
  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

7.9. Den s myslivci 
Nejdříve jsme se sešli ve škole. Pak jsme šli po 
polní cestě k lesíku za Ovčáry, kde byl nejprve 
start závodu. Vytvořili jsme dvojice a na trať 
jsme vybíhali po pěti minutách. Když nás paní 
učitelky vyslaly ze startu, tak jsme běželi po 
cestě vyznačené fáborky a plnili úkoly. 
Správné odpovědi jsme zapisovali na kartičku, 
kterou jsme v cíli odevzdali paní učitelce. 
Hodnotil se čas a správnost odpovědí.  Závod 
končil hledáním pokladu, který nám připravily 
paní učitelky. Poklad našli naši spolužáci a byly 
v něm dobrůtky pro každého. Potom se nám 
věnovali myslivci a mohli jsme jít buď opékat 
buřty nebo střílet ze vzduchovky. Tři spolužáci 

opékali 
marshmelou a 
pár spolužáků si 
opékalo topinku. 
Já si topinku teda 
spálila. Na 
střílení na terč 
jsme se těšili. 

Když jsme si všichni střelili, střílela i paní 
ředitelka s panem starostou. Nakonec jsme 
nemohli jít ani do školy, dokud paní ředitelka 
netrefila střed. Ale štěstí nám pomohlo, 
protože střed brzo trefila a na památku 
dostala svůj terč, a tím vyhrála nad panem 
starostou. Den se nám moc líbil, protože byl 
plný zážitků.                                   

-  Kryštof  Podhora, Matěj Hladík, 
Veronika Fejtová -  

 

 

 

 

 
 
 
20.9. Ekologická akce v T.P.C.A. – 
recyklace elektroodpadu 
 

Tato akce se konala dne 20.9. Vyráběli jsme, 
běhali a třídili. Vyráběli jsme ze součástek  
 
 

 
 
 
 
 
třeba starých telefonů nebo vyřazených 
počítačů. Na běhání jsme si měli vybrat jeden 
telefon, kterým jsme se měli na konci trasy 
trefit do sběrné krabice. Třídili jsme podle  
kartiček. Pak jsme měli hodit do sběrného 
kontejneru jeden nebo více elektrospotřebičů. 
Každý z nás přinesl alespoň dva. Můj výrobek 
se mi moc líbil. Vytvořila jsem kočku. 
Pojmenovala jsem ji Mourinka, protože máme 
doma kocourka Mourka. Také ostatní si něco 
vytvořili. Třeba robota, náměstí, zvířátko nebo 
panáčka. Matěj, Kryštof a  Páris sestavili 
továrnu K.M.H.P. gril, Verča vyrobila robota 
s názvem IX15, Lucka robotku a medvěda To 
jsme si mohli odnést domů. A na závěr jsme 
dostali odměnu. Bylo to tam moc hezké. 

-  Bára Masopustová  - 
 

 

 

 

 

 

 

5.10. Vigvam 

V pátek 5.10. jsme jeli celá škola do Vigvamu 
v Němčicích. Moc mě překvapilo, že pro nás 
přijela silniční mašinka. Ve Vigvamu to bylo 
hezké. Nejdříve jsme šli do Vigvamu a nasvačili 
jsme se. Zjistili jsme, že Vigvam je stavěný ze 

čtyř 
druhů 
dřeva, a 
že měří 
23 metrů. 
Potom 
pro nás 
přijelo 
koňské 

spřežení s kočárem a jeli jsme na okružní jízdu 
až k lesu. Krmili jsme také ryby v rybníčku, a 
potom jsme šli do mini ZOO. Tady měli velké 



slepice, několik koz a mohutného králíka 
Maxe. Dobrá byla i prohlídka dlouhé limuzíny, 
kam se vejde 8 – 9 lidí. Když jsme měli chvilku 
času, hráli jsme si na velké pirátské lodi. Na 
závěr jsme ve skupinách dostali za úkol 
malovat na dýně. Moc se nám povedly a mohli 
jsme si je odvézt do školy na výstavu. 
Dopoledne se nám líbilo, byl to pěkný výlet.      
-  Lucie Blechová -  

