
 1 

Projektové noviny 

www.7zskolin.cz 

Číslo 4 8.ročník (2011/2012)                  duben - červen 2012

  

 

 

Samostatná příloha časopisu   

Z obsahu: 

Jarní verše ze 3.B a 4.B Plaveme s EU 

Výlet do Starého Kolína Exkurze do technického muzea 

Podmořský svět Napříč školou – Jména 

Školy v přírodě – 3.B, 4.B, 5.B, 5.C Přírodovědná vycházka 

Kolínské sportovní dny 

 

 

Jaro ve 3.B 
David Batelka Lenka Černá Alexander Gamkrelidze 

Jaro je pěkný čas, Jaro už je tady, Jaro je rychle tady, 

rozbuší srdce v nás. tak pojďte všichni dohromady. můžem sundat šálu z brady. 

Ptáčci si zpívají, Pojďte si užít legrace, Venku můžem chodit v tričku, 

a děti si užívají. začnou velikonoce. zpívám si jarní písničku. 

Všichni se radují 

a všichni se malují. 

Je to prostě ráj 

a brzy bude máj.  
 

Jarní veršování ve 4.B

 

Březen 

Tomáš Bukač 

Když jsou děti veselé, 

skáčou ráno z postele. 

Už se těší na jaro, 

že zas bude veselo. 

Na zahradě stromy 

kvetou, 

ptáčkové si noty pletou. 

Jaro už je zkrátka tady, 

pojďme honem do 

zahrady. 

 

Duben 

Kristýna Urbanová 

Když je duben, je hodně 

smíchu, 

táta čeká na maminku, 

táta si z ní vystřelí, 

je aprílové pondělí. 

 

Duben 

Eliška Rejhonová 

Právě začal měsíc duben, 

odkvetly už sněženky, 

sníh už skoro všude 

zmizel,  

radují se veverky. 

Potůček si pěkně teče 

i ten duben uteče. 

Pak už přijde krásný 

květen. 
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Duben 

Jan Šimák 

Duben je měsíc 

aprílových žertíků, 

barevných kytiček 

podobných knoflíkům. 

Duben je měsíc na jarní 

procházky, 

je taky čas pletení 

pomlázky.

 

Plaveme s EU 
 

V úterý 17. dubna 2012 jsme na plaveckém bazénu připravili pro žáky 1.-  5. ročníku již šestý 

ročník plavecké štafety „ Plaveme s EU.“  

První úsek štafety plaval prvňáček Honzík Bláha za velkého povzbuzování všech plavců. Po 

něm se střídali ostatní žáci  ze 2 .až 5. ročníku.  Při posledním dohmatu Davida Spitzera se 

stopky zastavily na čase 25:33,56. 

Žáci byli trochu zklamaní, že se jim nepodařilo překonat rekord, ale při řádění v bazénu na 

vše zapomněli. Všichni plavci zaslouží pochvalu za bojovný výkon a velkou snahu. 

 

Výlet do Starého Kolína 

Naše druhé třídy se vydaly na statek do 

Starého Kolína. Na farmě je hezky. Viděli 

jsme mnoho zvířat: koně, velblouda, lamu, 

oslíky, klokana a krávu Jitku. Zaujalo mě, 

že koně nezvrací. Velbloudi přijímají za 

den 200 litrů vody a vydrží na 4 týdny 

nepít. Také mají dlouhé řasy a blány, které 

při písečné bouři ochrání jejich velké oči. 

Měli tam velice hezké holuby. Je mi trochu 

líto, že dříve holuby chovali pro jejich 

maso. Ale je dobré, že lidé toto chování 

napravili a teď holuby vystavují jen pro 

okrasu. Holubi se často chovají v 

holubnících. Mají různě barevné peří. Živí 

se zrním a různými semeny. Holubi se také 

chovali pro doručování pošty. Naučila 

jsem se mnoho věcí, které jsem nevěděla. 

Kdo se tam ještě nepodíval, tak tam musí 

přijet a určitě se tam něco naučíte. Farma 

je zajímavá a moc se mi tam líbilo. 

Martina Brhlíková 2.C 

 

Exkurze do technického muzea 
  

Dne 26. dubna jsme byli s naší třídou na exkurzi v Technickém muzeu v Praze. Před školou 

byl sraz v 7,30 hodin, ale vyjeli jsme až v 7,45. Cesta byla dlouhá, ale nakonec jsme dorazili 

do Prahy. Autobus nám zastavil před muzeem. Tam nám paní učitelka rozdala pracovní listy a 

řekla: „Na těchto listech jsou úkoly, které máte splnit“. V přízemí jsem viděl: lodě, letadla, 

auta, vlaky, motocykly, kola, pak ve fotografickém ateliéru: fotky, obleky, fotoaparáty. V 

prvním patře jsem viděl: tisk, knihy, lisy, jak se tiskne, písmenka, nejstarší knihu. Ve druhém 

patře jsem viděl: zeměkouli, stádia měsíce, astronomii. Ve třetím patře jsem viděl: obrazy, 

sochy, mosty, bunkry, kašnu, vázy. Nejvíce mě zaujala kašna, která byla vystavena na výstavě 

EXPO 2009 a bunkr. Nejvíce se mi líbil meteor, nejstarší fotografie a kašna. Vrátili jsme se v 

14:00 před školu. Vojta  

Jeli jsme celkem dlouho, ale cesta utekla. Po dlouhé cestě jsme přijeli na místo, kde jsme se 

na schodech před muzeem před prohlídkou najedli. Každý si svačinu totiž vezl s sebou. Po 

uložení věcí k paní šatnářce nám paní učitelka zadala úkoly, které jsme museli splnit. Viděli 

jsme tam starodávná auta, kola a letadla. V další části muzea byla velká knihovna a staré 

tiskárny. Na speciálním stroji jsme si tiskli obrázky. Také jsme byli ve fotografickém ateliéru. 

Viděli jsme model Ještědu, Rudolfina a Pražského hradu. Nejvíce se mi líbil gotický a 

románský styl. Nejvíce mě zaujalo staré kolo, motorka Harley Davidson, dětské šlapadlo a 

letadlo Baby. Nejvíce se mi líbil meteorit. Když jsme měli úkoly hotové a vše jsme 
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si prohlédli, tak jsme šli do parku, kde jsme viděli veverku. Po krásné prohlídce jsme odjížděli 

domů s krásnými zážitky. David Spitzer, 5.A 

V budově NTM na Letné je v současné době zpřístupněno pět stálých expozic - architektura 

stavitelství, design, astronomie, doprava, fotografický ateliér a tiskařství. Nejzajímavější je 

expozice historie dopravy. Jsou zde vystaveny první automobily, motocykly, železniční 

technika, letadla, balón plněný plynem a Kašparův letoun. Tiskařství je zdobeno výzdobou 

knih. Zde jsme se seznámili s hlavními tiskařskými stroji od vynalezení knihtisku až po 

současnost. Nejvíce se mi líbila expozice železniční dopravy - parní lokomotiva a hasičská 

technika. Chtěla bych toto NTM navštívit ještě jednou, protože se sbírka bude rozšiřovat. 

