
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



21.2. Karneval ve škole  
Ve škole byl karneval. Probíhal 
v tělocvičně dne 21.2.2013. Na 
začátku byla přehlídka kostýmů 
(byl tam pirát, kovboj, mimino, 
star wars bojovník, break 

tanečníci a já jsem šel za mušketýra. Vybral 
jsem si tento kostým, protože se mi líbil plášť. 
Měl jsem na sobě klobouk s peřím, plášť a 
kord. Nejdříve jsme tancovali na hudbu, pak 
jsme hráli různé hry (např. sbírání pytlíků, 
házeli jsme na terč). Ale chtěl bych trochu více 
her a více tancování.     

- Albert Nekvapil -   

 

25.2. Březen - Bruslení se 

školou I. 
Minulé pondělí jsme jeli se školou autobusem 
na zimní stadion v Kolíně. Měli jsme mít s 
sebou sušenky, pití a pláštěnku a hlavně 
helmu a brusle. Paní učitelky nám pomáhaly 
zavazovat a utahovat tkaničky bruslí. Ani jsem 

se nebál, protože už umím 
bruslit. Bert moc neumí 
bruslit, ale pořád to zkouší. 
Chtěli jsme hrát s kluky 
hokej, nejvíce chtěl hrát 
Vojta Jansta. Jezdili jsme pod 
hrazdami. Potom jsme dělali 
hada. Měli jsme dvě 

přestávky jednu na pití a jednu na jídlo. Měli 
jsme patnáct volné jízdy a mohli jsme dělat, co 
jsme chtěli. Vzali jsme si s sebou hračky. 
Potom jsme se rozdělili na čtyři družstva a 
jezdili jsme pro hračky. A potom už jsme jeli 
do školy na oběd. Moc se těším na příště.  
– Šimon Šmíd –  
 

11.3. Bruslení se školou II.  
Zase jeli jsme autobusem do Kolína na zimní 
stadion. Obuli jsme se do bruslí. Některým 
mladším dětem pomáhaly se šněrováním 
bruslí paní učitelky. Byli jsme rozděleni do 
dvou skupin, na ty, co bruslit uměli a na ty, co 
jim to zrovna dobře nešlo. Ty zkušenější učila a 
trénovala paní ředitelka. Mladší děti trénovaly 
zbylé tři učitelky. Mezi mladšími dětmi, které 
jezdily s hrazdičkami, byla hlavně první a 
druhá třída, tři děti ze třetí třídy a jeden žák ze 
čtvrté třídy. Paní ředitelka trénovala ty 

zkušenější žáky ve sběru věcí z ledu, 
podjezdech hrazd a v jízdě na jedné brusli. 
Malé děti se teprve učily základy. Na konci 
výuky bruslení si mladší žáci šli sednout a 
starší žáci hráli hru. Ve hře jsme sbírali z ledu 
hračky, které jsme si přinesli. Bylo to na 
rychlost. Bohužel byl sudý počet hraček, takže 
když jsme byli rozděleni na 4 skupiny, nenašli 
jsme vítěze. Kluci byli smutní, protože si 
nestihli zahrát hokej. Tak zase příště.  
 – Veronika Fejtová – 

 

 

 

 

13.3. Jak Popou a Hapala 

zachránili krále 
Dnes nám pan Slavík přezdívaný  Klemprda a 
jeho dva kolegové zahráli pohádku 
s písničkami  Jak Popou a Hapala zachránili 
krále. Hapala, pohádková strážkyně brány do 
říše pohádek už nechtěla hlídat. Protože se 
pokusila skončit se svým řemeslem, poslala ji 
královna pohádek do té nejstrašnější pohádky 
a chtěla, aby z ní udělaly tu nejhezčí. Popou, 

pohádkový 
vypravěč 
pohádek, 
se běžel 
zeptat k 
dědu 
Vševědovi, 
jak se 
Hapalu 

zbaví hlídání. Toto království ovládal zlý 
čaroděj Abrax, který vzal králi rozum, přeměnil 
lid na kamení a hodil je do jezera. Když se 
Popou vrátil s radou, řekl Hapale, že prvním 
kamenem osvobodí lid z moci vodnice, která 
žije v jezeře, druhým kamenem bude lid 
normální a třetím kamenem vrátí králi rozum. 
Ale musí před každým hodem odpovědět na 
hádanku. Vše dobře dopadlo a Hapala se 
dozvěděla, že když někomu dá halapartnu do 
ruky bude hlídač místo ní. Proto se stal 
hlídačem zlý čaroděj Abrax. Dobře jsme se 
pobavili.      
 - Veronika Fejtová – 
 