   

 

 

 

 

 

 

17.10. Není zvíře jako zvíře  
přírodovědná soutěž na 2. ZŠ Kolín 
Naše dvě družstva vybojovala 1. a 4. místo. 

 

 

 

 
1.místo: Matěj Hladík, Kryštof Podhora a 
Vojtěch Jansta 
4.místo: Veronika Fejtová, Lucie Blechová a 
Páris Papadopoulos 

 

31.10. Strašidla ve škole  

a Den se strašidly a skřítky 
Strašidelný den byl 
tentokrát bohatší o 
úžasné výrobky našich 
rodičů a dětí, kteří se 
přihlásili do soutěže o 
nejkrásnější strašidlo. 
Všechna strašidla jsme 
vystavili na chodbách naší 
školy a dělala nám 
společnost po několik 
týdnů. V Den strašidel 
jsme si užili zábavu 

s upírem z agentury Fun activity, který pro nás 
připravil kouzla, tanec, písničky i něco 
z historie tradičních podzimních dnů a 
nakonec vyhlásil vítěze soutěže o nejkrásnější 
strašidlo. Za zmínku stojí, že porotou se stali 
všechny děti i rodiče, kteří hlasovacími lístky 
vybírali nejkrásnější výrobek.  

- Jana Bašistová – 

 

 

1.12. Rozsvícení vánočního stromu 

v Ovčárech 
Sešli jsme se u Hasičárny a tam jsme dostali 
cukroví a maminky punč. Nejdřív byl 
lampionový průvod. Potom jsme se připravili 
na vystoupení. Ti co hráli 
Betlém, se převlékli do 
kostýmů. Všem to moc šlo. 
Potom jsme zpívali písničky a 
hráli o narození Ježíška. Když 
jsme všechno zahráli a 
zazpívali, řekl pan starosta pár slov a potom 
jsme zakřičeli:Stromečku rozsviť se! Stromeček 
se rozsvítil. Nakonec jsme od pana starosty 
dostali čokoládový adventní kalendář. 

- Bára Masopustová a Lucie Blechová –  

 
 

 

 



5.12. Mikuláš a čerti ve škole 

Když jsme přišli do školy tak jsme se učili 
matematiku. Další hodinu jsme měli čtení, ale 
jen chvíli, protože jsme se šli dívat na 
představení  - Africkou pohádku. Potom jsme 
šli zase číst, ale zase jen chvíli, protože přišli 
čerti. Zazpívali jsme jim a vyfotili jsme se 
s nimi. Pak nám dali balíčky se sladkostmi a 
zase šli. Po prvouce a Angličtině jsme šli na 
oběd a tam jsme dostali další balíček. To jsme 
se ale poměli.  -   Nikola Machurková –  

 

 

 

 

 

 

 

7.12. Exkurze do Přerova nad 

Labem  
Dne 7.12 2012 jsme byli na exkurzi ve 
skanzenu v Přerově nad Labem. Přišli jsme 
před první dřevěné domky a poslouchali paní 
průvodkyni. Uvnitř byly dřevěné postavy 
představující sedláky a selky, chudé lidi a 

čeledíny, ale i 
vánoční postavy – 
Mikuláše, 
čerty, Lucky. Mohli 
jsme vidět 
historickou vánoční 
výzdobu, cukroví, a 

tradiční pokrmy.  Potom jsme šli do domku s 
betlémy. Bylo jich tam několik. Nejvíce se nám 
líbila škola. Poté jsme došli do muzea MOTO 
Velo, kde bylo hodně historických i současných 
motorek. Byli jsme také v květinářství, kde 
jsme si za pomoci pracovnic mohli vyzdobit 
vánoční svícny a sami jsme si vybrali dekoraci. 