Zuzana Krásová 
 

Exkurze – Podmořský svět 
 

Sraz jsme měli v 8,00 hodin. Když jsme 

dorazili na výstaviště, dali jsme si svačinu a 

šli jsme dovnitř. Největší ryba byla žralok 

bělocípý. Na břichu se mu neustále držel 

štítovec lodivod. Tato ryba se vyznačuje tím, 

že se téměř celý život drží na břichu velkých 

želv a žraloků. Nejmenší ryba byla sapínek 

zlatoocasý – velký asi 3 cm. Měla modré tělo 

a zlatavě zbarvený ocas. Dále mě zaujala 

piraňa plodožravá. Myslel jsem si, že piraně 

jsou mnohem menší. Také mě zaujala 

elegance perutýnů. Vyznačují se množstvím 

červenobíle zbarvených ploutví. 

V Podmořském světě mě zaujala schopnost 

kajmanů setrvat až půl hodiny v nehybné 

poloze. Také zde měli kraba suchozemského, 

který se uměl tak dobře schovat, že jsem ho 

skoro nenašel. Promítání bylo o vztahu 

člověka k mořskému ekosystému. Po 

skončení prohlídky jsme si mohli něco koupit 

v kiosku. Potom jsme nastoupili do autobusu 

a odjeli jsme do Kolína. Vrátili jsme se asi ve 

14 hodin. Nejvíce se mi líbila mořská ryba 

Pomec císařský.  

Michal K. 5.A 

Dne 17. 5. jsme vyrazili na exkurzi 

autobusem do Prahy-Holešovic, kde jsme 

měli navštívit podmořský svět plný živočichů 

žijících pod hladinou moří a oceánů. Byli 

jsme plni očekávání a nemohli jsme se 

dočkat, až budeme na místě. Po vstupu se 

přede mnou otevřela krásná scenérie 

podmořského světa, která mě ohromila. Byli 

tam: žraloci, trnuchy, murény a ryby 

veškerých barev. Se zatajeným dechem jsem 

sledoval to, co jsem ještě neviděl a ani ve 

skutečnosti neuvidím. Snažil jsem se vstřebat 

veškeré dojmy a slíbil jsem si, že požádám 

rodiče, abychom se tam znovu vypravili a já 

si mohl vše prohlédnout znovu. Plni krásných 

zážitků jsme vyjeli zpět směr Kolín. Zdeněk 

Maxa 

V autobuse jsem seděla s Markétou 

Machovou. Když jsme dorazili, tak jsme se 

nasvačili a jedna paní nám dala balónky. Tak 

jsme měli každý jeden. Pak nás pustili 

dovnitř. Tam měli moc krásné ryby a 

uprostřed bylo velké akvárium a v něm 

plavaly nejen ryby, ale i želvy. Jedna želva 

byla z Vltavy. Byli tam v jednom akváriu 

žraloci a ve druhém dva kajmani - to jsou 

malí krokodýli. Líbili se mi tam asi nejvíce 

Klauni Očkatí. Také nám pustili video o paní, 

která se zajímá o ryby. Viděli jsme maketu 

vraku a u ní obrovského rejnoka. Asi nejvíce 

se mi líbila nafukovací ryba. Cestou zpět 

jsem seděla s Markétou Machovou a Marií 

Meissnerovou a četla jsem si časopis. Adéla 

Bukačová 5.A 

Po nástupu do autobusu jsme odjeli do Prahy 

prohlédnout si expozici Mořský světa na 

Pražském výstavišti, který byl otevřen v roce 

2002. Viděli jsme různé ryby, želvy a 

murény. Také je tam obří nádrž, největší 

v ČR s mořskou vodou, kde našli svůj domov 

i tři druhy žraloků. Je tam i umístěná 

podlahová projekce, kde jsou holografické 

želvy, které reagují na pohyb. Dále je tam 

velká průhledná nádrž, kde jsou umístěny 

převážně ryby z Ameriky např. položravé 

piraně. Nádrž mimoto hostí tři druhy vodních 

želv. Nejvíce se mi líbil projekt Vesmírná 

laguna. Celý prostor je osázen drahými 

kameny, křišťály a ametysty. Na speciálním 
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obraze umístěným uprostřed se promítají 

záběry z mořských hlubin. Po prohlídce 

Mořského světa nám promítli film o životě 

v Mořském světě. Plni zážitků jsme jeli 

zpátky do Kolína.  Zuzana Krásová 5.A 

 

 

Školní Akademie (text a jeho úprava: 5.A) 
 

Dne 3. 5. 20112 byla školní akademie 7. ZŠ Kolín. Vystupovali tam atleti, přenášející, 

zpěváci, aerobic, modeling, tancování atd. Byli moc šikovní a bylo to hezké. Nejvíce se mi 

líbil modeling chlapců z 9. tříd. Divadlo bylo plné rodičů i dětí. Tato akademie končila v půl 

šesté.   Tomáš Puczek, Vojta Jirků

Na 2. akademii 7. ZŠ Kolín mě zaujala vystoupení atletická a pohybová. Ale skvělí byli také 

recitátoři, kteří přednesli krásné básně, a hudební představení byla tak krásná, že bych slovy 

popsat nemohl. Při hudebních představeních se ozvaly převážně melodie zahraniční, např. 

francouzské a anglické. Byli tam žáci 1. - 9. Tříd. Bylo to tam moc hezké. Zdeněk Maxa

Den 3. 5. 2012 byl pro školu výjimečný. Konala se druhá školní akademie. Bylo zde přibližně 

22 vystoupení. Všichni vystupující byly moc šikovní. Nechybělo zde recitování básní, 

aerobic, módní přehlídka a hraní na hudební nástroje atd.  Za třídu nás reprezentovali 4 žáci. 

