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Svatý Martin u nás 

Na návštěvě v knihovně 

Žlutý den u nás 

Hrádek u Nechanic 

 



                                                                   Na návštěvě v knihovně…

Na svatého Martina, sněžit 

někdy začíná ! 

    

 A aby měl na čem přijet i k nám, 

potřeboval svého koníka.  

Tak jsme mu ho museli rychle 

vyrobit, protože my se tu všichni na 

sníh těšíme. 

A že nám to šlo od ruky, viďte? 

          

 

 Júúúúúúúúú, že se povedl, vidíte?  

  

Abychom jen neseděli v lavicích a 

nemuseli se pořád jen učit, máme 

často akce i mimo naši školu. 

A návštěva knihovny v Hradci 

Králové, to nás baví vždycky, a taky 

se vždycky móóóóóc těšíme.   

Paní knihovnice si pro nás opět 

nachystala prima podzimní úkoly a 

zajímavé tvoření, koukejte ! 

 

 

Moc nás to bavilo a takové 

vyučování bychom chtěli každý den! 

Tak, paní knihovnice, my přijdeme 

brzy zase   ! 

 

Hurá, máme novou třídu 

Plavecký výcvik 

Dožínky v Hradci Králové 



Žlutý den u nás….

 

Vy nevíte co to je? Opravdu?! Tak to 

vám musíme vysvětlit ! 

No, tak to jsme měli žlutý den. 

To si na sebe s kamarády vezmeme 

něco žlutého a potom si s těmi 

barvičkami hrajeme celý den,  

Třeba si říkáme co žlutého je okolo 

nás. Nebo zkoušíme najít žlutou 

barvičku ve třídě, na chodbě, 

dokonce ji umíme najít i v jídle ! 

No, a taky malujeme žlutou 

barvičkou, ale jenom to, opravdu 

žluté je ! A taky jsme si zacvičili 

v naší  skoro „žluté“ tělocvičně . 

A žluté byli i paní učitelky a paní 

asistentky ! 

  

Výlet na vánoční prohlídku do 

Hrádku u Nechanic  

 

A byla poslední středa v měsíci 

listopadu a my se na ni všichni moc 

těšili. Že neuhádnete proč?  

My jsme si opět vyrazili na výlet. Na 

krásný, skoro vánoční výlet na 

Hrádek u Nechanic.  

Moc jsme se těšili  a nemohli 

jsme vzrušením ani dospat.  

Ráno jsme se sešli s batůžky a 

svačinkou na cestu a potom jsme 

museli ještě dálkovým autobusem. 

Teda, to byla jízda!  

Pan řidič to s námi kroutil chvilku 

doleva, chvilku doprava, chvilku po 

hlavní silnici a někdy musel dát 

jiným autíčkům a autobusům 

přednost. A když vyjel poslední 

kopec, zastavil a my všichni 

vystoupili. 

No, nejdříve jsme z toho byli všichni 

trochu rozpačití. On tam nebyl žádný 

hrad ani Hrádek vidět. Hmmm, 

všude okolo jen samé stromy! 
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A tak jsme tedy šli okolo těch 

stromů a najednou se před námi ten 

nádherný Hrádek, co vypadal jako 

pro princezny z pohádky, objevil! 

Jůůůů, ten vám byl krásný! 

Pan kastelán nás celým zámkem 

provedl, počítali jsme vánoční 

stromečky v každé místnosti, 

obdivovali vánoční výzdobu a 

dokonce tam měli jeden, 

stráááááááášně vysoký a pod ním, 

světe div se, už i plno dárečků ! 

No, vážně, čestný slovo! 

A když jsme si to všechno prohlédli, 

tak nám byla docela zima. Hrádek u 

Nechanic, byl totiž letním sídlem a 

vánoce tam Harachové neslavili. 

Byla by jim tam zima, aspoň to tvrdil 

pan kastelán. 

A tak nás paní učitelky vzali do 

zámecké cukrárny na horký čaj . 

 A po čaji, honem, honem, na 

autobus a zase domů k maminkám, 

tatínkům, sestřičkám a bráškům !  
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