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Plavali jsme s EU 
 

Letos jsme se opět zúčastnili plavecké štafety ,,Plaveme s EU“o pohár starosty města Krnov.  

Plavali jsme v pátek 11.4.2008. Vytvořili jsme  dvě padesátičlenná druţstva. Plavci chtěli 

překonat  čas  štafety z loňského roku, stopky však  byly neúprosné a při posledním dohmatu 

se zastavily na čase 24 : 47,11. Ani štafetě „B“ se čas nepodařil překonat. Přesto si všichni 

plavci zaslouţí pochvalu za bojovný výkon a velkou snahu. 

Příští rok chceme plavat znovu. Slíbili jsme si, ţe se celý rok budeme připravovat a čas 

pokoříme.    

 

Čarodějnický den 
 

To jsme 30.dubna přišli do školy jako Harry Potter a Hermiona. Ve dvojicích jsme si 

připravili úkoly a děti je plnily na malé jedničky. Úkoly byly všechny hezké. Líbil se mi 

kostým Báry Pecinové. Nejvíc se mi líbila bonbónová úloha od Kryštofa a Tomáše. Myslím, 

ţe Čarodějnický den se krásně povedl. 

Tereza Hukalová, 2.B 

 

Mě se nejvíc líbilo, jak jsme si připravili vţdy jeden úkol z matematiky, češtiny nebo 

prvouky. Já s Kryštofem jsme si připravili úlohy z matematiky. Těším se na příští den 

čarodějnic. 

Tomáš Hauser, 2.B 

 

Ten den byl hezký celý, ale nejvíc se mi líbila soutěţ, při které jsme stříleli míček koštětem do 

dveří. Za úspěšnou střelu jsme dostávali lízátka. 

Běla Kubištová, 2.B 
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Mě nejvíc překvapily otázky a líbilo se mi učit děti. Byl to skutečně skvělý den. 

 

Děti si hrály na učitele a připravily si úkoly pro spoluţáky. Celý den byl srandovní. Nejvíc se 

mi líbil převlek paní učitelky a pana učitele. 

Kolovecký, 2.B 

 

Ze školních sešitů – pohádky o čarodějnicích 
 

Čarodějnice 
 

Blíţil se 30.duben. Čarodějnice měly mnoho starostí s přípravami. Na 

svém tajném místě se chystaly na odlet. Jisté dvě čarodějnice chtěly také 

odletět a strašit zlobivé děti, jenţe jim ještě nebylo 200 let. Bylo jim 

teprve 150 let. Děvčata alespoň do 161 let nemohla vyletět z doupěte. 

Musela tedy ještě 11 let čekat.  Jenomţe mladým čarodějkám se čekat 

nechtělo. 

Kdyţ odletěly všechny čarodějky, tak dívky uţ měly plán. Vyletěly z doupěte, ale nevšimly 

si, ţe je sleduje jedna závistivá čarodějnice. Ta to ovšem řekla Hlavní čarodějnici a 150ti leté 

dívky měly zákaz odletů a vycházek do svých 170ti let. Pro dívky to bylo jako noční můra – 

musely čekat 20 let, aby mohly vyletět. Ale mělo to jednu výhodu – ještě neţ dostaly zákaz, 

tak poprvé viděly lidský svět. 

Denisa Gavorová, 5.B 

 

Čarodějnice, aneb bílé rukavice na zámku 
 

Ve staré chatrči v hlubokém lese ţila stará čarodějnice se svou učednicí. Nikdo z blízké 

vesničky ani netušil, ţe mají takové sousedy. Došlo jim to, aţ kdyţ se tu začaly dít strašné 

věci! 

Na návsi byla zastrčená malá hospoda. Kdyţ šel zase hospodský obslouţit hosta, nějaká 

neviditelná síla mu vytrhla dţbán piva z ruky! Kdyţ se to dozvěděli  všichni ostatní obyvatelé 

vesničky, neměla hospoda ţádné kšefty. Začalo se dokonce vyprávět, ţe na zámku nosí jídlo 

na stůl dvě bílé rukavice! Nikdo netušil, ţe tuto zapeklitou záhadu dokáţe rozluštit jenom 

obyčejná voda! 

Po několika dnech se na zámku objevily zase ty dvě rukavice. Kdyţ tu mladý sluha nese 

zrovna vědro vody, uklouzne na slupce od banánu a vodu vylije na bílé rukavice. Celý 

vyděšený sbíraje se ze země sledoval, jak se přímo před jeho očima pomalu objevuje stará 

vypelichaná čarodějnice. S křikem, který vzbudil i Růţenku ze stoletého spánku, se rozběhl za 

králem. Něţ mu stačil všechno vypovědět, a neţ král došel do chodby, nikdo uţ tam nebyl. 

