. Anička se na začátku moc nezapojovala, ale pak pracovala 

hodně. Líbili se mi úkoly venku a vyrábění klobouků. Příště bych chtěla být i v této třídě, stejnou 

skupinu, jenom někoho jiného místo Martina. Kateřina Janovská    

Mě se všechno líbilo a nejvíc první a poslední hodina. A také sportování. Líbily se mi hry a spousta 

dalších věcí. Dozvěděla jsem se, ţe Andrea je původem francouzké jméno. Andrea 

Dnes byl moc hezký den. Byla jsem ve skupině s Míšou a Terezkou a s dvojmo zlobivými kluky. 

Chodili jsme venku po různých stanovištích, hlavně ve skupinkách. Paní učitelka Cilová byla moc 

hodná a veselá. Vendula Nováková  

Projektový den se mi moc líbil. Byly moc hezký soutěţe venku. Dostal jsem tam podpis a teď ho 

mám na ruce. Byl jsem jediný kluk v naší skupině, takţe jsem se moc neměl. Dělali jsme hodně věcí. 

Psali, luštili a doplňovali. Občas jsem si dělal i legraci. Hlavně jsme se smáli. Taky jsme hráli hry. 

Mě se to moc líbilo a pracovalo se mi dobře v téhle skupině. Taky jsme skládali pohádku. Hledali 

jsme na internetu původ jména. Já ho mám německé. Prostě k tomu nemám co říct. Super! Honza 

Marek 

Hráli jsme kimovu hru a vymýšleli písničky se jménem osoby, názvem města… Také jsme zjišťovali 

původ svého jména. Moje pochází z Řecka. Ve skupině jsem byla s Adélou, Markem, Janem, 

Luckou a Káťou. Celý den jsem neměla pojem o čase, protoţe jsem se nenudila.  Nikola Doubravová 

Z dílny pana učitele Holovského 
S panem učitelem Holovským se nám pracovalo velmi dobře . Plnili jsme soutěţe jako např. 

kuţelky, puzzle, sporty. A mnoho úkolů jsme plnili i ve třídě. Tento projekt byl zaměřený na 

původ jmen. Kdyţ jsme zjistili původ našeho jména, byli jsme překvapeni. Pracovali jsme 

s textem a počítačem. Dělali jsme reklamu na svoje jméno. Přečetli jsme si různé pranostiky 

jako např. červenec-Svatá Anna-chladna z rána. 

Hodnocení: Všem se nám pracovalo velmi dobře. Ale radši jsme byli ve třídě neţ venku, 

protoţe tu byl chládek , ale také protoţe nás to i bavilo. Hruška A., Matoušková K., Mako 

M., Vítková Z 

Z dílny paní učitelky Horové 

Mně se nejvíce líbila práce ve skupině. Byla to super skupina, jen ţáci z 1. a 3. třídy byli 

trošku rozdováděnější. Moc se mi také líbily soutěţe. 1.úkol  jsme nesplnili 1oo%, protoţe 

prvňák si popletl triangl s cylindrem.  Radek Rosický 5.A 

Ve skupině to byla bomba. Byl jsem tam já -  Radek z 5.A,  Adéla ze 4.A, David ze 3.B, 

Pavel z 2.A a Filip z 1.A. Dostávali  jsme záludné otázky. Nejtěţší bylo sestavit jméno dívky 

a jméno chlapce. Písmena jsme dostali z vyhraných soutěţí. Ondřej Tittl 5.B 
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Mně se líbilo, jak jsme soutěţili ve třídě a jak jsme vyhledávali informace o jménech na 

počítači. Ve skupině nás bylo 5. Byl jsem tam já a pak 4 holky, které se občas nechtěly se 

mnou domlouvat. Nejvíce se mi líbilo plnění úkolů na oranţovém hřišti. Bylo jich celkem 

patnáct. Někde jsme zapojili ruce, někdy nohy, ale i mozek. Tento den se mi líbil a také uţ 

vím něco o mém jméně, odkud pochází, kolik jmen ADAM je v české republice. Adam 

Růţička 5.A 

Nejvíce se mi líbily hry na hřišti a zpěv 

písně Holky z naší školky. A taky se mi 

líbilo ve třídě, kdyţ jsme vyráběli vizitky. 

