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zachovává naše školní barvy a můžeme ho používat hned v několika barevných variantách. 
K slavnostnímu odhalení našeho nového loga došlo v pondělí 8. června 2015 v 9 hodin na 
školním hřišti. 
 
Stalo se tak těsně před odchodem našich sportovců na slavnostní vyhlášení výsledků 

8.ročníku Kolínských sportovních dnů. 
Žáci naší školy již po sedmé v této soutěži 
zvítězili , když získali největší bodové ohodnocení 
v 11 sportovních odvětvích.  

 

 

 

 



 

Vítězství bylo určitě zasloužené. My totiž nesportujeme pouze tento jeden týden v roce, ale 
průběžně celý školní rok. Jednou z tradičních akcí je například soutěž celého 1.stupně ve 
šplhu „Šplhá celý první stupeň“.  

 Asi před dvanácti lety jsem vyslechla ve 
sborovně rozhovor o tom, jestli šplh je nebo 
není v osnovách tělesné výchovy pátého 
ročníku základní školy. Dnes jsem byla 
svědkem soutěže ve šplhu na tyči, do které se 
přihlásilo sto padesát žáků z prvního stupně. 
Žáci nepátrali po tom, jestli je šplh povinným 
učivem, chtěli soutěžit, zapsali se na 
přihlašovací listiny a vyčkávali na osmý 
duben.  
 Soutěžit mohli jednotlivci a šestičlenná 
smíšená družstva. Družstvo měli tvořit tři 
chlapci a tři dívky. U nás ve třídě byl problém 
takový tým sestavit. Jako mávnutím 
kouzelného proutku se shlukla skupinka 
„agitátorů a přemlouvačů“ spolužáků. Začali se 
automaticky zapisovat do příslušné kolonky 
jako družstvo, ale ouvej, dvě místa nebyla kým 
obsadit. Se skupinou žáků pod krycím názvem 
„já ale nevyšplhám“ v soutěži nemohli 
„přemlouvači“ počítat. Jeden spolužák 
vyšplhá, ale v den závodu bude chybět ve 
škole a dalšího, který vyšplhá, máme 
poraněného. „Přemlouvači a agitátoři“ 
přemlouvali poctivě a intenzivně. Čím více 
přemlouvali, tím více narůstal počet žáků ve 
skupině „já ale nevyšplhám“. Potřební dva 
závodníci se nakonec našli. Hurá, na apríla 
máme družstvo, od závodu nás dělí už jen 
velikonoční prázdniny. 8.4. 2015 družstvo už 
zase nemáme, chybí nám jeden z týmu. 
Spolužáci musejí soutěžit jako jednotlivci.  
 V deset hodin už byla tělocvična plná 
sportovně naladěných závodníků. Napjatě jsme 
sledovali dvojice šplhajících závodníků. 
Šplhali i prvňáčci! Diváci povzbuzovali 
závodníky a atmosféra byla příjemně bouřlivá. 
Líbilo se mi, že si žáci fandili i napříč ročníky. 
Znají se.  Malá dojemná chvilka… dívka z páté 
třídy se mě ptá, zda si může stoupnout, aby 
dobře viděla, protože se právě chystá závodit 
její sestřička. Pak jí očima pomáhala, 
posouvala ji vzhůru, aby mohla její malá 
závodnice vyhrát…  
 Organizátorka a moderátorka soutěže paní 
učitelka Veverková o družstvech prozrazovala 

