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Sportovní den – 10. září 2015 

V letošním školním roce jsme se poprvé atletického čtyřboje zúčastnili i my, žáci druhých 
ročníků. Naši třídu 2. A  reprezentovalo 9 chlapců. Ondra Kučera nemohl závodit, protože 
měl zlomenou ruku. Velitel družstva Daniel Girga dostal od paní učitelky kartičku s pořadím 
disciplín a odváděl kluky na jednotlivá stanoviště. Devět děvčat měla na starost Sára 
Matušková. Nelíbilo se mi, že ji některá děvčata neposlouchala a k disciplínám se 
nepřemisťovala společně. Na štafetový běh si naši závodníci oblékli oranžové bezpečnostní 
vesty, které jim pomohly při předávání štafetového kolíku. V pátek ráno paní zástupkyně L. 
Hovorková vyhlašovala na školním hřišti nejlepší třídní kolektivy i jednotlivce. Stříbrnou 
medaili si vybojoval z naší třídy Adam Sojka za běh na 50 metrů. Ostatní žáci byli trošku 
zklamaní. Ale slíbili, že celý rok budou v hodinách tělesné výchovy poctivě trénovat, aby se i 
oni umístili na stupních vítězů. Lenka Ryšánková  

Nejvíce se mi líbil běh na 50 metrů a skok z místa do dálky. Nepovedl se mi běh se 
štafetovým kolíkem. Sportovní den se nám vydařil, bylo hezky a zažili jsme i spoustu legrace. 
Lukáš Bendák, 2. A  

V Borkách se mi sportovalo výborně. Byla jsem úspěšná ve skoku do dálky a ve štafetě. 
Nepovedl se mi hod kriketovým míčkem. Závody se mi líbily. Škoda, že jsem nedostala 
medaili. Nela Vlachová, 2. A  

Po společném nástupu jsme měli na hřišti rozcvičku s paní učitelkou Pospíšilovou a  odběhli 
jsme „kolečko“. Nejvíce se mi dařily běhy na 50m a 300m. Dobře se mi běžela i štafeta. 
Nevyšel mi skok do dálky. Sára Matušková, 2. A  

V Borkách se mi dobře závodilo. Dařilo se mi ve skoku z místa do dálky, nevydařil se mi běh 
na 400 metrů a hod míčkem. Těším se na příští závody, Chci vyhrát medaili, jako se to 
povedlo mé sestře Natálce. Adam Kondrát, 2. A 

Sportovní den v Borkách se mi moc líbil. Nejlépe mi šel hod kriketovým míčkem a běh na 
400 metrů. Nedařilo se mi ve skoku do dálky. Mrzí mě, že jsem nemohl běžet štafetu. Nás 
kluků bylo  hodně a já jsem se do družstva už nedostal. Za holčičky neběžela Anetka 
Jančeková, tak jsme aspoň dětem z naší třídy fandili. Už teď se těším na další sportovní 
závody. Petr Svoboda 2.A  

Na sportovní den jsem se moc upřímně netěšil, protože jsem se bál, že všechno pokazím. Čím 
blíž jsme tam byli, tím víc jsem získával odvahy jít na to. Batohy jsme si někam odložili a šli 
na rozcvičku (no, pro mě to zas tak velká rozcvička nebyla, ale aspoň něco.) Začali jsme 
skokem do dálky, já už nevím, kolik jsem skočil, ale vždy to bylo více než 300 cm. Pak jsme 
šli na běh 50m, pak na hod a po něm jsme si dali pauzu. Pak jsme ale šli na běh 800 m. Tam 
se mi už vůbec nechtělo, ale doběhl jsem třetí. A nakonec jsme celý den dokončili štafetou, 
kde jsme doběhli 1. Další den jsme měli vyhlašování. Naše třída sice za štafetu nic nedostala, 
ale já jsem ve čtyřboji získal stříbrnou medaili za druhé místo. Marek Novotný 5. A  
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Nejvíc se mi vydařil hod míčkem a vytrvalostní běh. Míčkem jsem hodila přes 20 m a ve 
vytrvalostním běhu jsem byla druhá. Počasí nám přálo a sportovní den se vydařil. Druhý den 
bylo vyhlašování a získala jsem stříbrnou medaili a diplom za čtyřboj. Adéla Sikáčková 5. A  

