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Hurá do školy !
Dožínky
Bezpečné nábřeží
Primární prevence
Slavíme s kamarády
Velký
Den
zvířatMedér 

Jéééé, to js

Hurá do školy  !
Jen jsme si trochu pohráli a
opálili se a už tu byl první
školní den.

Bezpečné nábřeží
Tak tohle je taky akce jenom
pro nás   !
Tady se totiž setkáme se
všemi záchrannými složkami
v Hradci Králové.

A my se se na něj vždycky
těšíme, protože my chodíme
do školy móóóc rádi   !

Dožínky
Na Dožínky? To my chodíme
každý rok a nemohli jsme
chybět ani letos.

Vidíme
záchranáře
a
prohlédneme
si
sanitku.
Vidíme vojáky a prohlédneme
si polní nemocnici a zbraně. A
setkáme se i s policisty, kteří
mají heslo: „Pomáhat a
chránit!“

Primární prevence
s panem psychologem 
Dožínky nás baví! My totiž
máme rádi zvířátka, spoustu
toho víme o zemědělské
technice a rádi soutěžíme !

Tak na pana psychologa jsme
se opravdu moc těšili.
Za prvé je to mužský a těch se
nám ve škole nedostává a za

druhé, ty jeho hry s obrázky a
vyprávění, byly moc fajn !
Budeme se těšit zase příště!

Den zvířat na veterinární
škole
Slavíme s kamarády

A kdo to neví, tak zvířata také
mají svátek.

Oslavy??? Tak to nás baví !
A když k tomu máte ještě
spoustu prima kamarádů, to
se to slaví úúúúplně samo !
Dokonce mají svůj
Mezinárodní den a ten se slaví
na Svatého Františka.
My
na
zvířátka
nikdy
nezapomeneme a i letos jsme
se za nimi byli podívat na
Střední veterinární školu.
Jóóóó, a někteří z nás si
dokonce pohladili hada !
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