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Dětský den 1.A v Dobšicích 
Na třídní schůzce dali rodiče s paní učitelkou Ryšánkovou hlavy dohromady a vymysleli pro 
děti překvapení – výpravu za Kelty. 
V pondělí 1.června se prvňáčkové rozjeli malým autobusem do nedalekých Dobšic objevovat 
život Keltů. 
Maminka Lucinky Novotné nás přivítala před malým muzeem v keltském oblečení. Připravila 
si pro nás zajímavé vyprávění o lidech, kteří kdysi dávno na tomto území žili. 
Naši pozornost upoutal „kostlivec“. Jak jsme se později z výkladu dozvěděli, byl to keltský 
bojovník, který byl pohřben se zbraněmi, jídlem a hliněnou nádobou. Kluci a děvčata si 
vyzkoušeli na kamenném rotačním mlýnku, jak kdysi keltské ženy mlely obilí. Byla to 
pořádná dřina. Představte si, že 1 žena dokázala semlít za den pouze 1 kg mouky. 
Děvčata obdivovala ve vitrinkách krásné šperky, prsteny, nákrčníky a spony. Na závěr 
prohlídky jsme shlédli krátký film o řemeslech a způsobu života v keltském oppidu. 
Děti s zakoupily suvenýry, posvačily a exkurze mohla pokračovat. Lucinka nás zavedla na 
hřiště, kde mladí archeologové vystavěli část keltského oppida s typickým domem – 
podzemnicí. Děti byly nadšené. Slyšely o pohanských zvycích – vítání slunovratu, odkud 
pochází dnešní pálení čarodějnic. Přivoněly si  k voňavým bylinkám, které používali Keltové 
k léčení neduhů a ochucování pokrmů. Ale to ještě nebylo všechno. 
Milá paní průvodkyně paní Novotná si vyzkoušela i naši zručnost. Z drátků a korálků 
prvňáčkové vyráběli ozdoby pro své maminky. Děti obstály na výbornou, byly velmi šikovné. 
Vlastnoručně vyrobené dárky daly do batohu a hurá za Lucčinou babičkou a dědou. Oba na 
nás doma už čekali. Babička napekla vynikající buchty, po kterých se jen zaprášilo. Potom 
nás provedla svým hospodářstvím, ukázala nám králíčky, slepičky a morčátka. Na cestu si 
děti natrhaly do pusy třešně, rozloučily se a hurá za dalším dobrodružstvím. 
To nás čekalo v malé rodinné zoologické zahradě ve Chlebech. Ale vyprávět vám o něm budu 
až někdy příště. 
Kdo by chtěl zažít prima den jako my, může se i s rodiči vypravit do Dobšic u Žehuně. 
V sobotu 27.června se zde konají Keltské slavnosti a pouť s bohatým programem až do 
půlnoci. Neváhejte a jeďte se podívat, určitě se nebudete nudit. 
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Prvňáčkové v Praze 
Žáci 1.A se spolu s paní učitelkou Ryšánkovou a paní vychovatelkou Jelínkovou vypravili na 
školní výlet do Prahy. Proč právě sem? Protože jsme ve Slabikáři četli o významných 
památkách našeho hlavního města, o řece Vltavě i o Petříně. Některé pamětihodnosti jsme si 
mohli prohlédnout v knížce, ale znáte to: nejlepší je, když se na badatelskou výpravu můžete 
vydat osobně. Nejdříve jsme navštívili Hradčany, pozorovali jsme hradní stráž, prošli jsme 
rozlehlým nádvořím a s úžasem jsme stanuli před katedrálou svatého Víta. Spolu s cizinci 
jsme obdivovali bohatou výzdobu chrámu. 
Většina z nás se už těšila na zvířátka. Proto honem do autobusu a podél břehu Vltavy do 
ZOO. Největší úspěch měl, tak jako v ZOO Chleby, výběh s kozí rodinkou. Děti zvířata 
mohly hladit i krmit. Co jsme viděli zajímavého? Úžasné bylo krmení a cvičení lachtanů, 
pozorovali jsme nezbedné dovádění opic a obdivovali jsme nádherné cizikrajné ptáky, 
obrovské slony a žirafy. Některá zvířátka děti namalovaly ve výtvarné výchově. 
Děti se svezly malým vláčkem a vyřádily v dětském koutku. Předvedly nám, že jsou obratné a 
šikovné jako jejich čtyřnozí kamarádi. 
Výlet mnohé natolik zmohl, že cestou domů usnuli. Byli jsme rádi, že se nám výlet vydařil. 
Už nyní přemýšlíme, kam pojedeme příště. Lenka Ryšánková 