Adéla Bukačová 4.A 

Byl jsem ve třídě 3.B. Bylo to tam super. 

Měli jsme paní učitelku Horovou, která na 

nás byla hodná a měla připravených 

spoustu zajímavých úkolů. Nejvíce jsem si 

vyhrál s vizitkou. Venku se mi líbil fotbal 

a čekalo nás ještě patnáct disciplín, které 

jsme postupně plnili.  Moc se mi vše dnes 

líbilo a těším se na další projektový den. 

Vilém Pospíšil 4.A 

Zazpívali jsme si písničku, ve které je nejvíce jmen. Víte, která to je? Nápověda Holky…  

Soutěţe venku měli moc pěkně připravené starší kamarádi ze školy. Všechno bylo moc fajn. 

Myslím, ţe se nám den moc povedl. Nicola Ţiţková 

Jsem rád, ţe jméno Jan nosí 295 627 kluků, pánů a dědů. Zjistil jsem, ţe bych mohl slavit 

svátek pětkrát v roce. To je super nápad pro rodiče. Nejvíce jsem si uţil fotbal. Těším se na 

další projektový den. Jan Šimák 3.B 

Vyráběli jsme vizitku, kde se mi líbilo, ţe kaţdé písmenko ve jméně bude kamarádské a 

odváţné a dá jménu sílu.  Na hřišti jsme bojovali o razítka a písmenka, ze kterých jsme sloţili 

tajenku. Dnes jsem ve škole proţila hezký den. Šárka Tichá 5.C  

Projektový den Jména okolo nás se mi velmi líbil. Hráli jsme různé hry ve třídě, na hřišti jsme 

plnili zábavné úkoly, házeli jsme na koš, prolézali pavučinu a dostávali písmenka, ze kterých 

nám vyšla tajenka Slavomír a Evelína. Na počítači jsme hledali původ svého jména. Zjistila 

jsem, ţe moje jméno Veronika je řeckého původu. Také pohádky byly bezva, jen jsme si ji 

nestihli zahrát…. Příště. Den se nám moc vydařil. Nováková Veronika 

Nejvíce se nám všem líbily hry na hřišti. Tam byla velká legrace. Ve třídě jsme rádi 

poslouchali pohádku O Šípkové Růţence a soutěţili jsme v sestavování obrázkové osnovy. 

Podařilo se nám to!  Také se nám líbilo, jak se o nás naši patroni starali. Nejvíc na počítači, na 

hřišti, i ve skupinách ve třídě. Budeme se těšit na další společný projektový den. Filip, Agáta, 

Natálka a Karolínka naši prvňáci 

Z dílny paní učitelky Hubáčkové  
PROJEKT 

Zábavný, hezký 

Sportovali, spolupracovali, přemýšleli 

Byl to hezký projekt. Pracování ve třídě ve skupinkách. Naučili jsme se mnoho o 

jménech. 

ZÁBAVA, chytrosti, superkalifrakalistyexpialiózní 

Z dílny paní učitelky Konvalinkové 
Projekt byl velice zábavný. Děkuji všem paním učitelkám. Větší zábavu jsem jakţiv neviděl. 

Moc se nám tu líbilo. Dozvěděli jsme se mnoho věcí o původu jmen. Jména jsou například 

původu hebrejského, řeckého nebo slovanského. Kaţdý si našel na wikipedii své jméno.  

Eduard například znamená stráţce štěstí. Zajímavé bylo, jak jsme pracovali ve skupinách a 
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plnili jsme různé úkoly. Nejvíce se nám líbily sporty venku. Například: pavučina, překáţky a 

trefování se do brány. Ve třídě jsme hledali na internetu jména a pranostiky např.: Lucie, noci 

upije. A to bylo vše, co se nám líbilo. Těšíme se na další rok.  

Z dílny paní učitelky Pospíšilové  
Nejdříve jsme se všichni rozdělili do skupin a pak jsme se navzájem seznámili. Celý den jsme 

si povídali o jménech a pracovali jsme na pracovních listech. Mezi jednotlivými úkoly jsme 

chodili soutěţit ven. Nejvíce se nám líbilo: hraní pohádky - divadlo, pětilístek, soutěţe venku, 

kreslení pohádky, hledání informací o jménech na internetu, hledání tajenky. 

