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Výlet na 

Potštejn 

Draci 



Výlet na Potštejn  

Někteří z nás nemohli ani 

dospat, jak se těšili na výlet. 

V batůžcích byly přichystané 

svačiny a pití. 

Když zahoukal vlak, honem 

jsme nastoupili  a jelo se ! 

 

 

Na zámku jsme nejprve 

potkali nepořádnou Barunku 

a její maminku. Nechtěla si 

uklízet hračky a byla zvědavá, 

odkud přichází každý rok, 

Ježíšek. 

Barunka se každého 

vyptávala, ale odpovědi se 

nedočkala.  

To až krásný anděl Ariel, nám 

všem ukázal cestu do města 

Betléma, provázel nás 

hlubokým lesem, ukázal nám, 

cizokrajná tržiště a daleká 

města. 

Potkali jsme cestou obyčejné 

lidi, ale i ty vznešené a 

dokonce „Tři Mudrce“ 

v Jeruzalémě, kteří nesli dary 

do města Betléma. 

  

Na konec jsme se poklonili 

malému děťátku a zazpívali 

mu pro radost. Byl to moc 

pěkný výlet.   

 Děkujeme, BARUNKO  ! 



Pouštění i vyrábění draků    

Jeden den jsme si řekli, že 

zkusíme vyrobit draky. A taky 

jsme to vyzkoušeli ! 

Práce nám šla pěkně od ruky, 

dráčci se nám moc povedli, a 

protože moc nelítali, vyzdobili 

jsme s nimi naši školní 

chodbičku. 

 

A někteří draci i létají… 

Hledejte   ! 

 

Ve škole se učíme  

V  barevné třídě bylo téma: 

„Naše rodina“.  

 Pěkně jsme si zopakovali co 

je rodina a kdo do ní patří.  

  

A aby se nám to nepletlo, 

všechny rodinné příslušníky 

jsme si nalepili do domečku 

na papíru ! 

Umíme se bavit a 
muzicírovat 
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A když se do toho společně 

dáme, má to opravdu krásnou 

atmosféru, a té jen tak někdo 
neodolá !  

Leckdy si s námi takto zazpívá 

i nejedna nečekaná návštěva. 

Však se sami koukněte! 

Kdopak to asi je? Poznáte 
ho?   

Po práci umíme i 
odpočívat  ! 

 

 

 

 

 

 

Jsou dny, kdy se cítíme trošku 

lenošní a trošku unavení. 
Však to určitě sami znáte.  

Potom se schováme do 

relaxační místnosti  v naší 

škole, zakoukáme se do 

barevných paprsků a do 

vodních bublinek, ztlumíme 

světlo a v tom tichu a klidu 

počkáme, až zase nabereme 
sílu do učení i rošťáren ! 

http://www.specialniskola.hradec/
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