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Samostatná příloha časopisu 

Poděkování paní Honkiszové a panu Hrubému 
 

V listopadu přišli příslušníci Městské policie 
Kolín do školy mezi žáky 1., 2. a 5. 
tříd.    Paní  Helena Honkiszová a 
pan  Zdeněk Hrubý vysvětlili dětem, co 
obnáší práce městského policisty a někteří 
z nás se na chvilku stali policisty.  
Moc hezky nám připomněli, jak se máme 
chovat na chodníku, na silnici, jak 

předcházet nebezpečí. Vysvětlili jsme si společně pravidla, která musíme dodržovat 
nejen venku, ale i doma. Řekli jsme si, proč je důležité dodržovat předpisy. Na 
koho se obrátit, dojde-li k  našemu ohrožení 
nebo jsme svědky nějaké vážné události, 
nehody, požáru, napadení a podobně. 
Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla. 
Prozradili nám indicie, podle kterých si 
budeme čísla dobře pamatovat. Zopakovali 
jsme si společně linky tísňového volání. 
Viděli jsme krásné představení o tom, jak se 
chovat při setkání s cizím člověkem. Společně 
jsme pak hráli pohádku   O neposlušných kůzlátkách. 
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Vyzkoušeli jsme si také, jaké je to být v poutech 
a  mohli jsme si obléknout uniformu strážníka 
Městské policie. 
Bylo to příjemné a poučné setkání.    
Víme, že musíme být opatrní nejen na sebe, ale 
i na kamarády a všechny kolem nás. A pokud 
uvidíme někoho v  nesnázích,  už víme jak se 
zachovat. 

Děkujeme za příjemné dopoledne a mnoho nových zážitků. 
žáci I. A a I. C a jejich třídní učitelé Mgr. Radek Holovský, Bc. Jana Hozmanová 
 
Strážníci Městské policie v Kolíně, nás poučili, jak se máme zachovat v různých 
nebezpečných životních situacích. Seznámili nás s jejich prací, která je různorodá a 
záslužná. Vyzkoušeli jsme si stejnokroje městské policie, shlédli jsme pohádky a 
poznali jsme pomocnici Marušku. Beseda se nám moc líbila, všechny rady si 
zapamatujeme a přejeme si, abychom je nikdy nemuseli využít. 
Mgr. Petra Pekárková a děti z I. B 

Naše poděkování patří 
především policistům, kteří 
pomocí vlastního nasazení 
v  krátkých dramatizacích, 
ukázkou různých pomůcek, 
komentářem výukových 
videí, vstřícností a dobrou 
náladou dokázali děti 
strhnout natolik, že 
všechna    tato pravidla k 

ochraně vlastní bezpečnosti a zdraví si budou určitě dobře a dlouho pamatovat. 
Děkujeme. 
třídní učitelka  II. A  Mgr. Cilová Eva 
 
 Povídali jsme si o drogách a policisté nám ukazovali, jak drogy vypadají, 
samozřejmě ale nebyly pravé. 
Také jsme se bavili o sebeobraně, policisté nám ukázali, jak se máme bránit proti 
člověku, který nám chce ublížit. 
Moc nás bavilo, když nám policisté zkusili nasadit    pouta, abychom věděli, jaké to 
je, když je někdo spoutaný. 
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A víte, že policista má na hrudníku 
skrytou kameru? My jsme to tedy 
nevěděli. 
Nakonec nám ukázali i to, jak se 
odchytávají poraněná nebo zatoulaná 
zvířata. 
Dozvěděli jsme se spoustu užitečných 
informací a den s policií jsme si  moc 
užili. Těšíme se, až nás znovu navštíví. 
Nikola Jirková, Klaudie Knittichová, Veronika Provazníková, Karolína Vošmiková 
- žákyně V. C 
  