 
Škola v přírodě 2.A 
Co napsaly děti: Na škole v přírodě bylo moc hezky, i když byly dvě bouřky. Stavěli jsme 
domečky, hráli různé hry a plnili úkoly v přírodě a taky hráli vybíjenou. Dostávali jsme 
diplomy. Když pršelo, tak jsme hráli pexeso a učili jsme se Ajaxe. Na výlet jsme šli na 
Studenov, na Dvoračky, na Horní domky a na Ručičky. Na Dvoračky to bylo 18 km, ale 
vydrželi jsme to. Chodit na túry se mi moc líbilo. Bavilo mě chodit do kopce. Viděli jsme 
spoustu přírody. Celkem jsme ušli 58 kilometrů. Viděli jsme srnku, veverku, žábu a slepýše a 
taky jak kvetou borůvky. Měly červené kvítky. Náš hotel se jmenoval Lenoch a byl tam 
skvělý kuchař. 

   Vojta, Tomáš, Zuzka, Martin, Honzík, Markétka, Míša, Saša, Monika 
 

Exkurze 4.A a 4.B do Ostré 
9.června jsme jeli s paní učitelkou Šmahelovou a paní 
vychovatelkou Keltnerovou na exkurzi do Ostré. V 8 hodin 
jsme odjeli od školy. Já jsem seděla v autobuse s Nikčou a na 
cestu jsem si vzala knížku Čtyři a půl kamaráda, Nikča si vzala 
MP3. Jeli jsme asi tři čtvrtě hodiny. Ostrá je hned za 
Nymburkem. Když jsme přijeli do Ostré, tak jsme se hned 
nasvačili. Šli jsme dovnitř a nejdřív jsme si museli vyměnit 
peníze za groše. Jeden groš byl 10 korun. Byl tam nápis: 
„Ocitáte se ve středověké vesnici. Vypněte své mobilní telefony.“ Všechno jsme si prošli a 
prohlédli s paní učitelkou a potom byl rozchod. Mohli jsme si vlastnoručně vyrobit mýdlo, 
papír, provaz, svíčky a rýžovat zlato, nebo uplést prstýnek z drátků. Bylo tam hodně krámků – 
košíkářství, hrnčířství, keramika, lukostřelba, prodej broušených kamínků. Já jsem si vyrobila 
mýdlo a papír  a koupila kamínek a sušené bylinky pro mamku. Potom jsem rýžovala zlato a 
šla se podívat do zahrady, kde byly sochy. Všechny jsem si je vyfotila. Také tam bylo bludiště 
a labyrynty. A viděli jsme kozy a malé králíčky.  
Chtěla jsem si vyrobit misku z keramiky, ale bylo to docela těžké. Paní mi poradila, že si 
můžu z misky vyrobit hrnek bez ucha. Pak jsem si vyrobila provaz, to bylo lehké. V lékárně 
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se vyrábělo mýdlo. To se udělala z bylinek kulička a dala se do formy. A pak se vykleplo 
hotové mýdlo. 
S Natkou jsme se složili na Keltské palačinky. Byly to dva výborné kousky na dřevěném 
tácku. 
Čas rychle uběhl a museli jsme se vrátit. Byli jsme ze všeho docela unavení. Autobus nás 
dovezl zpět ke škole. Všem se nám to moc líbilo. Bylo zajímavé vidět a zažít, jak lidé 
pracovali a žili ve středověku bez moderních strojů a vymožeností. 
 Gabriela Šrámková, Aneta Dolejší, Tomáš Vladyka, Jan Novotný, Sandra Vokřálová, Nikola Svobodová 
 