zákulisní informace, čímž udržovala diváckou 
pozornost přihlížejících. Přidala i nejeden úkol 
na pozorování průběhu soutěže (která třída má 
nejpočetnější zastoupení, zda skupina 
soutěžících z jedné třídy splňuje podmínky 
družstva a podobně). Paní učitelka Veverková 
s paní učitelkou Literovou měřily čas 
soutěžících a pan učitel Holovský zapisoval 
naměřené údaje do tabulky. Největší napětí 
zavládlo, když jsme se dozvěděli, že závodník 
David Žižkopřekonal loňský vítězný čas Kláry 
Benešové. Budeme mít letos jiného vítěze?  
 David a Klára mimo soutěž předvedli, jak 
vyšplhají pouze za pomoci rukou! To bylo 
fascinující. Hned se našli odvážlivci, kteří si 
chtěli předvedený způsob vyzkoušet. 
Oddychové přestávkové cvičení s hudbou 
vedla paní učitelka Pospíšilová.  
 Závěr patřil vyhlašování výsledků. Byli 
vyhlášeni tři nejrychlejší žáci z každého 
ročníku a také tři nejrychlejší družstva. Klárka 
letos šplhala ještě rychleji než Davča, vylepšila 
si osobní rekord a stala se znovu absolutní 
vítězkou s časem 4,14 sekund. Překvapilo nás, 
že druháčci šplhali rychleji než třeťáci a než 
někteří čtvrťáci. Nejvíce soutěžících měla třída 
5. A, kromě dvou žáků závodil celý třídní 
kolektiv. Oceňování sportovních výkonů pro 
mě dostalo další rozměr. Prozatím jsem byla 
vždy jen učitelka - divák. Dnes jsem dávala 
medailistům do rukou diplom a mohla jsem 
jim blahopřát malý okamžik po tom, co 
tělocvičnou zaznělo jejich jméno. Šťastné oči 
se na mě smály úplně zblízka a byl to krásný 
pocit.   
 Naše třída 4. B má ve šplhu jisté rezervy. 
Máme co zlepšovat. V letošní soutěži žáků ze 
čtvrtého ročníku získal druhé místo spolužák 
Lukáš Chloupek. Máme tedy třídního trenéra a 
možná za rok úspěch zopakujeme, nebo úplně 
nejlépe, možná budeme mít zlatou medaili. 
Hned cestou z tělocvičny zazněl jasný fakt, že 
vítězka je přece páťačka a soutěže se příští rok 
nemůže zúčastnit, protože už bude patřit na 
druhý stupeň. Šance tu je! Zuzana Bláhová  

  



 

Projektový den napříč školou se konal 10. června 2015 a byl také 
zaměřený sportovně 

Postřehy žáků z jednotlivých dílen 

Po sedmé jsme vyhráli Kolínské sportovní 
dny, tak na oslavu vítězství a taky 
dodatečně k Mezinárodnímu dni dětí, byl 
dnešní projektový den zaměřený na sport. 
Byl prima. Čekaly nás úkoly ve třídě i 
venku, takže jsme se mezi učením vždy 
proběhli. 

Líbilo se nám skákání v pytlích, shazování 
plechovek a běh pozadu, pavučina a 
chytání rybiček, házení míčkem a 50 m 
pozadu – ale i úkoly ve třídě - například 
čtení a domýšlení příběhu. Těžké, ale 
zajímavé bylo vymýšlení pětilístku. 
V příběhu nás zlobilo, že kluci nechtěli 
vzít Lucku na závody, protože je holka a je 
dobře, že se odhodlala jít sama a ještě 
kluky porazila. 

Nelíbilo se nám čekání ve frontě na chytání 
rybiček. 

 

Některé disciplíny se nám povedly na 
výbornou (bez spadnutí přenést stavbu 
z krychlí, 50 m pozadu), některé budeme 
ještě muset pilovat (nikomu ze skupiny se 
nepodařilo shodit plechovky, skákat 
pozadu nám nešlo, puzzle byly velmi 
obtížné) a někteří kamarádi trochu zlobili. 

Příště si dáme větší pozor, aby se nám 
někteří členové skupiny neztráceli a 
budeme víc chodit pohromadě. 

Navrhujeme nové disciplíny:   

nošení míčku na lžičce 
střelbu míčem na branku   
běhání popředu  
skákání přes švihadlo  
florbalovou střelbu na branku na přesnost. 

Při hrách se ukázalo, že je jedno, jestli 
jsme holka nebo kluk, společně nám to jde 
výborně. 
Projektový den se nám moc líbil a určitě 
bychom si ho rádi zopakovali. 
 

 SPORT 

 zábavný       vyčerpávající 

 zeštíhluje      rozradostní       posílí 

 Sport máme moc rádi!!! 

 RADOST 

Dnes jsme měli projektový den. Ve 
skupině byli Anetka, Adam, Lucka, Denisa 
a Adéla. Jako první jsme si sedli do 
kroužku a seznámili se. Potom nás paní 
učitelka rozdělila do skupin. Na čtvrtku 
jsme měli napsat svá jména. Následovně 
jsme šli na hřiště. Tam jsme běhali pozadu 
a házeli na plechovky, skákali pozadu do 
písku. Za splnění soutěže jsme dostávali 
písmenka, z kterých nám měli vyjít 2 
slova. Vrátili jsme se do školy a pracovali 
s textem, který se jmenoval „Budou 
závody!“ A když jsme dopracovali listy, 



 

měli jsme si vymyslet své logo skupiny. 
Vymysleli jsme si Mimoně. Měli jsme 
hlasovat, kdo má nejlepší logo. Naše Logo 
vyhrálo, mělo 9 bodů. Jako poslední jsme 
šli na dvůr, tam jsme plnili různé 
disciplíny. Vrátili jsme se do třídy a 
všichni společně jsme se podívali na 
písmenka. Skoro všem vyšlo Školní 
závody. Projekt se nám moc líbil. Denisa 
Volná, Adéla Levčíková, Adam Sojka, 
Lucie Kodešová, Aneta Paulová 