Nové učebny ve škole 
Polytechnická pracovna 
Novou učebnu, kterou lze díky modernímu vybavení využít napříč všemi předměty, 
jsme  využili v  hodině Člověk a svět práce. A práce bylo opravdu dost. Nová 
učebna nás uvítala vesele. Nejenom barevností svého vybavení, ale i počtem a 
různorodostí stavebnic, se kterými jsme měli možnost tuto hodinu pracovat. 
Na všech přítomných a rozzářených tvářích bylo jasně znát, že by tady 
zůstaly    celý den. Děti spolu spolupracovaly, navzájem si radily, ukazovaly své 
úspěchy – a to byl největší bonus této vyučovací hodiny. Už teď se opět těšíme na 
příští práci    v  této učebně.  třídní    učitelka    Mgr. Cilová Eva, žáci II. A  
 

Školní knihovna 
Návštěvu knihovny jsme spojili s  hodinou čtení.  
Z  knihovny jsme byli nadšení, výběr knih je opravdu veliký. Zajímaly nás knihy 
klasické, ale i moderní. Každý jsme si vybrali svou knihu, která se nám zalíbila a tu 
jsme si mohli prohlédnout a prolistovat.  Určitě  knihovnu znovu rádi 
navštívíme. Žáci V. C  
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Vyzvědači ze školní družiny  
 
V pátek 19. listopadu se ve 
školní družině konala akce s 
názvem Vyzvědači. 
Cílem akce bylo děti 
seznámit s orientací ve městě 
podle  plánku města a 
zároveň navštívit zajímavá 
místa v Kolíně. 
Celý týden jsme se ve školní 
družině seznamovali   s 
různými druhy map, 
buzolou,  kompasem a 
mapovými značkami. Díky 

tomu se všechny děti nadšeně zapojily  do práce s plánkem města a po nalezení 
orientačních bodů se vydaly na cestu. 
V rámci naší odpolední procházky po městě    jsme se dozvěděli spoustu 
zajímavých informací o méně známých  místech Kolína. 
Všechny připravené úkoly děti včas a správně splnily. Za odměnu si odnesly 
pamětní placku. 
Za kolektiv vychovatelek Zuzana Ulčová 
 

Sbírka pro pejsky 
Rok se s  rokem sešel a před námi je čas, kdy se po mnoho let na naší škole konala 
krásná charitativní akce „Zpívání pro pejsky“. 
Sbor složený z  žáků naší školy loni poprvé, z důvodu epidemie, nemohl pro ostatní 
spolužáky, děti z  mateřských školek a ostatní hosty zazpívat. 
Koncert nahradila „Sbírka pro pejsky“, která byla velmi úspěšná. Výtěžek udělal 
radost všem opuštěným pejskům v kolínském útulku. 
Všichni jsme věřili, že se letos vše vrátí k  normálnímu životu a charitativní koncert 
se uskuteční. Ale není tomu tak. Proto v prosinci pořádáme již druhý ročník sbírky. 
Letošní sbírka se uskutečnila ve středu 8. prosince 2021 v době od 6:30 do 10:00 
hodin  
Společně jsme štědře přispěli na provoz psího útulku v Kolíně nejen různými 
dobrotami a hračkami, ale také částkou 13.415,- Kč. 
Všem, kteří přispěli, velmi děkujeme. 
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Veškeré dobroty a finanční dary předáme ředitelce Psího útulku v Kolíně, paní 
Alici Vlkové. 
Děkujeme, že pejskům pomáháte. 

