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Samostatná příloha časopisu   

Z obsahu: 

- výlety - exkurze 

- školy v přírodě - sportovní soutěže pro děti z MŠ 

- projektový den „Napříč školou“ - Kolínské sportovní dny 

- Kinderiáda  
 

Sedmička vyhrála Kinderiádu 

Ve středu 12.6.2013 se žáci 2. – 5.ročníku zúčastnili celorepublikového finále atletických 

závodů 

„Kinderiáda“. 

V konkurenci 42 

nejlepších škol 

z celé ČR naši malí 

atleti zazářili a 

vybojovali skvělé 

1.místo a pro školu 

vyhráli finanční 

odměnu 150 000 

korun od 

společnosti 

FERRERO česká. 

Na tomto úspěchu 

se podíleli tito žáci: 

Sára Šlégrová, Jana 

Sombergová, 

Nikola Keltnerová, 

Kateřina Holubová, Ondřej Nováček, David Žiško, Michal Exner, Filip Moc, Filip Pros. 



 

Slávy na stupních vítězů si užili a ceny z rukou olympijského vítěze v desetiboji Tomáše 

Dvořáka převzali za 1.místo Sára Šlégrová a Filip Pros za běh na 60 metrů. Za druhé místo 

Ondřej Nováček za skok do dálky z místa, Filip Pros za skok daleký s rozběhem a Filip Moc 

za hod kriketovým míčkem. Další skvělá umístění: Nikola Keltnerová 5.místo v hodu 

kriketovým míčkem a 19.místo v běhu  na 60 metrů. Sára Šlégrová 8.místo ve skoku z místa, 

Ondřej Nováček 10.místo v běhu na 60 metrů, Jana Sombergová 5.místo v běhu na 60 metrů a 

8.místo v hodu plným míčem. David Žiško 7.místo v běhu na 60 metrů a 29.místo v hodu 

plným míčem. Michal Exner 14.místo v běhu na 60 metrů. Kateřina Holubová 15.místo 

v běhu na 60 metrů a ve skoku dalekém. 

Také štafeta zabojovala a v běhu na 4 x 60 m (Exner, Žiško, Holubová, Pros) doběhla pátá.  

Za tento bojovný a kolektivní výkon zaslouží pochvalu celé družstvo. 

Gratulujeme. 

 

Projektový den „Napříč školou“ byl letos na téma Roční období 

Na pátek 31. 5. jsme se všichni velmi těšili. Čeká nás projektový den Napříč celým stupněm, 

Pavučina nám ukázala, jak je důležité mít kamaráda, spojila nás i naše síly. Zjistili jsme, že se 

moc neznáme a málo o sobě víme. Tak jsme se navzájem představili. Které roční období 

máme nejraději? Na celé čáře - s 18 body - zvítězilo léto, 2 body získala zima. A proč je léto 

nejlepší? Jezdíme na tábory, dovolenou, výlety, plaveme, sportujeme, nemusíme brzy vstávat 

do školy a je dlouhý den.  Písnička Jaro, léto, podzim, zima nám otevřela další kapitolu – 

roční období. Vyrobili jsme si kalendář, který nám ukazuje, co děláme, jaké svátky slavíme a 

doplnili jsme si ho i o den oslavy našich narozenin.  

Spisovatel nebo básník. Úkol, ve kterém jsme si zkusili zarýmovat a složit báseň. V knihách, 

které jsme si přinesli z domova, jsme vyhledávali zajímavosti o zvířatech. A soutěž ANO – 

NE náš deštivý den zakončila. I tak se nám oslava vydařila a užili jsme si hodně zábavy na 

stanovištích u starších spolužáků z 2.stupně.  

 

PODZIM  

Eduard Pokorný 

V září na nás škola volá, 

ať do ní jdeme znova. 

Když na nebi není ani mrak, 

z oblohy na nás vykoukne drak. 

Když přijde podzim, 

seje se ozim. 

 

 

 

JARO  

Denisa Myšková 

Jaro je tu a Velikonoce s ním, 

všechna vajíčka sám sním. 

Koupili jsme pomlázku 

a máme doma klobásku. 

Máme doma velikonočního králíčka 

a právě zdobíme nová vajíčka. 

Vajíčko nám upadlo,  

celé se nám rozpadlo. 

Slepili jsme ho lepidlem 

a teď k babičce jedem. 

Už je všechno za námi 

 a léto je před námi.  

