
 
 
 
 
 

Den dětí v šesté třídě – 11. 6. 2021 

   Ráno jsme se sešli ve třídě a rozdělili jsme se 

do dvou družstev. Jedno družstvo vedl Jakub a druhé 

Vítek. Volbou podle předem rozdaných čísel si 

vedoucí družstva volili členy. Stalo se, že Jakub měl 

družstvo složené ze samých dívek a Vítek měl 

družstvo tvořené chlapci. Dětský den jsme pojali 

jako soutěž typu Máme rádi Česko. Proto se 

objevovaly aktivity zaměřené na vědomosti. Začali 

jsme hlavolamem. Naším úkolem bylo vystříhat 

různě velké trojúhelníky a složit je do určeného obrazce. Někomu se práce dařila 

více, jiní měli trochu problém, ale i tak úkol splnili všichni. Do historie jsme se 

podívali prostřednictvím předmětů. Měli jsme uhádnout, co daný předmět 

představuje a k čemu se používal. Nebylo to příliš náročné, protože u každého 

obrázku byla volba ze tří možností. Všeobecné znalosti jsme mohli prokázat 

odpovídáním na otázky týkající se České republiky. Některé otázky byly 

náročnější, ale zase nebyly takové, abychom nedokázali odpovědět. Zajímavá 

byla soutěž, kdy jsme měli určit, co dané slovo znamená – například, čemu se říká 

cmunda, co je zápraží apod.  

  Část aktivit jsme plnili venku. Nejprve 

jsme si opekli vuřty a pak jsme měli poznat 

rostliny našich luk a polí. Ne všechny jsme 

poznali. Ve dvojici jsme si zkusili chůzi přes 

překážku. Jeden z dvojice šel se zavázanýma 

očima a druhý jej navigoval tak, aby bez úhony 

prošel nataženými provázky. Na školním dvoře jsme si vyzkoušeli ping – pong. 

Některá děvčata měla pro nás připravené hádanky.  

   Dětský den se nám zdařil, ale soutěže narušovali někteří spolužáci tím, že 

nechtěli spolupracovat, odpovědi kazili nebo se vyhýbali plnění úkolů. Některým 

vadilo, že jsme strávili trochu více času ve třídě, ale nakonec jsme byli rádi, 

protože náhle přišel prudký déšť a bouřka, a my byli v suchu ve škole. 

                                                                                            Dana Čandová a žáci 6. třídy 

                                                                                       