Na sportovním dni se mi velmi líbilo. Moc mi nešel hod míčkem a skok do dálky. Štafetu 
jsem běžela co nejrychleji. Nejtěžší bylo, když jsme běželi celé kolo. Naše družstvo holek 
skončilo celkově na 6. - 7. místě z 20 družstev. Anika Husáková, 3. A 
 
Nejvíc se mi líbilo házení míčkem. Nebavila mě štafeta. Byl jsem dobrý ve skoku z místa. 
Mezi disciplíny bych přidal fotbal. Dominik Březina, 3. A 
 
Na sportovním dni se mi moc líbilo. Dařilo se mi dobře. Družstvo holek bylo na 7. místě. 
Adéla Šmejkalová, 3. A 
 
Na sportovním dni mě nejvíc bavil skok do dálky. Dařilo se mi, ale nepovedl se mi hod. 
Barbora Vondráčková, 3. A 
 
Nejvíc se mi líbilo, jak jsem házela krikeťákem. Byla jsem dobrá v krátkém běhu, ve skoku 
do dálky a ve štafetě. Skončila jsem na 3. místě v trojboji. Pavla Novotná, 3. A 
 
Sportování na atleťáku byl můj nejlepší den. Bylo to fajn. Nejvíc se mi dařilo v hodu, líbil se 
mi běh i skok do dálky. Potom mě ale strašně bolely nohy. A to jsme šli ještě ze hřiště pěšky. 
Vanessa Olahová, 3. A 
 
 Štafeta se připravovala takto: stáli jsme v šesti pruzích a čekali jsme, až přiběhne kamarád ze 
třídy a předá nám štafetu. Pak jsme kousek běželi a předali jsme štafetu kamarádovi ze třídy. 
Štafetu jsme doběhli jako třetí. Líbil se nám také skok do dálky. Eliška Šedinová, Zuzka 
Vobořilová a Karolína Bukačová 4. A   
 

Nejlepší jednotlivci v ročníku     
 chlapci     dívky  
1. Hnida Jaroslav (2. B)   Valová Tereza (2. B)  
2. Sojka Adam (2. A)   Rosická Kristýna (2. C)  
3. Zenkner Jan (2. B)   Kesnerová Sofie (2. B)  
      
1. Luštický Jakub (3. C)   Cukrová Anna (3. C)  
2. Šantrůček Kryštof (3. C)  Košnerová Michaela (3. A)  
3. Novák Jaromír (3. B)   Vondráčková Barbora (3. A)  
 Ditrich Michal (3. C)   Pošíková Michaela (3. B)  
      
1. Homola Adam (4. C)   Peeters Sara (4. B)  
2. Výborný David (4. A)  Honcová Kristýna (4. B)  
3. Hübst Denis (4. B)   Kondrátová Natálie (4. B)  
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1. Žiško Adam (5. C)   Šlégrová Sára (5. B)  
2. Novotný Marek (5. A)  Sikáčková Adéla (5. A)  
3. Machurka Adam (5. C)  Levčíková Adéla (5. C)  
 

Pořadí družstev Soutěž štafet 
  přepočtený čas 
 

1. 3.C chlapci - 124 bodů 1. 2.B – 11,53 
2. 4.B dívky  - 176 bodů 2. 3.C – 12,18 
3. 5.C chlapci - 180 b 3. 2.C – 12,52 
4. 2.C dívky - 187 b 4. 3.B – 12,77 
5. 2.B chlapci - 191 b 5. 4.A – 13,73 
6. 5.C dívky - 219 b 6. – 7. 3.A, 4.B – 13,76 
7. 3.A dívky - 235 b 8. 2.A – 14,43 
8. 2.B dívky - 249 b 9. 5.A – 15,08 
9. 4.A chlapci - 254 b 10. 4.C – 15,29 
10. – 11.  3.C dívky, 5.B dívky - 269 b 11. 5.C – 15,35 
12.– 13.  3.B chlapci, 5.A dívky - 274 b 12. 5.B – 17,03  
14.  4.C chlapci - 278 b 
15.   3.B dívky - 281 b 
16.  5.A chlapci - 291 b  
17.  2.C chlapci - 293 b 
18.  4.C dívky  - 299 b 
19.  4.A dívky - 300 b  
20.  2.A dívky - 308 b  
21.  4.B chlapci - 315 b 
22.  3.A chlapci - 358 b 
23.  2.A chlapci - 371 b  
24.  5.B chlapci - 385 b 

 