Projekt se nám líbil, ale nelíbilo se nám, 
jak na nás jeden kluk z deváté třídy byl 
sprostý. Líbilo se nám skákání v pytli, 
skupinová práce, běhání a jak jsme házeli 
na plechovky. Naučili jsme se plno nových 
věcí a moc jsme se pobavili. Nic bychom 
neměnili ani bychom nic nepřidávali. Ve 
skupině se nám pracovalo velmi dobře. 
Karolína, Adéla, Natálka, Vladimír, Ondra 
a Eliška  

Nejvíce se nám líbilo, jak jsme chodili na 
různá stanoviště. Obzvlášť házení na 
plechovky. Naopak se nám nelíbilo, jak na 
nás byli deváťáci nepříjemní a křičeli na 
nás. Byli jsme rádi, že jsme spolu ve 
skupině, protože se nám to líbilo. Snad se 
to zopakuje.  Kačka, Modry, Vanesa, Kája 
a Sabina  

Jako skupina jsme se dohodli velmi dobře. 
Líbila se nám stanoviště - například 
skákání v pytli a běhání pozadu. Nelíbilo 
se nám chování velkých žáků. Nic bychom 
neměnili. Rádi bychom si to zopakovali. 
Adam, Maruška, Verča, Adam a Eliška   

Dnešní den se nám moc líbil. Hodně jsme 
se pobavili, nejvíce se nám líbilo, když 
jsme byli venku. Protože tam byly 
zajímavé disciplíny a všechny se nám 
líbily.  Ve skupině jsme pracovali dobře. 
Tento den byl moc dobrý.  David Výborný, 
Anna Marie Bossová, Eliška Procházková, 
David  

Dne 10. června jsme měli ve škole 
projektový den napříč školou. Den předem 
nám paní učitelka řekla, do jaké třídy 
půjdeme. Když jsme ráno přišli do třídy, 
udělali jsme z lavic skupiny. Po zvonění 
jsme se rozdělili do skupin po pěti. Aby v 
každé skupině byl jeden páťák, jeden 
čtvrťák, jeden třeťák, jeden druhák a jeden 
prvňák. Filipa, Matěje i Kubu bavilo 
shazování plechovek, Ondru bavilo 
skákaní v pytli a mě bavilo prolézání 
pavučiny. Všichni ze skupiny jsme se 
seznámili i s jinými kamarády. Naučili 
jsme se něco o sportu. Ve skupině se nám 
pracovalo dobře. Naše skupina navrhuje 
zapojit příští rok střílení z luku do 
terče.  Tento den se nám moc líbil. Zapsala 
Jana Sombergová 5 .C, pomáhali: Filip 
Podwojewski 4. B, Ondra Svoboda 1. B, 
Kuba  Sýkora 3. A a Matěj Kayser 2. A 



 

Celostupňový projekt na konci roku se mi 
líbil. Líbila se mi spolupráce ve skupině, 
dobře  se nám pracovalo. Leona Jirušová  
Mně se líbilo skákání v pytli. Vanesa 
Marková  
Mně se líbila nejvíce pavučina a chci,  aby 
to bylo i příští rok. Lukáš Chloupek  
Moc se mi vše líbilo a užil jsem si to. 
Radek Materna 
Líbilo se mi,  když jsme běhali pozadu. 
Matěj Radník 
Pracovalo se mi dobře. Lukáš Merta  
Poznal jsem nové kamarády. Honza Synek 
Líbilo se mi, jak jsme venku chodili s 
komínem z kostek. Anna Konarzewska  
Nezáleželo, že nejsem kluk. Sandra 
Vallová  
Líbilo se mi, že jsme byli první  a že jsme 
si pomáhali. Denis Hübst 
Mně se líbilo luštění tajenky. Tomáš Tvrdý  
Mně se nejvíce líbilo, když jsme o 
přestávkách hráli. Slavík Vojta 
Líbila se mi pavučina. Nikol  Procházková 
 
Líbila se nám práce venku a prolézačky. 
Nelíbilo se nám, že někdo ze skupiny 
nepracoval. Naučili jsme se, že se nemáme 
vydávat za někoho jiného. A máme brát 

mezi sebe i dívky. Dařil se nám běh 
pozadu, který byl na zahradě. Zjistili jsme, 
že není důležité, jestli jsme ve skupině 
dívka nebo chlapec. Rádi bychom si tento 
projekt zopakovali. Honza, Matěj, Sofie, 
Jáchym, Kryštof a Anna 

