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Velký Medér

Solná jeskyně 

A také, kdo všechno v něm
potom bydlí. Někdo v kořenech,
někdo v dutině a někdo v jeho
mohutné koruně !

Naše město
Tak takové aktivity, ty nás
opravdu baví !

Chodíme si tam hrát a zhluboka
dýchat, abychom byli po celou
zimu jenom zdraví !

Když k nám přijde
Kristýnka 
Že nevíte kdo je Kristýnka? To je
naše kamarádka, která je
farářka, a má pro nás vždycky
něco zajímavého připraveno.

Všichni víme, kde bydlíme, ale
najít to i na mapě, to už je práce
pro skutečně velké školáky!
A my toho umíme daleko víc. My
umíme najít i zajímavá místa,
obě řeky a naši školu. A umíme
toho ještě daleko víc. Zeptejte se
nás !

Finanční gramotnost
Tak, na tohle „školení“ jsme se
opravdu těšili.

Tentokrát jsme si vyzkoušeli, jak
ze semínka vyroste strom, veliký
jak hrom !

A po něm už víme, jak to s těmi
banovkami vlastně je. Jak se
pozná ta pravá od falešné,

Někdy s ním závodíme o dobroty,

Budeme se těšit zase příště!

a jindy obdivujeme, jak dobře
umí počítat !

A co ještě děláme?
Kamarád Cookie

O kytky se staráme  !

Jupííííí! Je tu Cookie   !

Umíme je zalévat, kypřit a taky
přesazovat.
A víme, jak se o přírodu starat a jak
ji chránit   .

Zase přišel náš kamarád, co má
děti hróózně rád!
A my zase máme rádi Cookieho
a jeho kousky.

Už jsme MALÍ ZAHRADNÍCI !
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