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 Velký Medér 

 Za zvířátky do Pardubic 

 Loučíme se školním rokem 

 Ambra 

 Hrajeme si hlavou 

 Hurááááá, vysvědčení ! 
 



Velký Medér  

Jéééé, to jsme se těšili! Ani 

dospat jsme nemohli! 

Čekal nás veliký výlet na 

Slovensko ! 

Jezdíme tam každý rok a 

vždycky se hróóóóózně 

těšíme, protože na konci cesty 

s naším oblíbeným řidičem 

Alešem, je vždycky spousta 

vody, vlnobití, tobogánů, 

vířivek, dobrot a zábavy. 

A bylo to zase super! Zase za 

rok, Velký Medére ! 

 

Za zvířátky do Pardubic 

Kdo to ještě neví, tak 

v Pardubicích je „Babiččina 

zahrádka“. Nééééé, to není 

zahrádka mojí babičky, to se 

jen tak říká, víte?  

A žijí tam je ta  zachráněná, 

co nikdo nechtěl. 

Tak jsme si mohli pohladit 

oslíka, papouška, slepičku, 

kozičku a taky prasátko. 

Tam se nám moc líbilo. Jen 

jsme si museli dávat pozor na 

svačinu, protože oslík Břéťa 

má svačiny i peněženky moc 

rád ! 

 

Loučíme se školním 

rokem 

Že nevíte, jak se to dělá?  To 

jde přece úúúúplně samo !  

To se pozvou všichni 

kamarádi, zavolají se 

maminky, tatínci, babičky, 

dědečkové i sourozenci a  

připraví se spousta her a 

zábavy. 



A taky se u toho griluje, mlsá, 

povídá a soutěží! 

Tak, vidíte, už to také budete 

umět   ! 

 

 

 

 

 

Ambra 

I když bylo v červnu spousta 

zábavy, výletů a poznávání, 

čas na návštěvu Ambry jsme 

si znovu našli. 

Vždycky je pro nás připravena 

nějaká zajímavá aktivita. 

A víte, jaká to byla tentokrát? 

       

      Hrajeme si hlavou 

Tak tohle nás baví ze všeho 

nejvíc. Používat hlavu, to 

přece děláme každý den. 

Nesměli jsme chybět ani 

letos! 

Tuhle akci pořádají kamarádi 

z Univerzity Hradec Králové a 

nás to moc baví! Ale úúúúplně 

ze všeho nejvíc nás, aspoň 

letos, bavili ROBOTI Z LEGA  

A všechny ostatní pokusy a 

hry nás bavily taky   ! 
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Dobrotety,z.s. 

5.května 1059/17 

14000,Praha -Nusle 

Huráááá,  vysvědčení ! 

Čas ve škole hróóóóózně 

rychle utíká, že se jeden ani 

nestačí divit. 

A tak jsme se sešli i poslední 

školní den. Krásně jsme se 

ustrojili, učesali a odnesli si 

samá krásná vysvědčení ! 

 

Na shledanou,  školo!  

Vítejte prázdniny! 
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