Čarodějka totiţ nasedla na osvědčený dopravní prostředek – na koště – a oknem vyletěla ven 

ze zámku. Před hospodou velmi rychle zjistila, ţe její učednice také dočarovala. A tak aby 

napravily ty zmatky, šly se ohlásit u krále. Ten uspořádal velkou slavnost na počest dvou 

nových obyvatelek vesničky. Také nechal zapálit velkou hranici, aby kaţdý na několik 

kilometrů daleko viděl, ţe tu našli čarodějnice a ty ţe jim kouzly budou pomáhat s veškerou 

prací. 

Romana Benešová, 5.B 
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Čarodějnice Bětka 
 

U jednoho lesa byla chaloupka. Byla celá hnědá, ale hlavně rozbitá. V té chaloupce ţila 

čarodějnice Bětka, která byla zlá a lakomá. 

Jednoho dne šla Anička a dědeček Jirka na houby. Kdyţ sebrali pátý hřib, tak Anička uviděla 

motýla, který ji zavedl aţ k chaloupce čarodějky Bětky. Kdyţ motýl vletěl do otevřených 

dveří, uvědomila si Anička, ţe je někde, kde nemá být. Dědeček Jirka ji samozřejmě hledal. 

Anička tedy vešla do otevřených dveří. Čarodějnice Bětka řekla: „Co tady děláš?“. Anička 

odpověděla: „To je na dlouhé vyprávění. Můţu si vzít jablko?“ 

„Ne. Co tě to napadlo, prosím tě?“ 

„Aha, tak to mluvím určitě s lakomou čarodějnicí. Uvědom si, ţe kdyţ něco někomu 

nabídneš, tak ten druhý ti to oplatí. Budu k tobě chodit na návštěvy a pokud se nepolepšíš, tak 

uvidíš.“ 

Kdyţ přišla Anička na návštěvu příště, zeptala se, jestli si můţe půjčit koště. Čarodějnice 

Bětka řekla: „Dobře, ale dávej pozor, ať nespadneš.“ Tak Anička poznala, ţe se čarodějnice 

polepšila. Bětka taky naučila Aničku kouzlit. Jezdily spolu na koštěti a půjčovaly si věci. 

Iveta Suchá, 5.B 

 

Ze školních sešitů – básničky nejen o zvířátkách 
 

Koťátko - Barbora Pecinová, 2.B Naše třída 5.A 

Nejkrásnější zvířátko  ráda zpívá, ráda tančí, 

bude asi koťátko.  je to zkrátka třída kančí. 

Noţky, ocas, drápečky,  Máme rádi paní včelku, 

zrzavé má chloupečky.  jako naši učitelku. 

  5.A, 5.A 

Morčátko – Tereza Hukalová, 2.B rozveselí kaţdá hra. 

Nejkrásnější zvířátko  Naše třída, to jsou lotři,  

bude asi morčátko.  skoro jako naši kmotři.  

Malá hnědá kulička,  Hrajeme si, křičíme, 

je větší neţ rybička.  poznámky pak nosíme. 

Rádo běhá v kolotoči,  Máme tady křečka, 

z toho se mu hlava točí.  říkáme mu tečka. 

Ouška má chlupaté,  Má dřevěný domeček 

a tělíčko strakaté.  a misku plnou koleček. 

  Paní učitelku hodnou máme, 

  proto dobře všechno známe. 

 

Úspěchy mladých výtvarníků 
 

V dubnu se ţáci 1.stupně účastnily hned dvou výtvarných soutěţí. Tou první byla regionální 

soutěţ vyhlášená k otevření řepařské dráţky. Slavnostní vyhlášení výsledků bylo ve čtvrtek 

1.května 2008 ve 12 hodin. Výsledky jsme se dověděli na poslední chvíli – aţ ve středu 

odpoledne – přesto se nám podařilo oznámit všem vítězům, aby se na slavnostní vyhlášení 

mohli dostavit. 

1. a 2. místo v kategorii mladších dětí získala za svou práci Kristýna Břečková z 5.B a 

Vojtěch Bašta ze 3.B. Na 2. místě ve třetí kategorii se umístil Kryštof Vinklář z 5.B. 

Blahopřejeme. 

