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Samostatná příloha časopisu 

Projektový den – Napříč školou - Zimní olympiáda 2018 

 

Přestože ještě zimní olympiáda nezačala, my jsme ji s dětmi prožili již dnes  1. února při 

projektovém dnu. Po  rozdělení všech prvňáčků  jsme se sešli v kroužku v jednotlivých 

třídách a nejprve jsme se navzájem seznámili. Potom jsme si pověděli něco o historii OH, 

poslechli hymnu ČR a olympijskou hymnu a první hodinu jsme uzavřeli výrobou naší a 

olympijské vlajky.  Další hodinu jsme dělili zimní sporty do jednotlivých skupin a skládali z 

písmen názvy sportů.   
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Po svačině jsme šli sportovat do tělocvičny a na závěr jsme si vystřihli a vybarvili brusli s 

bludištěm a zopakovali jsme si vázání tkaniček. 

Projekt byl u dětí velmi úspěšný a určitě se dověděly spoustu nových informací. Děti z 1. tříd 

 
Moc se nám líbila tajenka se sportovci, která nám vyšla šifrou z vypočítaných příkladů.   

Vyráběli jsme olympijskou vlajku a dověděli jsme se jména našich sportovců.  

Bavil nás biatlon a dověděli jsme se vše o starověkém Řecku, kde myšlenka olympiády 

vznikla. Vyráběli jsme plakát, zvolili jsme si název našeho družstva  a  maskota a pak  jsme 

hráli turnaj ve florbale. Našli jsme si kamarády z jiných tříd. Žáci 3.B 

 
Sice mě sporty moc nebaví, ale tento den mě bavil docela dost. Nejvíce mě bavilo hledání 

věcí na počítači nebo kreslení.   Matěj Kaiser  
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Přišla jsem do školy a měla jsem trošku strach. Ale už ho nemám. Ve skupině jsme byly samé 

holky: Natálie Krupičková, Eliška Gandžalová, Nela Vlachová a já (Aneta Jančeková). 

Pracovaly jsme na projektu o krasobruslení. Moc mě to bavilo. Aneta Jančeková  

 
Mně se to moc líbilo. Našel jsem si tady nové kamarády. Ale nejvíc se mi líbilo, jak jsme byli 

ve skupinkách a dělali jsme úkoly a počítali příklady.  David Orsák   

Byla jsem ve skupině s Jirkou Nedvědem, Dominikem Březinou a Anežkou Řičánkovou. Měli 

jsme za úkol zpracovat referát z věcí, které jsme přinesli. Tak jsme shromažďovali informace. 

A na poslední hodinu jsme se sešli a psali jsme o projektovém dni. Projektový den je super, 

naučím se něco nového a k tomu poznám nové kamarády!!! Sára Matušková  
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Mě se projektový den moc líbil, nejvíc otázky, hokej a bludiště. Také se mi líbily 

skládanky.  David Kožíšek 

 
Líbilo se mi, jak jsme byli v tělocvičně a jak jsme skládali obrázky sportovců. Kryštof 

Zalabák 

 
Bavily mě soutěže v tělocvičně i to, že paní učitelka nemusela nikoho napomínat.  Tereza 

Brumerčíková 
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Obrázky do olympijského leporela vznikly v dílně s paní učitelkou Lenkou Šmahelovou.  

Obrázky namalovali, nalepili a informace pro vás vyhledali žáci 4. a 5. ročníku. 
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Na 23. olympijských hrách nás bude reprezentovat 94 sportovců v 15 sportech. Budeme 

našim sportovcům držet pěsti, aby přivezli hodně medailí. A pokud ne, nevadí. Heslem 

olympijských her je „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se (bojovat)“ a užít si hry jako my. 