Nejvíce se mi líbila módní přehlídka chlapců z 9. tříd. Michal Král 

Ve čtvrtek 3.5 jsem byla vystupovat na Akademii s aerobikem. Vystoupení se mi povedlo. Na 

Akademii jsem vystupovala dvakrát za den. Poprvé jsme vystupovali pro školu a podruhé pro 

rodiče. Marie Meissnerová 

Nejvíce na akademii se mi líbila přehlídka. Recitovali tam básně i z naší třídy Vilém Pospíšil 

a Markéta Machová. Vystupovala tam také Kateřina Puczková a Marie Meissnerova. Tomáš 

Pavlík 

 Mě se Akademie moc líbila, bylo to moc nádherné. 

1.vystoupení byla gymnastika. Měli to hezky připravené. U 

toho 1. vystoupení byla nádherná píseň  . Taky se mi líbila 

módní přehlídka - byla moc srandovní  taky jak tam byly 

roztleskávačky a měli taky hezkou píseň Mumuland  moje 

oblíbená teda až druhá. Taky se mi líbilo „Když se 

načančám“, tak jsem začal na to tancovat a všichni v mé řadě 

na mě koukali a smáli se a to mě potěšilo  ale byl jsem výborný .Šárka Novotná se smála 

asi nejvíc. Bylo to výborné . Prostě V.A se smála mě. Monika Sotonová taky koukala dobře, 

ale stejně jí to moje tancování moc nepotěšilo . Vojta se hlavně smál písničce Když se 

načančám  a taky Míša Král se smál . Včera ta akademie byla moc nádherná, krásná, 

prostě úžasná Honza Marek 

Moc se mi líbila módní přehlídka. Básničky byli taky moc hezké, ale k nim se připojila i 

flétna.  Monika Sotonová 

Celým programem provázeli Žaneta a Jakub 

z 8. třídy.  Šárka Novotná 5. A 

Akademie 2012 byla moc hezká jak 

z pohledu diváků, tak i z pohledu 

vystupujících. Já jako vystupující jsem měla 

před vystoupením velkou trému, ale jak jsem 

měla vystoupení za sebou tak ta tréma spadla, 

jelikož jsem nespadla ze stepu, i když 

podlaha byla dost kluzká. Po velkém 

vystoupení jsem si šla sednout na balkon a 

tam jsem potkala mamku a dívala jsem se na 

celé vystoupení, jelikož jsem vystupovala 

jako první. Akademie se mi líbila a nejvíc za 

vystoupení se mi líbila módní přehlídka a 

rebelky. Ale ani ostatní nebyli špatní. Od nás 

vystupovala Markéta Machová, Marie 

Meissnerová já a Vilém Pospíšil. Kateřina 

Puczková 5.A 

Dne 3.5 jsme šli na akademii podívat se na 

zkoušky jako diváci. Měli krásná vystoupení. 

Hlavně zábavná, akrobatická, umělecká a 

mnohá další. Však mě nejvíce zaujala módní 

přehlídka. Byla velice legrační a myslím, že 

se líbila úplně všem. Pohybové sestavy byly 
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také nádherné, malé i velké flétničky a krásné básně. Zuzana Krásová 

Vystupovaní začínalo v 15:30. Byla tam vystoupení pěvecká, pohybová a nástrojová 

vystoupení. Nejvíce se mi líbila skupina hezkých i šikovných holek Fire on Angeles. Také 

tam byli dva šikovní kluci, kteří vystupovali s diabolem. Ale nejvíce se mi líbila ještě parta 

kluků s modelingem.  Vystoupení končilo v 17:30. David 

Spitzer 5.A 

Diváci byli super. Michal Vlček 

Já jsem tam nevystupovala, ale ani bych tam vystupovat 

nechtěla. V prvním vystoupení z naší třídy vystupovala 

Kateřina Puczková a Maruška Meissnerová. Potom tam také 

vystupovali Markéta Machová a Vilda Pospíšil s básněmi.   

Krsková 

Generální zkouška začala. Už v 8:00 jsme měli být před 

školou. Na akademii jsme došli asi okolo 8:20. Když jsme byli 

všichni připraveni, odzkoušeli jsme generální zkoušku. A šli 

jsme do školy na oběd, po obědě jsme buď šli domů, nebo do 

družiny. Potom v 15:30 začala Akademie pro rodiče a hosty. 

Nejvíce se mi líbila módní přehlídka kluků, aerobik starších 

holek, básničky a všechno ostatní.   Markéta Machová 

                            

Projektový den „Napříč školou – Jména“ 
 

Z dílny p.uč.Veverkové zapsali L.Chloupek 1.B, A.Habichová 2.B, M.Slavík 3.A, A.Koišová 

4.A, A.Bukačová 5.A 

Dne 1. června jsme měli projekt Jména. Všichni poznali nové kamarády a něco jsme se 

naučili. Dělali jsme různé aktivity venku i ve třídě. Z venku nás vyhnal déšť, ale po chvilce 

jsme se tam zase vrátili. Nejvíce se nám líbilo lovení rybiček, pavučina a skok přes potok. 

Ve třídě jsme plnili různé úkoly, luštili osmisměrku, vymýšleli příběhy a básničky – vše o 

jménech. Tady je jedna z nich. 

Kamarádi 

Když jde Martin někam ven, 

tak jedině s Lukášem 

Neví, co maj dělati,  

když nemůžou skákati. 

Mají dobrou náladu,  

vždy když hrají na babu. 

Pak Anička s Anetkou,  

hrají si jen s panenkou. 

Taky někdy ve škole,  

baví se spolu vesele. 

Áďa, ta z nich nejstarší,  

má zábavu nejradši. 

Když se baví dohromady, 

jsou dobrými kamarády. 
 

Dnešní den byl báječný. Ve skupině se pracovalo velmi dobře. Spolupracovali jsme všichni, 

což je skvělé, protože to taky v každé skupině není. 

Nejvíce se mi líbilo střílení na bránu, přeskakován, pavučina a podlézání překážek. Největším 

zážitkem bylo běhání v dešti. 

Dozvěděla jsem se o původu svého jména a kolik lidí u nás se jmenuje stejně. Našli jsme i 

jméno, které nikdo v Česku nemá.  

Už vím, že v naší školní zahradě roste ořešák, který letos nemá ořechy. Budu si pamatovat, 

jak vypadá jalovec. Naše škola má na obou pavilónech 4 sedmičky a na školní zahradě roste 6 

smrčků. 