 



 4 

Slavnostního zahájení letošního provozu Kolínské řepařské dráţky se zúčastnili i skauti 

Havráňata a Havrani z naší školy.  Mimo svezení vláčkem taţeným parní lokomotivou shlédli 

výstavu dětských kreseb věnovaných ţelezniční dopravě. V záplavě obrázků si našel svoje 

dílko David Kováč, David Korbelář a Mirek Zoubek. Vypátrali obrázek Tomáše Musila, 

Kryštofa Vinkláře a dalších spoluţáků. Počkali si na slavnostní vyhlášení výsledků soutěţe, 

kde starosta města Kolína Jiří Buřič a provozovatel dráţky Tomáš Vančo (bývalý Havran) 

předali  diplomy oceněným mladým výtvarníkům.                                                        Jan Hora 

 

Druhým významným úspěchem bylo vyhodnocení společné práce žáků 2.B a práce žáků 4. 

a 5.ročníku z projektového dne s tematikou My jsme srdce Evropy. Obě práce úspěšně 

obstály v celorepublikové výtvarné soutěži pro děti do 15 let na téma Evropa,  

uspořádaného v rámci oslav Dne Evropy. Autoři prací se ve středu 7.května zúčastnili 

slavnostního vyhlášení výsledků 

s doprovodným programem v Praze 

v Eurocentru v Jungmanově ulici a převzali 

ocenění z rukou zástupců Eurocentra Praha 

společně s Informační kanceláří Evropského 

parlamentu a Zastoupením Evropské komise 

v ČR. 

Je to první tak velký úspěch ve výtvarné 

soutěţi.. Kolektiv ţáků 4. a 5.ročníku se svou 

prací zvítězil, ţáci 2.ročníku obsadili krásné 

3.místo. 

Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších 

úspěchů.  

A tady jsou dojmy účastníků slavnostního předávání diplomů a cen: 

Soutěţ byla rozdělena do  několika kategorií. Ţáci základních škol posílali své výtvarné práce, 

ţáci středních škol soutěţili v literární oblasti. 

Po zahájení programu jsme s překvapením zjistili, ţe naši mladší spoluţáci ze druhé třídy se 

umístili na krásném třetím místě a skupina dětí, které pracovaly na školním projektu  „My 

jsme srdce Evropy“obsadila vítězné první místo. 

Součástí programu byly i velmi zajímavé 

hry a soutěţe, při kterých jsme se mnohému 

naučili  a získali jsme i několik dalších 

drobných cen. 

Pro všechny děti to byla nová, velmi 

zajímavá zkušenost. Myslím, ţe tento den se 

nám opravdu velice vydařil a budeme se 

určitě všichni snaţit, abychom opět dostali 

příleţitost zúčastnit se podobné akce, která 

pro nás bude určitě opět přínosem. 

                                                                              

Hana Pospíšilová 

Dnešek byl moc hezký a zajímavý. Nejlepší 

byla hra, jak jsme vylézali po papíře na Eiffelovku. Dobrá hra byla také, jak jsme doplňovali 

určité údaje k určitým zemím. Těším se aţ si to znovu zopakujeme.     

                                                          Anna Hanousková, 4.C 

Mně se dnešní den také líbil. Na švédských  stolech bylo mnoho chutného jídla a pití.  

   Aneta Dautovská, 4.C 



 5 

Ve středu jsme jeli do Prahy na předávání cen za projekt „My jsme srdce Evropy“. Ze všech 

her, které pro nás byly připraveny, se mi nejvíce líbila hra  „Výstup na Eiffelovku“. Velmi mě 

překvapilo, ţe jsme byli první z celé republiky. Já jsem šel přebrat cenu. Kdyţ jsem chtěl jít 

společně se svou třídou na vlak, zastavila mě paní reportérka z rádia. Vyptávala se na všechno 

moţné. Těším se aţ budeme dělat další projekt.       

                                                                    Vojta Jeřábek, 4.C  

Ve středu jsme jeli do praţského Evropského domu. Na začátek jsme se něco dozvěděli o 

Evropě. Hned potom jsme dostali papíry s jedním státem. Já jsem měla Německo. Pak jsme 

hráli hru, při které jsme vylézali po papíře na Eiffelovku. Tento výlet se mi moc a moc líbil. 

                                                                                     Tereza Havelková, 4.C    

Soutěž ve šplhu 
 

Dne 2.5.2008 se uskutečnila 

soutěţ ve šplhu. Šplhali všichni 

zájemci z 1.stupně. My ostatní 

jsme fandili. Nejprve paní 

učitelka Veverková všem 

vysvětlila, jak to bude probíhat a 

potom vše začalo. Všichni se 

moc snaţili, Kromě jednoho 

nahoru vyšplhali všichni. Na 

konci bylo vyhodnocení. Jsem 

moc ráda, protoţe z pátých 

ročníků jsme vyhráli zrovna my. 

Všem se nám to moc líbilo. 