Viktorie Matějková 2.C 
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Největším olympijským symbolem jsou olympijské kruhy. Každý z nás si vlajku namaloval a 

vyrobil. Kruhy na vlajce jsou barevné a vzájemně propojeny. Vlajka se mi moc líbí. Paní 

učitelka nám pustila olympijskou hymnu. Den jsem si moc užila. Tereza Johanisová 2.C 
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Povídali jsme si o různých disciplínách i o našich sportovcích. V tělocvičně jsme si pak různé 

sporty vyzkoušeli – sáňkovali jsme, stříleli na branku a absolvovali jsme i slalom. Byl to 

příjemně prožitý den. Dominika Vošoustová 2.C 
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Domácí mazlíčci  
 

Můj pes Bakky 

Bakky je dlouhosrstý jezevčík. Letos mu 

bude 10 let. Na výšku je malý, zato je 

hodně dlouhý. Má zrzavou srst, jen uši 

má černé. Jeho čumák je dlouhý a 

špičatý. Často mu zastříháváme dlouhé 

uši, jinak by je měl až na zem. Nožičky 

má tak krátké, že pod dlouhou srstí 

nejsou někdy ani vidět. Nejhezčí je na 

něm dlouhý ocas, kterým hodně vrtí, když nás vítá. Dřív měli lidi psa, aby jim hlídal obydlí. 

Dnes mají pejsky, protože je s nimi zábava. M. Kedršt, 2.B 

 

Moje Kejsinka 

Můj pes Kejsinka je středně velký. Má velké 

plandavé uši a dlouhý ocásek s bílou špičkou. 

Je to lovecký pes. Chodíme s ní na dlouhé 

procházky. Velmi ráda prohání slepice u tety na 

zahradě. Když přijdu ze školy, tak má Kejsinka 

radost. M. Kamínek, 2.B 
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Ferda 

Moje želva se jmenuje Ferda. Měří 4 centimetry. Její hlavička je oválná a 

často ji vystrkuje nad hladinu vody. Má dvě malé černé oči. Tělo má 

pokryté kůží a na zádech nosí pevný krunýř. Ferda má 4 nohy s drápky a 

krátký štíhlý ocásek. Plave pod i nad vodou. Často se vyhřívá na kameni. 

Máme Ferdu pro radost. Pavel Beneš, 2.B 

 

Maxík 

Můj pejsek Maxík je yorkšírský teriér. Je velký 

25 cm, má oválnou hlavu, 4 tlapky a malý 

černý ocásek. Srst má černozlatě barevnou. Chodí po čtyřech 

tlapkách, někdy se postaví jen na zadní. Je rychlý v běhání, hlavně 

za míčkem. S námi doma je už 12 let, je to náš kamarád na 

pomazlení, hraní a procházky. Jára Zachař, 2.B 

 

Můj křeček Ferda 

Můj křeček je malé zvířátko velikosti brambory. Má šedou srst, hlavičku s velkýma černýma 

očima a krátký ocásek. Umí se postavit na zadní nohy. Lidé chovají křečka pro zábavu. Edita 

Šolcová, 2.B 

 

Pejsek Kvído 

Můj pes je malý, rád si s námi hraje. Na kulaté hlavě má hebké uši, které se nenaučil držet 

nahoře. Má hnědé oči, černý nos a tlamu. Má 4 malé nohy a packy. Když byl štěně, tak mu 

usekli ocas a od té doby ho má malý. Rád běhá a skáče na gauč. Má svoji nejlepší hračku, 

říkáme jí opice. Pas je nejlepší přítel člověka. Kvído je náš kamarád. Adéla Čejková, 2.B 

 

Mé morče Earl 

Mé morče je staré 3 měsíce. Je to vlastně 

mláďátko. Má krásně kulatou hlavičku, na ní dvě 

černé oči a jedno ucho růžové, druhé černé. 

V tlamičce má ostré zuby, které si brousí o tvrdý 

chléb nebo větvičku. Tělo má krátké, ale pokryté 

hustou dlouhou černobílou srstí. Má 4 krátké 

nohy, spíše tlapičky. Na předních má 4 drápky, na 

zadních tři. Ocásek nemá žádný. Rád si hraje. Když má radost, skáče do výšky. Morčata se 

chovají pro radost. Patrik Janček, 2.B 

 

Kocour Matýsek 

Teta přinesla Matýska, když byl ještě malé koťátko. Máme ho už 4 

roky. Jeho srst je zrzavá, ale má bílé tlapky. Jeho oči jsou zelené a 

čumáček růžový. Na hlavě má dvě špičatá uoška. Má dlouhý ocas. 