 

LÉTO 

Andrea Kolovecká 

V bazénu se koupeme, 

na houpačce se houpeme. 

Sluníčko nám svítí, 

ve vázách máme kvítí. 

Venku je hrozné vedro, 

žvýkáme žvýkačky Pedro. 

Sluníčko si lebedí, 

má pod sebou kamení. 

Na tábory jedeme 

a pak se spolu smějeme. 

Zazvonil zvonec 

a léta je konec. 



 

 

ZIMA 

Denisa Myšková a Andrea Kolovecká 

V zimě se koulujeme, 

na sáňkách sáňkujeme. 

Zima je primová, 

ale také ledová. 

Už se blíží Vánoce, 

sáňkujeme na louce. 

Vánoce jsou prima věc, 

papoušek dostal novou klec. 

Zima je za námi 

a jaro je před námi. 

 

 

Čtvero ročních období – děti ze skupiny v 5.B 

 

Jaro, jaro, jaříčko, 

Vychází nám sluníčko. 

Rozkvétají jarní kvítí, 

Sluníčko nám hezky svítí. 

 

Je léto, vše vykvetlo, 

Můžeme se smát 

A v bazénu si hrát. 

Slunce nám tu krásně svítí, 

Včelky opylují všechno kvítí. 

Padá listí kamarádi, 

Budeme si pěkně hráti. 

Budeme hrát na schovku, 

Postavím si bábovku. 

 

Zima prima je, 

lyžuje se sáňkuje. 

Děti mají vánoce, 

mráz na okna maluje. 

 

Dnes jsme si den opravdu užili. Ani špatné počasí nás neodradilo 

  

Jaro, jaro, jařičko. 

Viděla jste, jiřičko? 

Viděla jsem květiny 

červené jak maliny. 

Potom také sluníčko. 

Vidělas ho, včeličko? 

Viděla jsem, jiřičko. 

Veliké jako klubíčko. 

Viděla jsem kuřátko, žluté jako kachňátko. 

Potom také hříbátko, hnědé jako koťátko. 

Moje malá včeličko, ty jsi moje zlatíčko. 

Jaro máme nejradši,  

hrajeme si, dovádíme  

a děti různě skotačí

 

 Líbilo se nám: Lukáš Petrán:  Byl jsem vedoucí skupiny a pomáhal jsem. 

Kryštof Hasnedl: Všechny zábavné úkoly. Lucka Poklopová: Z otisků rukou 

ježek. 

Jakub Polák, Vláďa Hlocký, Jakub Chyba, Jana Černá a Anička Novotná: 

Skládání modelu žáby. 

Oliver Šmahel a Viktorka Neradová: Práce ve skupince. Nela Chroustová: 

Hledání o zvířátkách. 

Náš rok – jaro, léto, podzim a zima - pracovní skupina 2.C 

 

První jarní den, 

pojďme rychle ven. 

Jaro je krásný světa čas, 

vše roste přesně včas. 

 

Léto je čas tepla, 

v noci netopýr létá. 

léto, léto, létíčko, 

hezky svítí sluníčko. 

 

Když je podzim, fouká vítr,  

můžem pouštět draky. 

Zabaví nás hlavně tweeter 

a padání listí taky. 

 

Se sněhem hrajeme si, 

slunce rychle obléká si 

malou žlutou bundičku, 

žádnou krátkou sukničku. 



 

V naší třídě se nám pracovalo dobře, někteří jsme se už znali a kdo ne, tak jsme se představili. 

Projekt se nám líbil, bavilo nás vyhledávat informace, vytvořit plakát o zvířeti. Také jsme po 

skřítkovi uklízeli slova a luštily křížovku. Tento den se nám líbil. 

 

Náš rok 

 

Jaro, jaro pojď sem k nám, 

budeme si s tebou hrát! 

Járo! Járo!, přivolej nám jaro! 

Na jaře se hezky, 

točí všechny blesky. 

Když na jaře na kole si vyjedu,  

kolem babičky pojedu. 

Narodil se nám zajíček,  

koupím mu pak hrníček. 

 

Léto, léto létíčko, 

svítí hezky sluníčko. 

Je to krásný čas, 

láká každého z nás. 

V létě běhám po písku, 

myslím u toho na maminku. 

Letní, teplé sluníčko, 

pojď se kouknout maličko. 