Líbilo se nám, že jsme pracovali jako tým 
a že jsme si to užili. Nelíbilo se nám, že 
Kája byl zlý na Míšu a že se pořád ztráceli. 
Pracovalo se nám dobře, vše se dařilo. Byli 
jsme rovnoprávní. Chceme si to zopakovat. 
Gabča, Míšák, Kája, Terka a Bary

Nejvíce se nám líbilo, jak jsme procházeli 
mezi provazy.  Ve skupině se mi moc 
líbilo. Nejvíce se nám dařila stanoviště 
venku. Na práci nám hodně záleželo. 
Projekt si chceme rozhodně zopakovat. 
Adam Machurka, Lukáš Lahoda, Klaudie 
Sokolová, Jirka Nedvěd, Tomáš Havránek. 

Bavilo nás soutěžení a spolupráce se 
skupinou. Naučili jsme se lépe 
spolupracovat s kamarády. Pracovalo se 
nám fajn a dařilo se nám plnit úkoly 
s přáteli i „nepřáteli“. Na pohlaví 
nezáleželo. Tento projekt bychom si chtěli 
zopakovat. Patrik H., Ondřej T., Nela Ch., 
Tomáš P., Kuba H. 

Dnešní den se nám líbil. Nejvíce se nám 
líbilo skákání v pytlích, shazování 
plechovek a běh pozadu. Mrzelo nás 
čekání na chytání rybiček. 
Potěšilo nás, že se nám podařilo bez 
spadnutí přenést stavbu z krychlí. Ale 
nikomu ze skupiny se nepodařilo shodit 
plechovky. 
Příště si budeme muset dát pozor na to, 
abychom chodili více společně. 
Navrhujeme nové disciplíny – nošení 
míčku na lžičce a střelbu míčem na branku. 
Určitě bychom si rádi den zopakovali. 
V naší skupině nezáleželo na tom, jestli 
soutěží kluk nebo holka. Ve skupině se 
nám dařilo velmi dobře. Cyklisti 
 



 

Moc se nám líbila pavučina a chytání 
rybiček.  
Líbilo se nám, když jsme četli a domýšleli 
příběh. Dařilo se nám docela dobře, jen 
skákat pozadu nám nešlo. A Vojta a 
Kristián nás zlobili, Vojta si musí dávat 
pozor, aby byl s námi. 
Na dnešním projektu nezáleželo, jestli jste 
kluk nebo holka. Chtěli bychom, aby se 
toto opakovalo znovu. Běžci 
 

Už umíme prolézt pavučinou, aniž bychom 
se dotkli. Bylo to napínavé. Proto se nám 
pavučiny nejvíce líbily. Ale taky házení 
míčkem a rybičky. Skákání v pytli ještě 
budeme muset trénovat. A příště budeme 
víc chodit pohromadě. Drsňáci 

Adamovi, Natce, Báře a Kačce se líbilo 50 
m pozadu. Pavučiny zaujaly Áďu a 
Vojmíra. 
Ostatní atrakce také nebyly špatné. Jen 
puzzle byly velmi obtížné a trefit se tužkou 
do lahve jsme zkoušeli poprvé. 
Naše skupina byla velmi šikovná, a proto 
se nám vše dařilo. Splnili jsme všechny 
úkoly a byli jsme i rychlí. 
Příště si dáme větší pozor, aby se nám 
někteří členové skupiny neztráceli. 
Do projektového dne bychom také zařadili 
běhání popředu, skákání přes švihadlo a 
florbalovou střelbu na branku na přesnost. 
Při hrách se ukázalo, že je jedno, jestli 
jsme holka nebo kluk. 
Projektový den se nám moc líbil a rádi 
bychom si ho zopakovali. Sportodev 
 
Všem ze skupiny se nám líbil projektový 
den. Příště bychom asi uvítali více 
stanovišť, aby nevznikaly takové velké 
fronty. Nejvíce se nám líbilo skákání 
v pytli a na druhém místě běh pozadu. 
Nejméně se nám líbil skok do písku. 