Tereza Kurucová, 5.B 

Nejrychleji šplhala Monika Neradová ze 4.B. Vyšplhala do výšky 4,6m za 6,1 s. V soutěţi 

druţstev zvítězilo družstvo třídy 4.C ve sloţení Jiří Jelínek, 

Vít Jirkovský, Jiří Zrůst, Anna Hanousková, Michaela 

Holovská, Ţaneta Zborníková. Jejich vítězný čas byl 49,0 s. 

Na druhém místě bylo druţstvo 5.B (50,9), třetí 4.B (53,4). 

Nejrychlejší jednotlivce a druţstva jsme odměnili díky paní 

Černé z firmy HAMÉ, která nám věnovala ceny do této 

soutěţe. Všem se soutěţ líbila a budou se pilně připravovat 

na další ročník. 

Nejlepší dosažené výkony: 1.ročník – Nikola Suchá (1.B) 

9,8 – Martin Shkoda (1.C) 12,5 – Kamil Machurka (1.C) 

13,3 – 2.ročník – Aneta Mertová (2.A) 12,9 – Daniel Bartoš 

(2.A) 13,8 – Denisa Bejčková (2.A) 15,4 – 3.ročník – 

Martin Johanides (3.C) 7,8 – Barbora Kotrčová (3.B) 8,8 – 

Petra Potměšilová (3.B) 9,8 – 4.ročník – Monika Neradová 

(4.B) 6,1 – Vít Jirkovský (4.C) 6,6 – Aleš Moravec (4.B) 7,0 

– 5.ročník – Markéta Dostálová (5.B) 7,4 – Tomáš Tichý 

(5.B) 7,6 – Lucie Sotonová (5.A) 7,6 

 

Dopravní soutěž  

 
Družstvo mladších žáků naší školy ve sloţení Tereza Křemenová, Tomáš Toms, Barbora 

Helclová a Jakub Hovorka zvítězilo v okresním kole dopravní soutěţe, které se konalo 
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v úterý 13.května na dopravním hřišti v Kolíně. Bylo to 

zúročení našeho dlouholetého výcviku  na dopravním hřišti a 

kaţdoročních jarních a podzimních besed ţáků 4. a 5.ročníku 

s dopravní tematikou s panem Brzákem. Na dopravní hřiště 

chodí děti naší školy pravidelně několikrát ročně od 1. aţ do 

5.ročníku. Snaţíme se tak přispět k povědomí dopravní 

bezpečnosti ţáků a jsme rádi, ţe své znalosti a dovednosti 

úspěšně vyuţili i při dopravní soutěţi.  

Krajské kolo soutěţe bylo v pondělí 2.června v Mladé 

Boleslavi. I zde si naši cyklisté vedli dobře a obsadili pěkné 

5.místo. Blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy. 

 

 

Mc Donalds´Cup 
 

Druţstvo ţáků 2. a 3.ročníku ve sloţení Václav Kopáček, Juraj Čikoš, David Korbelář, Tomáš 

Vít, Adam Hruška, Martin Platzer, Dominik Čučka, Tomáš Exner, Lukáš Havlíček a Vojta 

Jón zvítězilo v okresním kole Mc Donalds´Cupu ve Velkém Oseku a postoupilo do krajského 

finále, které se konalo v pátek 30.května v Mladé Boleslavi. Ve velkém vedru tady naši malí 

fotbalisté velmi statečně bojovali a obsadili krásné třetí místo. Děkujeme sportovcům za 

vzornou reprezentaci školy a rodičům za pomoc. 

 

Den matek ve škole 

 
Děti ze třídy 4.C a 5.A uspořádaly pro své maminky slavnostní besídku ve třídách. Připravily 

pro ně pohoštění, uvařily čaj a předvedly scénky, které samy vymyslely a nacvičily. Maminky 

tak mohly ocenit šikovnost svých dětí při exhibici s jojem, hře na hudební nástroje, aerobním 

cvičení, tanci a baletu. Poslechly si básničky, písničky, vtipy a viděly dokonce i pohádku O 

Šípkové Růţence. Děti předvedly, co všechno se uţ naučily ve škole i ve svém volném čase. 

Na ukázky si připravily mnoho pěkných převleků. Bylo to velmi krásné odpoledne zakončené 

předáním kytičky maminkám. Společné posezení bylo tak příjemné, ţe se nikomu ani 

nechtělo domů. Slíbily si navzájem, ţe se takhle společně opět  sejdou. Některé děti sloţily 

k této události dokonce vlastní báseň: 

Anna Smrčková 

My vám přejem  hezký svátek, 

uţívejte si Den matek. 

Teďka vám to řeknu krátce: 

Odpočiňte si od práce. 

 

Lucie Sotonová 

Naše milé maminky, 

jste jako ty květinky. 