14.3. Exkurze do svíčkárny  
Vypravili jsme se na velikonoční výlet do 
Šestajovic. Když jsme vystoupili z autobusu, 
tak jsme šli do jedné místnosti, kde byl obchod 
se svíčkami. Byli tam i židličky se stolečkem, 
kde jsme se mohli nasvačit. Když jsme byli 
najedení, tak jsme si mohli něco koupit 
v obchodě. Já jsem si koupila dvě 
svíčky a sůl do koupele. 
Potom jsme měli chvilku 
počkat, než jsme šli něco 
vyrobit. Když jsme se 
konečně dostali na řadu, 
tak jsme si měli vyndat půlky vajíček, které 
jsme měli z domova. Do těch jsme nalili vosk a 
přidali knot a byla z toho vajíčková svíčka. Když 
jsme to měli hotové, tak jsme dostali bílou 
svíčku a tu jsme si namáčeli do barevných 
vosků.  Já jsem použila červenou, oranžovou a 
taky zelenou. Stejně jsme si mohli obarvit i 
vyfouklá vajíčka, která jsme si přivezli s sebou. 
Nakonec jsme se ještě prošli po dvorku se 
zvířátky. Celé se mi to moc líbilo.      
– Bára Masopustová –  

 
 

 

 

 

 

 

 

24.4. Dopravní hřiště a výstava o 

životním prostředí a myslivosti 
Měli jsme být ve čtvrt na sedm ve škole. To 
znamenalo, že jsme museli 
vstávat brzy. Když jsme přijeli do 
Kolína, tak jsme došli pěšky na 
dopravní hřiště. Tam nám pan 
Brzák vyprávěl o značkách a i o 
tom,  jak se má jezdit. Potom 
jsme jezdili na kolech, 
motokárách a koloběžkách. Museli jsme 
dodržovat dopravní pravidla.  Po ukončení 
jsme si ještě zašli do kulturního domu podívat 
se na výstavu o přírodě a životním prostředí a 
to bylo moc poučné. Do školy jsme se vrátili 
hodně unavení, ale dobře jsme se pobavili. 

- Nikola Machurková –  

26.4. Den Země ve škole 

s přírodovědnou soutěží 
Jako minulý rok si každý žák připravil svou 
prezentaci a své otázky. Tentokrát jsme, ale 
pouštěli otázky jenom 1. a 2. třídě.  Na rozdíl 
od minulého roku jsme si pro mladší děti 
připravili otázky a připravili jsme pro ně 
soutěž. Paní učitelky otázky s dětmi rozmístily 
po škole do stanovišť. Děti z 1. a 2. ročníku  
běhaly od stanoviště ke stanovišti a 
odpovídaly na otázky. Když měly všechna 
stanoviště oběhaná, přišlo na třídění odpadu. 
Měly zde třídit odpad, ale kvůli velké snaze 
pomoci, kterou jevily starší děti, se nám to 
pokazilo, protože se kartičky s odpadem 
smíchaly. Potom bylo vyhodnocení.   
Třetí místo a medaili, bonbóny a dárek dostala 
trojice: Lubomír Fejt, Martin Maláček a Klára 
Machová. Druhé místo, další medaili, bonbóny 
a dárek dostaly dvě dvojice: Martina 
Soukupová a Martin Černoch, Natálie 
Petrásková a Šimon Havlík 
1. místo a pohár plný bonbónů a dárek vyhrála 
dvojice Berenika Novotná a Viktorie Slavíková. 
Pohár i medaili pro vítěze vyrobili chlapci 
z naší třídy. Ostatní zúčastnění si mohli vybrat 
malý dárek a bonbóny.  - Veronika Fejtová – 

 

 

 

 

 

 