Tento projekt se nám všem líbil. Byl super 
a nejvíce se nám líbil pěti lístek a běh 
pozadu. Měli jsme všechna písmenka a 
tajenka nám vyšla buď „závodní školy“ 
nebo „školní závody“.      
Celkově se nám líbilo všechno.  
Dnes byl báječný den. Ráda jsem plnila 
úkoly. Líbilo se mi skákání v pytlích a 
chytání rybek. Nejvíce se mi líbila zkouška 
v běhání. Poznala jsem Péťu. Natálie 
Kondrátová 
 
Nejvíce se mi líbilo, že jsem poznala nové 
kamarády: Lucku z 5. B, Terku ze 3.C a 
Klárku ze 2.C a líbili se mi přezdívky dětí. 
Veronika Janečková 
Je tu hezky. Jaromír Novák   

Dnes jsem poznala Terku, Kláru a Verču. 
Líbila se mi první hra se jmény. Bylo to 
hezké, chtěla bych si to zkusit znovu. Lucie 
Vladyková  
 
Poznal jsem dva nové kamarády: Honzu a 
Vojtu. Jsou to dobří kamarádi. Líbily se mi 
disciplíny jako skákání v pytli, skok 
pozadu a další. Projekt se mi moc líbil. 
Michal Dittrich 
 
Dneska to bylo super. Ve skupině se mi 
moc dobře pracovalo a už se těším na 
příště. Paní učitelka byla hodná. Bláha Jan 
Mě se líbil hlavně běh pozadu a skok do 
písku. Taky se mi roztrhly kalhoty. Hezký 
den. Tomáš Doležal 
 
Celý den se mi líbil. Ve skupině to nemělo 
chybu, poznal jsem nové kamarády a rád 
bych chtěl takový den znovu. Daniel 
Zborník  
Dneska to bylo dobrý, bavilo mě to, byl to 
nejlepší den ve škole. Petr Beneš 
 



 

Dnes se mi nejvíce líbilo strkat tužku do 
lahve. Pracovala jsem ve skupině 
s Trpalíkem, Ver a Lůcou – přezdívky. 
Den se mi moc líbil. Klára Lubinová  

 

Byli jsme rozděleni do různých skupin a 
v nich plnili různé úkoly.  
Nejvíce se nám líbilo plnění úkolů a 
sbírání písmenek. 
Nelíbilo se nám, když jsme si mysleli, že 
jsme ztratili písmenka a šli jsme ven a ptali 
jsme se, co mají na stanovištích za 
písmenka a jedna holka na nás křičela. V 
naší skupině se nám pracovalo velmi 
dobře. Dařila se nám práce ve skupině, ale 
nedařilo se nám hledání písmenek. Příště si 
zkontrolujeme všechny pomůcky, které 
potřebujeme. Jako úkoly by jsme ještě 
přidali například pojmenovávání sportovců 
a nějakou křížovku. Ano, tuto akci si chtěli 
zopakovat, ale mohla by být příště lepší. 
Viktorie Říhová, Sikáčková Adéla, 
Michaela Kinclová, Kryštof Kamarýt, 
Marek Prachař 
 
Líbily se nám tužky v láhvích a běhání 
pozadu. Nelíbilo se nám, jak kluk u šroubů 
byl nepříjemný. Skoro nic jsme se 
nedozvěděli. Pracovalo se nám dobře, ale 
nějaké ty hádky byly. 
Nejvíce se nám podařilo logo a otázky 
+odpovědi. Příště si dáme pozor, abychom 
lépe spolupracovali. Zařadili bychom více 
stanovišť. Rádi bychom si zopakovali 
takovou akci☺ 

Viktorie Michlová, Nikola Šebestiánová, 
Tereza Soukupová, Julie Konarzewska, 
Dan Brož 
 
Nejvíce se nám líbilo vyrábění erbů. 
Naučili jsme se spolupracovat ve skupince. 
Pracovalo se nám dobře. Dařily se soutěže. 
Příště si dáme pozor na chyby. Přidali 
bychom více sportů. Hájková Vendula, 
Nečasová Markéta, Veverka Lukáš, 
Knytlová Kateřina, Kučera Šimon 
 
Když jsme přišli do třídy, ve které jsme 
měli být, rozdělili jsme se do družstev. Se 
mnou ve skupině byli Filip, Kája, Eliška a 
Pája. Já měla tu nejlepší skupinu, co jsem 
mohla dostat. Moc dobře se mi s nimi 
spolupracovalo. Jmenovali jsme se 
sportovci. Plnili jsme úkoly rychle a 
dobře. Bára Neumannová 
 
Jmenovali jsme se střelci. Rozuměli jsme 
si a smáli se. Venku jsme si špatně 
rozuměli, byl tam velký chaos. Úkoly jsme 
rychle a dobře plnili. V naší skupině byli 
Kačka, Karolína a Matěj. Naše skupina 
byla velmi dobrá. Filip Svoboda 
 
Skupina se mi velice líbila. Jmenovali jsme 
se Čtverbal. Pracovalo se mi se skupinou 
dobře. Pracovali se 
mnou Kačka, Kuba a 
Šárka. Byli jsme velmi 
rychlí. Byla to velice 
dobrá skupina. 
Lukáš Bendák 
 