 

Listí šustí celou noc,  

spěchej mi dědečku na pomoc. 

Dědeček šel na houby, 

celou cestu probloudil. 

Pak našel hříbeček 

a vykoukl z něho červíček. 

Cestou potkal medvěda,  

ten bručí brum, brum, 

že mu zboří dům. 

 

Sněží! Sněží!  

Mikuláš běží. 

Ležím si ve sněhu, dělám křídla andělům. 

Doma máme stromeček,  

rozbaluji dáreček. 

Běžím, běžím po ledu, 

nesu koledu. 

A takto běží celý rok,  

k létu je to jenom skok. 

 

Začali jsme hádankou (čtyři věci: čepice, brýle, věneček, deštník), přišli jsme společně na to, 

že odpovědí na hádanku jsou - čtyři roční období. Pak jsme si zahráli 

TOTO-LOTO, tam jsme si objevili i pár chyb, které jsme společně 

opravili, luštili křížovku a hledali ukryté názvy. V průběhu dne jsme 

dělali knížku s názvem "Můj rok", do které jsme si psali svoje 

zkušenosti s přírodou. Na konci jsme si ji vyhodnotili. Byli jsme i na 

hřišti, kde jsme hráli různé hry, ale začalo pršet, tak jsme se 

přesunuli dovnitř. Na konci dne jsme vyhledávali zajímavé 

informace pro naše kamarády. Dnešní den se vydařil a všem se líbil. 

Míša, Lucka a Monika 
 

 

Následující básnička vznikla společným úsilím všech čtyř skupinek 

ve třídě 2.A a moc se dětem povedla. 

 

Jaro září svojí barvou, 

na hřišti je dítě s mámou. 

Švihadlo si s sebou vzaly, 

vesele si zaskákaly. 

Sluníčko se na ně směje, 

poskakují rozpustile. 

Ve hnízdečkách ptáčátka 

vykukují z hnízdečka. 

 

Už je léto, to je čas 

obléknout se do kraťas. 

V rybnících se koupají, 

Ze skokánku skákají. 

Všechny děti jásají. 

 

Podzime, podzime, 

draka pouštět začneme. 

Vezmeme si košíky 

a vyrazíme na hříbky. 

Ovoce už dozrálo 

a dítě je česalo. 

Teta vaří marmeládu 

a maminka čalamádu. 

Vlaštovky už odletěly, 



 

prázdná hnízda po nich 

zbyly. 

Listí už se zbarvilo 

a pod stromy spadalo. 

 

Zima vládu převzala, 

na klouzačku pozvala 

děti, kluky, maminky, 

nasněžily sněhánky. 

Vyběhnou si na kopec, 

Sjedou z něho na bobech. 

Dole se pak zastaví, 

sněhuláka postaví. 

 

 

 

Skupina Jaro - Ráno jsme přišli do 2.A. Ve skupině se mnou byli Nikola, 

Jan a Matěj. Křížovku jsme vyluštili jako první a měli jsme z toho radost. 

Pomáhali jsme si i při řešení ostatních úkolů. Líbilo se mi házení míčkem do 

krabice. Trefil jsem se dvakrát. Pro mě bylo těžké 

seřadit názvy rostlin podle abecedy. Nakonec jsem si vybral vlka a zapsal jsem 

o něm hodně informací. Projektový den se mi moc líbil.  Vojtěch Liška, 3.A 

Nejdřív jsme vymýšleli básničku o jaru. První zábavné soutěže, které si pro 

nás připravili starší kamarádi, jsme zvládli na zahradě. Dostali jsme od nich 

razítka. Na chodbě jsme hledali 5 čísel, která jsme si měli zapamatovat, pak zapsat 

a vypočítat součet. Úkol mě bavil, protože se nám ho povedlo vyřešit. Za odměnu 

jsme řešili křížovku a hledat čísla vyrazila další skupina. Opět jsme šli na 15 

minut soutěžit, ale protože začalo pršet, byla stanoviště na chodbě. Rozluštit slova nebylo 

těžké, ale seřadit názvy rostlin podle abecedy trochu těžké bylo, ale nakonec jsme úkol 

zvládli.  Zase jsme si zasoutěžili, a když jsme byli hotoví, tak nás ve třídě čekal poslední úkol. 

