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28. února - 4. března 2022: Projektový týden: „Masopust + karneval“ 

 Během masopustního týdne jsme 

se dozvěděli spoustu informací ohledně 

tradic, které se dříve v tomto období 

prováděly. Zjistili jsme, kde se vzal, proč 

se slavil, jak ho slavili naši předkové a jak 

se slaví dnes. Upekli jsme si výborné 

koláče s tvarohem nebo povidly a celý 

týden jsme zakončili karnevalem. Ukázali 

jsme se v maskách, i když ne tradičně 

masopustních, ale užili jsme si tancování a soutěže v týmech.  

 
 

únor - březen 2022: Bruslení 

Když jsme přijeli na kolínský zimní stadion, tak jsme si obuli brusle. Opatrně jsme 

vešli na led a paní ředitelka nám řekla, ať si uděláme jedno kolečko. Během všech lekcí 

bruslení jsme zdokonalovali své schopnosti a dovednosti. Často jsme ve dvojicích nebo 

týmech dělali různé triky - jezdili jsme s hrazdičkou, kuželem, po jedné noze, jako 

na koloběžce, 

dělali jsme 

holubičku, skákali 

jsme, jezdili co 

nejrychleji, 

s otočkou, brzdili 

jsme a mnoho 

dalšího. Kromě 

trénování 

dovedností jsme 

hráli hry, např. 

jsme sbírali poklad nebo ovečky. Nakonec jsme se vrátili zpět do školy, ale byly jsme letos 

bruslit 4x a to bylo super. (Eliška Podnecká, Simona Vondráčková ) 

 

  



28. března 2022: Projektový den „Věda je zábava“ 

Během tohoto projektového dne jsme dělali spoustu pokusů. Nejdříve jsme ale 

odhalovali optické klamy. To bylo velmi zajímavé, ale brzy jsme prokoukli, jak to vlastně 

funguje a už jsme se nachytat nenechali. Pak jsme 

se rozdělili na holky a kluky a začali s pokusy. 

Nechali jsme vybouchnout sopku, zkusili jsme si 

udělat lávovou lampu, která dobře fungovala. 

Míchali jsme barvy, což bylo zajímavé, ale 

nejlepší bylo nafukování 

balónku, do kterého 

nikdo nefoukal. Trochu 

jsme se báli, aby 

neprasknul, ale přitom 

jsme chtěli, aby se 

nafouknul co nejvíc a to 

bylo super! Nakonec jsme zkoumali mikroskopem zajímavé věci - 

prach, vlasy, nehty, kůži, ale také třeba kus jablka nebo slupku 

z banánu. Domů jsme si odnesli tajný vzkaz, který jsme psali 

mlékem a pak žehlili žehličkou. Bylo to zajímavé a moc nás to 

bavilo. (Vojtěch Stříbrný, Filip Bolek) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



25. - 29. dubna 2022: Environmentální týden 

 V návaznosti na Den Země jsme zahájili 

ve škole náš projekt: „Environmentální týden“. 

V přírodovědě jsme si zopakovali to, co je pro 

planetu důležité, ale také to, co ji ničí. Všichni 

jsme se zamysleli nad tím, co pro planetu můžeme 

dělat a také pro vodu na planetě. Četli jsme si 

příběh o Kapičce Magdičce a malovali, co viděla 

naše kapička Magdička. O třídění odpadu jsme si 

zahráli deskovou hru. Ve výtvarné výchově jsme 

malovali Zemi, jedna polovina byla hezká a druhá 

zanedbaná. Každému se moc povedly. Druhý den jsme měli na zahradě stezku na téma 

environmentálního týdne. Každý třeťák si vybral nějakého 

páťáka, mě Dennise si vybrala Simča, začali jsme jako první 

a také jsme první skončili. Na zahradě byla místa, která byla 

označená čísly 1 - 10. Třeba na čísle 1 jsme museli roztřídit 

odpad, na čísle 4 jsme hrabali v písku písmenka. Na konci byla 

tajenka a tu jsme museli vyluštit. Prošly jsme všemi stanovišti, 

až na 4, kde jsme našli víc písmen, než kolik jich mělo být, a 

proto jsme to přeskočili. Na konci jsme si z kufříku mohli vzít 

jedno bombíčko.  (Dennis Dvořák, Kateřina Karafiátová, Nela 

Machůrková) 

  

6. května 2022: Exkurze Botanicus 

V Botanicu to vypadalo jako 

ve středověku. Byla tam různá místa, kde 

jsme si mohli za groš něco vyzkoušet nebo 

vyrobit. Jeden groš = 10 Kč. Ve svíčkárně 

jsme si mohli vyrobit svíčku, v mýdlárně zase 

mýdlo. Nebo si nazdobit perníček, zkusit 

rýžovat zlato, udělat dřevěnou loutku nebo 

brousit kámen. Škoda, že byla zavřená lukostřelba. Prozkoumali jsme si zahradu, ale nebylo 

to tam ještě rozkvetlé, tak jsme se moc nezdržovali. Celkem nás to bavilo. Naučili nás tam 

nové věci a zjistili jsme, jak se žilo dříve ve středověku. Klidně bych tam znova jel 

s kamarády. 

 

 

  



 Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na rozhledně Bedřichov. Z autobusu jsme 

vystoupili za Novou Vsí a šli do kopce 

pěšky. Bylo celkem chladno, ale když 

jsme došli nahoru, viděli jsme krásný 

výhled na 

přírodu, Kolín 

a okolí. 