7.6. Exkurze do Lozic   

Jeli jsme výletním autobusem a vzali jsme si  
s sebou holínky i bačkůrky. 
Na kozí farmě v Lozicích nám místní paní 
poradila, kudy máme jít. Pak nás přivítali dva 
pánové a šli jsme s nimi do 
světnice. Vyprávěli jsme si 
s nimi o tom, jaká zvířata 
máme doma. Pánové nám 
vysvětlili, jak se dělá sýr. 
Potom jsme se rozdělili na 
skupinky. Každá skupina dostala hrnek kozího 
mléka. Mléko jsme zahřáli a potom jsme do 
něj nalili ocet. Postupně se mléko sráželo, až 
se z něho stal sýr. Také jsme se dozvěděli, že 



v mléku jsou bílkoviny, vitamín C, voda, tuk a 
cukr. 
Když jsme vyrobili sýr, šli jsme se podívat na 
kozy a kozla. Také jsme kozu podojili. 
No a potom jsme šli do autobusu.  Další den 
jsme si ve škole dali náš sýr k svačině. Někomu 
chutnal a někomu vůbec ne.  
– Daniela Bourková – 

 

 

22.6. Školní atletická olympiáda  

Dne 14.6 byla školní atletická olympiáda. Plnili 
jsme čtyři disciplíny: skok do dálky, běh na 500 
m, běh na 60 m, hod do dálky. Já jsem obsadil 
třikrát první místo. Jenom ve skoku do dálky 

jsem byl čtvrtý. Hodně nám tam pršelo a 
smekalo se to. Mým největším konkurentem 
na zisk zlaté medaile byl Matěj Hladík. Třetí byl 
většinou Kryštof Podhora a čtvrtá Barbora 
Masopustová. 
Po obědě jsme slavnostně vyhlašovali vítěze a 
dostali jsme medaile za umístění. Moc jsme si 
ten den užili. 

- Vojta Jansta - 
 
 
 
 

 

 

 

26.6. Zdravé zuby a beseda o zubní hygieně 
Ještě než skončil školní rok, jsme se stihli poučit o tom, jak se máme starat o své zuby. Besedovala 
s námi budoucí paní zubařka. Zhlédli jsme zajímavé obrázky, dozvěděli jsme se hodně nových 
informací,  a protože jsme přišli vybaveni zubními kartáčky, vyzkoušeli jsme si péči o naše zoubky i 
prakticky. A určitě nezapomeneme navštívit zubního lékaře.   
– žáci 3. až 5. ročníku - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.6. Den talentů   
 
Vše začalo v devět hodin. Na začátku nás přivítaly paní učitelky. Pak jsme šli do tělocvičny, kde byla 
první představení. První vystoupení byl tanec Pomáda, který zatancoval hudebně pohybový kroužek, 
potom zatančila mažoretka Nikola a Teakwondo ukázala Eliška z první třídy. A tak to šlo dál. Bylo tam 
mnoho vystoupení: zpěv, hra na kytaru, akordeon, flétna, klávesy a viděli jsme i divadlo. Naše scénka 
Hlavně žádná párty, by se nám bývala povedla, kdyby nám někdo neschoval ceduli a ten někdo byl 
Vojta Jansta. Zapomněl, kam ji dal. A tak se nám konec moc nepovedl. Ale byla legrace. 
 – Šimon Šmíd – 
 

 

 
 

 

28.6. – Konec školního roku 
Dnes jsme si rozdali vysvědčení a rozloučili jsme se s našimi páťáky, kteří odcházejí do kolínských škol. 
Veronice Fejtové přejeme mnoho úspěchů při studiu na gymnáziu a Vojtovi Janstovi v matematické 
třídě na 2. základní škole.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Nigel Marven  
je cestovatel a snaží se objevit nový druh zvířete. Je velmi dobrý pozorovatel a dobrodruh. Je 
ochránce přírody a zná mnoho rezervací a pracovníky z rezervací. Narodil se 27. listopadu roku 1960,  
je britský televizní producent, autor mnoha knih a ornitolog.  Patří také ke známým ochráncům 
přírody. Navštívil mnoho vesnic, měst, zemí, států i kontinentů a lesů, pralesů a řek. Jedna z mnoha 
zemí je Columbia a rezervace El Dorado.  
Vybral jsem si Nigela Marvena, protože pěkně zachází se zvířaty a jezdí do zemí, které se mi líbí.  
-  Matěj Hladík –  
 

 

 

 