Atletický trojboj 
 

V úterý  22 .9. 2015 na atletickém stadionu v Borkách závodili žáci  4. a  5. tříd z 12-ti  škol  
v atletickém trojboji (běh na 50m, skok daleký, hod kriketovým míčkem a štafeta 10x200 m). 
Našim atletům se dařilo, získali několik medailí.  
Zlato:  Šlégrová Sára ve skoku dalekém výkonem 345 cm, stříbro: Šlégrová Sára v běhu na 
50m časem 8,53 s a Peters Sara  také v běhu na 50m časem  8,77 s,  bronz : Žiško Adam  v 
hodu  kriketovým míčkem  výkonem 41,53 m.  
Stříbrou medaili přidala štafeta 10x200m ve složení: Šlégrová Sára, Suchá Natálie, Peters 
Sara, Sikáčková Adéla, Levčíková Adéla,  Machurka Adam,  Žiško  Adam, Pernica Vojtěch, 
Nováček Ondřej, Homola Adam  
Další pěkná umístění získali: Suchá Natálie, Sikáčková Adéla, Šlégrová Sára, Machurka 
Adam, Sejkora Jakub, Homola Adam.  
Všem žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.   
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Den jazyků – Červená Karkulka   

Čím začít ☺ ? Měla jsem obavy, jak to všechno dopadne. 
Že budou děti otrávené, protože na ně naložíme těžký 
úkol. Zhostily se toho naprosto po svém. K mému 
překvapení, když jsem jen chtěla, aby  zkusily pochytit  z 
videa a následného textu nějaká slova, začaly  překládat 
text  doslova. V tom okamžiku jsem musela vysvětlovat, 
že ne každá věta takto půjde přeložit. Zkoušely tedy věty 
domýšlet….ufff, super. Jednalo se o chronicky známou 
pohádku „O Červené Karkulce“. Pohádku nakonec 
nakreslily a do vytvořeného leporela psaly nová neznámá 
slovíčka. Podle ohlasů dětí mi přišlo, že se nenudily a snad se i docela pobavily ☺.  Hana 
Pospíšilová 

Dne 24.9 byl den Evropských jazyků. Byli jsme rozděleni do dílen ve 4. A 5. ročníku. Naše 
družstvo bylo ve 4. A. V našem družstvu byl Lukáš Bareš, Tadeáš Lopauer, Lucie Truhlářová 
a Sandra Bukačová. Všechny úkoly jsme museli dělat v angličtině. První hodinu jsme se 
seznamovali. Naše všechny úkoly se skládaly do jednoho velkého příběhu O Červené 
Karkulce, kterou jsme nejdřív viděli z videa v anglické verzi. Potom jsme dostali text 
anglicky a museli jsme ho přeložit do češtiny. Když jsme to přeložili, namalovali jsme k tomu 
knížku – leporelo. 

Paní učitelka  nás rozdělila do 5 skupin po pěti. V naší skupině byla  Julinka Konarzewska, 
Anna Břízová, Honza Bláha, Ondřej Horák a Adam Homola. Plnili jsme různé úkoly. 
Všechny jsme dělali v angličtině. První, co jsme udělali, bylo, že jsme se seznámili a dívali 
jsme se na Červenou Karkulku v angličtině. Poté jsme hledali slova ve slovníku. Nakonec 
jsme přeložili a nakreslili text. Moc nás to bavilo. Den jazyků byl den plný zábavy.  

Patrik: Mně se pracovalo výborně.  Byl to fajn den, protože jsem měl dobrou skupinu a dobré 
kamarády. Za mě palec nahoru.  
Tomáš: Pracovalo se mi dobře a byl 
to boží den.  
Zuzana: Moc se mi to líbilo.  
Pavlína: Pracovalo se mi dobře. 
Líbilo se mi to a navíc jsem si našla 
nové kamarády.  
Adéla: Líbilo se mi pracovat ve 
skupině.  
David, Matěj, Nela, Sara, Miki: Ve 
skupině se nám pracovalo dobře. 
Nehádali jsme se a dařilo se nám.  
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Bylo to strašně těžké, ale zvládli jsme to. Dívali jsme se na pohádku Červená Karkulka, která 
byla v anglickém jazyce. Moc jsem tomu nerozuměl, v češtině to znám lépe. Dále jsme si 
vylosovali papíry s anglickým textem částí pohádky. Ten jsme měli za úkol přeložit a 
nakreslit obrázek. Potom jsme slepili leporelo.  
Moc jsem si den užil a našel nové kamarády. Tadeáš Lopauer V. A  
 