Vybrali jsme si v knize zvíře, o kterém jsme vyhledávali zajímavé informace, zapisovali je a 

četli je mladším kamarádům.  Moc se mi to líbilo. Hlavně to stanoviště, kde jsme bořili 

kuželky míčkem (minibowling).  Jan Tyrkas, 5 .A 

 

Skupina Léto - Nejvíce se mi líbilo plnit úkoly, které byli vevnitř, protože pršelo, úkoly byly 

např. míček na lžíci, házet míčky do krabice a poznávání zvířat. Potom nám paní učitelka dala 

křížovku s tajenkou. Také jsme hledali 5 čísel, ale jedno číslo jsme nenašli, proto nám součet 

nevyšel.  Prvňáci a druháci lepili do ročních období kartičky se slovy, typickými pro každé 

období a dokreslili do nich obrázky. Štěpán Šimek, 5.A 

 

Skupina Podzim - Nejvíce se mi líbilo, jak jsem pracoval s Markétkou, Adélkou a Ondrou. 

Básnička o podzimu se nám povedla. Líbily se mi všechny úkoly.   Martin Slavík, 4.A 

Ve skupince se nám dobře pracovalo. Oblíbil jsem si kamaráda Martina. Když jsem měl dát  

gól, netrefil jsem branku, ale skříň. Jinak se mi v soutěžích dařilo. Ondřej Horák, 2.C 

 

Skupina Zima - V pátek  31.5. se konal projektový den Roční období.  Byli jsme rozděleni 

do čtyř skupin podle ročních období – jaro, léto, podzim a zima Nejdříve 

jsme se představovali a říkali ostatním, jaké máme rádi roční období a 

proč. Každá skupinka vymýšlela na své roční období básničku, ale nám se 

psaní nedařilo. Dobré nápady měl Štěpán, a i když byl z jiné skupinky, rád 

nám s veršováním pomohl. První venkovní soutěže jsme plnili na zahradě. 

Nejvíce se nám líbila pavučina a barvy. Bavila nás ve třídě křížovka. 

Protože venku začalo pršet, starší kamarádi přesunuli stanoviště dovnitř 



 

do školy. Dnešní den se nám moc líbil. Kateřina Holubová, 5.B a Kačka Kašíková 3.A 

Dneska to bylo super, soutěžili jsme a za odměnu jsme dostávali razítka. Zuzanka Vobořilová, 

1. A 

Zimní smích – Nikola Keltnerová 4.A 

Na horách je plno sněhu, 

Lidé užívají si zimu. 

Spolu zažívají spoustu smíchu, 

děti postavili si iglú. 

Při lyžování se všichni baví, 

sjedou kopec a všichni se smějí. 

Tak to u nás v zimě chodí, 

trochu smíchu neuškodí.               

 

Jaro 2013 - Patrik Beneš 4.A 

Všichni křičí „ Hurá jaro!“  

A pak „ Co se s tím jarem stalo? “ 

Nezačíná obleva,  

čaj se ještě nalévá. 

Nejhůř jsou na tom mláďata, 

zvláště kuřata. 

Jak se v chladu vyklubou, 

na teplo si nezvyknou. 

A co teprv slepice, 

v chladu nasedí se více.                      

Netradiční jaro - Volná, Sejkorová, 

Slezáková, Pernica, Gamkrelidze 

 

Zvířata se probouzí ze zimního spánku, 

chtějí se provětrat na jarním vánku. 

Vylézají z nor, 

v bazénu je cítit chlór. 

Květiny už rozkvétají  

a ptáci přilétají. 

Grilujeme kuřátko 

na plechu už přistálo 

až se potom opeče 

šťáva z něho poteče. 

Až to z něho vyteče 

spapáme ho na střeše. 

Kosti dáme psíkovi, 

našemu Alíkovi. 

 

Všem se nám pracovalo dobře, pobavili 

jsme se, pohráli si a venku a na chodbě 

jsme soutěžili. Dnešní den se nám všem 

líbil.  skupina u p.uč.Veverkové  

 

Zima - Anežka Volfová, Eliška Pavlíčková, 

Sabinka Sýkorová, Albert Hořejš, Eliška 

Lahodová. 

 

Je tu zase zima, děti jásaj „príma“! 

Už napadl sníh, pojedeme na saních. 

Tak vytáhnem sáňky, 

až nebudou přeháňky. 

Zítra přijde Mikuláš, 

nasadí si dlouhý plášť. 

Přijde se svými čerty, 

se kterými nejsou žerty. 