Bridgit Clare Mendler se narodila 

18.prosince 1992 ve Washington DC . Je to Američanka. Když jí bylo osm 
let, přestěhovali se s rodiči a sestrou Zoey na západní pobřeží blízko San 
Francisca. Hned za rok se i s rodinou přestěhovala do Kalifornie. Právě 
tam začínaly její první zkušenosti s hraním. Ve třinácti dostala svou první 
roli v seriálu General hospital. Avšak neprosadila se. Když se spustil 
program pro teenagery Disney Channel,  začaly se nabídky jen hrnout. V 
roce 2007 si také zahrála Penny v seriálu Jonas, kde zpívala a hrála na 
kytaru s Nickem Jonasem. V roce 2008 si zahrála Kristen Gregory ve filmu 
Dívčí parta Její větší role např. Penny ze seriálu Jonas nebo Juliet ze 
seriálu Kouzelnící z Wawerly. 

V roce 2010 nastal v její kariéře zlom. Začal se totiž točit seriál Hodně štěstí, 
Charlie! Sitcom má v USA velký úspěch. Vypráví o jedné normální rodině se 
čtyřmi dětmi. Nejmladší je právě již zmíněná Charlie a její starší sestra v podání 
Bridgit ji točí video-deníček, čemu se má v období dospívání pokud možno 
vyhnout. Její zatím největší role však byla Olivia Whiteová v muzikálu Lemonade 
Mouth, kde i velmi dobře zpívala. Bridgit Clare Mendler  je taky zpěvačka a 
vydala album Hello my name is… 
Napsal jsem o ní, protože přestože je velmi mladá pěkně zpívá a je taky dobrá 
herečka. 
 – Páris Papadopoulos - 



 

 
               
 

  
 
 
 
 

 
 
 Novomanžel se rýpe v jídle a ptá se: "Miláčku, to jídlo je zase z plechovky?" 

A jeho blonďatá manželka odpovídá: "Ano drahý, byl na ní takový krásný pejsánek a nápis "Pro 
Vašeho miláčka"..."  
 

 Pepíček byl první den ve škole. Další den ráno ho matka budí: "Pepíčku, vstávej, musíš jít do 
školy!" - "Cože? Ještě jednou?"  

  
 „Pepíčku, skloňuj slovo chléb."       „Kdo, co? - Chléb." 

              „S kým, s čím? - Se salámem."         „Komu, čemu? - Mně." 
 

 České dráhy se rozhodly v rámci restrukturalizace rozprodat svůj přebytečný majetek. 
Dva policajti se rozhodli, že toho využijí, vyřeší svoji tíživou bytovou situaci a koupí si každý vagon. 
Po čase se potkají a jeden se ptá druhého: "Tak co, jak jsi spokojen s novým bydlením?" 
"Ale docela dobrý, jen jsem při koupi nějak přehlédl nápis nekuřáci, takže když si chci zapálit, musím 
chodit ven.""No, to je ještě dobrý, to já mám na WC nápis, že se nesmí používat, pokud je vlak v klidu. 
Člověče, já než ho roztlačím, tak se po…. 
 

- Vybraly: Lucka Blechová a Bára Masopustová –  

Do které země by ses chtěl určitě 

podívat? 
Kam pojedeš o prázdninách? 

Francie 6 Česko – s rodiči, tábor, babička 19 

Havajské ostrovy 4 Chorvatsko 3 

Amerika 3 Německo 2 

Anglie 3 Rakousko 1 

Rakousko 2 Bulharsko 3 

Německo 1 Řecko 1 

Slovensko 1 Itálie 1 

Turecko 1 zahrada 1 

Česko 1 nikam 1 

Chorvatsko 1   

Austrálie 1   

USA - Texas 1   

Rusko 1   

Egypt 1   

Spojené arabské emiráty 1   
Nová Guinea a Columbia 1   

Řecko 1   

Peru 1   

Finsko 1   



 
 

loví zvěř                             
 

visí hlavou dolů             
 

              

roční období                             

letní odpočinek                           

ozdoba pod nosem                             

                                

vodní savec                             

bílá tekutina                             

pomalí jako             
  

          
 

Jinak táta                         
 

    

                                

                                

  Tajenka: V létě nás příjemně osvěží    _ _ _ _ _   _ _ __     
 

- Vytvořily: Lucie Blechová a Bára Masopustová  -  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