Výstava našich výkresů 
Na prodejní výstavě výkresů, která proběhla v úterý 12 května 2009,  bylo prodáno 160 
výkresů za více než 6 000 korun. Další část dětských výtvarných prací za více než 1 500 
korun zakoupili senioři v pondělí 25.května 2009 při pěveckém vystoupení žáků 5.C 
v Městském penzionu v Kolíně. 
V penzionu zahájila třída 5.C výstavu zpěvem lidové písně ze Slovenska Týnom, tánom. 
Mnozí obyvatelé penzionu si ji zazpívali s nimi. Dále žáci předvedli píseň Jepo i tai tai je, 
kterou doprovodili hrou na tělo a přidali k ní další dvě sloky, jež vznikly během vyučování. 
Žáci předvedli i dramatizaci písně Tři tamboři, kterou si vyzkoušeli již na recitační přehlídce. 
Obyvatelé penzionu ocenili zájem našich zpěváků a moc rádi si s nimi  po vystoupení 
popovídali.  
Výtěžek obou částí prodejní výstavy byl zaslán na účet charitativní sbírky  Fond ohrožených 
dětí na projekt Klokánek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
Děkujeme za příspěvky. 
 
Další výstava našich výtvarných prací měla název Rok ve školní družině. Byla to výstava 
pro rodiče i ostatní veřejnost. Mohli jste na ní vidět, jak jsme šikovní a co všechno dokážeme 
pod vedením našich vychovatelek vyrobit, nakreslit a namalovat. 
 
Úspěchem bylo umístění našich kamarádů ve výtvarné soutěži  „Kolín – m ěsto na Labi“. 
2.místo získala Kristýna Kvasničková, 3.místo Filip Somberg 
 
A že jsme opravdu šikovní malíři – ještě jeden úspěch v soutěži: soutěž o nejlepší návrh na 
malbu na komín kolínské elektrárny – do finále se dostaly výtvarné návrhy Kristýny 
Kvasničkové.  
 

Škola v přírodě 3.B 
Naše třída byla na škole v přírodě v Rokytnici nad Jizerou. Plnili jsme úkoly s Rákosníčken a 
složili jsme o něm básničky: 
Tereza Zachová Tereza Hukalová 
Rákosníček nebem uhání Malý a zelený skřítek Rákosníček 
a volá: „Hvězdy buďte vítány!“ má pod svým domkem rybník Brčálníček. 
„Ahoj“, volá Vendelín Pod vodou i na nebi 
půjdeme se dívat na Kolín. řeší každodenní záhady. 
 
Barbora Pecinová 
Kouká, kouká z rybníčka Žije v malém rybníčku. 
zeleňoučká hlavička. v krásném Brčálníčku. 
Rákosníček má pár vlásků, Je to malý skříteček, 
vlastně sedm provázečků. takový náš chlapeček. 
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Michael Toman 
Jednou se v Brčálníku objevil fotbalový míč. Rákosníček myslel, že to je černobílá sladkost. 
Ale až později zjistil, že to není sladkost, ale fotbalový míč. Pomyslel si, že by se mohl zapsat 
do fotbalového týmu. Tak se zapsal a byl brankář. Hrál za Brčálníkov. Když hráli proti 
Radboři, tak prohrávali 10 : 0, protože si dával vlastňáky. A tak ho vyloučili. Od té doby je 
souhvězdí Fotbalový míč. 
 

Škola v přírodě – 4.C, 5.C 
Na začátku června jsme byli na škole v přírodě v Janově nad Nisou. Všichni jsme se moc 
těšili. Děti si předem již připravovaly informace o okolí, kam bychom se mohli jít podívat, co 
si prohlédnout, kam vystoupat či odkud se rozhlédnout po vrcholech Jizerských hor. Námětů 
byla velká spousta a některé se nám i podařilo za těch pár dní uskutečnit. Jak se to všem 
líbilo, můžete posoudit ze zpráviček od dětí.    
 