Kdyţ se trochu usmějete,  

tak víme, ţe jste tu pro nás. 

Milujem vás maminky, 

jste jako slunné paprsky. 

Zkrátka jste pro nás vším, 

proţijte svůj svátek se štěstím. 
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Jakub Neustadt 

Dnes je Den matek, 

vy matky máte svátek. 

Tak vám přejeme vše nejlepší, 

ať se děti ve škole polepší. 

A ať vám autobus neujíţdí ani vlak. 

Ale i tak:  

Přejeme vám hodně štěstí. 

A jestli to nebude tak, 

tak tomu, kdo to napsal dejte pěstí. 

 

 

Den napříč školou aneb Poznáváme nové kamarády a pomáháme 

si navzájem 
 

Den napříč školou se konal uţ pošesté. Letos poprvé jsme pozvali i mladší kamarády 

z okolních mateřských škol. A tak jsme poznávali své budoucí spoluţáky při hrách na školní 

zahradě a školním hřišti. Veselé hrátky jsme pro ně připravili společně s našimi třídními 

učiteli. Přípravy byly v plném proudu celý květen, ale akce se uskutečnila ve čtvrtek 

29.května. 

Děti ze 4.C v pohádkových převlecích – jako král, princ, kuchař, princezna, čarodějnice, 

sudička – vyhlíţely netrpělivě malé kamarády uţ brzo ráno. Děti z MŠ z Bachmačské ulice 

přišly hned po své ranní svačince, asi v 9 hodin. Pohádkové bytosti se jich hned ujali a celé 

dopoledne je provázeli od jednoho zábavného stanoviště k druhému. Malé děti měli radost 

z obrázků i bonbónů, které dostaly od větších školáků z pátých a čtvrtých tříd na jednotlivých 

stanovištích jako odměnu za kaţdý splněný úkol. Všem pomocníkům patří velký dík a 

pochvala za práci, kterou tento den plnili opravdu velmi odpovědně. Starší ţáci se o mladší 

starali vzorně. Bylo vidět, ţe se na malé kamarády všichni těšili. 

Ostatní ţáci školy byli rozděleni do tříd. Přicházeli do určené třídy nadšení, zvědaví a plní 

očekávání. Losování z klobouku rozhodlo, v jaké skupině budou pracovat. Úkoly ve třídě od 

pejska a kočičky se jim líbily. Museli si pomáhat v pětičlenných skupinách tvořených vţdy 

jedním ţákem z kaţdého ročníku. Po splnění úkolů ve třídách si také uţili zábavu na 

stanovištích rozmístěných v celém areálu školy. I tady se projevil velmi hezký vztah starších 

školáků k těm mladším. Děti ve skupinkách za splněný úkol dostali také obrázek, body, ale 

ještě písmenko. Ze získaných písmen potom museli sloţit slovo. Bylo to slovo 

KAMARÁDSTVÍ. A co kamarádství znamená pro kaţdého z nás, to jsme se dověděli z 

„pětilístků“. Tady jsou ty nejpovedenější: 

 

kamarádství  kamarádství 

sbliţuje, pomáhá  příjemné, hezké 

cenné, vzácné, věrné  radost, štěstí, přátelé 

Kamarádství je cenná vlastnost  Kamarádství je moc hezké 

přátelství  přátelství 

 

kamarádství  kamarádství 

pomáhat si, důvěřovat si  milé, pěkné 

hodný, pomáhá, spolupracuje  nelhat, milé, plní 

Kamarád pomáhá v nesnázích  Velké kamarádství skály přenáší 

přátelství  přátelství 
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Některé skupinky nakreslily hezké obrázky, které symbolizují dnešní den a kamarádství 

vůbec. 

Jednotlivé skupiny dětí hodnotily den „Napříč školou“ takto: 

Dnešní den byl pěkný. Nejvíc se nám líbilo, jak jsme lovili ryby. Ve skupině jsme našli nové 

kamarády.  

Nejvíc se nám líbilo házení do koše, pavučina, skákání v pytlích a překáţkový běh.Bylo to 

super! 

Nelíbily se nám fronty, učení bylo zábavné. 

Líbilo se mi, ţe kapitán byl na mě hodný. Všichni mají nové kamarády. 

Dnešní den se mi moc líbil. Ve skupinách jsme se seznámili a hráli spoustu zábavných her. 

Těch her bylo 16, získali jsme spoustu bodů. Příště bychom chtěli ještě stánek s jídlem a 

pitím. 

Dnešní den se nám vydařil. Přálo nám i počasí. Bylo připraveno plno zajímavých činností a 

úkolů. Kaţdý našel uplatnění podle svých zájmů. Byli jsme spokojení. Příště by se mám líbila 

na zahradě trampolína. 