Ve třídě i ve skupinkách se nám pracovalo dobře, všichni jsme si pomohli. Dnešek se nám 

moc líbil a myslíme, ţe se nám povedl a všichni jsme si to uţili :):):) 

 

JMÉNO  

                    holčičí       krásné 

             označovat     předávat    měnit 

                 My máme hezká jména. 

                              NÁZEV 

 

Z dílny paní učitelky Literové 
Pracovalo se nám dobře. Poznali jsme několik nových věcí. Byli jsme venku a plnili úkoly. 

Byla to opravdu legrace. Mrazíci 

Spolupracovalo se nám dobře. Dozvěděli jsme se něco o svých jménech a o pranostikách. 

Také jsme sbírali na školním hřišti razítka a písmena z těch nám vyšlo jméno Miroslav a 

Evelína. Naše skupina se jmenovala Čerti. Byla jsem ve skupině s Vojtěchem Barcalem, 

s Tomášem Tothem, s Květou Tumpachovou a Patrikem Benešem. Pracovalo se nám dobře, 

nejvíc se nám líbily všechny překáţky. Jmenovali jsme se Koblíţkové. Zjistili jsme, co 

znamená slovo pranostika. Psali jsme o Šípkové Růţence. 

Z dílny paní učitelky Ryšánkové 
Dnes jsem poznala dva nové kamarády: Martina z 5.B a Aničku z 1.A. Natálku Akolovou ze 

2.B jsem uţ znala. Zjistila jsem, ţe moje jméno je hebrejského původu. Napsala jsem svoje 

jméno a ke kaţdému písmenku napsala vlastnost, která se ke mně hodí. V pranostikách jsem 

si vyhledala ke svému datu pranostiku. Po dnešních úkolech si určitě budu pamatovat, kdy 

budu slavit svůj svátek. Venku se mi líbila pavučina, skákání v pytli, házení míčem nošení 

vody. Moc se mi líbilo skládání básničky „Pes Hafík“. Všichni jsme spolupracovali a to bylo 

bezva. Daniela Valeková, 3.A 

Úplně nejvíc se mi líbilo, ţe jsem si našla nové kamarády. Bavily mě venku rybičky, 

překáţky, hudební nástroje a košíková. Ve třídě mě bavilo vymýšlet básničku. Natálka 

Akolová, 2.B 

Pes Hafík 

Pejsek Hafík sedí doma,  

očekává hosty. 

Nalezl si v kalendáři, 

ţe má slavit jmeniny. 

Tento den byl velmi dobrý. Skamarádil jsem se s Markétkou, Járou, Lenkou a Ondrou. Plnili 

jsme úkoly i venku. Třeba poznávání sportů a překáţky. Nejlepší soutěţ byla pavučina. Ven 

jsme šli dvakrát, ale poprvé jsme přišli o 10 minut později, protoţe jsme neměli hodinky. 

Tento den byl opravdu super. Ondřej Neustat, 5.A 

Naučil jsem se s dětmi spolupracovat. Venku mě bavil basket a kopání na bránu, nešly mi 

překáţky, nedařilo se mi je podlézt. Jaroslav Břečka, 3.A 

Dneska jsme pátrali po původu křestních jmen. Venku mě bavil fotbal a pavučiny, nešlo mi 

podlézání nízkých překáţek. Chtěla bych být zase ve třídě II.A. Lenka Černá, 2.B 
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Dny v týdnu 

Pondělí, pondělí to je krásný den, 

všichni musí do školy, 

nikomu se nechce ven. 

V úterý, úterý  

čeká nás plavání, 

všichni se čvachtají,  

vesele jásají. 

Středa to je bezva den, 

pojedeme na výlet. 

Čtvrtek to je super den, 

máme projektový den. 

Pátek to je hezký den,  

všichni se těší na víkend. 

