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Mezinárodní den dětí jsme oslavili ve školní družině „Pyžamovou party“. První a třetí 

oddělení navštívilo Domov seniorů v Kolíně, kde ke Dni dětí byly pro malé návštěvníky připravené 

různé soutěže s odměnami. 

V prvním červnovém týdnu jsme si povídali o světoznámých hudebních slavnostech 

Kmochově Kolínu a o skladateli a kapelníkovi dechové hudby Františku Kmochovi, který se proslavil 

také v zahraničí. 

Trénovali jsme skoky přes dlouhé švihadlo a vyhodnotili jsme nejlepšího borce. 

„Švihadlovou princeznou“ se stala Elenka Vokálová a Natálka Šotolová z prvního ročníku, z druhého 

ročníku Adélka Haviarová, ze třetího ročníku Viktorka Krausová, ze čtvrtého ročníku Lucka Pokorná a 

z pátého ročníku Kristýna Haviarová. „Švihadlového prince“ si vybojoval z prvního ročníku Vojta 

Havelka a Tomáš Straka, z druhého ročníku Jiří Hampl, ze třetího ročníku Matyáš Kuta, ze čtvrtého 

ročníku Adam Pouzar a z pátého ročníku Jakub Eiman. Gratulujeme.  

Vyhodnoceny byly také sportovní disciplíny, které jsme trénovali v květnu. V člunkovém 

běhu byli nejrychlejší z každého ročníku tito žáci, z děvčat: Natálka Šotolová, Anežka Horáčková, 

Viktorka Krausová, Nikolka Žídková, Adélka Zdeňková, z chlapců: Lukáš Landa, Jiří Hampl, Jan 

Podlešák, Vojta Švarc a Jakub Eiman. Ve skoku do dálky z místa zvítězila: Barunka Šarová, Lidmila 

Kvasilová, Viktorka Krausová, Lucka Pokorná a Adélka Zdeňková, z chlapců: David Škarka, Lukáš 

Vytlačil, Matyáš Kuta, Vojtěch Švarc a Jakub Eiman. V hodu na cíl byla nejlepší: Barunka Šarová, 

Hanka Čechová, Anežka Králová, Johanka Holá a Deniska Vokálová, z chlapců zvítězil: Vít 

Rambousek, Jára Jech, Honzík Straka, Vojta Švarc a Kristián Horvát. Gratulujeme. 

V kině byla všechna oddělení. První oddělení navštívilo Otevřený klub Céčko a druhé 

oddělení bylo seznámeno s I. pomocí při přednášce paní Kukalové, maminky žačky ze školní družiny. 

Pro třetí oddělení bylo připravené projektové odpoledne s odborníkem zaměřené na radost 

z pohybu. Čtvrtá třída ze třetího a pátého oddělení spolu s pátým ročníkem školní družiny si 

zajezdila na motokárách a zopakovala si dopravní znalosti na dopravním hřišti v Kolíně. Všechna 

oddělení si povídala o proměnách přírody na jaře a v létě a připomněla si první letní den. 

Na konci června si žáci představovali, jak prožijí prázdniny a rozloučí se se školním rokem 

2018/2019.   

Poslední akcí školní družiny bylo „Námořnické odpoledne“ spojené s plněním úkolů na 

stanovištích. Poté jsme žáky poučili o bezpečnosti a chování o prázdninách a popřáli jim hezké 

prázdniny. 

Děkujeme za dobrou spolupráci s vedením školy, s třídními učitelkami, s parlamentem naší 

školy, s rodiči a Klubem přátel školy. VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ A PROSLUNĚNÉ PRÁZDNINY! 

 

 

 

 

 

 

   