ZOO Liberec 
Nejdříve jsme byli v Botanické zahradě. Byly tam stromy, kytky a ryby. V pavilonech se 
nedalo dýchat, jaké tam bylo vedro. Bylo to přesto velmi zajímavé. 
Pak jsme šli do ZOO. Viděli jsme krmení tučňáků, mohli jsme vidět i krmení vlků a žiraf. 
Viděli jsme i výcvik slonů. Jezdila tam mašinka, ale my jsme nejeli. Jako jediná ZOO v České 
republice má ta liberecká bílé tygry. Mají dvě samice a jednoho samce. 
Nejlepší byly opice. Ťukali jsme jim na sklo, ony otevřely tlamu a chechtaly se na nás. 
V ZOO se mi líbilo a rád se tam opět podívám. Tomáš Exner 
 
Olympiáda 
Na olympiádě bylo šest soutěží - vajíčko na pánvi, hod škrpálem, úprkání po schodech, rychlé 
převleky, sirkobraní a rychlé stříkačky. Tato olympiáda se mi velmi líbila, protože to bylo 
napětí i zábava.  Vašek Kopáček 
 
Diskotéka 
Před diskotékou jsme si vyhodnotili pokoje a vybrali si odměny. Pak jsme šli dolů na dýzu. 
Uprostřed jsme se dozvěděli výsledky vybíjené a dali si mňamku MÍŠU. Nakonec jsme 
dostali medaile za pobyt na škole v přírodě a dali odměnu DJovi.  Tomáš Pospíšil 
 
Výprava na Královku 
V pátek 5.6. po poledním klidu nám paní učitelka řekla: „ Dnes půjdeme na Královku.“ „A co 
je ta Královka?“, ptal se Tomáš. „Královka je další rozhledna, kterou navštívíme.“, 
odpověděla paní učitelka. 
Asi ve dvě hodiny jsme vyrazili. Během cesty následovaly další dotazy: „Jak je to ještě 
daleko? Jak je Královka vysoká? Stihneme večeři?“ apod. Za chvíli se paní učitelka zastavila 
a říkala: „Královka je asi 3 km od Bedřichova, k jejímu vrcholu vede 102 schodů a večeři 
stihneme.“ 
Pak paní učitelky vyhlásily hru „klíšťata“. Hrála se tak, že paní učitelky daly 5 kolíčků na 
věci dětí. Když někdo na sobě kolíček našel, sundal si ho a nenápadně ho připevnil někomu 
jinému třeba na batoh. Největší legrace byla, když si někdo už 5 minut nesl klíště na vlasech. 
Došli jsme k rozhledně a mohli si koupit nanuk, turistické známky, nebo limonádu. Poté jsme 
zdolali schody (102) a podívali se po krajině Jizerských hor. Pak následovalo úmorných 10 
km zpátky na hotel. Večeři jsme nakonec stihli a naše paní učitelka si odnesla klíště až do 
pokoje. Po večeři jsme se za odměnu dívali na film Rafťáci. Tento výlet se mi moc líbil.  
 Katka Brhlíková 
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Z Janova nad Nisou až na Královku to je hrozná dálka, ale naše třída to ušla a pak nás celý 
den bolely nohy a určitě jsme si zasloužili odpočinek,  protože 20 km je jako z Kolína do 
Nymburka. Ale to bolení nohou stálo za ten krásný výhled. Z Královky byly vidět louky lesy i 
Ještěd, byla to krása a přála bych každému, aby to viděl. Byl to krásný výlet.  
 Niki Pokorná 
Také jsme měli 
karneval, masky 
byly úžasné… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Škola v přírodě 1.B 
List z kroniky  - Den druhý – Ten Krakonoš nás opravdu tady zlobí 
Spalo se nám dobře až do samé snídaně. Škoda, že se na nás Krakonoš stále zlobí a leje jako 
z konve.  
Dopoledne jsme opět trávili hraním her, soutěžemi. Nejvíc nás  baví si zazpívat s paní 
vychovatelkou  Moosovou a její kytarou. To nám opravdu jde. 
Opět výborný oběd! Vývar s rýží a pak rajská s knedlíkem. Tak nám zase chutnalo a paní 
kuchařka nestačila přidávat. Odpoledne jsme se rozhodli navléknout pláštěnky a jít se trošku 
proběhnout ven. Když jsme však udělali pár kroků od chaty, tak se před námi na cestě 
najednou zjevil opravdický Krakonoš. Kabát, široký klobouk a z fajfky se mu melžilo….To 
bylo ale překvapení ! Pozdravil se s námi a tak jsme ho pozvali k nám do chaty, aby se nám 
pořádně ukázal a něco nám o sobě pověděl. Nejdříve jsme mu ale společně zazpívali písničku 
„Kolíne, Kolíne…“, kterou také dobře znal. Vyzkoušel nás z matematiky, ptal se nás na léčivé 