Dnes jsem proţila hezký den. Nejprve jsme se zamýšleli nad vznikem jmen pohádkových 

bytostí, potom jsme na internetu hledaly původ a význam svého jména. Vyhledala jsem si, ţe 

moje je řeckého původu a znamená „přinášející vítězství“. Potom jsme luštili slovanské 

chlapecké jméno - vyšlo nám Miroslav a dívčí keltské jméno nám vyšla - Evelína. Pak jsme 

skládali básničku o týdnu a my jsme ji měli vymyšlenou jako první. Celý den se mi moc líbil 

a poznala jsem hodně nových kamarádů a dozvěděla jsem se další zajímavosti a pranostiku o 

svém  jménu – Veronika. Veronika Tupá 5.C 

Já jsem si napsala ke svému jménu tyto vlastnosti: M- moderní, A – aktivní, R – rošťácká, K – 

kamarádská, É – elegantní, T – tichá, A – ambiciozní. Zjistila jsem, ţe moje jméno je řeckého 

původu a znamená perla. Váţe se k němu pranostika – Svatá Markéta hodila srp do ţita. Také 

jsme chodili ven na soutěţe. Nejvíc mě bavilo poznávat sporty, házet na koš, přenášet vodu 

v kelímku. Líbila se mi i skupinová práce – vymýšlení básničky. Bylo fajn, ţe jsme ji mohli 

napsat na počítači. Chtěla bych, abych na příští projekt byla zase tady ve 3.A s paní učitelkou 

Ryšánkovou. Markéta Machová, 4.A 

Vůbec jsem nevěděl, co znamená a jak vzniklo moje jméno. Teď uţ to vím. Vymýšleli jsme 

básničku a potom jsme ji přepsali na počítači. Dneska jsem poznal spoustu nových dětí. 

Tenhle den se mi líbil. Petr Král, 2.A 

Prokletý týden - Green Snakes 

Pondělí, pondělí 

volá děti z postelí. 

Po pondělí úterý, 

to nás škola volá zpět, 

uţ musím vstávat zase v pět.    

Středa vprostřed týdne stojí, 

nikdo jí však nesestřelí. 

Čtvrtek předposlední den,  

odpoledka čeká jen. 

A teď pátek, všední den,  

nezapomeň vyjít ven. 

A teď víkend - sobota, 

bývala to robota. 

Neděle, neděle, 

nevstávejte z postele.  

To je týden celý,  

bohuţel pořád stojí.  
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Mně se líbilo vymýšlení básničky a ráda jsem plnila úkoly venku na stanovištích. Úplně 

nejvíc mě bavilo, kdyţ jsme skládali z vysoutěţených písmenek jméno kluka a holčičky. 

Holčičí jméno nám vyšlo Evelína a chlapecké Miroslav. Eliška Tůmová, 3.B  

Venku se mi dařilo přenášení vody v kelímku. Nejtěţší stanoviště byly překáţky, nešly mi 

přeskakovat. Dneska to bylo super. Lucie Kopelentová, 2.A a Lukáš Novák, 1.A 

Prázdniny - Čtyřlístky 

Věra, Pavel, Markéta 

 vyšli si dnes do světa. 

Jdou, jdou, cestičkou jdou lesní. 

Povídaj  si,  říkají si, co je dneska za den? 

Pondělí je pondělí, zítra bude úterý.    

My chceme jít ven,  

ale nemůţem. 

Ve středu je velký den, 

ve čtvrtek uţ pojedem. 

Prázdniny uţ volají, 

děti na ně čekají. 

 

Líbila se mi spolupráce ve skupině, jak nám pomáhaly starší děti. Kuba Moc 

Dnešek se mi velice líbil, zejména práce s osnovou a některé doplňovačky.  Michael Vlček 

Mně se líbilo, ţe jsme si mohli i zasportovat. Lucka 

Líbilo se mi seřazení obrázkové osnovy. Hledání pranostik a výtvarné vyjádření. Monika 

Líbily se mi přesmyčky měsíců, barevné odlišení a správné seřazení. Honza 

Nejvíce se mi líbila pohádková osnova. Viktorka.   

Zajímavé bylo sportování na hřišti. Káťa a Tomáš. 