Náš kocour má ostré drápky, které použije, když si hraje, nebo se 

zlobí. Rád leží v pelíšku a mlsá něco dobrého. Matýsek je můj 

kamarád. Každý den se těším, až ho pohladím. Věra Burešová, 2.B 
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Kdybych byla vodou  

Kdybych byla vodou, tak bych se vznesla do mraků a zalila tu nejhnusnější zahrádku, aby 

byla krásná. 

Dala bych vzniku nového života. 

V zimě by na mě bruslilo mnoho smějících se dětí. 

Koulovala bych se s dětmi a dělala sněhuláky. 

Jako kroupa bych neubližovala ani nedělala škodu. 

Tam, kde by mnou pohrdali, bych zmizela. A tam, kde by mně bylo 

málo, tam bych se objevila. Bohužel míst, kde je mne málo přibývá. Tak 

bych zmizela nadobro. Svět by potom zanikl.  A to by bylo tragické.  

Takže – važme si vody. Kamila Dvořáková 4. C 

 

Kdybych byla vodou, tak bych byla všude – i v Africe. Byla bych základem života. Byla bych 

voda kohoutková, nebo i klidně jako sníh, abych potěšila děti. 

Vodou bych byla vždy, kde je to potřeba. 

Všichni pijeme vodu. Voda je základ života. Voda se dává do čaje, do kávy, do šťávy. 

Bez vody bychom nepřežili. 

Ráda bych byla vodou.  S vodou se dají dělat i pokusy. Třeba udělat duhu. Ráda, moc ráda 

bych byla vodou, zachránila bych všem život. Eliška Gandžalová 4. C 

https://cz.depositphotos.com/stock-photos/kapka-vody.html
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11. ročník gymnastické přehlídky 

Letos jako každý rok jsme přes zimu pilně trénovali při tělesné výchově gymnastiku. Na 

konci února se vždy sejdeme, aby ti nejlepší z každé třídy předvedli kamarádům své 

nacvičené sestavy  a  motivovali je tak do dalšího školního roku. Mohli jsme shlédnout 

sestavy na akrobacii, lavičce a starší žáci nám předvedli i roznožku nebo skrčku přes kozu. 

Dětem se cvičení moc povedlo, každý se snažil ze všech sil. Děkujeme také za podporu 

divákům z řad spolužáků, rodičů i učitelů. Na závěr jsme si všichni mohli trochu zařádit při 

hudbě a zkusit si základní kroky aerobiku. Myslím, že se nám dnešní den opravdu vydařil. Již 

teď se těšíme na další ročník :-) .  

Závodu se zúčastnili: L. Dubová, A. Nováková,N. Ofukaná, L. Fridrichová, A. Mikušová, M. 

Smočková, O. Novotný, N. Marková, K. Jíchová, V. Matějková, D. Vošoustová,, T. Malá, K. 

Bulíčková, T. Honcová, N.Hotovcová, L. Lubinová, A. Adam,L. Bendák, D. Reifová, S. 

Kesnerová, L. Vaverka, R. Hrouda, K. Rosická, M. Košnerová, Š. Nouzáková, N. 

Krupičková, M. Bulíčková, V. Stará, K. Šantrůček   

Výsledky: mladší žáci - 1. Viktorie Matějková   2. Kristýna Jíchová   3. Tereza Malá  

starší žáci - 1. Natálie Krupičková 2. Marie Bulíčková 3. Veronika Stará 

  

 

Sportujeme (skoro) každý den - připravujeme se na 
- Plaveckou štafetu 

- Soutěž ve šplhu na tyči 

- Školní akademii 

- Školy v přírodě 

- Kolínské sportovní dny 

 

 

 

 

 

 

 

Redakční rada: žáci 1. – 5. ročníku a jejich třídní učitelé 

Příspěvky žáků do dnešního čísla vybraly p. uč. Cindrová, Hovorková, Hrejsemnou, Hubáčková, Kesnerová, 

Konvalinková, Pospíšilová, Ryšánková, Šmahelová 

http://www.7zskolin.cz/www/content/3797/gallery/P1110303.JPG?1519240989
http://www.7zskolin.cz/www/content/3797/gallery/P1110301.JPG?1519240989