Doma o dnešním dnu řeknu, že to bylo moc fajn. Chtěl bych si ho zopakovat, líbil se mi, 
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bylo to mnohem lepší než se učit. Pros Filip 4. B, Chlubna Martin 5.B, Meissnerová Marie 

5.A, Žiško Michal 5.C, Suchá Nikola 5. B, Červinková Lucie 4. A  a další zúčastnění dnešního 

projektu 

Projektový den napříč školou „Jména“ ve 

třídě p.uč.Hubáčkové byl pro naši skupinu 

sportovní, akční, hezký, povedený, 

zábavný, super, sváteční. Během 

dopoledne jsme: zpívali, luštili, psali, 

sportovali, doplňovali, spolupracovali. 

Mám další nové kamarády. Adéla 

Havrdová 5. C 

Den se mi líbil. Saša Gamkrelidze 3.B , 

Pavlík Tomáš  5.A 

Skákala jsem přes potůček. Karolína 

Maxová 2.A 

Naučil jsem se luštit. Daniel Čučka  3.A 

Hráli jsme pěkné hry. Vojtěch Jirků 5.A 

Den dětí byl naučný. Nicola Husáková3.B 

Tento den byl zábavný. Oto Suchý 4.A 

Naše skupinka byla šikovná a také byla nejlepší. Venku před školou byly připraveny různé 

soutěže. Když jsme poprvé vyšli ven, tak jsme hned začali plnit různé úkoly. Po 30 minutách 

jsme se vrátili zpět do třídy a tady byly různé zajímavosti. Po skončení hodiny jsme šli opět 

ven, ale tentokrát po 10 minutách venku začalo pršet a museli jsme se vrátit opět do školy. Ve 

třídě jsme byli jako první. Dokončili jsme všechny rozdělané úkoly. Dnešní den se nám moc a 

moc líbil, jelikož jsme měli výbornou skupinku, všichni pracovali dobře. Nejvíc nás zaujal 

pobyt venku. Po dodělání všech úkolů jsme byli obodováni 26 body. V naší skupině 

pracovali: Adam Koiš 1.B, Denisa Hiclová 2.A, Anna Konarzewska 2.A, Natálie Rejhonová 

4.B a vedoucí Kateřina Puczková 5.A. 

Naše skupina byla aktivní. S úkoly jsme si dokázali poradit. Nejvíc se nám líbila pavučina a 

házení na koš. Vadilo nám, že začalo pršet a paní učitelky nás začaly posílat do tříd. Potom 

přestalo a šli jsme zase ven. Nejtěžší bylo poznávat rostliny. Ve skupině jsme byli 4, protože 

nám chyběl prvňák. Pracovaly jsme samé holky: Lucka Novotná 4. A, Lucka Poklopová 3. A, 

Nela Kadlecová 2.B a Michaela Krsková 5.A. 

V naší skupině se nám dobře spolupracovalo. Práci jsme si rozdělovali,  že vymýšlejí starší a 

mladší malují a píší. Všechny naše práce se podle nás povedly. A na konec bychom chtěli 

podotknout, že organizace projektového dne se stále zlepšuje. Tomáš Merta 4.B, Tomáš Toth 

5.A, Jan Kmoch 2.B, Štěpán Vaněk 1.C, Josef Havrda 1.A  

 

V naší skupině se pracovalo skvěle, venkovní aktivity byly 

též skvělé. Bavilo nás pracování se zvířaty a jmény. Tomáš 

Humpolák 4.B, Anna Marie Bossová 2.C, Patrik Beneš 3.A, 

David Fučík 1.C, Zuzana Krásová 5.A 

Nám vše se dobře pracovalo. Naší rodině “Hřibovi“ se 

pracovalo dobře. Skvěle jsme se bavili a nikdo si 

nestěžoval, že by někdo nepracoval. Filip Šedivý 5.C, 

Tomáš Bukač 4.B, Natlie Akolová 3.B, Petr Brautigal 2.B, 

Julie Bauerová 1.B 

Moc se nám tu líbilo. Moc se nám líbily soutěže. Nejvíce se nám líbila soutěž v běhu ze lžící, 

na které byl pingpongový míček. Bylo to prostě super. Olivek Šmahel 1.B, Klára Benešová 

2.C, David Batelka 3.B, Vojtěch Barcal 4.B, David Komárek 5.CDnes se těšíme do školy! 

Proč? Čeká nás projektový den „ Napříč školou“. Seznámíme se s novými kamarády, budeme 

společně pracovat ve třídě nebo ve skupinách. Ale hlavně si užijeme plno her a soutěží na 

novém školním hřišti nebo na zahradě. Mně se líbilo, že jsme nepotřebovali učebnice a učili 

jsme se společně s prvňáky. Venku jsme soutěžili v prolézání pavučiny, chytání rybiček, 

stavění kostek…… Nejvíce se mně a Michalovi líbilo kopání na branku, kde jsme proměnili 

všechny střely. Nelíbila se nám klukům soutěž zpívání písniček, ale o to víc nám pomáhala 

děvčata. Celá parta dobře spolupracovala, byl to super den. Jan Vobořil V.B, Michal Exner 

III.A  



 7 

Na dětském dnu se mi líbilo- přeskoč potok a přenes kamaráda na sedátku. Líbila se mi 

spolupráce ve skupinách. Líbilo by se mi více, kdyby svítilo sluníčko, ale nevadilo nám to, 

protože jsme krásně soutěžili. A počasí se také umoudřilo. Jako kdyby vědělo o naší tajence: 

Kapka deště má 1.června cenu dukátu. Těším se na příští rok, to budu pomáhat u soutěží. 

Sára Blehová 5.B 

Dnes jsem nemohl dospat, běžel jsem do školy a těšil se. Nevěděl jsem, s kým budu ve 

skupině a jaké potkám kamarády. Byl jsem moc rád, že jsem se sešel s Eliškou, Láďou, 

Laďkou a Kačkou. Naše heslo, „Vždy s úsměvem“ platilo celé dopoledne. Poloma Martin 

V.B 

Hry a soutěže se mi moc líbily. Užila jsem si s kamarády hodně legrace. Těším se na další 

oslavu Dne dětí. Zuzana Vladyková,  III.A 

O prvňáky Katku, Adélka, Klárku a Adama se starali starší kamarádi. Líbilo se nám, jak nám 

pomáhali s plněním úkolů ve třídě a s jejich pomocí jsme zvládli šifrování a narozeninový 

koláč. Venku jsme obratně překonávali všechny překážky. Všichni se těšíme na další setkání a 

projektové dny. Vůbec jsme se nebáli! Kateřina Vacková, Adéla Levčíková, Klára Pokorná a 

Adam Mareš 

 

Dnes jsme si to hodně užili. Dělali jsme 

spoustu úkolů, nejvíc nás bavilo střílení do 

brány míčem, podlézání, podlézání a 

skákání přes řeku. Také jsme pracovali 

s pracovními listy. Nakonec jsme museli 

vyluštit hádanku, na kterou jsme měli 

písmenka z ostatních úkolů. A ta hádanka 

zněla: 1.června má KAPKA DEŠTĚ 

CENU DUKÁTU. Bylo to hezké, ale 

občas pršelo, takže jsme museli jít do 

školy. Moc se nám to líbilo a bylo to super. 