V některých skupinách děti málo spolupracovaly – to se nám nelíbilo. 

Líbily se mi soutěţe uvnitř i venku. Poznal jsem nové děti a skamarádil se s nimi. Nejvíc se 

mi líbilo sestavování figury a shazování plechovek. 

Mě se líbilo, ţe jsem poznal novou paní učitelku a nové kamarády, které jsem dřív neznal. 

V naší skupině se nám pracovalo dobře. Jenom Aneta nás někdy zlobila, protoţe nám utíkala. 

Úkoly nás hrozně bavily. Třeba skákání v pytli nebo kopaná. Taky jsme malovali mapu okolí 

Kolína. Těţké bylo přenášení ořechů. 

Nám se nejvíc líbilo přenášení vajíčka (pingpongového míčku) na lţíci. Všichni jsme 

spolupracovali, jenom Marek nás zlobil. Těšíme se na další zábavný den. 

Mě se líbilo skákání v pytli a přenášení komínu. Všechny soutěţe byly hezké, ale některé byly 

těţší. 

Mě se líbilo prolézání pavučiny a nelíbilo se mi skákání v pytlích. Hezké bylo stavění 

z kukuřičných dobrot. 

Rádi jsme si zasportovali. Líbilo se nám skákání v pytlích. Nelíbilo se nám chování Tomáše a 

Kuby. 

 

Dojmy žáků – pomocníků ze 4.C z jednotlivých stanovišť: 

 

Den napříč školou byl super. Byl jsem na stanovišti složte obrázek. Kaţdá skupina měla za 

úkol postavit obrázek za minutu. Kdyţ ho postavili, dostali 3 body a písmenko A. Kdyţ ho 

nestihli postavit, nedostali body, ale jenom písmenko. Malým dětem jsem říkal toto : 

Nešikovný dráček Murguláček narazil do okna. Farář neví co s tím a vás si vybral jako 

pomocníky. Pomůţete mu ? Tento den byl super.                                                                                                          

Jiří Markytán 

Den napříč školou byl bezva . Byli jsme na stanovišti jménem pavučina. Mělo se prolézat 

pavučinou, kterou upletl pavouček. Malé děti za to dostali bonbonek a razítko. Byly velmi 

šikovné. Moc se nám to líbilo.  

Michaela Novotná a  Kateřina Zajíčková 

  

Stanoviště přenášení oříšků bylo super. Kdyţ u nás byly velké děti, tak musely přenášet 

oříšky na čas mezi prsty u nohou. Bylo to legrační  a asi jenom 3 skupiny odnesly všechny  

oříšky za 2 minuty. Kdyţ k nám přišly malé děti z mateřské školky, tak jsme pro ně museli 

disciplínu ulehčit. Posunovaly oříšky nohou jako veverky a pak je musely hodit do misky. Za 

to jsme jim dali obrázkové razítko a bonbón. Bylo to super!! 

Michaela Holovská a Ţaneta Zborníková 
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A jaké je hodnocení učitelů? 

Projekt „Napříč školou“ byl jako kaţdý rok pro všechny děti zábavný. 

Celé projektové dopoledne se povedlo. Ţáci pracovali dobře, se zájmem a chutí. Starší děti 

pomáhaly mladším a staraly se o ně zejména při plnění úkolů na zahradě. Téměř všichni 

zaslouţí pochvalu za kamarádské chování a za aktivitu.  

Celý program časově velmi dobře vyšel a byl přizpůsoben všem dětem. 

Děti byly spokojené, kaţdý si našel uplatnění svých vědomostí. Bez problémů jsme stihli 

všechny připravené aktivity. Činnosti se dětem líbily a to bylo hlavní – připravit jim „jejich 

den“, aby byly spokojené. 

Pěkné počasí napomohlo vydařenému dni. 

 
Školy v přírodě 
 

Na školu v přírodě vyjelo v letošním školním roce 10 tříd naší školy. 

Začala to třída 2.C s paní učitelkou Hanou Pospíšilovou uţ 28.dubna. Přestoţe děti nemohly 

jet se svou původní třídní učitelkou, výjezd se všem velmi líbil a děti i jejich rodiče byli 

nakonec rádi, ţe se škola v přírodě mohla díky ochotě paní učitelky Pospíšilové uskutečnit. 

Na svěţím jarním horském vzduchu si uţily mnoho legrace a zábavy, učily se v přírodě při 

hrách, navštívily blízkou sklárnu a plnily mnoho zajímavých úkolů a her na rozkvetlých 

jarních loukách i v lese. Velký dík patří i paní Hrabákové a panu Vítkovi – rodičům dětí z této 

třídy, kteří s činnostmi na škole v přírodě pomáhali. 

