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                                                     Začal nám plavecký výcvik… 

Pomerančová třída ☺ 

V Hradci Králové máme novou třídu! 

Huráááá! Říkáme jí POMERANČOVÁ! 

Jsou v ní prima kamarádi, všichni 

jsme v ní hodně rádi! 

    

 Je krásná, nová a barevná. Je nám 

v ní moc dobře, líbí se nám, a 

těšíme se, až se všechno naučíme. 

Učí v ní paní učitelka Šárka a 

asistentky Terezka a Majda. Ve třídě 

máme květiny, hračky, bazén 

s kuličkami, válecí pytle, knížky a 

mnoho dalších věci.                   

           

    A učení jde skoro samo☺. 

  

Tak jsme začali chodit na plavání. Je 

to paráda, vody se už nebojíme, 

vždyť jsme velcí školáci! 

Někteří už se dokonce potápí jako 

nějaká delfíni ☺!  

Většina z nás, se teprve potápět 

bude, ale už teď si umíme skočit do 

velkého bazénu. Když nám to tak 

pěkně půjde i dál, nebudeme za 

chvilku potřebovat rukávky a 

budeme stejně šikovní jako naše 

trenérky – plavčice ☺ ☺ ☺. 

 

Byly DOŽÍNKY, jupííííí …..  

Jo, byly! Tam jsme přece nemohli 

chybět. Šli jsme se s kamarády 

s barevnou třídou. To by tak hrálo, 

abychom je o takové zážitky 

připravili. 

Učili jsme se jen chvilku a po 

svačince jsme vyrazili. Na štěstí to 
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není od školy daleko. Jen se musí 

přejít velká silnice a potom se jde 

stromořadím okolo Orlice až před 

Aquacentrum Flošna.  

Flošnu možná znáte…je to 

obrovské koupaliště a v létě, když 

je velké horko, vykoupe se tam až 

3 500 lidí za den.  

No, tak tam, na tom velkém 

parkovišti byly Dožínky. A ještě 

na Všesportovním stadiónu! 

Byly tam soutěže, hry, různé 

atrakce, zvířata, spousta dětí a 

škol. 

Užili jsme si to všichni, a kdyby to 

šlo, byli bychom tam celý den☺! 

  

 

Projektové dny v naší škole 

V naší škole máme pořád plno 

práce!  

Rádi tvoříme a zkoušíme, co už 

všechno umíme a jak jsme 

vlastně šikovní.   

 

 

Však je to z našich fotek dobře 

vidět, že? 

Příští rok půjdeme zase a dřív, ať 

toho více stihneme ☺ ☺ ☺! 

 

A my toho opravdu stihneme 

hodně!  

 

Koukejte a čtěte dál… 
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Tady jsme zrovna pracovali na 

projektu, jak rozumíme čtenému 

textu, jestli dobře slyšíme a 

chápeme a zda to umíme 

převyprávět vlastními slovy. 

A my, tedy, umíme ☺! 

Nejdříve nám paní učitelka 

zahrála pohádku: „ Boudo, 

budko“, a potom jsme řešili 

všechny úkoly, malovali, 

stříhali….jééééé, to bylo fajn!  

Menší děti jenom malovaly a 

stříhaly a my ostatní jsme si 

vyzkoušeli znalosti z ČJ ☺!          

Slavíme s kamarády… 

Když má někdo z našich 

kamarádů z BAREVNÉ nebo 

POMERANČOVÉ třídy 

narozeniny nebo svátek, 

slavíme ☺ ☺ ☺…         
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