Dozvěděli jsme se plno nových věcí např. jaký je původ našich jmen, co to je pranostika, co 

vyjadřuje. Také jsme ji kreslili. Bára  

Z dílny paní učitelky Veverkové 
Dnešní den se nám moc líbil. Proţili jsme mnoho zajímavých okamţiků, dozvěděli jsme se 

pranostiky našich jmen. Celkem 40 minut jsme byli venku a plnili jsme různé úkoly jako 

např.: Hod na koš, střelba na branku, pytle, zpívání, poznávání sportů a hudebních nástrojů 

atd. Ve třídě jsme plnili zajímavé úkoly spojené s našimi jmény a se jmény pohádkových 

postav. Vymýšleli jsme také reklamu na naše jména, ke kaţdému písmenu ve jménu jsme 

vymýšleli kladnou vlastnost.  Pak jsme si vybrali pohádkovou bytost a vymysleli ke kaţdému 

písmenu v jejím názvu zápornou vlastnost. Pak jsme celý den zhodnotili. Byl to moc pěkný 

den. A moc jsme si ho uţili.  

 

Návštěva sladovny a radnice  
V pátek jsme se byli podívat v kolínském pivovaru, který je dnes jiţ historií. Je tu pouze 

sladovna, ale i ta nám poskytla spoustu zajímavých a poučných informací. Navštívili jsme i 

radnici, kde si děti mohly sednout do křesla pana starosty v obřadní síni, a dokonce i v jeho 

kanceláři. Některé byly v těchto místech poprvé a byly překvapeny historií, překrásnými 

prostory a funkcí. Několik postřehů: 

Ráno jsme se vydali od školy do kolínské sladovny. Tam jsem ještě nikdy nebyla, a proto 

jsem se dozvěděla hromadu nových věcí. Z radnice se mi nejvíc líbila zasedací síň, protoţe 

byla historická a byly tam velké obrazy a vyřezávané ţidle. Zkrátka to tam bylo moc pěkné. 

Veronika Tupá 

Mně se nejvíce líbilo na radnici v obřadní síni. Hráli jsme si na starostu. Já jsem to ale nestihl. 

Líbily se mi překrásné obrazy. Také jsme se mohli vyfotit s panem starostou Vítem 

Rakušanem. Filip Zahradníček 
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Po prohlídce sladovny jsme se šli podívat do městské radnice. Nejdříve nás pan Pospíšil 

zavedl do zasedací síně, kde se oddává a pořádá vítání občánků. Potom jsme se šli podívat do 

kanceláře pana starosty Víta Rakušana. Také jsme se s ním vyfotili. Nakonec nás zavedl do 

místnosti, kde kaţdé pondělí odpoledne zasedá rada, která se skládá z devíti členů. Moc se mi 

to líbilo a také jsme se hodně dozvěděla. Na prohlídce jsme byli s paní učitelkou Pospíšilovou 

a Tomsovou. Michaela Hrabáková 

Dnes jsme byli ve staré sladovně. Dozvěděla jsem se, ţe do jedné takové velké mísy se vejde 

pět tun ječmene. Nalije se do ní voda a čtyři dny se to pročišťuje – kaţdý den čistá voda. Pak 

se suší dva dny a dvě noci. Z klíčků se dělá směs pro zvířata a z ječmene slad. Po této 

prohlídce jsme se byli podívat na radnici. Byli jsme v zasedací síni a v ní byly krásné malby a 

obrazy. Byl tam i klíč od města Kolína, řetěz, který má pan starosta na krku, kdyţ se koná 

svatba a zakládací listina města. Zuzana Vítková 

Na radnici jsme mohli jít tam, kam se normálně nemůţeme. Byli jsme i v kanceláři pana 

starosty. Má tam pohár, který se jmenuje Kolínský drak a byl moc velký. David Cais 

Byli jsme se podívat na radnici, v obřadní síni - tam se brali i moji rodiče. Ta mě zaujala 

nejvíc. Bylo to moc hezké. Nikola Volencová 

V poznávání historie našeho města budeme ještě před koncem školního roku pokračovat. 

Plánujeme exkurzi do kostela sv.Bartoloměje, na zvonici a do kolínské kostnice. Uţ teď se 

těšíme na zajímavé informace. Jsme moc rádi, ţe nás sem paní učitelka vezme.Ţáci 5.A 

 

 
 

 

Krásné odpočinkové prázdniny všem dětem, jejich rodičům a 

všem kamarádům přejí autoři dnešních Projektových novin. 
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