Kluci dělaj koule 

a maj z toho boule. 

Stojí tady sněhulák, 

velký, bílý pajdulák. 

A už jsou tu Vánoce,  

budou zas až po roce. 

 

Výlet do Šiklova mlýna 

Děti ze 2.A a 2.C se s vámi čtenáři podělí o své zážitky ze školního výletu do Šiklova mlýna. 

Když přijel autobus, tak jsem se rozloučila s maminkou. Jeli jsme 3 

hodiny. Nejdříve jsme zajeli do Dolní Rožínky. Navštívili jsme 

strašidelný hrad, ve kterém jsme se všichni báli. Byla tam obrovská 

babka, která měla napuchlý obličej, malé oči a něco v obrovském 

hrnci vařila. Se zapůjčenými brýlemi jsme viděli 3D kino a to bylo 

hodně strašidelné. Prošli jsme celým zámkem až na půdu a nakonec 

jsme výtahem sjeli do pekla. Na zámeckém dvoře jsme posvačili a odjeli jsme do Šiklova 



 

mlýna. Ve westernovém městečku se mi líbilo divadelní představení a koupila jsem si tam 

řetízek s dřevěným koníkem. Anička Kubíčková, 2.A 

 

Když jsme vystoupili z autobusu, tak nás čekal kvíz. Naše třída dostala kartičku, do které 

jsme kroužkovali správné odpovědi. Úkoly byly zapeklité a náročné, všichni jsme museli 

přemýšlet o kovbojích, jejich práci i oblečení, zvířatech, letopočtech a osobnostech 

Ameriky. Sešli jsme do westernového městečka a společně jsme si ho prohlédli. 

Potom jsme dostali rozchod. Já jsem chtěl na lukostřelce, ale neměl jsem žeton. 

Zjistil jsem, kde ho prodávají, tak jsem si zastřílel. Koupil jsem si pistol. Protože 

začalo pršet, program byl v saloonu. Kovboj nám ukazoval bič, ale práskal s ním 

venku. Honák nám předváděl, co umí s lasem. Líbil se mi i country tanec. Moderátor si pro 

nás připravil hudební soutěž. Měli jsme uhádnout název pohádky, ze které je písnička. Mně se 

to jednou podařilo a dostal jsem lízátko. Nejvíc se mi líbilo divadlo. Když jsme měli jet do 

Kolína, tak se mi vůbec nechtělo. Sebik Michl a David Fučík, 2.A 

Strašidelný hrad jsem procházela s Klárou. Držely jsme se za ruce a strašně jsme se bály i ve 

3D kině. Křičely jsme, když nám nad hlavami létali netopýři. Nejvíc se mi 

líbilo divadlo a jízda vláčkem. Bavilo mě plnění úkolů. Kája Košnerová, 

2.C 

Po westernovém městečku jsem chodil s Honzou Kopelentem. Nejdříve jsme se svezli 

vláčkem a potom jsme si koupili pistole i s kapslemi. V saloonu byla soutěž o sladkosti. Když 

skončila, tak jsme přešli do amfiteátru na kovbojské představení. Nejvíc se mi ale líbilo 

v Draxmooru. Ve strašidelném zámku jsme viděli 3D kino. Po strašidelném příběhu jsme si 

prošli zámek. Dolů jsme sjeli výtahem, ve kterém se zhasínalo a probleskávalo světlo. Jakub 

Materna, 2.A 

Určitě všichni znáte tu popletenou písničku „Míček štěká, hlídá dům, máma skáče 

k oblakům…“. Nám druháčkům se moc líbila, rádi jsme si ji zazpívali a nejen to, zkusili jsme 

si podobné básničky sami vymyslet. Zažili jsme při skládání i při čtení hodně legrace. Hned ta 

první, je přímo ze života Nikolky Šebestiánové ze 2.A 

Nikolka a Davídek Můj králíček Rozárka 

Nikolka je holčička, Máme doma králíčka, 

má veselá očička.  on má modrá očička. 

Její bráška Davídek Hopsá tam a zase zpátky, 

to je pěkný lupínek. nechce se mu do ohrádky.  

Vesele si spolu hrají, Na balónek doráží, 

někdy si však nařezají. čumáčkem ho odráží. 

Tak to končí každý den, Ráda papá mrkvičku, 

pak musejí spolu ven. jablíčko i houstičku. 

