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Začátkem května jsme si v odděleních připomněli významné květnové dny a žáky jsme poučili o 

bezpečnosti a chování během státních svátků. Také jsme besedovali o významu hasičské záchranné 

služby a zopakovali si důležitá telefonní čísla. 

K Svátku matek jsme maminkám vyráběli přáníčka a drobné dárečky a zároveň si povídali a kreslili 

rodinu k Mezinárodnímu dni rodiny. 

Vyprávěli jsme si o kvetoucí přírodě kolem nás. První oddělení bylo na přírodovědné vycházce 

v Borkách. 

Počasí tento měsíc bylo hodně deštivé, ale jak to bylo možné, tak jsme chodili na školní hřiště si hrát 

a zasportovat si. Plnili jsme sportovní disciplíny v hodu na cíl, v člunkovém běhu a skoku do dálky 

z místa. Vyhodnocení proběhne v červnu.  

V kolínském kině byla všechna oddělení. TechCentrum navštívilo druhé a třetí oddělení. Zajímavé 

bylo „Plackohraní“, kde si přihlášení žáci vyrobili placky, magnetky, otvíráky nebo zrcátka podle 

vlastní fantazie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na začátku května jsme besedovali o významných květnových dnech a žáky jsme poučili o 

bezpečnosti a chování během státních svátků. Také jsme si připomněli Den hasičů. 

 Pro maminky k Svátku matek žáci vyráběli drobné dárečky. Mezinárodní den rodiny jsme 

oslavili povídáním a kresbou o rodině.  



 V květnu bylo krásné počasí. Chodili jsme na vycházky a pozorovali kvetoucí přírodu kolem 

nás. Pravidelně jsme kontrolovali miniknihovničku na Kmochově ostrově. 

 Všechna oddělení navštívila Kino99 v Kolíně. V Otevřeném klubu Céčko bylo páté oddělení. 

V Městské knihovně v Kolíně bylo dvakrát třetí a čtvrté oddělení. V Regionálním muzeu v Kolíně si 

prohlédlo výstavu na téma „Bitva u Kolína“ čtvrté oddělení. Druhé a čtvrté oddělení si poslechlo 

přednášku a praktickou ukázku první pomoci s paní Kukalovou - maminkou Barunky Kukalové 

z druhého ročníku. Děkujeme. Na Kmochově ostrově se seznámili třeťáci ze třetího oddělení a 4. B a 

páťáci z druhého oddělení s činností Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbou jako je např. 

stromolezení. V květnu jsme plnili sportovní disciplíny v hodu na cíl, v člunkovém běhu a skoku do 

dálky z místa. Vyhodnocení se bude konat v červnu. 

  

 