- Vojta Jansta a Šimon Šmíd -  
 

 

 

 

 

 

17.12. Vystoupení v Yusen 

Logistics 
17. 12. jela celá naše škola do průmyslové 
zóny  Ovčáry do Yusen Logistics. Měli jsme 
vystupovat na vánočním dni pro zaměstnance.  
Ukázali jsme pásmo, které jsme měli 
nacvičené do kostela, a navíc děti z hudebně 
pohybového kroužku zatančily vánoční tanec 
v kostýmech sněhuláků, andělů, vánočních 
stromečků a soba. Vystoupení začalo tancem, 
potom vystoupili prvňáci a druháci a po nich 
my. Zaměstnancům se to moc líbilo a my jsme 
byli odměněni. Dostali jsme hrníček 
s obrázkem, který byl plný bonbónů. Potom 
nás mikrobus odvezl zpět do školy. Byli jsme 
se svým výkonem velice spokojeni.  

- Veronika Fejtová  - 

 
 

 

18.12.Vánoční zpívánky  
Na Zpívánky jsme se ve škole moc připravovali. 
Sešli jsme se ve škole a čekali jsme 
v tělocvičně, protože první vystupovala 
mateřská škola. Pak jsme se oblékli a šli jsme 
do kostela. Měli jsme trochu trému, ale 
nakonec všechno dobře dopadlo. Za odměnu 
jsme dostali čokoládu a pak pro nás přišli 
rodiče a šli jsme domů. 

- Daniela Bourková - 
 

 

 



Knihovna Kolín 
Když jsme přijeli do knihovny, tak nás paní knihovnice přivítala a vyprávěla nám o 
Josefu Ladovi a o tom jaké knihy napsal. Potom jsme se mohli rozejít a knihovnu a 
nějaké knihy si prohlédnout. 
Některé knihy byly hezké a zajímavé. Pak jsme se šli projít po Kolíně a prohlédli 
jsme si vánoční strom na náměstí. Cestou jsme zašli do muzea. Tam byl Betlém z 
perníku.  

- Nikola Machurková – 
 

 

 

 

 

 

Na svět přichází 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích u Trutnova, pokřtěn je jako Karel Antonín. 
Karel po dědečkovi z matčiny strany, Antonín po tatínkovi. Otci, 
báňskému a lázeňskému lékaři, je v té chvíli 
necelých 35, matce Boženě ani ne 24 let. Po 

Heleně a Josefovi třetí a poslední dítě svých rodičů. Z trojice je mu vyměřen 
nejkratší život, ani ne padesát roků. Vazba mezi sourozenci, od dětství 

neobyčejně silná, vydrží do konce. S Josefem bude Karel 
bydlet i psát v Praze a krátce i v Paříži. Společně se proslaví 
a stanou se naší nejznámější spisovatelskou dvojicí. 
Nakonec se umělecky rozejdou.  Zpracovali spolu třeba 
knížku Devatero pohádek, Zářivé hlubiny, Ze života hmyzu.  Známe i  spoustu 
jiných knížek  které Karel Čapek napsal: Dášenka, Bílá nemoc, Matka, Války 
s mloky, RUR, Povídky z jedné kapsy Ve hře RUR použila Karel Čapek poprvé slovo 
robot pro označení stroje a od té doby je takto používáno po celém světě. Také 
psal básně. Tady je třeba jedna jeho první básnička: 

 

Podzimní ráno.  

Zamračeno nebe,  
a deštík crčí do oken. 
A divno ti je, do kostí tě zebe - 
ba věru smutný, smutný den! 
 
Teď venku v dešti mně se mihl právě, 
a v ruce nese rakvičku 
modlí se v pláči usedavě 
za mladou zhaslou dušičku. 

 
Mlhavé ráno. Mraky nebem pílí 
a meluzína teskně lká; 
den podzimní tak truchle, tiše kvílí 
pro zesnulého andílka. 
 
Teď venku v dešti mně se mihl právě, 
a v ruce nese rakvičku 
modlí se v pláči usedavě 
za mladou zhaslou dušičku. 
 

Mlhavé ráno. Mraky nebem pílí 

a meluzína teskně lká; 

den podzimní tak truchle, tiše kvílí 

pro zesnulého andílka.