Tam si hezky pohrají, Suším pro ni v létě seno, 

s úsměvem se vracejí. abych měla navařeno. 

Mamka jim dá pusinku Rozárku mám velmi ráda, 

a zalezou pod peřinku. jako svého kamaráda. 

 



 

Zvířátka a vláček - Kačka Vacková Na statku - Pepča Havrda 

Pes co štěká, nekouše, Řekla kráva Milka, 

říkal to náš papoušek. že jí zlobí včelka.  

Slunce svítí, pěkně hřeje Pořád jenom lítá, bzučí, 

vláček vjíždí na koleje. krávě z toho v hlavě hučí. 

Jede z Brna do Prahy, Na statku je vesele, 

veze vzácné poklady. sedlák jí kus jetele. 

 Kuřátka si chviličku, 

 zpívaj včelí písničku. 

  

Martani Sestřička 

Letí letadlo do Prahy, Moje malá sestřička 

přijeli tam Martani. jmenuje se Eliška. 

Přivezli nám chléb a sůl, Neustále mele pusou, 

ale měli ho jen půl. dobroty se před ní třesou. 

Přiběhl k nim Pepíček, Je to moje sestra milá, 

dal jim dvacet švestiček. Říkáme jí kyselina. 

Tomášek Važan Vojta Slavínský 

 

Skákání - Jan Kopelent Jak to chodí v Evropě 

Táta skáče po blátě, My tady u nás v Evropě, 

koupíme mu maskáče chodíme rádi po stropě. 

Hop a skok, žádný krok, Do školy chodíme v neděli, 

tak si skáče celý rok. v pondělí ležíme v posteli. 

Táta skáče po lese,  Do knížek ve škole píšeme 

zajíčkové, těšte se. a čteme v prázdném sešitě. 

Poskakuje pěkně lehce, Proč dělat věci jednoduše, 

dupání tu nikdo nechce. když děti to baví složitě. 

Táta měl dnes hutnou véču, Sebik Michl 

zhltnul celou starou káču. 

 

Popletená básnička Bláznivý kocourek  

Dědeček má na nohou hodiny Náš kocourek Mazlík 

a dívá se na dřevěné holiny. bačkory si navlík. 

Blíží se čas oběda, Chodí s nimi po bytě, 

na obloze je hvězd až běda. Myško, pozor! Chytím tě. 

Maminka šla pro chleba, Když ji najde, dovádí, 

cestou potkala ledního medvěda. mě to vůbec nevadí. 

Tatínek sedí na terase Hrajeme si taky spolu, 

a v chlívku běhá zlaté prase. občas spadneme z výšky dolů. 

 Modřiny ty přežijeme, 

Marek Zadražil hlavně, když si užijeme. 

 Natálka Kněžínková 

 

 



 

IQ park Liberec 
 

Dlouho jsme se těšili na exkurzi do IQ Parku. Sešli jsme se před školou v 7.20 – 5.A a 4.A. 

Když přijel autobus, všichni jsme pomalu nastoupili a vyrazili směr Liberec bez zastávek. 

Cesta trvala 1,5 hodiny.  Protože se do IQ Parku nesmělo s jídlem a pitím, nasvačili jsme se 

ve vstupní hale. Batohy jsme museli odložit do klecí na zámek. Pak jsme se ve skupinkách 

vydali prozkoumávat jednotlivá stanoviště. Budova má celkem čtyři patra. Každý exponát má 

vícejazyčný návod se zadáním úlohy a jejím řešením (co by se mělo stát a vysvětlení jevu). 

Dál zde byla spousta kvízů. 

První podlaží: Na tomto patře jsme navštívili zrcadlový labyrint. Naštěstí jsme tam 

nezabloudili a mohli jsme pokračovat v prohlídce. 

Ve druhém patře jsme vyzkoušeli, jaké je to být uprostřed mýdlové bubliny. Satelity 

umístěné na protilehlých koncích místnosti nás přesvědčili o přenosu signálu. 

Ve třetím patře jsem poznal, jaké to bylo, když se potápěl Titanic (představovala ho šikmá 

plošina zakrytá plechem). 

Protože jsme vyvázli živí, přešli jsme do čtvrtého patra. Exponáty na tomto patře nás zaujaly 

nejvíce. Byli jsme na obřím kaleidoskopu, vzduchovém dělu, fakírovu lůžku, termovizi, 

plazma kouli, plazma válci a na scienceshow. 