Pracovalo se mi dobře. 
Do mé skupiny patřili 
Ondra, Dominik, Roman a Adam. 
Jmenovali jsme se Florballisti . Nejvíce se 
nám dařilo v hodu na cíl. Na závěr jsme 
tvořili plakáty. Moc se nám povedly. 
Vystavili jsme je na chodbě. Filip Havlina 



 

Projektový den se mi velmi líbil a strašně 
jsem se na něj těšila. Ráno nás probudilo 
sluníčko, se sestrou a s taťkou jsme si 
koupili něco na zub – svačinu. Nejvíce se 
mi líbilo házení do koše, protože mám 
trénink z basketbalu. Byla jsem ráda, že 
mám ve skupině samé šikovné kamarády - 
Báru, Aleše a Kristýnu. Na stanovištích 
jsme získali všechna písmenka a složili 
z nich Školní závody. Těšíme se opět na 
příští rok. Sandra Bukačová  
 
Dnes jsem se velmi těšila do školy, mám 
sice ráda učení, ale projektový den je víc 
prima. Také jsem se těšila do I. B, ale 
nevěděla jsem, s kým budu v družstvu. Já, 
Jára, Terka i Áďa jsme byli super parta. 
Seznámili  jsme se a velmi si pomáhali ve 
třídě i na hřišti. Nejvíc se mi podařila 
vizitka, rozhýbaný piktogram. Hodnocení 
– prostě super den. Týna Honcová  

A co naši prvňáci? 
Těšil  ses  do školy? 
Který úkol se ti líbil? 
Jakou si dáš známku? 
Jára:  Ani moc ne. 
Chytání ryb. 
Bára: Já jsem se bála. 
Kreslení obrázku – vizitky. 
Dan:  Asi JO ! 
Všechny. 
Kája: Do školy jsem se těšil. 
Prolézání pavučiny. 
Všichni  velkou  JEDNIČKU.  Tak je to 
prima…… 
 
Týmu Petra Brautiga se podařilo složit 
bezva motto: 
Fotbal hrej, góla dej!  
My jsme kluci Kolíňáci NEJ , NEJ, NEJ. 
 
Plnili jsme plno úkolů. Nejvíce se nám 
líbilo, jak jsme chytali ryby a jak jsme 

házeli míčky do 
koše. Bylo to 
bezvadný -  až na ty 
fronty. 
A o hodinách jsme 
psali o závodnících. 
Sportovci S.R.O. - 
Josef Havrda, Lukáš Novák, Daniel Kyca, 
Vojtěch Cháma, Troy Wheler 
 
Někomu se to nepovedlo. Všichni 
skupinky pracovali hezky. Všichni 
skupinky dělali různé úkoly.  Za ZLATÝ 
MÍČ Filip Vorlíček 
 
Všem se nám líbily všechny aktivity, 
jenom nám chyběla nějaká písmenka ke 
konečné tajence. Nakonec jsme přišli na to, 
že nám žádná písmenka nechyběla. Naše 
skupina byla výborná. Čestní Sportovci 
Klára Benešová, Vojta Neprášek, 
Samantha Zubajová, Veronika Stará, 
Martin Hovorka 
 
Dnešní den se nám moc líbil. Dozvěděli 
jsme se mnoho zajímavostí ohledně sportu. 
Nejprve jsme šli na zahradu, splnili jsme 
úkoly. Na dvoře a na hřišti také. Poskládali 
jsme heslo. Heslo bylo ŠKOLNÍ 
ZÁVODY. Míčáci 

Líbilo se nám, že jsme běhali venku a měli 
tam různé úkoly. Žádná skupina neměla 
všechna písmena, ale přece jsme složili 
slovní spojení, které dává smysl. Ve 
skupině se nám pracovalo dobře. Mrzelo 
nás, že jsme nenašli všechny stanoviště, 
chyběla nám tři písmenka. Projekt se nám 
líbil a byli jsme rádi, že jsme mohli být 
skoro celé dopoledne venku, kde je hezky. 
Rádi bychom si projekt zopakovali. Za 
skupinu „Floorbalistů“ Martina Brhlíková 



 

Líbil se nám celý projekt v tomto krásném 
slunečném dnu. Byly hezké, ale i těžší 
úkoly. Moc se nám líbilo skákání v pytlích. 
Také se nám líbilo rozpoznávání sportů. 
Líbil se třídě i nám příběh. Bylo to hodně 
srandovní a zajímavé. Na každém 
stanovišti jsme dostali jedno písmeno a na 
konci jsme z nich museli vyluštit tajenku. 
Za skupinu „Sportovci ze 7.ZŠ“  Honza 
Přichystal a Adam Žiško. 