Za všechny děti  a pedagogy školy 
Dagmar Vobořilová, vedoucí vychovatelka 
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 Krabice od bot - děti dětem 
  
Myslet na druhé, pomáhat lidem kolem 
sebe a zažít pocit toho, který radost 
rozdává dokázaly a prožily děti ze II. A, 
když se společně zapojily do charitativní 
akce „Krabice od bot“ pořádanou Diakonií. 
Podělily se o vlastní hračky, s kterými si 
hrají nebo už dávno je mají uklizené    v 
krabici a nikdo si s nimi    nehraje. 
Přidaly také drobné zakoupené dárečky pro 
radost a to všechno pro děti, kterým nebyl 
osud zatím příliš nakloněný a žijí ve 
složité, tíživé sociální situaci. 
Cílem je  dát těmto dětem alespoň na 
chvilku zapomenout a udělat radost v 
azylových domech, nízkoprahových centrech, dětských domovech, rodinám v 
tíživé situaci. 
Nejdříve jsme shromáždili co nejvíce věcí, které jsme rozdělili podle věku a zda 
dáreček dostane kluk nebo holka. Složili krabice podle návodu, věci poskládali do 
krabice, vzájemnou pomocí hezky zabalili a ozdobili srdíčky. 
Paní z Diakonie Kolín  pak dárečky převzala a odvezla dětem přímo pod 
stromeček. Dárečky pod stromečkem nám i vyfotila. 
Máme z této pomoci neskrývanou radost! I vám přejeme co nejvíce krásných pocitů 
a prožitků se svými blízkými během vánočních svátků. 
Mgr. Cilová Eva, třídní učitelka a děti   II. A 
 

Keramická dílnička ve II. A 
Práce s keramickou hlínou patří k  oblíbeným činnostem 
všech dětí. Hnětením, válením, tvarováním a dekorováním 
jsme každý podle své fantazie vytvořili svícínek ve tvaru 
kapříka, který může ozdobit náš vánoční stůl nebo určitě 
potěší každého obdarovaného.  Možná nám rybičko splníš 
i nějaké to tajné přáníčko.  
Mgr. Cilová Eva a    děti ze II. A  
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Předvánoční návštěva muzea 
  

 
Muzeum Kolín i letos pro děti uspořádalo výukový program, ve kterém se 
dozvěděly o tom, jaké zvyky a tradice naši předci dodržovali a do dnešní doby jich 
řada byla dochována a proč. 
Děti z druhého ročníku se dozvěděly spoustu nových zajímavostí, prohlédli si, jak 
dříve lidé zdobili svá obydlí, co všechno pekli a tvořili, jak žili, jaké připravovali 
pokrmy a pekli cukroví. Připomněli si zvyky a tradice. Některé z nich dodržujeme i 
my dnes.  
V dílničce si žáci vyrobili andílka pro štěstí 
Cestou do školy si také popovídali a ukázali si památky Kolína v krásné vánoční 
atmosféře - Betlém u sv. Bartoloměje, parkány, kostnici, náměstí a radnici, morový 
sloup a kašnu, židovskou čtvrť se synagogou a další. 
Podle ohlasů dětí se jim tento den moc líbil a těšíme se na další zajímavé naučné 
akce pořádané Muzeem v Kolíně. Děti II. A, II. B, II. C a jejich třídní učitelky 
 

Dřevíčkova dílnička 
  Ve středu 8. 12. 2021 nás ve škole navštívila dřevěná 
dílnička pana Pilňáčka. Na začátku jsme se dozvěděli, 
že budeme vyrábět svícen. Pan Pilňáček nám povídal 
o tom, jak se se dřevem pracuje, jak dělat do dřeva 
díry a jaké nástroje se používají.    Byla tam spousta 
věcí. Ruční vrtačky, pilníky a brusné papíry. Vyráběli 
jsme malý vánoční svícen na jednu svíčku. Dostali 
jsme dřevěné destičky, do kterých nám pan 
Pilňáček   vyvrtal čtyři dírky a do nich jsme zatloukali 
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kolíky, aby tam svíčka držela. Pak jsme si mohli dělat 
pomocí ruční vrtačky a pilníků do destičky různé 
ornamenty. Nejvíce se mi líbilo, že jsme si mohli 
svícen zdobit tak, jak chceme.   Nakonec jsme dřívko 
vyzdobili různými nástroji. Vyrobený svícen jsme si 
odnesli domů. 
Tadeáš Paula a Eliška Ptáčková z V. B 
 