Nejvíce se mi líbil exponát, který simuloval potápění Titanicu. 

Odjížděli jsme ve 13 hodin. Cestou jsme si sdělovali zážitky. Před školu jsme dorazili 

v 14.25. Na někoho čekali rodiče, někdo šel sám nebo do ŠD.  Petr Král, 4.A 

V prvním patře byl bazének s vodními experimenty a zrcadlové bludiště. Druhé patro mi 

přišlo nejslabší. Byla tam hasičská tyč, velké bublifuky, tunel pod schody a další věci. Ve 

třetím patře se mi nejvíce líbil nakloněný Titanik. Také mě tam zaujal vystavený exponát 

největšího muže planety. Ve čtvrtém (posledním) patře bylo vzduchové dělo, fakírské lůžko a 

termo kamera. Dále nám dva pánové ukazovali různé pokusy s tekutým dusíkem. Nejvíce se 

mi líbil Titanik, který měl i podpalubí. Z IQ parku jsme odjížděli v odpoledních hodinách, 

plný dojmů a zážitků. Michal Exner 

Po vstupu do Babylonu mě ani moc nepřekvapilo toto prostředí, protože jsem zde už byla, ale 

ne v IQPARKU. Protože otevírali až v 10:00 h, měli jsme zhruba 15 minut na svačinu. Po 

chvilce jsme si všimli, že tam stojí automat na pamětní mince. Chvilku jsme váhala, ale 

nakonec neodolala a jednu si koupila. Poté jsme vešli do  IQPARKU a měli jsme asi hodinu a 

deset minut na prohlídku všech čtyř pater.  

1. V prvním patře se nacházelo zrcadlové bludiště, vodní atrakce. Podél zdí byly 

rozestavěny hlavolamy, které byly těžké. 

2. Ve druhém patře byla lanová houpačka, pak jsme se mohli pokrýt bublinou - pokud 

nám, ale nepraskla. Dále tam bylo šlapací kolo a také další těžké hlavolamy.  

3. Ve třetím patře se nacházel  TITANIC -  na něm jsem strávila nejvíce času a také jsme 

si mohli zkusit uvádět předpověď počasí, dále tam byla houpačka bez držadel i jsme si 

mohli vyzkoušet BREILOVO PÍSMO, byl tam taky asi dva metry vysoká socha muže. 

4. Ve čtvrtém patře jsme objevily dřevěnou postel, na které vyjížděly a zajížděly hřebíky. 

Dále tam byli pohyblivé kameny a barevno obrázkový dalekohled, který se natáčel. 

Byla tam i chemická přednáška s pokusy, trvala asi hodinu a půl, MOC SE MI 

LÍBILA. Nejvíce mě zaujal TITANIC, pohyblivé kameny i zrcadlové bludiště.  



 

Cesta zpátky byla příjemná, prohlíželi jsme si suvenýry, povídali o tom, co se nám tam líbilo, 

co jsme si nezkusili. EXKURZE SE MI MOC LÍBILA. Pavlína Hejduková 

Líbilo se mi zde zrcadlové bludiště, narazila jsem několikrát do zrcadla. V druhém patře je 

výstavní sál, kde mě zaujala požární tyč, mýdlová bublina, výroba statické elektřiny, a 

světelné obtisky. Zde se mi nejvíce líbila požární tyč, nejdříve jsem se bála, ale potom jsem 

po ní sjela. Třetí patro jsme si vyzkoušeli, jak se vysílá předpověď počasí, válečkovou a 

hladkou skluzavku a Titanik. Nejvíce se mi líbil Titanik, který se se mnou pohyboval. Ve 

čtvrtém patře byly hrátky se světlem – co bylo bílé, žluté a oranžové, tak krásně svítilo a 

zkoumání těla termo kamerou. Fakírovo lůžko, které jsem si vyzkoušela, se mi líbilo. Po 

návštěvě IQ parku jsme šli do budovy Babylonu, kde se tento park nachází. Měli jsme 

rozchod a navštívili jsme různé obchody.  

