
 

 

Červen 2018 

 

 V červnu jsme v odděleních oslavovali Mezinárodní den dětí uspořádáním „Pyžamové party“. 

Třetí oddělení ke Dni dětí navštívilo Dům důchodců v Kolíně a při „Setkání generací“ si žáci zahráli 

hry a kvízy společně s babičkami a dědečky. 

 Při hudebních slavnostech Kmochova Kolína jsme si povídali o světoznámém skladateli 

dechové hudby Františku Kmochovi. 

 Počasí bylo pěkné, chodili jsme často vycházky do nedalekého lesoparku Borky, na Kmochův 

ostrov a dětská hřiště blízko školy. Pravidelně jsme využívali naše školní hřiště a tělocvičnu 

k pohybovým aktivitám. Uspořádali jsme sportovní odpoledne pro naše žáky a pro žáky ze školní 

družiny při 6. ZŠ Kolín. Trénovali jsme skoky přes dlouhé švihadlo pro „Švihadlového prince“ a 

„Švihadlovou princeznu“.  

 V kolínském kině byla všechna oddělení, v Otevřeném klubu Céčko první, druhé a páté 

oddělení. Hravé odpoledne prožilo čtvrté oddělení se školní psycholožkou Mgr. Milenou 

Strnadovou. Na exkurzi Záchranné služby v Kolíně bylo první a třetí oddělení. Městskou knihovnu 

v Kolíně navštívilo dvakrát čtvrté oddělení. Dopravní hřiště si užilo třetí oddělení. Výstavu 

výtvarných prací dětí v Základní umělecké škole v Kolíně si prohlédlo čtvrté oddělení. Druhé a třetí 

oddělení se účastnilo výtvarné soutěže projektu „Děti malují pro Konto Bariéry“ s názvem „Moje 

oblíbená pohádka“. 

 Připomněli jsme si první letní den a povídali si o plánech během prázdnin. 

 Na konci června jsme uspořádali „Námořnické odpoledne“, na kterém jsme vyhodnotili 

sportovní disciplíny. Soutěžilo se ve třech disciplínách: skok daleký z místa, člunkový běh a hod na 

cíl. Z každého ročníku byl vyhodnocen jeden chlapec a jedna dívka. Ve skoku do dálky zvítězil 

z chlapců: Vojtěch Černý, Jáchym Černý, Petr Pátek, Dominik Čech, Milan Vostřel, z děvčat: Anežka 

Horáčková, Viktorie Krausová, Eleonora Buřilová, Veronika Grumlová, Nikola Koděrová. 

V člunkovém běhu byli nejrychlejší z chlapců: Nguyen Trung Hieu, Šimon Soukup, Leoš Červeňák, 

Jakub Eiman, Milan Vostřel, z děvčat: Lucie Partiková, Viktorie Krausová, Tereza Slavíková, Veronika 

Grumlová, Karolína Hejtíková. V hodu na cíl byli úspěšní z chlapců: Jiří Hampl. Jáchym Titěra, Radek 

Bašista, Jakub Eiman, Jan Černý a z děvčat: Adéla Haviárová, Eliška Kubíčková, Kamila Ďuratná, 

Veronika Grumlová, Denisa Vokálová. Gratulujeme. 

 Zároveň jsme vyhodnotili i „Švihadlovou princeznu“ a „Švihadlového prince“ přes dlouhé 

švihadlo. Švihadlovou princeznou“ se stala Lucie Pokorná, Adéla Šotolová, Anežka Králová, Natálie 

Ježková a Lidmila Kvasilová, a titul „Švihadlový princ“ vybojoval Nguyen Trung  Hieu, Milan Vostřel, 

Matyáš Kuta, Miroslav Červeňák a Vojtěch Švarc. Gratulujeme. 

 Poslední den jsme se rozloučili se školním rokem 2017/2018. Žáky jsme poučili o bezpečnosti 

a chování o prázdninách a popřáli jim krásné prázdniny. 

 Děkujeme za dobrou spolupráci s vedením školy, s třídními učitelkami, s rodiči a se staršími 

žáky školy. VŠEM PŘEJEME POHODOVÉ PRÁZDNINY! 

   

   

  

   