Dnešní den jazyků se mi opravdu líbil. Byl jsem s paní učitelkou Kombercovou. Z naší třídy 
jsme tam byli já, Šimon a Kuba Materna. Dělali jsme (jako všichni ostatní) anglickou 
pohádku o Červené Karkulce. Nejdřív jsme si ji poslechli a pak jsme si vylosovali, jakou část 
budeme dělat. Já s Vojtou Šimkem jsme měli 6. část (tedy tu, jak se vlk převlékl za babičku). 
Na papíře jsme tu část měli napsanou anglicky a pomocí slovníku jsme ji překládali do 
češtiny, abychom věděli, o čem píšeme a pak jsme to měli nakreslit. Nakonec jsme to všechno 
spojili a udělali leporelo, které jsme si mohli vyfotit pomocí mobilních telefonů, tabletů, 
počítačů a jiných prostředků. Marek Novotný, 5.A 
 
Stejné téma pro den jazyků měli i žáci 6. ročníku. Jejich projektový den byl ve čtvrtek 15.10. 
a měli možnost shlédnout divadelní představení v anglickém jazyce s názvem Little Red 
Riding Hood (Červená Karkulka). 
Po představení pracovali šesťáci ve spolupráci s žáky Gymnázia Kolín na skupinových 
projektech zaměřených na prohloubení znalostí a dovedností spojených s divadelním 
představením.    
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Cvičení v přírodě – 1. října 2015 
Dneska jsme měli cvičení v přírodě. Bylo to moc fajn. Tato školní akce byla pro celý první 
stupeň. Nejlepší bylo, když pan školník spustil poplach. Potom všichni vyběhli jako splašení 
zajíci. Když jsme přišli na Kmochův ostrov, udělali jsme si skupinky a šli jsme na disciplíny: 
běh okolo stromů, poznávat světové strany, házeli jsme na strom míčky, poznávání přírody, 
určovali jsme, co nepatří do kufříku (evakuačního zavazadla). Následovala dlouhá procházka 
lesem a došli jsme do Borků na hřiště. Paní učitelky byli moc hodné, že nás vzali na hřiště, 
kde jsme si mohli chvíli hrát, protože tam byla sranda. Následovala cesta ke škole (jídelna). 
Děkujeme p. učitelkám za krásný poznávací den v přírodě, bylo to moc fajn. M.Pošíková, 3.B 

Na dnešek jsem moc těšil. Mám rád cvičení a obzvlášť v přírodě. Měl jsem velikou radost, že 
mě paní učitelka vybrala jako kapitána. Sám jsem si pak 
vybral členy svého týmu. Byl jsem velmi spokojený se svojí 
skupinou, že jsme dobře cvičili. Nejvíce se mi líbil štafetový 
běh. :-)  Kéž by takových cvičení v přírodě bylo více.  K. 
Křička, 3.B 

Ve čtvrtek v 8 hodin celý 1. stupeň vyrazil na cvičení v 
přírodě. Čekala nás spousta zábavy: štafetový běh, hod na cíl, orientace, poznávání rostlin a 
první pomoc. Počasí se nám vydařilo a cvičení se všem líbilo.  M. Bulíčková, 3.B 

Na cvičení v přírodě se mi moc líbilo. Poznávali jsme na mapě, kde jsme a určovali jsme 
světové strany, měli jsme i zdravovědu. Pak jsme šli na dlouhou procházku. Nakonec jsme se 
vrátili ke škole. Byl to vážně hezký den. Už se těším na další!!!  K. Janská, 3.B 

Nám se líbila zdravověda. Určovali jsme věci, které musí obsahovat evakuační zavazadlo. 
Vyzkoušeli jsme si ve trojicích přenos zraněného. Bavilo nás určování stromů podle plodů, 
listů a jehličí. Už se těšíme na příští rok. Lukáš Bendák, Sára Matušková a Emma 
Žampachová, 2.A  

Na cvičení v přírodě se mi moc líbilo, protože nám paní učitelky 
připravily moc hezký program. Učili jsme se světové strany, 
vyznačovali jsme na světové růžici – sever, jih, východ a západ. 
Rozeznávali jsme stromy a zapisovali jsme jejich názvy do kartičky. 
Běhali jsme štafetu a házeli jsme míčkem na kmen stromu. Doufám, že 
příště budu v týmu s tak bezva partou jako dneska. Dařilo se nám ve 
všech úkolech. Těšíme se na další akci. Klaudie Sokolová, Petr 
Svoboda, Nela Vlachová, 2.A  

