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 Na začátku května jsme besedovali o významných květnových dnech. Také jsme si 

připomněli Den hasičů. 

 Pro maminky k Svátku matek žáci vyráběli drobné dárečky a přáníčka. Mezinárodní den 

rodiny jsme oslavili povídáním a kresbou o rodině. Šesté oddělení k tomuto tématu přidalo scénky. 

 Kvetoucí přírodu jsme pozorovali na vycházkách po okolí, na Kmochově ostrově a v Borkách. 

Dojmy z kvetoucí přírody zachytilo šesté oddělení ve fotografiích. 

 Všechna oddělení navštívila Kino99 v Kolíně. V kuchyňce tvořilo dobroty druhé a čtvrté 

oddělení a třetí oddělení připravilo dvakrát jarní pohoštění. V Městské knihovně v Kolíně, v dětském 

oddělení si četlo první, třetí, čtvrté oddělení. První oddělení tam prozkoumalo sklepení plné knih a 

šesté oddělení se v galerii podívalo na vystavené fotografie. V Regionálním muzeu v Kolíně si 

prohlédlo Starou farní školu třetí oddělení. Čtvrté oddělení si poslechlo přednášku a vzhlédlo 

praktickou ukázku první pomoci s odborníkem na první pomoc s MUDr. Musilem. Děkujeme. První a 

páté oddělení navštívilo psí útulek Alíkov a poslechlo si zajímavé povídání o psích životech. První 

oddělení se zúčastnilo projektu „Děti na startu“ s cvičitelkou Janou Baldovou v tělocvičně. 

Děkujeme. Druhé a šesté oddělení si místo oběda uspořádalo piknik v přírodě. Druhé oddělení si na 

školní zahradě malovalo krásné obrázky na obličej. Čtvrté oddělení si třikrát odpočinulo v solné 

jeskyni a rozvíjelo schopnosti na minigolfu u plaveckého stadionu. Šesté oddělení bylo na výletě 

v Malíně, kde si prohlíželo rybičky a živočichy v akváriích s mořskou vodou. 

 Druhé oddělení své umění ve vaření předvedlo v kuchařské soutěži ČT Edu, vyhodnocení  

bude v červnu. V další v kuchařské soutěži „Zdravá 5“ postoupilo do finále a v Praze si vyvařilo 

krásné 2. místo z celé České republiky. Také vyhrálo výtvarnou soutěž „HOTWHEELS“ pořádanou OC 

Futurum. Z pátého oddělení dostala Daryna Kalnybolotchuk ocenění v kresbě obálky k oblíbené 

knize pořádané SOŠ a SOU stavební v Kolíně. Všem za krásné úspěchy a prezentaci školy 

gratulujeme. 

 V květnu jsme plnili sportovní disciplíny v hodu na cíl, v hladkém běhu a skoku do dálky 

z místa. Vyhodnocení se bude konat v červnu. 

  

 