 6 

byliny, vyprávěl nám jak se máme chovat 
v Krkonoších. Mohli jsme se podívat jeho holí na 
hory, v holi každý ale viděl jen lumpa, který 
v horách křičí. Viděli jsme se tam všichni a tak nás 
zase všechny tou holí napravoval. Prý se na nás 
přijde za rok zase podívat a překontroluje, zda 
jsme se opravdu všichni napravili. Každý od něj 
dostal dárek, nejdříve kouzelný Krakonošův 
knoflík, dále jeho pohlednici, obrázek a 
melžinkovou perlu. Asi po hodině a půl jsme se 
pořádným poklepáním ruky rozloučili, rychle opět 
oblékli a vyrazili ven. Vydali jsme se opět cestou 
ke korýtku a vrátili se pěknou cestou zpět k chatě. 
Ušli jsme 6,5 km. Ještě chvilku pršelo, ale pak nám 
Krakonoš splnil přání a z oblohy vykouklo 
sluníčko. Konečně nepršelo ! 
Dnes ráno paní vychovatelka Moosová vyhlásila celodenní hru  „Kamarád ochránce“. Po 
výborné večeři bylo její vyhodnocení. Ne každý poznal, který kamarád se o kterého staral.  
Odpoledne k nám dorazily dvě kamarádky, které byly v Kolíně na dětském dnu. Kačku H. a 

Báru jsme vesele přivítali, až se chata 
klepala v základech. 
Večer byl ve znamení velké pěvecké 
soutěže. 
Nejdříve nastoupila pěvecká tria, potom 
dua a galavečer zakončili sólisté. 
Všechna vystoupení se tolik líbila, že se 
potleskoměr zasekl a tak všichni 
účinkující obdrželi diplom, který pro 
nás nakreslila Ivanka.  
Večer byl opět po koupání horor, potom 
Krakonošova pohádka a chalupa se opět 
pohroužila v hluboký spánek.                            
Vlasta Horová 

 
Den dětí na školní zahradě 
Dne 27.,28.5 a 3.6. u nás ve škole byly děti z mateřských škol. Naše třída pro ně připravila 
několik stanovišť, kde plnily zábavné úkoly. 
Učily se házet míčkem na cíl, prolézaly pavučinu, nosily míček na lžíci, překonávaly 
překážkovou dráhu, lovily rybičky a spoustu dalších. Na závěr si mohly vyrobit zvířátko 
z barevných kukuřičných křupek, a to si pak mohly odnést domů. 
Počasí nám moc nepřálo, tak jsme museli některé disciplíny upravit.Terezka si dokonce 
vymyslela příběh o vodníkovi, který lovil rybičky z rybníka. 
Všechny děti vypadaly moc spokojeně, užila se legrace. Dokonce i některé paní učitelky se 
zúčastnily některých soutěží. 
Bylo to prima. Děti byly fakt šikovné a my jsme byli den ode dne lepší. 
Všem se to moc líbilo ☺ Žáci z 5.C 
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Výlet do Prachovských skal 
Při odjezdu na výlet se zdál být zmatek, protože se všichni tlačili do autobusu. Sraz byl v 7,45 
a odjezd v 8,00. Cesta trvala asi hodinu a půl a jeli jsme směrem na Jičín. V Prachovských 
skalách jsme ušli asi 7 km po zelené značce. Trvalo nám to asi dvě a půl hodiny. Líbilo se mi, 
jak jsme lezli mezi skalami a dívali se na vyhlídce po okolí. Pěkné byly také malé průchody, 
obrysy a jeskyně. Bylo tam plno schodů nahoru i dolů. Taky jsme zakopávali po kořenech. 
Potom jsme si nakupovali suvenýry a cukrovou vatu a jeli asi půl hodiny dál autobusem. 
V ZOO Chleby se mi líbilo, jak jsme byli mezi zvířátky a že jsme je mohli krmit.Nejlepší 
bylo velké tlusté prase Pepina a taky velký pták Nandu podobný pštrosovi a ještě nádherný 
oranžový leguán. Byli tady i různí ptáci, koně, papoušek, dikobraz, opice, kozy i akvárium 
s velkými kapry. Bylo to úžasné. 
Celý den svítilo sluníčko a bylo nám teplo.  
V půl čtvrté  jsme se vrátili z výletu skoro všichni unaveni, protože jsme chodili hodně do 
kopce. 
Výlet byl super. Moc se nám líbil. Žáci 4.A a 4.B 