 

.Byli jsme rozděleni do tříd, ve třídách 

jsme byli ve skupinkách po pěti nebo po 

čtyřech. Ve skupinkách jsme dostávali od 

paní učitelky pracovní listy, na kterých 

byly úkoly.Třeba: hledali jsme v kalendáři, 

kdy má kdo z dětí ve skupinkách jmeniny. 

Potom nás paní učitelka poslala ven na 

různé disciplíny. Třeba nás bavila 

pavučina. Moc se nám to líbilo. 

 

Dnešní den byl velmi zajímavý.  Probírali 

jsme podstatná jména. Venku jsme měli 

spoustu soutěží - např: kop na branku, hod 

na koš a další zajímavé soutěže. 

 

Dnešek byl moc hezký, akorát mě štvalo, 

že uprostřed plnění úkolů začal pršet. 

Museli jsme jít do školy, ale brzo jsme šli 

zase ven.    

Na prvním pavilonu byla dole nástěnka se 

jmény a třídami do kterých půjdeme. Šli 

jsme do třídy 1. A k paní učitelce 

Ryšánkové. Nejdříve jsme luštili tabulku 

s šiframi a pak jsme šli na 20 minut ven. 

Tam jsme plnili úkoly: pavučinu, rybičky, 

kostky komín, míček - lžíce, rostliny, 

sporty, slož obrázek, kop na branku, hod 

na koš, podlez – přeskoč překážky, shoď 

plechovky, kameny (obruče), přenes 

kamaráda, hudební nástroje, namaluj 

písničku – zazpívej, hod na cíl, atd. Potom 

jsme šli zase dovnitř. Když jsme přišli do 

školy, sedli jsme si do kroužku a povídali 

si. Když jsme zase měli jít ven, začalo 

pršet. Vrátili jsme se dovnitř. Když 

přestalo pršet, šli jsme ven. Tam jsme 

dodělali všechny úkoly. Když jsme měli 

všechny, tak jsme šli dovnitř vyluštit 

tajenku. Ta zněla: 1. června má kapka 

deště cenu dukátu.    

Veronika Slavíčková 4.B a Jiří Kraus 5.B 

Tento den se nám líbil, poznali jsme hodně kamarádů. Mrzelo nás, že pršelo, ale bylo to 

pěkné. Hodně se nám líbily soutěže, které pro nás připravili. Ve skupině se nám 

spolupracovalo dobře, hodně jsme si pomáhali a domlouvali se. Nejlepší soutěže byla hod 

míčem do koše a skok přes potok. Den dětí jsme si užili. Denisa Jandusová 5.C a Aleš Moc 

5.B  
 

http://www.7zskolin.cz/galerie/2012-06-01%20Projektov%FD%20den%20d%ECt%ED/P1020066.JPG
http://www.7zskolin.cz/galerie/2012-06-01%20Projektov%FD%20den%20d%ECt%ED/P1020066.JPG
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Na Den dětí se mi líbily aktivity, které si pro nás 

připravily starší děti. Nejvíce mi šel kop na branku. Ve 

třídě s paní učitelkou Ryšánkovou jsme plnili úkoly se 

jmény. Ve skupině se mi pracovalo dobře. Nelíbil se mi 

déšť. Ondřej Vorlíček 3.B 

Venku se mi nejvíce líbilo házení na koš a prolézání 

pavučiny. Počasí nám moc nepřálo, ale měli jsme hodnou 

paní učitelku. Ve skupině jsme si rozuměli. Psali jsme 

úkoly, luštili jsme šifry, povídali si a hráli jsme hry. Den 

mi příjemně uběhl. Matěj Záboj, 3.A 

Nejvíce se mi líbilo prolézání pavučinou a naučila jsem se házet do koše míčem. Nelíbilo se 

mi dneska počasí. Pracovalo se mi dobře, poznala jsem nové kamarády – Matěje, Verunku, 

Vojtu, Jirku a Ondřeje. Eliška Pavlíčková, 2.A 

 

Naše skupina byla hodná, vzorná a nikdo ji nemusel napomínat. Na dnešním dni dětí se nám 

nejdříve podařila disciplína kopnout míč do brány. Hodně jsme se nasmáli u disciplíny 

nakresli a zazpívej písničku. Nejtěžší bylo podlézt a přelézt překážky. Naše skupina byla jako 

první hotová. David, Vojta, Jana, Lenka a Viktorie. 

 

Nejvíce se nám líbilo kopání míče do branky, podlézání a přeskakování překážek a házení 

míče do koše. Ve třídě se nám pracovalo moc dobře a bavily nás zadané úkoly. Paní učitelka 

Pospíšilová byla moc hodná. Jen nás trochu mrzí, že začalo pršet. Moc se nám to líbilo. 

Alexandra Pavlíková 5.A, David Vařečka 1.B, Jakub Neprášek 4.B, Adam Žižko 1.C, Patrik 

Ďatko 3.B, Martina Brhlíková 2.C 

 

V pátek 1.června bylo Napříč školou. Moc 

se nám to líbilo, protože jsme byli u paní 

učitelky Hany Pospíšilové ve  4.B. 

Soutěžili jsme nejen ve třídě, ale také 

venku. Měli jsme splnit 20 stanovišť. 

Nejvíce nás bavily nás sporty. Bylo to fajn. 

