
 

Březen 2022 

 

 

Celý měsíc březen byl ve znamení četby. Plnili jsme projekt ŠVP školní družiny - Čtení nás 

baví. Využívali jsme k tomu knihy ve třídách a na chodbách školy. První a třetí oddělení navštívilo 

dětské oddělení v Městské knihovně v Kolíně. První oddělení zažilo čtení pohádek s názvem 

Pohádkování. Šesté oddělení si „hrálo“ při četbě. 

Změny přírody jsme pozorovali na vycházkách v Borkách a na Kmochově ostrově. U Labe 

jsme si připomněli Světový den vody. Šesté oddělení si zahrálo hry o vodě a s vodou a na vycházce 

se připojilo k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“ a uklízelo odpadky podél řeky Labe.  První jarní 

den první a druhé oddělení vítalo házením „Morany“ do řeky Labe.  

Aby nás tělo po zimě nebolelo, využívali jsme školní hřiště, dětské hřiště u mateřské školky 

a tělocvičnu k pohybovým aktivitám. Čtvrtému oddělení připravila v tělocvičně paní Jana Baldová 

pohybový program nazvaný Děti na startu. 

Programu s tvořivou dílnou v Regionálním muzeu v Kolíně s názvem „Masopust držíme!“ se 

účastnilo první oddělení. Také si stavělo ve školní dílně s novými stavebnicemi. Druhé oddělení 

uspořádalo „Ponožkový den“, poté se zaměřilo na barvy a prožilo „Barevný týden“. Třetí oddělení 

navštívilo interiéry v Městské radnici v Kolíně. Druhému a šestému oddělení připravila paní Kukalová 

ukázku první pomoci. Páté oddělení se podívalo do staré farní školy v Kolíně. Šesté oddělení si 

prohlédlo rozkvetlé jarní rostlinky v nedalekém zahradnictví. Školní kuchyňku využilo k přípravám 

dobrot druhé oddělení, čtvrté oddělení tam kuchtilo třikrát. Malé „MasterCHefky“ z druhého 

oddělení vytvořily z ovocných špízů kytičky a ježečky, které darovaly v Domově důchodců v Kolíně 

babičkám. S výrobky jsou přihlášeny do kuchařské soutěže „Zdravá 5“. 

V březnu jsme již mohli chodit do kolínského kina a tuto možnost využila všechna oddělení. 

Taktéž všechna oddělení připravovala drobné dárečky pro budoucí školáky k zápisu, který bude 

probíhat začátkem dubna. 

 

 

 

 