Na cvičení v přírodě jsme šli na Kmochův ostrov. Dozvěděli jsme se, že se jmenuje podle 
kapelníka a hudebníka Františka Kmocha. V přírodě jsme ve 
skupinkách plnili úkoly. Začali jsme zdravovědou, kde jsme z rukou 
dělali pro zraněného sedátko a vybírali jsme věci do evakuačního 
zavazadla. Potom jsme běželi štafetu pro dva týmy a házeli jsme 
míčky na cíl – na strom. Další stanoviště bylo na břehu Labe – 
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určovali jsme světové strany. Poznávali jsme i stromy. Naše skupina získala za všechny úkoly 
nejvíce bodů. Dostali jsme 34 bodů a vyhráli jsme pexeso. Adam Kondrát, Filip Svíček a 
Veronika Janečková, 2.A   

Paní učitelka nás rozdělila do skupin po pěti. Já jsem byl ve třetí skupině s Kubou, Verčou, 
Luckou a Aničkou. Šli jsme na Kmochův ostrov. Plnili jsme různé úkoly, například poznávání 
stromů a větví, nebo orientace podle světových stran. Určovali jsme, co nepatří do 
evakuačního zavazadla. Potom jsme šli do Borků. Tam jsme sbírali popadané kaštany. 
Sesbírali jsme jich 25 a našli jsme i oranžový košík, do kterého jsme je dávali. Cestou zpátky 
jsme je darovali lidem, kteří kolem nás šli. Když jsme se vrátili do školy, měli jsme obrovský 
hlad a těšili se na oběd. Den se mi moc líbil. Michal Ditrich 3. 
C 
 
Když jsme vyšli ze školy, prošli jsme naučnou stezkou, kde 
jsme odpovídali na pár otázek. Pak jsme došli na fotbalové 
hřiště do Štítar. Tam jsme házeli šipky na cíl, běhali do kopce, 
posilovali kliky, dřepy a další cviky. Po běhu jsme odhadovali 
vzdálenost a učili se, co patří do evakuačního zavazadla a 
nakonec jsme se učili ošetřit kamaráda.  
Po splnění všech úkolů jsme šli zpět do školy, ale tentokrát 
jinou cestou. Cvičení v přírodě se nám fakt líbilo.  Děti ze 4. A  
 

Kouzelná pastelka  - Anna Břízová, 4. A 

Je to o kouzelné pastelce, která měnila barvu podle 
pocitu majitele. Terezka přišla do obchodu a vidí tam 

krásnou barevnou pastelku. Pan prodavač řekne: ,,To je 
kouzelná pastelka. Schválně jestli poznáš, jak funguje''. Druhý den Terezka vstane z postele 

a přemýšlí, jak funguje. Přijde do školy a vypráví to holkám. Jenže ty ji nevěří. Terezka přijde 
domů a přemýšlí. Najednou si všimla, že pastelka je žlutá. Terka si řekne: ,, Ale předtím byla 
barevná''. Jde si lehnout. Probudí se a řekne si: ,,Už vím!, je to podle pocitu! Byla žlutá, 
protože jsem byla zamyšlená.“  
 

Tančící květina - Karolína Bukačová, 4. A 
Příběh vypráví o jedné holce jménem Julie, která našla tančící květinu. Jednoho dne jela jedna 
holčička jménem Julie se svojí rodinou k moři. Večer, když šla celá rodina spát, tak se Julča 

