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 Na začátku dubna jsme vyráběli drobné dárečky budoucím prvňáčkům a předali je pro zápis 

do první třídy.  

 Na velikonoční svátky jsme se připravovali tvořivě. Vyzdobili jsme školu velikonočními 

motivy, vyráběli zápichy, kraslice… Povídali si o zvycích a tradicích během Velikonoc. Páté a šesté 

oddělení navázalo na zvyky a tradice v Regionálním muzeu v Kolíně velikonočním programem a 

tvořivou dílnou. 

 Počasí bylo příznivé na pravidelné vycházky do Borku, na Kmochův ostrov. Tělo jsme 

utužovali pohybem nejen na školním hřišti, ale také v tělocvičně, kde byl pro druhé, třetí, páté a 

šesté oddělení připraven víceúčelový program s názvem Děti na startu. Projekt pro školní družinu 

uspořádala cvičitelka Jana Baldová. Děkujeme. 

 V rámci dubna jako Měsíce bezpečnosti jsme si povídali, jak předcházet úrazům, také o 

poskytování první pomoci a o chování na komunikacích. První a páté oddělení si prohlédlo stanici 

Zdravotnické záchranné služby v Kolíně přímo při výjezdech do terénu.  

 Tento měsíc navštívilo dětské oddělení Městské knihovny v Kolíně první, třetí a čtvrté 

oddělení. Třetí oddělení vzhlédlo výstavu v galerii Pod točnou. Čtvrté oddělení se podívalo na 

vybavení Hasičské stanice v Kolíně, opeklo si vuřty a pohladilo si pejsky v psím útulku Alíkov, 

odpočinulo si v solné jeskyni, dvakrát si ukuchtilo dobroty ve školní kuchyňce. U Vodního světa 

v Kolíně si zahrálo minigolf, zajezdilo si na motokárách na dopravním hřišti a besedovalo 

s preventistou PČR s paní Bašistovou. Páté oddělení si družinu proměnilo v kadeřnický salon a 

tvořilo tradiční i netradiční účesy. Šesté oddělení si prohlédlo zvonici v Kolíně a procvičilo si tělo 

atletickými soutěžemi. Všechna oddělení byla v kolínském kině.  

 První, druhé, třetí a šesté oddělení se účastnilo výtvarné soutěže na téma Zvířata kolem nás, 

kterou pořádala Řepařská drážka. První oddělení kreslilo do výtvarné soutěže na téma Bezpečný 

cyklista, kterou pořádalo oddělení Bezpečně na silnici o. p. s. 

 Den Země jsme prožili kresbou na chodníky před naší školou. První, třetí a šesté oddělení 

prověřilo své znalosti a vědomosti na Dni Země pořádané MÚ a Odborem životního prostředí MÚ v 

Kolíně na Karlově náměstí.  

 Poslední den v měsíci jsme si užili ve svých odděleních čarodějnicky. Družiny se proměnily 

v rej plný krásně strašidelných čarodějnic a čarodějů. 

  

  

  

 

 

  

 

   

  

   

 