Lucie Nováčková 5.B, Jakub Kopáček 4.A, 

Ondřej Kruliš 2.B, Josef Krejčí 1.A, 

Michal Král 5.A, Pavlína Hejduková 3.A 

 

Dne 1. 6 jsme přišli do školy bez učení, 

v teplákách a byli jsme natěšení  na to, co 

nás čeká, protože se měl konat projektový 

den s názvem   Napříč školou. Když nás 

konečně pustili dovnitř, vřítili jsme se do 

svých tříd. Poté nám paní učitelka 

vysvětlila, co a jak, a poté jsme si povídali 

o podstatných jménech a začal tzv. Blok1, 

poté byly další 2 bloky, a když jsme se 

vrátili, sečetli se body a nakonec ještě pár 

úkolů, které nám pár bodů přidaly. Tím 

skončil projektový den a já bych si ho rád 

zopakoval. Zdeněk Maxa 5.A, Lukáš 

Kmoch 4.A, Kryštof Bučánek 3.A, Dorota 

Hrubyňová 2.C,Jan Alva Kopelent  1.B 

V naší skupince byla Klára Rauchová, 

Natála Suchá, Adéla Svobodová, Honza 

Šimák, Vojta Liška a Štěpán Šimek. Za 

učitele jsme měli pana učitele Holovského. 

Povídali jsme si o jménech a doplňovali 

různé tajenky. Pak jsme plnili úkoly venku. 

Tento den se nám líbil. 
 

Dnešní den byl dobrý, protože byly venku 

dobré disciplíny, které nás bavily a 

dostávali jsme za to body. Škoda jenom, že 

pak začalo pršet. To jsme museli jít zpátky 

do třídy. Pak ale přestalo pršet a my mohli 

jít dokončit úkoly venku.  
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Projektový den se jmenoval Den napříč školou – Jména. Byli jsme rozděleni do různých tříd a 

skupin. Úkoly se plnily venku, ale počasí nám nepřálo. V naší skupině byla Maruška, Nikola, 

Adam, Karolína a Míša u pana učitele. Moc se nám to líbilo. Dostávali jsme různé křížovky a 

úkoly na body. Venku jsme sportovali a řešili různé úkoly. Počítali jsme, skákali, stříleli do 

branky, chodili s míčkem na lžíci podobně. Naší skupině se nejvíce líbilo přeskakování 

překážek, ale i co se jmenuje. Celý projektový den byl moc prima. Na začátku hodiny jsme 

spojovali podstatná jména vlastní a obecná a naučili jsme se je také rozeznávat. Pak jsme šli 

ven soutěžit. Zvládli jsme všechno jako první. Nejvíce se nám líbilo, že jsme si mohli na 

konci namalovat pohádkovou postavu s vlastním jménem. My jsme si vybrali Spange Boba. 

Za skupinu Eliška Rejhonová  4.B 

 

Byli jsme u paní učitelky Šmahelové. Ve skupině jsme pracovali 

Barbora Sejkorová, Agáta Nováčková, Lucie Seifertová, Šimon 

Výborný a kapitán byl Jaroslav Hermann. Chodili jsme plnit různé 

úkoly. Například hod na koš, rybičky, pavučina a další. Ve skupině se 

nám pracovalo dobře. Neměli jsme žádné problémy. Všichni jsme se 

zabavili. 
 

 V naší skupině byl Johan Schön  ze 3.B, Tereza Hlocká  ze 2.A,  

Michaela  Mašínová ze 4.B, Albert Hořejš z 1.B a já Vilém  Pospíšil  

z  5.A. Byli jsme ve třídě s paní učitelkou Šmahelovou. Našimi 

maskoty byli pes Rex a kočka Micinka. Během dne jsme plnili různé úkoly venku i uvnitř 

budovy. Nám do konce tajenky zbývala ještě dvě písmena, ale nakonec jsme to zvládli.

Ve třídě jsme si povídali o jménech obecných a  vlastních. Také jsme pracovali s textem o 

Machovi a Šebestové, kde jsme tato jména hledali. Projektový den se nám všem líbil. 

Ráno 1. 6. 2012 nás paní učitelka rozdělila do čtyř skupin od 1. do 5.třídy. Práce ve třídě i 

soutěže venku se nám všem moc líbily. L. Volenec 1.A,  A. Páslerová 2.A, J. Vosejpka 3.A, V. 

Raková 4. A, E. Kuklíková 5.C 
 

Následující texty i grafická úprava jsou výsledkem samostatné práce žáků 5.ročníku z hodin 

informatiky 
 

Přírodovědná vycházka 5.C 
 

Byli jsme na exkurzi Lužní lesy. Líbilo se 

mi to, ale byla i legrace, když nám ujel 

vlak a museli jsme jít zpátky pěšky. 

Rostliny byly nádherné a zajímavé - moc 

se mi líbily a také moc hezky voněly. 

Potkali jsme na cestě hodně hlemýžďů, 

protože bylo po dešti. Kristýna Havelková 

Šli jsme do lužních lesů a líbilo se mi to. 

Šli jsme k závodišti chrtů. Pak jsme si sedli 

a najedli jsme se. Potkaly jsme asi pět 

zvířat. Potom jsme šli nazpátek a šli jsme 

kolem Hradiška. Už jsem se těšil domů. 

Moc se mi to líbilo. Jaroslav Habich 

Potkal jsem svého dědu. A zjistil jsem 

mnoho nových věcí. Paní učitelka nám ale 

pak vynadala, že jsme nestihli vlak. 

Dominik Kopecký 

Paní učitelka nám vysvětlovala, co je co a 

co je zajímavé a tak dále. Taky jsme si 

ukázali Medvědí česnek.  Michal Žiško 

Se třídou jsme byli na vycházce v lužním 

lese. Viděli jsme rostliny např. česnek 

medvědí a živočichy např. mnohonožku. 

Když jsme se vraceli, chtěli jsme stihnout 

vlak, ale nestihli a zašli jsme si. Veronika 

Nováková  

Mně se to tam moc líbilo. Byly tam 

zajímavé květiny (např: česnek medvědí, 

modřinec,) a také jsme viděli živočichy 

(např: včelí úl, mnohonožku, hlemýždě). 

Moc se mi tam líbilo a chci tam ještě 

jednou jet.  Adéla  Havrdová  

Viděli jsme tam po cestě třeba sasanku 

hajní a bleduli. Filip Kotrč  
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Hodně mě zaujala květina pod názvem 

česnek medvědí, který nevoněl moc dobře. 

Také jsme cestou sbírali šneky, které jsme 

dávali do trávy. Mnoho rostlin jsem si 

zapamatovala například: sasanku hajní, 

česnek medvědí, orsej jarní, třešeň planou 

a mnoho dalších. Cestou nám ujel vlak, 

byla to legrace. Moc se mi to líbilo. Denisa 

Jandusová   

Cestou jsme potkali česnek medvědí a 

zajíce divokého. V lese jsme šli po cestě 

mezi stromy a krásnými květinami. Dělali 

jsme si nákresy rostlin, které jsme potkali. 

Výlet byl pěkný Kristýna Náhlovská.    

