Den šílených účesů

O velké přestávce jsme měli na
chodbě přehlídkové molo, všichni
ţáci i paní učitelky se po něm prošli.
Všichni nám tleskali a hrála tam
hudba. Trošku jsme se báli, ale
dokázali jsme to. Moc jsme se
nasmáli a nakonec jsme dostali
diplom.
Tomášek Lipavský

Ve čtvrtek 18. února byl v naší
škole Den šílených účesů. Všichni
byli úţasně nastrojení, dokonce i paní
učitelky. Holky měly copánky,
Sandra měla barevné vlasy, Adélka
vypadala jako socha Svobody, Týnka
měla z vlasů vytvořeného pavouka.
Kluci měli vlasy různě nasprejované
a někteří měli i paruky.

Recyklohraní
V pondělí 22. února k nám přijela
paní z Recyklohraní. Povídali jsme si
o tom, co je to recyklace. Zopakovali
jsme si, co do kterého kontejneru
patří: zelený na sklo, modrý na papír,
ţlutý na plast, červený na malé
elektro a černý s oranţovým víkem na
nápojové kartony. Mohli jsme si
zkusit rozebrat lampičku, počítač,
pračku a velký model baterie.
Dozvěděli jsme se, ţe z baterií se dá
získat zinek, který se pak přidává do
pleťových krémů. Z recyklovaných
věcí se dá vyrobit třeba bunda,
sedačka, prolézačka. Dostali jsme do
třídy dvě krabičky na sbírání vybitých
baterií a pro kaţdou třídu diplom.
Všem se to moc líbilo.

Karneval v Ovčárech
Ve škole jsme dostali pozvánku a
hrozně se těšili. Děti se tam v sobotu
sešly v různých kostýmech. Přišli
indíáni, berušky, Sněhurky, Růţový
panter a další. Kaţdý dostal balónek a
hodně jsme tancovali a běhali.
Soutěţilo se o různé ceny a všechny
to hodně bavilo, hlavně přetahovaná.
Byl to srandovní den.
Matěj Šitina a Eliška Liďáková

Divadlo

Martin Blumenthal, Sebík Hromas
Výlet do Liberce

Po takové zábavě se nikomu nechtělo
domů, takţe jsme se museli nechat
přemluvit. Po cestě domů jsme padli
v sedačkách autobusu únavou. Kdyţ
jsme se vrátili, všichni jsme řekli, ţe
výlet byl naprosto super.
Michal Macháček, Nikolka
Wágnerová, Sandra Šindelářová

V pátek 19. února jsme jeli se
školní druţinou na výlet do
Lunaparku. Všichni byli natěšení,
odjezd byl v 11.30. Jeli jsme malým
autobusem, který řídil pán s červenou
kšiltovkou. Jeli jsme nejspíš hodinu a
půl. Cestou jsme si zpívali a viděli
jsme Ještěd.
V Lunaparku jsme si odloţili bundy a
hurá na atrakce! Byl tam skákací
hrad, lezecká stěna, dráha se šlapadly,
trampolína,
basketbalový
koš,
řetízkový
kolotoč,
prolézačky,
autodrom, elektrický býk. Všichni si
také vyzkoušeli, jaké to je, kdyţ
křeček běhá v kolečku. Na býka
nasedli všichni, nejdéle se udrţeli
Týnka a Michal.

Housátka

Jaro

Honzík Horák

Honzík Havlín

Housátka šla s maminkou,
na travičku zelenou.
Travička jim chutnala,
housátka k nám volala:
„Holalá! Zima uţ je pryč!“

Jaro volá za oknem:
„Děti pojďte honem ven!
Budem si hrát spolu
a druhý den znovu!“

Jaro
Robík Ejem
Jaro volá: „Hola, hola!“
A nám zas začala škola!
Ţáci sedí v lavici,
jaro mlátí poklicí.
Všichni utíkáme ven,
jaro volá okénkem.