Veronika: Karla Čapka jsem si vybrala proto, protože se mi líbí, že když píše, tak se potom tématem 

dostane úplně někam jinam. – Veronika Fejtová - 

 



Reportéři: Lucie Blechová, Albert Nekvapil, Šimon Šmíd  

 

 

  

 

Autor: Lucie Blechová                                               

Co by sis přál k Vánocům? Co budete mít ke štědrovečerní večeři? 

klidné a šťastné vánoce 5 řízek + bramborový salát 6 

auto na ovládání 2 kapr + bramborový salát 10 

vrtulník na ovládání 2 viná klobása + příloha 4 

auta 1 husa/kachna + bramborový salát 1 

traktor 1 štika + brambory 1 

kolo 1 žralok + příloha 1 

kniha 2 řízek + bramborová kaše 3 

výbava na fotbal 1 řízek + hranolky 1 

výbava na motorku 1   

mobil 1   

bubny 1   

společenská hra 1   

kočárek 1   

rybářské pruty 1   

lego 1   

pokémoni 2   

zvířátka z littles pet shop 2   

kostým anděla 1   

anglicky slon     
            

smyslový orgán zraku     
            

zvíře podobné psovi     
            zvíře, které se hodně 

myje   
             

      
            

krtečkovi stříhal na kalhoty   
            místo, kudy leze Santa do 

domu   
            

ráno kokrhá     
            

                              



 

 

 Ptá se lord sluhy: “Žán, má citron zobáček?” “Ne, pane!” “A 
nožičky? Ne, pane!” “Tak to jsem si do čaje vymačkal kanára” 

 Přijde Pepíček ze školy a říká: "Mami, dneska jsem se jediný z celé třídy přihlásil!" "No to 
je pěkné," říká maminka, "a na co se paní učitelka ptala?" "Kdo rozbil okno na chodbě. 

 Co je největším přáním majitele Trabantu? 
Dostat pokutu za překročenou rychlost. 

 

 Jak otvírá policista konzervu? 
Řekne: Okamžitě otevřete! Tady policie! 

 
 Blondýnka a brunetka vypadnou z letadla. Která dopadne první? 

Brunetka, protože blondýnka se musí ptát na cestu. 
 
 Dvě blondýny si povídaly u rybníka a jedna do něj spadne a utopí se.    

A druhá říká: to je kráva vždyť měla lodičky.                                                                      
 

 Přijde chlap k doktorovi. Doktor říká: chlape vy se mi nelíbíte. Však vy taky nejste žádnej 

fešák. 

 Fotbalista přijde za trenérem. Trenér říká: sakra jak chceš hrát fotbal, když nemáš levou 

nohu. To nevadí já stejně kopu pravou. 
 

 Přijde policista k jedné rodině domů a říká: vaši mámu přejelo auto. Apríl byl to traktor. 

 

 

 

 
Byly jsme s babičkou a se sestřenicí na horách ve Špindlerově mlýně. Byly jsme v 
hotelu Astra. V pátek ráno jsme šly do města a z města lesem. Potom rovně do 
kopečka a po pískové cestě k Velkému vodopádu směrem k Labské boudě. Tam jsme 
si daly bramborovou polévku a šly jsme k pramenu Labe. Potom jsme šly směrem na 
Polskou stranu. Tam byla meteorologická stanice, která od Labské boudy vypadala 

jako zámek. U ní byly kameny, na které jsem vylezla. Potom jsme šly zpátky tou samou 
cestou a na Labské boudě jsem si koupila nanuk. Protože bylo velké teplo, když jsme šly k 
našemu hotelu Astra, tak jsme se stavovaly na pití. Když jsme šly lesem tak tam bylo hřiště, 
na kterém jsem si chvilku hrála. Za celý den jsme ušly dvacet tři kilometrů.  
– Barbora Masopustová -  
 
 



Můj první zážitek začíná, když jsem vyhrál zápas v Taekwondu a dostal jsem za to tři 
odznáčky.  
Druhý zážitek je, že jsem mohl spát u kamaráda Matěje Hladíka mého nejlepšího 
kamaráda. Třetí zážitek je, že jsem se naučil salto a kotrmelec dozadu. Čtvrtý zážitek je,   

že jsme jeli na hory v novém hotelu Klarinet.     – Šimon Šmíd -  
 
 
 
 
 
 

 