 

 
Příběhy ze IV. A na listopad 
 

Případ ztraceného plyšáka.  Sofie Kaufmanová 
Julča měla narozeniny a bylo ji 7 let. Bylo 17. listopadu a byl státní svátek. Julča k 
narozeninám dostala pero, plyšáka, panenku, čelenku a baničky řetízek. Hned si 
odnesla všechny věci do pokojíčku. Plyšáka posadila do postele a šla si hrát s 
kamarádkami. Byly tam Karolína, Bára, Klára a Lucka. Najednou začalo pršet. 
Julča řekla, ať jdou holky k ní domů. Julka jim chtěla ukázat nového plašáčka, ale 
ten v posteli nebyl. Holky ho hledaly po celém bytě. Ale plyšák nikde!  Vůbec 
nevěděly, kdo by ho mohl vzít. Až škvírou ve skříni něco zaslechly. Podívaly se tou 
malinkou škvírkou do té skříně. Ve skříni byl schovaný pejsek Puňťa s Julčiným 
plyšákem. Pejsek se s plyšákem mazlil. Tak byla záhada vyřešena. 
 

Sněhové potěšení, Lukáš Vávra  
Jednoho dne jsem se podíval z okna a viděl 
jsem, jak venku sněží. Začal jsem se radovat, 
ale pak mi došlo, že jsem nemocný. Takže jsem 
o tu radost přišel. Běžel jsem za mámou, že 
sněží. Všechno jsem jí řekl a pak se zeptal, zda 
mohu jít ven. I když 
jsem nemocný? 
Máma mi řekla, že 
můžu, ale musím se 

teple obléci. Obléknul jsem se do teplé mikiny a bundy a 
šel. 
Když jsem ten sníh chytil, tak vypadal opravdově, ale 
přišlo mi podezřelé, že padá tak brzy? Takže jsem byl rád, 
ale zároveň jsem nevěděl, jestli se mám radovat. Radoval jsem se a zkusil jsem 
postavit sněhuláka. Moc to nešlo, ale možná to bylo tím, že já sám sněhuláka 
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postavit neumím. Tak jsem tam blbnul ve sněhu a najednou přišel můj kamarád 
Marek, se kterým se znám už ze školky. 
Chodíme spolu i do stejné třídy. Znám se i s 
jeho mámou, která byla hned za ním. 
Koulovali jsme se, já jsem vedl, měl jsem 
totiž více zásoby. Ale najednou jsem si 
všiml, že přestal padat sníh. Oba jsme byli 
smutní a viděli jsme, jak za mrakem vylézá 
obrovská žlutá koule. Oba jsme se slzami v 
očích koukali na Slunce. Tak skončilo naše 
sněhové potěšení. 

 
 

Malý list TOMÍK.  Ema Bandasová 
Byl jednou jeden list jménem Tomík. Žil s maminkou a tatínkem na listnatém 
stromě a on i jeho rodiče uměli mluvit.  
Jendou foukal velký vítr a Tomíkovi rodiče odfoukl k sousedům na zahradu. Když 
to Tomík zjistil, začal plakat, ale potom ho napadlo, že se bude kroutit tak hodně, 
až ze stromu spadne. To se mu avšak nepodařilo a tak se slzami v očích pozoroval 
vítr.  
Tomíkovi rodiče nevěděli, co mají dělat. Po chvíli uslyšeli Tomíkův hlásek, jak 
volá: „Rodiče, přelezte plot….“ 
Rodiče udělali, co jim Tomík řekl a za chviličku už spatřili Tomíka, jak na ně na 
stromě čeká. Stoupli si před strom, kde byl Tomík a vítr je odvál zpět k Tomíkovi 
na strom. Konečně byli všichni opět spolu. 
____________________________________________________________ 
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