Exkurze se mi velice líbila, ještě někdy bych se tam ráda podívala.  Lucie Poklopová 4.A  

Soutěžní práce 4.B – ekologický a přírodovědný projekt Zvoneček 

            



 

Školní výlet 4.A a 5.A 
 

V pondělí 27.5 jsme jeli na exkurzi do ZOO a do Dinoparku v Plzni. Sraz jsme měli v 7,20 

hodin před školou, kde si pro nás přijel autobus. Cesta byla poměrně dlouhá, trvala cca 

3hodiny. Když jsme dorazili, dostali jsme vstupenku do ZOO i do Dinoparku. Potom jsme 

dostali rozchod a každý si mohl jít, kam chtěl. My s Luckou jsme si důkladně prohlížely i 

fotily zvířata, která tam byla. Zoo byla rozdělena na pavilony. Mně se nejvíc líbilo v pavilonu 

Afrika, kde byli např. vlci havranatí, Manjuly (nosorožci), žirafy, jeden buvolec a mnoho 

dalších krásných zvířat. Také jsme viděli spoustu plazů, ptáků, a savců. Viděli jsme spousta 

ryb a ještěrů. Potom, co jsme obešli téměř celou Zoo, jsme šli do Dinoparku. V Dinoparku 

jsme viděli spoustu dinosaurů. Někteří se dokonce i pohybovali. Byli ohromně velcí. Také 

jsme se mohli podívat na 3D kino, které vyprávělo o malém dinosaurovi. V Dinoparku byli i 

prolézačky. Nechyběli ani obchůdky. V Zoo a Dinoparku se mi moc líbilo. Bylo to tam moc 

krásné a zábavné. Ráda bych se sem ještě někdy podívala. Myslím si, že to stojí za to. 

Kamarádovi bych to doporučila, jelikož to tam mají krásně zřízený a mají tam spoustu 

krásných zvířat a dinosaurů. Celkově se mi exkurze moc líbila a jsem ráda, že jsme tam jeli. 

Nikola Keltnerová, 4.A 

V ZOO hned na začátku byli lvi, pak tam byli klokani, různé druhy ptáků, plazů a opic. O kus 

dále jsme viděli tučňáky a plameňáky. Dál tam byl pavilon Noční svět. Pak tam byli hroši, 

gepardi, zebry, medvědi atd. Ze ZOO se mi nejvíce líbili lvi, protože v jejich pavilonu (Noční 

svět) na mě koukali,  jako kdyby mě chtěli  sežrat. V Dinoparku bylo mnoho velkých i malých 

dinosaurů. Byli tam triceratopsové, tyranosaurus a pterodaktylové. Bylo tam i 3D kino o 

mladém triceratopsovi, který se ztratil a snažil se najít svoje stádo. Nejvíce se mi líbilo 3D 

kino. ZOO a Dinopark bych doporučil, protože v ZOO je mnoho zvířat, které jste možná 

nikdy neviděli  a v Dinoparku je mnoho krásných dinosaurů a 3D kino. Pavel Novák, 4.A 

Exkurze přírodovědného kroužku 

Děti ze 2.A a přírodovědného kroužku završily svou celoroční práci s paní učitelkou 

Ryšánkovou exkurzí do liberecké ZOO.  Byl tady pro ně připraven zajímavý poznávací 

program, ve kterém si ověřily, co všechno už znají o zvířatech. 

Z exkurze se vrátily nadšené a s mnoha novými poznatky. 

 

 



 

Kolínské sportovní dny probíhaly první červnový týden od pondělí do pátku. 

Soutěžili reprezentanti od 2. do 9.ročníku v těchto sportech: atletika, aerobik, cyklistika, 

basketbal, florbal, korfbal, kopaná, plavání, stolní tenis, střelba, volejbal. 

Počasí sportu moc nepřálo, první den byl velmi deštivý a soutěž v atletice musela být dokonce 

přeložena na čtvrtek. 

Za celý týden získali naši sportovci celkem 20 zlatých, 19 stříbrných a 21 bronzových 

medailí. K tomu ještě mnoho dalších bodovaných umístění.  

V celé soutěži náš tým získal celkem 134 bodů a zvítězil. 

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání pohárů bylo v pondělí 11.června v amfiteátru na 

Kmochově ostrově. Tento den už se počasí umoudřilo, a tak bylo vyhlášení velkolepé. 

Blahopřejeme všem našim sportovcům a děkujeme jim za bojovné výkony a vzornou 

reprezentaci naší školy. 

 

      

Krásné prázdniny se spoustou sluníčka přeje všem dětem naší školy  

redakční rada      

Redakční rada: žáci 1.stupně a jejich třídní učitelé. Děkujeme všem, kteří do dnešního čísla přispěli. 