Paní učitelka Motáková - velitelka této 

výpravy nám říkala, jak se jmenují různé 

rostliny. Naše třída už pochodovala na 

vlakové nádraží, protože zpátky jsme měli 

jet vlakem. Nádraží však bylo daleko a 

přes  veškeré naříkání některých dětí jsme 

vlak nestihli. Říká se, že pohyb udělá 

lidem dobře, proč jsme to necítili, když 

jsme šli zpátky opět pěšky? Zkrátka na 

nějaké otázky se odpověď nikdy nenajde.  

Amálie Dvořáková  

Došli jsme až do Veltrub. Viděli jsme 

mokřady, řeku Labe, zajíce, mnohonožku, 

hlemýždě, labutě, kachny a kačery, mnoho 

brouků, stromů a ptáků. Veronika Jírovská 

Líbilo se mi to, bylo to zajímavé. Ale je 

škoda že jsme tam byli jen chvilku. 

Nelíbila se mi cesta do Kolína, protože to 

bylo strašně daleko. Hodně jsem tam toho 

zjistil. Filip Šedivý 

Tento výlet mě docela bavil až na to že 

jsme šli dlouho pěšky. Hlavně mě bavilo 

to, jak jsme si prohlíželi květiny. Pak jsme 

ale nestihli vlak a museli jsme jít zase 

pěšky zpátky a to bylo něco fakt hrozného. 

Když jsme přišli ke škole, tak se mi 

ulevilo, že už nikam nejdeme. Michal 

Hejduk 
 

Škola v přírodě – zážitky 5.B 
 

Pondělí: Odjeli jsme v 9:15. V autobuse byla legrace. Přijeli jsme do hotelu Montanie  a hned 

jsme si šli vybalit. A pak byl oběd. Bylo to dobré jídlo (řízek s bramborovou kaší). A po 

obědě byl odpolední klid. Pak jsme šli na výlet někam do hor stavět domečky. Běželi jsme po 

kamenech s kopce. A pak do chaty. Potom jsme šli hrát vybíjenou. Rozdělili jsme se na 4 

družstva. Pak jsme se šli převléknout. Potom byla večeře (svíčková). A po večeři jsme se šli 

umýt a pak spát… Ondřej Nejman, Jiří Kraus, Jaromír Líska Konec! 

Úterý: Ráno jsme měli první rozcvičku. Potom jsme si začali uklízet, abychom měli co 

nejvíce bodů za úklid. Když jsme uklidili, tak jsme šli poprvé na snídani, u které nás čekaly 

švédské stoly. Když jsme dojedli, tak jsme šli na pokoje pro věci potřebné k učení a čekali 

jsme na svolání. Když jsme se už dočkali, tak jsme se šli učit do baru. Jak jsme se doučili, tak 

jsme chvátali se podívat na bodování pokojů. Potom jsme měli chvíli volna.  K obědu bylo 

rizoto. Po poledním klidu jsme vyrazili na Protrženou přehradu Bílá Desná. Cestou jsme 

docela hodně zmokli. Když jsme došli do chaty, tak jsme se převlékli do suchého oblečení a 

dali sušit boty. Šli jsme na večeři. Byla rajská omáčka. Bylo to velmi dobré. Po večeři jsme 

měli večerku. Lucie Nováčková, Lukáš Mareš, Jakub Hejný, Eliška Kayzerová 

Středa: Ráno pro nás dojel autobus, aby nás dovezl do Liberce. Vydali jsme se na výlet do 

botanické zahrady a do ZOO. Nejdříve jsme se šli do botanické zahrady. Tam se nám líbily 

kaktusy, orchideje, krokodýl, želvy, rejnok a piraně. V ZOO jsme si mohli vše nejdřív projít 

sami. Pak jsme se sešli u slonů. Tam bylo cvičení slona. Zajímaví také byli bílí tygři. 

V zoologické zahradě byla také dětská zoo, kde jsme si mohli krmit kozy. Celý den se mám 

velmi líbil. Sára Koděrová, Sára Blehová, Lenka Lísková  

Čtvrtek: Čtvrtek byl předposlední den na škole v přírodě. Probudili jsme se a byla rozcvička, 

jako každý den. Pak byla snídaně - švédský stůl. Poté bylo otravné učení. Naštěstí jen chvíli. 

Následovala svačina a potom zase chvíle učení. Pak byl oběd - brambory a kuře. Bylo to 

dobré. Následoval polední klid. Ale u nás v pokoji to nebyl klid, to je ale jedno. Pak byla 

olympiáda. Bylo 6 disciplín – 1. ohni hřbet, 2. hod škrpálem, 3. vejce na pánvi, 4. běh do 

krpálu, 5. sirky, 6. oblékání. Potom byla večeře - rýže s masem. Následoval karneval. Přitom 
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bylo vyhlášení olympiády a byl konec dne. Ahoj Honza Vobořil, Martin Poloma, Jaroslav 

Hermann  

Pátek: V pátek jsme vstali, dali jsme si snídani podle švédských stolů. Dali jsme kuchaři a 

číšníkovi diplomy, byli moc nadšení. Také paní učitelce Tomsové a Pospíšilové. Dobalili 

jsme si do kufrů, odevzdali jsme deníčky, ve kterých jsme měli  zážitky z pobytu. Dostali 

jsme balíčky s jídlem na cestu domů,   nastoupili jsme do autobusu a odjeli domů, při 

sledování skvělých Pirátů z Karibiku 2. Zastavili jsme u benzinové pumpy, kde jsme se 

nasvačili a pak jsme jeli dál.  Kateřina Pokorná, Adéla Svobodová, Nikola Suchá, Zuzana 

Dostalová 
 

Kolínské sportovní dny – naše vítězství  
 

4. - 8. června 2012 se konal V. ročník Kolínských sportovních dní. 

Této soutěže se účastnily všechny kolínské školy a další školy z celého 

okresu. Celkem soutěžilo 1 599 žáků z 18 škol. Bojovali zde žáci 1.až 9. 

ročníku v 10 sportovních odvětvích. 

