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Na začátku června první, druhé, páté a šesté oddělení oslavili Mezinárodní den dětí 

„Pyžamovou party“ se zábavnými hrami. 

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 švihadlo a vyhodnotili tři „Švihadlové prince“ a tři „Švihadlové 

princezny“ z každého oddělení. „Švihadlovou princeznou“ v přeskocích přes švihadlo se stala 

Starková Lenka, Hübnerová Magdaléna, Russová Karolína, Holubová Helena, Holá Alžběta.  

„Švihadlového prince“ si vybojoval Šotola Vít, Teplý Vojta, Bohavoj František, Titěra Kryštof, Žídek 

František. Gratulujeme. 

Také jsme vyhodnotili sportovní disciplíny, které proběhly v květnu. Vítězové všech 

sportovních soutěží jsou: V běhu hladkém byli nejrychlejší z každého oddělení tito žáci, z děvčat: 

Vrbová Viktorie, Černá Valérie, Vokounová Jana, Jílková Anna, Mejstříková Nikol, Horynová Elena, 

z chlapců: Šotola Vít, Forejt Matěj, Zoufalý Vojtěch, Kosař Jakub, Musil Lukáš, Král Přemek. Ve skoku 

do dálky z místa zvítězila: Vrbová Viktorie, Hübnerová Magdaléna, Knižáková Kristýna, Jílková Anna, 

Šturmová Veronika, Holá Alžběta, z chlapců: Reichel Antonín, Teplý Vojtěch, Bohavoj František, 

Kosař Jakub, Talich Mikuláš, Král Přemek. V hodu na cíl byla nejlepší: Dejdarová Juliana, Peštová 

Johanka, Pavlíková Eliška, Cepková Eliška, Plzáková Alžběta, Sekerová Kateřina, z chlapců zvítězil: 

Šotola Vít, Bidzilia Daniel, Zoufalý Vojtěch, Titěra Kryštof, Plzák Albert, Slavíček Jan. Gratulujeme. 

V kuchařské soutěži od ČT EDU na téma „Poklad“ bylo úspěšné druhé oddělení, které si 

vybojovalo krásné druhé místo. Gratulujeme. 

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

Kmochův ostrov. Pravidelně jsme využívali naše školní hřiště a dětské hřiště v blízkosti školy. 

V kině byla všechna oddělení. První oddělení si prohlédlo Starou farní školu v Regionálním 

muzeu v Kolíně a dvakrát bylo v městské knihovně. Druhé oddělení místo oběda piknikovalo 

v přírodě a ve družině si uspořádalo Hawai party. Třetí oddělení si četlo v městské knihovně a 

podívalo se na do počítačové učebny na ukázku 3D tisku. Čtvrté oddělení bylo v knihovně dvakrát, u 

Vodního světa si zahrálo minigolf, dvakrát vařilo ve školní kuchyňce a bylo se vykoupat v letní 

plovárně v Kolíně. Šesté oddělení si užívalo pikniku v přírodě.  

Všichni jsme si povídali o proměnách přírody na jaře a v létě a připomněli si první letní den.  

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

2021/2022.   

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

stanovištích.  

Na konci školního roku 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 rodiči a Klubem 

přátel školy. Poděkování patří také Mgr. Ivě Hervertové za zhotovení medailí na 3D tiskárně pro 

družinové soutěže. 

VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ A PROSLUNĚNÉ PRÁZDNINY! 

 

 



 

 

   