 

Škola v přírodě 3.C 
Na školu v přírodě jsme jeli hodně dlouho – jeli jsme autobusem až na hory.Nejhezčí bylo, 
jak jsme stavěli domečky a táborák. Hezký byl také dětský den.                                        Šárka 
Nejhezčí to bylo v Harachově a u Mumlavského vodopádu. V hornickém muzeu nám paní 
ukázala i hornickou štolu. Bylo tam 6°C. A to byla teda zima. 
Karneval byl taky super. Z masek nakonec zvítězila Gejša, druhý byl Zombi a třetí Petr Čech. 
Po vyhlášení jsme šli trsat. Všem se to moc líbilo. Poslední den byla stezka odvahy a taky 
jsme měli turnaj ve vybíjené.                                                                                               Verča 
Celá škola v přírodě měla název Cesta za pohádkou. Při stezce odvahy jsme viděli srnce. 
Taky jsme hledali poklad a cestou jsme poznávali rostliny – například kapraď samec.     Jakub 
Bobřík odvahy – V noci jsme se oblékli do teplého a šli ven. Tam byla vyznačená cesta. Já a 
Filip jsme šli první. Byla tma a slyšeli jsme strašidelné zvuky. Došli jsme až na konec, tam 
jsme se podepsali a šli jsme zpátky.                                                                                       Jura 
Nejhezčí byla rozhledna na Stráži. Chodili jsme na různé trasy a celkem jsme nachodili 30 
kilometrů. Při návratu nás vždycky bolely nohy, ale bylo to pěkné. Na celodenním výletě 
jsem si koupila 2 kameny a Krakonoše. Všem se nám moc líbil karneval.                        Katka 
Chata byla pěkná, snídaně nám vařili jak pro krále – ani jsme to nemohli sníst. Hráli jsme 
super hry a dělali různé výlety. Viděli jsme spoustu zvířat.                                               Zuzka 
Tahle škola v přírodě se mi moc líbila. Hodně jsme chodili po lese a byla tam krásná příroda. 
 Míša 

 
Škola v přírodě 5.A a 5.B 
Na škole v přírodě jsme byli v České Kanadě. Prostředí je tu drsné a sychravé, ale krásné. 
Okolo nás byl jen les a les.  V lese bylo ticho a klid, bublal potůček, zpívali ptáci. Vyšli jsme 
z chaty a hned jsme byli na výletě. Na jídlo si ale nemůžeme stěžovat. Divil jsem se, jak může 
někdo něco nesníst. Odnesl jsem si dobrý pocit, že jsem se vyvětral a nenudil, a tak se mi 
líbilo, že jsem nebyl na počítači. Nejlepší byl výlet do Červené Lhoty, katakomby a město 
Slavonice a Dačice. Bylo to super. 
 

Úspěch nejmladších atletů 
V úterý 16.června se žáci 2. – 5.ročníku zúčastnili finále atletického závodu „Kinderiáda“ v 
Praze na Strahově. V konkurenci 42 škol z celé České republiky obsadili krásné 6. místo. 
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Reprezentovali nás tito žáci : 2. ročník - Nikola Suchá, Jiří Kraus, 3.ročník  - Aneta Mertová, 
Adam Hruška, 4. ročník - Aneta Dolejší, David Korbelář, 5. ročník - Monika Neradová, Jiří 
Jelínek 
K tomuto velkému úspěchu přispěli svým vítězstvím Jiří Kraus  v běhu na 60m (9,66s) a ve 
skoku z místa výkonem 190cm. Aneta Dolejší obsadila 3. místo v běhu na 60m (9,22s).  
Jiří Kraus byl svými výkony absolutně nejlepším druhákem ze všech soutěžících dětí z celé 
České republiky. 
Za bojovný a kolektivní výkon zaslouží pochvalu všichni členové družstva. 
 Marie Veverková, Zuzana Literová 
 

Výlet 2.C  
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2. Kolínské sportovní hry ZŠ 
byly pro naši školu úspěšné. Podařilo se nám obhájit loňské prvenství. Žáci obou stupňů školy 
se zapojili do soutěží ve všech sportovních odvětvích. Celkově naše škola zvítězila s 109,5 
body před ZŠ Prokopa Velikého (98 bodů) a ZŠ Lipanská (89 bodů). Naši žáci získali 22 
zlatých, 19 stříbrných a 21 bronzových medailí. 
 