V květnu potom postupně vyjely i ostatní třídy.  

14.května to byla 4.A a 4.B s paní učitelkou Cindrovou, Duškovou a paní vychovatelkou 

Keltnerovou do Janova nad Nisou. Pomáhala jim paní Kratochvílová. I zde byli ţáci velmi 

spokojeni v příjemném prostředí. 

Martin Procházka, 4.A – Škola v přírodě se velmi povedla.Dělali jsme různé věci od hraní her 

aţ po stavění domečků. Líbily se mi túry po horách. Velmi se mi líbilo zdejší nerostné 

bohatství. Jediné co se nezdařilo, bylo počasí. Ale záţitky ze školy v přírodě nám nezkazilo. 

Tomáš Smolík, 4.A – Stavěli jsme domečky v lese. Jezdili jsme na výlety. Jeli jsme na kozí 

farmu, do ZOO v Liberci, na zámek a hrad ve Frýdlantu. Byli jsme na Tanvaldském Špičáku, 

v Josefově Dole a na Mariánské hoře. Byl z ní krásný výhled. Nejlepší byl asi zámek 

Frýdlant, který má 300 schodů a 60 pokojů. 

Pavel Neumann, 4.B – Byli jsme v Pěnčíně na kozí farmě a na výrobě skleněných perel. Byla 

to nádhera. Koupil jsem dárky a ochutnal jsem kozí sýr.  

Lukáš Nečas, 4.A – Líbil se mi penzion i okolní krajina. Hráli jsme vybíjenou a chodili na 

hezké výlety. Ze soutěţí se mi nejvíce líbila soutěţ „zpívá celá skupina“ a skupinové 

představení na karnevalu. 

Simona Jelínková, 4.B – Pobyt byl nádherný, procházky a výlety do krajiny hezké, moc se mi 

líbily. Chtěli jsme opékat, ale bylo ošklivo. Těším se na další školu v přírodě. 
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Simona Janáková, 4.B – Cesta do Josefova dolu – lávky byla krásná. Překvapilo mě, ţe 

v okolí roste hodně devětsilu. Okolní krajina se mi moc líbila. Cestou jsem si všímala rostlin, 

stromů a zvířat. Viděla jsem veverku, kočky, psa a koně. Celá škola v přírodě byla fajn. 

Další byla 2.B v Rokytnici nad Jizerou s paní učitelkou Hubáčkovou a paní vychovatelkou 

Moosovou. Také tady pomáhala ochotná maminka, zdravotní sestřička  paní Zachová. Ţáci 

byli ubytováni na chatě Roxana. Děti o ní napsaly: Byla to velká třípatrová chata postavená u 

lesa. U chaty je bazén a ohniště. V chatě je velká jídelna, kde výborně vaří, sauna a hodně 

pokojů. Chata se mi moc líbila. Měli jsme hodně akcí a nejvíc se mi líbila stezka odvahy a 

stezka šikovnosti. Viděli jsme 5 strašidel a 2 duchy. Také se mi líbily výlety. Nejvíc 

v Harachově. Harachov je pěkné město v Krkonoších, pojmenované po hraběti Harachovi. 

Jsou zde lanovky, tratě pro běţkaře a můstky pro skoky na lyţích. Nedaleko je Mumlavský 

vodopád. K vodopádu jsme šli pěknou lesní cestou. V lese jsme stavěli domečky. Také jsme 

navštívili keramickou dílnu v Pohořalé. Dopoledne jsme se učili a odpoledne jsme se šli 

podívat na Zlatou vyhlídku, jiný den na Huťský vodopád.  Měří 20 metrů a je blízko Huťské 

chaty. Je o 12 metrů větší neţ Mumlavský vodopád. Pojmenován je po hutích, ve kterých se 

zpracovávala ruda na sklo. Cestou jsme poznávali jehličnaté a listnaté stromy. Zvládli jsme i 

túru na Ručičky. Také jsme hledali poklad, tančili na karnevale a volili miss a missáka. To se 

mi líbilo nejvíc. Moc se těším na příští školu v přírodě. 

5.B s paní učitelkou Motákovou  byla v Krásném Buku. I na této akci opět pomáhali rodiče 

ţáků – paní Vlasáková a paní Tajovská.Velmi jim děkujeme za jejich obětavost. Děti psaly 

kroniku školy v přírodě. Jeden její list vidíte na další stránce. 

Jako další odjela na školu v přírodě 1.A a 1.B s paní učitelkou Literovou, Veverkovou a 

paní vychovatelkou Růžičkovou. Jako pomoc pedagogům s nimi vyjela paní Kuběnová. 