Líbilo se nám, že projekt je zaměřen na 
sporty. Úkoly jsme plnili jak venku, tak 
vevnitř. Za úkoly jsme dostávali písmenka, 
z kterých měla být tajenka. Ve skupině se 
nám pracovalo dobře. Nenašli jsme 
všechna stanoviště a nenasbírali jsme 
všechna písmena, ale na tajenku jsme 
přišli. Za skupinu „Plavci“ Denisa 
Hiclová  

Líbil se nám celý projekt, ale nejvíce 
soutěž v hodu na plechovky. Ve skupině se 
nám pracovalo dobře, ale někteří ze 
skupiny mohli pracovat více. Poznali jsme 
spoustu nových kamarádů. Chyběla nám 
do tajenky 4 písmenka. Projekt bychom si 
rádi zopakovali. 
Za skupinu „Sportovci“Pavlína Holečková 

Líbila se mi práce s pracovními listy, jak 
paní učitelka četla příběh, běhání na 
stanovištích a 
práce ve skupině. Naučili jsme se pracovat 
a spolupracovat ve skupině a teď už vím, 
že když mám něco na srdci, měla bych to 
říci. 
Ve skupině se nám pracovalo dobře, dobře 
jsme spolupracovali, nepodařilo se nám 
úplně  
zapojit jednoho člena skupiny do práce. 
Kluci by měli příště více psát a nenechávat 
to na nás děvčatech. Chceme si to 
zopakovat, protože nás to bavilo a protože 
jsme spolu dobře vycházeli. Andrea 
Prokopová, Sára Šlégrová, Michaela 
Pošíková, Ondřej  Kučera, Štěpán Vaněk 
 
Když jsem dnes šla do školy, tak jsem se 
moc těšila. Věděla jsem, jak to přibližně 
bude probíhat, protože podobné projekty 
máme na závěr školního roku pravidelně.  
Vešla jsem do I. B a potěšilo mě, že tu 
mám kamarády z jiných tříd. Ráda jsem se 
ujala úkolu vedoucího skupiny. A potom 
nás čekaly různé aktivity ve třídě, na hřišti 
a na zahradě.  Ať se vám příští rok opět 
vydaří! Tereza Trusková 5.B 

 

Dravci v Kolíně 
 
Dnešní přehlídka dravců se mi moc líbila. Byl tam strašně legrační pán 
a hodně druhů dravců. 
V půlce prohlídky byly otázky a já na některé znal odpověď.  
Dostal jsem fotku sokola stěhovavého. Potom jsem vyhrál přivolávání 
sokola na rukavici. Viděli jsme, jak výr ulovil kunu, jak sokol lovil 
zajíce, jak sovy létaly a  na závěr sokol podlétával mezi nohama. 
Dále jsme přivolávali sokola Harryho: „Leť Harry, prosím tě, na 
posed.“ 
Když jsme odcházeli, sova (prababička) se s námi loučila. Této 
prababičce je šestnáct let a sovy se běžně dožívají osmi let. Vojtěch Šimek, 4.B 



 

Pán nám vysvětloval různé informace o dravcích a říkal nám i 
legrační historky. Před koncem představení nám ukázali, jak 
jsou dravci rychlí. Viděli jsme dvě sovy, které vypustili na 
strom a volali je, ale sovy nechtěly zpátky, protože najednou se 
tam objevila poštolka a sovy se začaly bát. O chvíli později 
poštolka odletěla a hned skončilo představení a sovy se vrátily 
dolů. 
Byl to moc pěkný zážitek. Sára Šlégrová a Jana Černá, 4.B 
 
Ze všech výletů se mi nejvíce líbilo v Kolíně na dravcích. 
Dravci byli na atleťáku. Byli tam různé sovy, orlové a další jiní 
ptáci. Pán chodil okolo nás a ukazoval nám všechny dravce. 
Dokonce jsme si mohli pohladit výra velkého a pán nám pak ukázal, jak ptáci létají. Nejvíce 
se mi líbil orel bělohlavý. Nejlegračnější zážitek byl, když pánovi spadla na zem taška s 
dobrotami pro ptáky a hned se mu do ní nastěhoval krkavec. Celé představení s dravci se mi 
moc líbilo.  Hájková V., 2. B  
 