Den napříč školou aneb Známe se navzájem? 
Tento tradiční červnový projektový den napříč celým prvním stupněm školy se letos 
uskutečnil již po sedmé. Jako vždy byl rozdělen na několik částí, kdy se navzájem nejen 
poznáváme, ale plníme mnoho zajímavých a zábavných úkolů ve skupinkách. V každé 
skupince byl 1 žák z každého ročníku a museli jsme si navzájem pomáhat a radit si. Pracovali 
jsme  ve škole ve třídách a protože letos nám počasí nepřálo, nemohli jsme zábavné úkoly 
plnit na školní zahradě. Museli jsme zábavná stanoviště umístiv na chodbách v budově školy, 
do zahradního altánu a do tělocvičny. Užili jsme při tom hodně legrace. 
 

 
 
Hodnocení dne dětmi z dílny paní učitelky Hubáčkové: 
Líbila se nám společná plnění úkolů na stanovištích a výroba zvířátek. Kromě soutěží jsme 
rádi plnili úkoly ve skupinkách. Zajímavé bylo zapamatování si příběhu s Kubikulou. 
Nakonec bylo zajímavé shrnutí pětilístkem. Nelíbilo se nám deštivé počasí a velké fronty na 
stanovištích, chtěli bychom více soutěží.  
 
Dílna paní učitelky Šmahelové: 
Tento den se nám moc líbil. Měli jsme totiž ve škole DEN NAPŘÍČ ŠKOLOU. Nejprve jsme 
se podívali na nástěnku, kde bylo napsáno, v jaké jsme třídě a s kým jsme ve skupině. Jsme 
rádi, že jsme byli v této skupině. Když jsme se sešli ve třídě 4.A, paní učitelka Šmahelová  
nám pomohla rozdělit se do správné skupiny. Potom nám dala pracovní list, kde jsme se měli 
podepsat a také namalovat náš znak. Po podepsání a namalování jsme šli plnit úkoly. Byli tam 
například úkoly: slalom, chytání rybiček, skládání obrázků, přenášení ořechů za pomoci prstů 
u nohy, poznávání ilustrátorů, přeskakování potoka, přenášení míčku na lžíci, shazování 
kuželek, přenášení komína, hod na cíl, prolézání pavučiny. Když  už jsme měli všecko 
splněné, zase nám paní učitelka dala papír, na kterém byla ukázka z pohádky. My jsme měli 
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uhodnout, jaká to je pohádka a další otázky. Také jsme nezapomněli namalovat malý obrázek. 
Tento den se nám moc líbil!!!!!! Eliška Tománková, Míša Holovská – 5.C   
 
Dílna paní učitelky Konvalinkové:  
Dnešní den byl moc hezký a legrační. S výkonem skupiny jsem moc spokojen a s 89 body se 
nemusíme stydět. Jsem rád, že jsme byli sehraní a kamarádští. Dnes jsme se hodně dozvěděli 
a seznámili. Je to jeden z nejhezčích dnů.  Tomáš Kubíček 
Celý projekt se nám moc líbil. Nejvíce se nám líbily soutěže. Ve skupince jsme pracovali 
všichni. Podařilo se nám udělat hodně bodů, tajenku… A moc se nám nepodařily kuželky. 
Skamarádili jsme se s jinými žáky.  Lukáš Nečas 
 

  
Dílna paní učitelky Hany Pospíšilové: 
Ve středu 24.6. jsme si krátili čekání na vytoužené vysvědčení a zasloužené  prázdniny již pro 
mnohé známým projektem „Napříč školou“. 
Po počátečních zmatených chvílích, kdy někteří z nás nemohli najít, kam vlastně patří, 
protože si nepřečetli pečlivě číslo skupiny, jsme se rozdělili do jednotlivých tříd a začali 
pracovat. 
Plnili jsme úkoly ve třídách i na chodbách školy, dokonce i v tělocvičně, protože počasí nám 
opravdu nepřálo. Nenechali jsme si ale zkazit náladu, poznali jsme spoustu nových kamarádů, 
se kterými jsme si užili spoustu legrace. 
Myslím, že tento den se nám vydařil. Jen to počasí by se mělo příště umoudřit ☺. 