Podobně jako 2.B i oni strávili hezké chvíle na chatě Roxana, na túrách po okolí Rokytnice 

nad Jizerou i při mnoha zajímavých hrách,  pozorování přírody a hledání pokladu. 

Hned druhý den po nich odjely třídy 4.C s paní učitelkou Hanou Pospíšilovou a maminkou 

paní Řezníčkovou a  5.A s paní učitelkou Tomsovou, z řad rodičů s panem Smrčkem. Odjely 

do Nového mlýna ve Starých Splavech. Vrátí se aţ 10.června. Zatím si školu v přírodě pěkně 

uţívají na túrách i při mnoha hrách a dokonce se i koupali, protoţe jim počasí přálo. 

Všechny tyto úspěšné výjezdy ukončí třída 3.B s paní učitelkou Vlastou Horovou a paní 

vychovatelkou Martínkovou ve Velké Úpě. Ta se vrátí aţ 13.června, takţe jejich dojmy 

jsme nemohli do těchto Projektových novin zaznamenat. Ale určitě tam proţívají stejně 

krásné dny jako my ostatní na svých školách v přírodě. 

Na tomto výjezdu pomáhá pan Jan Hora, zkušený vedoucí skautů, který dokáţe děti v přírodě 

velmi dobře zabavit a předat jim mnohé ze svých skautských zkušeností a dovedností. 

Děkujeme jemu i všem ostatním rodičům za pomoc při realizaci škol v přírodě a za 

všechny drobné ceny – odměny do dětských her a soutěţí. Děkujeme i paní Černé z firmy 

Hamé, která přidala odměny pro ţáky některých tříd. 

Kroniky ze škol v přírodě budou k vidění na Dnu otevřených dveří v listopadu 2008 – stále je 

ještě vylepšujeme, aby naše záţitky byly zaznamenány co moţná nejlépe. 

 

Třídy 3.A a 3.C na škole v přírodě nebyly. Vypravily se místo toho na výlet do westernového 

městečka do údolí řeky Bobrůvky na Českomoravské vysočině. Cesta byla dlouhá, ale děti si 

ji krátily zpěvem, hádankami, sledováním krajiny za oknem autobusu a někdo si i pospal. Po 

příjezdu na místo se v autobusu objevil kovboj, který všem dětem popřál, aby se jim 

v městečku líbilo. Předal dětem lístek s 30 otázkami, na které měly odpovědět. Všechny se 

jim zodpovědět nepodařilo. Shlédly kovbojské vystoupení a pak uţ uţívaly místní atrakce: 

jízdu na koni, skákací hrad, projíţďku vláčkem, elektrického býka. Po obědě bylo divadelní 

představení a vyhlášení vítězné školy za zodpovězené otázky. Ještě rychle nakoupit suvenýry 
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a hurá do zámku na strašidelný film. Díky 3D brýlím to vypadalo, jako by pavouci a netopýři 

byli přímo u nás. 

Cesta zpět ubíhala rychle. Vyprávěli jsme si záţitky z proţitého dne a  Kolín byl stále blíţ a 

blíţ. Výlet se nám líbil. Škoda, ţe byl jen jeden den.  Josef Šindelář a Kristýna Krulišová, 3.A 

 

Flétničky na návštěvě – 

 pískání v MŠ Bezručova a MŠ Bachmačská 
 

Děti 1. a 2.ročníku ze zájmového krouţku „flétniček“ navštívily koncem května mladší 

kamarády v mateřské škole. Chtěly se podívat na paní učitelky, které je v minulých letech 

naučily mnoho uţitečných věcí a činností a vrátit se na chvilku zpět mezi samé hračky. No a 

hlavně se chtěly pochlubit, co všechno se naučily od té doby, co mateřskou školu opustily. 

Setkání zprostředkovaly maminky ve třídách, které navštěvují mladší sourozenci našich 

školáků. Byl dohodnut termín, přidaly se i ostatní třídy MŠ a akce se mohla uskutečnit. Dětem 

z mateřské školy se koncert líbil – většinu písniček znaly. Potom si školáci mohli za odměnu 

pohrát s hračkami dětí v MŠ. Bylo to velmi hezké odpoledne.                             Vlasta Horová 

 

 

Z hodiny vlastivědy ve 4.B 
Učení je hra a to nás baví. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další číslo Projektových novin vydáme aţ v příštím školním roce. 

Všem našim čtenářům přejeme krásné prázdniny. Uţ se na ně těšíme!!!  

Kolektiv ţáků a učitelů 1.stupně ZŠ Kolín III, Masarykova 412 
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Stránka z kroniky školy v přírodě – 5.B 
 

 