Nahoru 

na rozhlednu 

jsme chodili 

ve skupinkách 

po 9 a s paní 

učitelkou. Šli se tam podívat skoro všichni. Bylo to tam hodně 

hezké a doporučuji se tam podívat. (Tadeáš Slavík, Filip Bolek) 

 

11. května 2022: Projektový den : „Pilné včelky“ 

Do školy přijeli dva včelaři a ukazovali nám život včel. Dozvěděli jsme se, že včely 

žijí jen měsíc. Bylo to zábavné a také jsme si doplnili spoustu zajímavých informací. Viděli 

jsme, jak vypadá včelí úl uvnitř a včelí plástev. 

Nejvíc mě bavilo, jak pán vyprávěl, že nechává 

včely, aby ho píchaly do kolena. Potom jsme 

viděli, jak vypadá královna, trubec a včela 

samotná, jaké 

produkty díky 

včelkám 

máme, ale 

také, co je ohrožuje. Viděli jsme, jak vypadá kouřovač, 

který má včely uklidnit, aby včelaře nepopíchaly. Měli 

jsme příležitost si ten kouřovač na zahradě vyzkoušet. 

Byla to zábava. Velmi jsme si to užili, mám rád tyto 

akce. (Jonáš Podnecký) 

 

12. května 2022: Dopravní hřiště 

Po příjezdu do Kolína na dopravní hřiště jsme šli do učebny dopravní výchovy. 

Tam jsme se dozvěděli informace o pravidlech silničního provozu, o značkách a jak se 

na silnici chovat - nejen jako řidič, ale také cyklista nebo chodec. Pro někoho to byly nové 

informace, ale pro někoho jen opakování, protože to už známe. Na konec jsme dostali 

vědomostní test, abychom mohli získat průkaz cyklisty - řidičský průkaz. To se podařilo jen 

třem z nás.  

Poté jsme už ale vyrazili na kola. Předtím mladší děti jezdily na motokárách. My starší 

jsme na kolech dodržovali pravidla, paní lektorka nás kontrolovala a upozorňovala, pokud 

viděla chyby. Bylo to moc super, zase jsme se dozvěděli něco nového a to je důležité. 

(Kateřina Karafiátová, Nela Machůrková) 



31. května 2022: Canisterapie 

 Do naší tělocvičny přijela paní 

s pejskem. Byl to vlčák a byl moc hodný a 

vycvičený. Paní nám říkala, jak se ke psům 

chovat, ale také, jak se k nim nechovat, co je 

špatné. Měli jsme se také hlásit, kdo se psů bojí, 

ale měli jsme zavřené oči, tak jsme ostatní 

neviděli. Pejskovi 

jsme mohli dát 

piškotky, to byl 

moc rád a všechny je snědl. Nakonec nám ukázal, jaké triky 

umí a to bylo super, moc se nám to líbilo. (Markéta Sysalová, 

Simona Vondráčková) 

 

 

květen - červen 2022: Plavání 

Ráno nás autobus odvezl na plavání do Vodního světa v Kolíně. Po svačině jsme se 

rozdělili do šaten, osprchovali se, převlékli do plavek a potom jsme už netrpělivě čekali na 

lektory plavání. Ti si nás nejdříve rozdělili na 

plavce a neplavce. Každé plavání jsme dělali něco 

jiného, ale všichni 

jsme se pořád 

zlepšovali. Hledali 

jsme puky, potápěli 

se, plavali jsme prsa, 

znak a kraul, skákali jsme ze skokánku. Za 

odměnu jsme šli na skluzavku, na tobogán nebo do 

vířivky. Když bylo hezky, chodili jsme do 

venkovního bazénu. Vždy nám to rychle uteklo a 

těšili jsme se na další plavání. Někdy jsme byli i 

2x v týdnu. Naše výkony nám lektoři měřili a všichni jsme při posledním plavání dostali 

„Mokré vysvědčení“. (Nela Machůrková, Kateřina Karafiátová, Markéta Sysalová) 

 

 
 

 

 



28. června 2022: Školní atletická olympiáda 

 I na konci 

tohoto školního 

roku nás čekala 

školní atletická 

olympiáda. 

Počasí nám 

naštěstí přálo, a 

tak jsme mohli 

všichni vyrazit 

na Horku. 

Závodili jsme 

ve čtyřech disciplínách - skok z místa, hod do dálky, běh na 50m nebo 60m a běh na 300m 

nebo 500m (podle věku). Všichni ze sebe 

vydali ty nejlepší výkony a to bylo také vidět 

na výsledcích. S medailí odcházeli skoro 

všichni a kdo ne, ten bude trénovat na příští 

rok! Celý den jsme si užili a teď už vstříc 

prázdninovému sportování. 

   

 

30. června 2022: Zakončení školního roku 

 A konečně je tu závěr školního roku, dlouho očekávané vysvědčení a s ním i začátek 

prázdnin. Než jsme ale na prázdniny vyrazili, museli jsme se rozloučit s našimi žáky pátého 

ročníku - s Filipem, Dennisem, Nelou, Eliškou a Tadeášem. Všem pěti přejeme, ať se jim na 

nové škole líbí a jsou tam spokojeni. A teď už HURÁ NA PRÁZDNINY!!! 
 

 