koukala na televizi a najednou měla pocit, že něco není tak, 
jak má být. A měla pravdu. Šla se podívat ven a uviděla něco 
v moři. Hodně to tančilo a vydávalo zvuk. Šla se na to 
podívat a myslela si, že je to kytka. Ale ne obyčejná, byla to 
tančící kytka. Vzala ji a vrátila se s ní domů. Ráno to ukázala 
rodičům, kteří ji moc pochválili a dovolili jí, aby si ji 
nechala. A potom všichni společně odjeli domů.  
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O vodníku Pačískovi 
V úterý 6. října jsme viděli pohádku  O vodníku  Pačískovi.  Vodník byl smutný, protože mu 
turisté odhazují  nepotřebné věci do rybníčku. Plakala i víla Míla, protože si na louce při 
tanečku rozřízla nohu o střep. Vybrané děti pomohly Pačískovi vyčistit rybníček i louku a 
správně roztřídily  odpad. Pačísek zazpíval písničku a rozsvítil hvězdy.  Žabky našly staré 
rádio, a když do něho daly baterie, tak dokonce hrálo. Vodník se dozvěděl o soutěži ve zpěvu. 
Ze všech zpěváků byl nejlepší a sláva mu stoupla do hlavy. Odstěhoval se do města a na své 
kamarády zapomněl. Cestoval po světě. Ve zpěvu se mu dařilo, ale jeho kamarádům se po 
něm moc stýskalo. Víla Míla přijela Pačíska přemluvit, aby se vrátil do jejich rybníčku. 
Nakonec se kvůli kamarádům vzdal kariéry a odešel z města.  Pohádka byla veselá a plná 
písniček. Také jsme se dozvěděli, jak je důležité třídit odpad a mít domov a kamarády. 
Pohádka se nám moc líbila. Klaudie Sokolová, Lukáš Bendák a Sára Matušková, 2. A  
 

Víčka pro Ondru 
Naše škola se už na jaře zapojila 
pod záštitou Městské policie 
Kolín a „naší“ paní policistky 
paní Honkiszové do akce „Víčka 
pro Ondru“. Sbírali jsme víčka a 
výtěžek sběru byl využit pro 

nemocného Ondru Duška, který se za získané peníze může 
léčit v lázních Klimkovice. Sbíráme dál, aby Ondra mohl 
v lázních být tak dlouho, dokud se nevyléčí.  
 

Sběr papíru 
Starý papír sbíráme proto, že se dá zpracovat a vyrobí se 
z něj zase nový papír pro další použití. A taky se učíme papír třídit, poznávat různé druhy 
papíru. A tím udržujeme pořádek kolem sebe a pečujeme o životní prostředí. Papíry se nikde 
nemají jen tak pohazovat. A taky, když ho odevzdáme, dostaneme za něj potom peníze a za ty 
se můžou koupit odměny pro děti za různé soutěže. 
 

Historická Praha  
 

Dne 20. října jsme se sešli na nádraží v 7.40 hodin a jeli jsme do Prahy rychlíkem, který byl 
plný lidí. 
V Praze jsme nejdřív šli na Václavské náměstí, kde jsme viděli sochu svatého Václava na 
koni. Václavské náměstí se při založení Nového Města jmenovalo Koňský trh, protože se zde 
prodávali koně.  
Poté jsme šli ke Staroměstskému náměstí. Najednou jsme zabočili a uviděli Staroměstský 
orloj a Staroměstskou radnici. Orloj ukazuje, v jakém postavení jsou k nám planety, jaký je 
čas a den, měsíc a rok. Každou hodinu se ukazují apoštolové v okénkách a kostlivec s Turkem 
zvoní na zvon.  
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Uličkami jsme došli k Mostecké bráně a před sebou jsme měli Karlův most. Na pravé straně 
je klášter (dosud existujícího) Řádu křižovníků s červenou hvězdou. Jejich řád existoval už za 
doby Přemysla Otakara I. Když začala svatá Anežka Česká zakládat kláštery a špitály, 
narazila na tento řád, a když zjistila, že dělá to co ona, tak je nechala povýšit na rytířský řád. 
Později se začali starat o Juditin most. 
Jedna část kláštera dříve patřila k 
Juditinu mostu. Dnes je v klášteře 
muzeum Karlova mostu. Karlův most 
byl založen v roce 1357 Karlem IV. 
Podle pověsti byly do malty vmíchány 
vajíčka a mléko. Karlův most je celý 
dutý, aby se mohl pohybovat, protože v 
základech jsou mlýnské kameny, pod 
kterými je písek. Karlův most se dříve 
nazýval Kamenný most. Na Karlově mostě jsme si pro štěstí sáhli na sochu svatého Jana 
Nepomuckého.  
Nerudovou ulicí jsme šli nahoru k Pražskému hradu a do katedrály svatého Víta. Viděli jsme 
tam stříbrný náhrobek svatého Jana Nepomuckého, náhrobek Petra Parléře, Přemysla Otakara 
I. a II. a další. 
Prohlédli jsme si Vladislavský sál a šli jsme do Zlaté uličky a na Daliborku.  
Celý výlet se mi moc líbil a nejvíce se mi líbilo na Pražském hradě. Ondřej Horák  5. C 
 

Předškoláci ve škole a 
podzim ve školní družině 
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