Naše škola v letošním roce opět zvítězila. Na tomto úspěchu se podílelo 

73 dětí 1.stupně a 122 dětí 2.stupně. Všichni bojovali s velkým 

nasazením a získali dohromady 67 medailí -  z toho 20 zlatých, 31 

stříbrných a 16 bronzových.  Mladší sportovci získali 30 medailí, starší 

37. Kromě toho naši žáci obsadili mnoho bodovaných míst, takže 

konečný bodový zisk činil 125 bodů. To bylo o 22 bodů víc, než získalo družstvo soupeřů na 

2.místě. Podrobné výsledky najdete na www.sportovnidnykolin.cz 

Výrazného úspěchu jsme dosáhli jak v kolektivních sportech, tak i jednotlivcích. Ze 

zúčastněných škol jsme v jednotlivých sportech skončili: atletika - 1.místo, basketbal - 

2.místo, florbal - 1.místo, kopaná - 1.místo, sportovní aerobik - 2.místo, stolní tenis - 3.místo, 

volejbal - 1.místo, plavání - 1.místo, cyklistika -  2.místo, sportovní střelba - 4.místo. 

Všem zúčastněným sportovcům patří poděkování za ochotu startovat a podpořit školu, 

protože každé umístění přinášelo bodíky do celkového hodnocení. 

Dík patří i všem vedoucím jednotlivých sportů, kteří se přípravě věnovali delší dobu a žáky 

výborně připravili. 

 

Zprávy z průběhu jednotlivých soutěží žáků 1.stupně – hodnocení vedoucích 
Plavání – vedoucí p.uč.Hubáčková - 

Kolínské hry 7.6. pokračovaly plaveckými 

disciplínami. Našich devět plavců získalo 

11 medailí. Mladší žáci se poprvé zapojili 

do štafety mezi starší plavce a moc se jim 

dařilo. Pomohli naší štafetě k vítězství. Též 

jsme vyhráli celou plaveckou soutěž. 

Cyklistika – vedoucí p.uč.Tomsová - Po 

příchodu na určené místo – FK Kolín jsme 

se zaregistrovali a čekali na start. První na 

trať vyrazili zástupci chlapců  z 1. – 3. 

třídy,úspěšně absolvovali jedno kolo – 

skvělé umístění /2.,3. místo/. Jako další 

startovala děvčata. Zde jsme opět měli 

favoritku, která získala úžasné 1. místo. 

V další kategorii jsme získali opět 

prvenství. Netrpělivě jsme očekávali 

dojezd děvčat ze 4.a 5. ročníků. Sice jsme 

neobsadili žádné medailové místo, ale 

umístili jsme se do 8. místa. 

Stolní tenis – vedoucí p.uč.Veverková - 

Na stolní tenis jsme odcházeli hned první 

den 4.6. V 8 hodin byla prezentace, potom 

krátký trénink a už se hrálo a bojovalo o 

vítězství. Každý zápas byl důležitý, 

protože se hrálo vyřazovacím systémem. 

Smůlu měl J.Líska, který ve 2.kole narazil 

na velice silného soupeře /finalistu/ a 

vypadl. V soutěži chlapců máme 4. místo a 

ve smíšené čtyřhře naše dvojice obsadila 

5.-8. místo. 

Atletika – vedoucí p.uč.Veverková - Na 

čtvrtek – to byla atletika – jsme se moc 

těšili a očekávali hodně medailí. To se nám 

http://www.sportovnidnykolin.cz/
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také splnilo. Naši čtyři atleti vybojovali 

celkem 9 medailí. Závodili v běhu na 60 

m, 600 m, ve skoku dalekém a v hodu 

kriketovým míčkem. Bylo vyhlašováno 

pořadí nejen v celém čtyřboji, ale také 

v jednotlivých disciplínách. Atletiku též 

naše škola vyhrála!!!!!! 

Volejbal – vedoucí p.uč.Literová a 

p.vych.Moosová - Hrálo se za velmi 

chladného a deštivého počasí. Hráči byli 

rozděleni do skupin podle věku. Ve žluté 

skupině hrály děti 2.a 3.tříd podle pravidel 

přehazované. Družstvo ,,A‘‘ vyhrálo 

všechny zápasy i celý turnaj, družstvo ,,B‘‘ 

prohrálo pouze jednou a obsadilo 2. místo. 

V oranžové skupině hrála družstva 4. a 

5.tříd. Hráči museli už zvládnout techniku 

přihrávky prsty a při hře využívat 

periferního vidění. Výhodu měly děti, které 

se tomuto sportu věnují závodně.      

Družstvo ,,A‘‘ obsadilo bodované 8. místo, 

družstvo ,,B‘‘ skončilo na 12. místě. 

Všichni hráči zaslouží pochvalu za 

bojovný přístup. 

Kopaná – vedoucí p.uč.Holovský a 

p.vych.Vobořilová - Ve středu 6.6. byla na 

programu Kolínských sportovních her 

kopaná. Na hřišti FK Kolín se ve starší 

kategorii  4.-5.ročníků sešly 4 týmy (7.ZŠ, 

5.ZŠ, 4.ZŠ, 3.ZŠ) a v kategorii mladších 

1.-3.ročník to bylo celkem 6 týmů. (7.ZŠ, 

5.ZŠ, 4.ZŠ, 3.ZŠ, Velký Osek, Býchory). 

V obou kategoriích se hrálo systémem 

každý s každým. Ve starší kategorii jsme 

získali 1.místo. V mladší kategorii nás 

přehrál pouze jediný tým Velkého Oseka a 

získali jsme tak krásné 2.místo.  

Florbal – vedoucí p.uč.Moosová - Hned 

první den kolínských sportovních dnů 

přispěli do velké sbírky medailí a sbírky 

pohárů naši malí florbalisté. A to stříbrnou 

medailí a stříbrným pohárem za krásné 

druhé místo ve vysoké konkurenci dalších 

sedmi družstev. Přesto, že bojovali 

s obrovským nasazením, tak je na cestě za 

zlatem zastavili hokejisté ze ZŠ Lipanská. I 

tak jim patří veliký dík za skvělou 

reprezentaci naší školy. 

Aerobic probíhal jako vždy hned druhý 

den sportovních dnů, tedy v úterý. Ve 

veliké konkurenci ve čtyřech kategoriích, 

kde celkem bojovalo kolem 250 dětí, jsme 

získali jednu stříbrnou medaili zásluhou 

Elišky Tůmové ze 4.B. Dále jsme měli 

mnoho bodovaných míst, takže celkově 

v tomto sportu naše škola získala 2. místo.  

Vždy mezi semifinále a finále měli kluci i 

holky možnost zacvičit si zumbu, takže si 

to všichni fakt užili. Vypadali opravdu 

spokojeně, a to je ta nejlepší odměna pro 

všechny, co žijí sportem . Hana 

Pospíšilová 

Krásné slunečné prázdniny plné kamarádství, sportu, legrace, odpočinku a 

krásných zážitků z přírody všem našim čtenářům 
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