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ZOO Praha
V knihovně
Dílničky u
Ambrože.
Pěšky na Stříbrný
rybník.

ZOO Praha
To

se

musí

autobusem,

vlakem, metrem, autobusem
a už jste v ZOO !
Je tam spousta dětí a hlavně
zvířat. Všude jsou pavilóny,
výběhy, akvária a taky
občerstvení a párek v rohlíku.

V ZOO je prostě všechno, a
když se k tomu přidá ještě
dobrá
nálada,
opravdoví
kamarádi a slunečné počasí,
výlet se vždycky podaří !

V knihovně 

Do knihovny v Kuklenách se
vždycky těšíme. Máme rádi
knížky, příběhy v nich a paní
knihovnici, která pro nás
vždycky
něco
pěkného
připraví !
Tentokrát
dárečky
k svátku.

jsme
vyráběli
pro
maminky

Dílničky u Ambrože

My dokážeme ujít 5,2 Km za
60 minut!
Prostě jsme si řekli, že je
potřeba, když už toho tolik
umíme,
prověřit,
zda
dokážeme taky chodit, jako
opravdoví turisté.

Na dílničky jsme se moc těšili.
Věděli jsme, že určitě budou
zajímavé. A byly !
Tentokrát jsme poznávali
exotická zvířátka podle jejich
srsti. Tedy, podle kresby,
kterou na srsti mají.
A když jsme je poznali, tak
jsme si je i vyrobili a odnesli
domů   !
Děkujeme. Přijdeme zase!

Na „Stříbrňák“ vede cesta…“
Jdeme pěšky, nejsme z
těsta   !
My už jsme velcí žáci, taky
nechodíme do školy prvním
rokem.
A chodit, to my opravdu
umíme!

A protože to byla výzva, a my
máme
výzvy
rádi,
namasírovali jsme si lýtka,
sbalili batůžky a s sebou
kromě pití, vzali i dobrou
náladu.
A kdo neměl zdravé nožičky,
toho jsme vzali na vozíčku a
náramně si to užili.
Nevěřili nám, že to ujdeme,
ale my to dokázali a odnesli si
medaile:
„Opravdového
turisty!“   

MDD je pěkný den, to si děti
hrají děti, jen !

…a soutěží  ,

… a dostávají medaile    !
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