Hana Pospíšilová 
Líbilo se mi skoro všechno, až na Kačku od vedle, která nám koukala na naši práci. Tomáš 
Líbilo se mi skákání přes lavičky, spolupráce, soutěžení.  Honza, Michal, Lukáš, Lucka 
Tento den se nám moc líbil. Nejvíce se nám líbila pavučina. Nelíbilo se mi, jak pořád Matěj a 
Jára zlobili.  Dan 
Dnes se nám to moc líbilo. Našli jsme hodně kamarádů. Vzájemně jsme si pomáhali. Soutěže 
byly super, povedly se nám skoro všechny. Denisa a celá skupina 
Moc se nám nelíbilo, že někdo nespolupracoval. Prima byly soutěže. Hlavně se nám povedlo 
vyplnit všechno na pracovním listě.  Lukáš 
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Dílna paní učitelky Mašínové: 
Všem se líbilo, jak jsme běhali slalom. Mně, Adamovi a Emičce se nelíbilo házení raketkami 
do kruhu. Mírovi a Kamilovi se to líbilo. Naučili jsme se poznávat spisovatele a nové 
kamarády. Pracovalo se nám dobře, pracovali jsme všichni a pečlivě. Dařilo se nám skákat 
přes lavičky, nést mezi prsty ořechy. Nedařilo se nám házet raketkami do kruhu. Příště si 
dáme pozor na skákání v pytli. Aneta, Kamil, Emma, Adam, Miroslav 
Líbilo se nám, že jsme si udělali spoustu kamarádů. Nelíbilo se nám, že tu byly veliké fronty 
na disciplíny. Dozvěděli jsme se jména nových kamarádů. Myšák Mickey z Ameriky 
Líbily se nám různé hry. Nelíbilo se nám čekání. Naučili jsme se různé hry. Dařilo se nám 
spolupracovat. Nedařila se nám hra s oříšky. Dáme si pozor na čas. 

Křižáci (Lukáš, Míša, Nikča, Denisa, Terezka) 
Líbily se nám všechny disciplíny. Nelíbilo se nám, že Krista Urbanová utíkala. Naučili jsme 
se skamarádit se s novými přáteli. Pracovalo se nám dobře. 
 

Naší skupině se nejvíce líbilo prolézání pavučinou. Nelíbilo se nám to, že se Dominik pořád 
ztrácel. Celá skupina se naučila spolupracovat a dělat společně úkoly. V celé skupině se dobře 
pracovalo. Nejvíce se nám všem dařilo na překážkové dráze a nedařilo se nám házet na cíl. 
Příště si chceme dát pozor na to, aby se nám nikdo ze skupiny neztratil. 
 

Naučili jsme se být větší kamarádi. Začali jsme mít větší trpělivost. Pracovalo se nám hezky. 
Byli jsme nejdřív 4, ale pak přišla jedna třeťačka jménem Verča. Dařilo se nám výborně. 
Příště budeme opatrnější a pečlivější. Šikulové 
 
Z písmenek posbíraných za splněné úkoly na jednotlivých stanovištích jsme složili slovo 
„pohádka“. S tímto slovem jsme vymýšleli pětilístky: 
 
 pohádka pohádka 
 veselá smutná nadpřirozená hezká 
poučuje raduje se vítězí vypráví zpříjemňuje kouzlí 
 Pohádka je krásná věc.  Pohádka je poučné vyprávění 
  příběh   vyprávění 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Krásné prázdniny plné odpočinku, pohody a sluníčka 
 přejí sobě i všem našim čtenářům 

 žáci a učitelé Základní školy Kolín III, Masarykova 