Výlet do Ostré  
 
Do Ostré jsme jeli vlakem. Potom jsme šli do Botanicusu. Nejdřív jsme si koupili groše. 
Mohli jsme si vyzkoušet různá řemesla. Já jsem zkusila rýžování zlata, vyrábět papír, udělat 
mýdlo, plést provaz a psát husím brkem. Koupila jsem dva prstýnky, čtyřlístek, mýdlo a mast. 
Moc se mi tam líbilo. Kinclová M., 2. B  
Na výletě v Ostré se mi nejvíce líbilo ve svíčkárně, tam jsme si mohli svíčku vyrobit nebo 
koupit. Mám svoji i koupenou svíčku. Také mi chutnala palačinka s lesním ovocem. Výlet byl 
super. Nerudová K., 2. B  
V Ostré jsem si vyrobila mýdlo, papír, tiskla jsem knihtiskem, rýžovala zlato. Koupila jsem si 
tam prstýnek a pro sestru čtyřlístek. Výlet se mi moc líbil. Bulíčková M., 2. B  
U vchodu do skanzenu jsme si vyměnili koruny za groše. Za ně jsme tam vyráběli a kupovali 
různé výrobky. Například mýdlo, papír, keramiku, zdobili jsme perníky, rýžovali zlato,…  
Byl to dlouhý, ale hezký výlet. Moc se mi líbil. Křížová K., 2. B  
V historické vesničce jsme viděli ukázky staročeských řemesel, které jsme si sami mohli 
vyzkoušet a něco vyrobit. Místo peněz byly groše. Vyrobila jsem si papír, mýdlo, upletla 
vlastní provaz, vyrazila minci, napsala dopis brkem, rýžovala zlato. Naše skupina s Míšou, 
Kačkou, Zuzkou a Maruškou byla super. Výlet se mi moc líbil. Pošíková M.,  2. B  
 

Besídka pro rodiče v 5. B 

18. června měla naše třída 5. B besídku. Jako generálku jsme naší besídku předvedli 3. A. 
Sem tam se vloudily menší chyby, ale besídka proběhla bez větších problémů.   
Když bylo odpoledne, tak přišli rodiče, posadili se a na pódium vstoupily Bára a Kačka, které 
nás prováděly celou besídkou jako moderátorky. Zdvořile všechny přivítaly a besídka začala.  



 

 Někdo říkal vtipy či básničku, vtipnou scénku a někdo tančil. Nejvíce se mi líbila pohádka, 
protože jsem si mohla vyzkoušet jaké to je hrát hlavní roli. Je to těžké ale zábavné. Jako 
pohádku jsme hráli veršovanou Sněhurku.   
Rodiče byli pyšní jako naše paní učitelka, která dělala první poslední, aby naše besídka byla 
perfektní. A to taky dokázala ☺. Když jsme se rozloučili písničkou Cesta od kapely Kryštof, 
tak všichni tleskali a byli dojatí.  Tak taková byla naše besídka. Tereza Trusková, Nikola 
Novotná, Kateřina Stloukalová 5.B  
 

Křížovka pro volnou chvilku 
 

                     21.června začíná             

mládě feny je              

plody jehličnatého stromu             

náš národní strom               

jogurt, sýr, tvaroh a máslo se vyrábí z              

všechny stromy dohromady tvoří             

pták, loví v noci           

lesní savec, má bodliny                     

léto začíná, když je letní                     

pták s červenou čepičkou, lékař stromů               

pro maso, sádlo a kůži chováme             

vánoční ryba               

mléko nám dává ovce, koza a              

ještěrky a hadi jsou               

přední končetiny ptáků jsou                 

kur domácí chováme v                 

zrzavý a mazaný (chytrý) jako               

domácí pták, má plovací blány             

beran má na hlavě většinou zahnuté 
          

 
 
 
 
 



 

Červen je nejkrásnější měsíc ve školním roce. 
Proč? No přece proto, že jezdíme více než kdy jindy na exkurze, výlety a HLAVNĚ na ŠKOLY 
V PŘÍRODĚ. Ty jsou ze všeho nejlepší!!! ☺ A pak – už brzo budou PRÁZDNINY.
 

 
4. C si užívala přírodu v Chatě Pod smrkem 

 
5. B a 5. C byly zase v Harrachově 

 
1. B byla v Dolních Mísečkách. Kromě jarní 
rozkvetlé louky si užila i pravou sněhovou 
koulovačku. 

 
 

Krásné prázdniny a hodně nových zážitků 
                             přeje všem čtenářům  
REDAKČNÍ RADA 1. STUPNĚ  

                ☺ ☺ ☺ 

 

 

1. A a 1.C zvyšovala svou fyzickou zdatnost na  

Benecku   

 
A někteří poprvé viděli živá domácí zvířata na 
horské louce.  

 
3. A a 3. B vyrazila na cyklovýlet do okolí Kolína.  

 
I tady zažili spoustu legrace a poznali mnoho 
nového. 


