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Zdravíme všechny čtenáře!
Co jsme si pro Vás tentokrát připravili? Dočtete se o návštěvě knihovny v Neratovicích, najdete reportáž
z výstavy v Lysé nad Labem a mnoho dalšího. Během února jsme se pilně připravovali na Velikonoce, škola se
probarvila krásnou jarní výzdobou. Jistě Vám neuniklo, jakou zásadní proměnou prošlo parkoviště – velké
poděkování patří obci Nedomice.
Vaše redakce

Křest školních novin

Návštěva knihovny

První březnový den proběhl
ve třídě třeťáků a čtvrťáků křest
školních novin. Přisunuli jsme
k sobě čtyři lavice a vznikl velký
stůl, na který paní učitelka prostřela
„ubrus“ a nasypala lentilky. Sedli
jsme si všichni kolem a připravili
jsme si plastové kelímky, do kterých
nám paní učitelka nalila Mattoni
(lesní plody) jako přípitek.

Ve čtvrtek 17. března se celá
škola i školka vydala společně
do knihovny v Neratovicích. Paní
knihovnice nám vysvětlila pravidla
knihovny – jak se půjčují knížky
a také nám vysvětlila, jakou knížku
kde najdeme. Poté jsme dostali
za úkol najít knížky, které byly
napsané na papírku. Všem se to
podařilo a paní knihovnice nás
pochválila a dovolila nám prohlížet
si všechny knížky, které jsme chtěli.

Na stole ležel také krásně
zabalený balíček. Všichni jsme
hořeli zvědavostí. Když jsme si
připili na poutavé články a na naše
čtenáře, mohli jsme se na balíček
konečně vrhnout – našli jsme v něm
Lichožrouty! Ne sice pravé, ale
povídání
o
nich.
Knížku
o Lichožroutech napsal Pavel Šrut
a společně si z ní v hodinách češtiny
čteme.
Týnka Štyksová a Tomík Lipavský

Někoho
zajímaly
knížky
o rybách,
někoho
dobrodružné
příběhy a někoho časopis Čtyřlístek.
Do knihovny se chceme co nejdříve
vrátit. Můžou nás tam vzít i naši
rodiče, když budou mít čas.
Do knihovny může chodit úplně
každý.
Eliška Liďáková, Matěj Šitina,
Pája Wágnerová a Terka Pecharová
Otevírací doba
oddělení pro děti a mládež
pondělí 9:00-12:00 13:00-18:00
zavřeno
zavřeno
úterý
středa 9:00-12:00 13:00-18:00
zavřeno
13:00-18:00
čtvrtek
zavřeno
13:00-17:00
pátek

Návštěva hasičů a soutěž
Jednoho dne jsme se všichni sešli
ve školce a přišli za námi tři hasiči.
Přečetli nám pohádku O dráčku
Hasíkovi a vyhlásili soutěž. Soutěž
měla dvě části – malování obrázků
a psaní příběhů.
Hned druhý den jsme začali
malovat. Nakreslili jsme spoustu
krásných obrázků – někdo kreslil
hasiče v hasičském autě, někdo
kreslil, jak hasiči hasí požár.
Namalovali jsme i jeden obrovský
obrázek, na kterém bylo hasičské
auto a nalepili jsme tam fotky našich
hasičů.

Stihli jsme dokonce i vyrobit
model hasičského auta, který si pak
hasiči odnesli spolu s obrázky, které
vyhrály. Do dalšího kola postupují
obrázky od Kubíka Dlabače,
Markétky
Jandové,
Zuzanky
Richtermocové, Jiříka Lipavského,
Járy Křečka, Vanesky Hromasové,
Páji Wágnerové, Domči Dlabače,
Terezky
Pecharové,
Honzíka
Horáka, Adélky Bártové a Týnky
Štyksové. Do dalšího kola se svými
příběhy postoupili Honzík Horák
a Adélka Bártová. Všem držíme
palce!
Sebík Hromas a Marian Vojtíšek

Lekce stolování

Výstava v Lysé nad Labem

Ve čtvrtek 3. března jsme si
připravili mléčný dezert. Od pondělí
jsme si na něj nosili potřebné věci zakysanou
smetanu,
piškoty
a mandarinky. První hodinu jsme si
šli do jídelny všechno nachystat.

Velikonoce
Od čtvrtka 24. března jsme
chodili řehtat. Začínalo se ve tři
hodiny odpoledne a pak se šlo ještě
v šest hodin večer. V pátek jsme
chodili v šest hodin ráno, v devět,
ve dvanáct, ve tři a v šest hodin
odpoledne. V sobotu jsme šli
pro výslužku. Řehtalo nás devět
a každý dostal tolik, kolik zasloužil.
V neděli se konala velikonoční
procházka. Start byl u cukrárny
v Nedomicích. Paní starostka nám
rozdala papírová kuřátka, kde byla
tajenka. Pověsili jsme si je na krk
a po cestě jsme plnili různé úkoly
a zapisovali odpovědi. Měli jsme
třeba
najít
vajíčka,
beránka
a kuřátko, poznávali jsme zvířata
na obrázku, nosili jsme do krmelce
mrkev, hledali jsme ulity a plnili
jsme spoustu dalších úkolů. Když
jsme dorazili do cíle, začali

Měli jsme prostřený stůl a každý si
připravil svůj dezert.
Potom jsme si ve třídě povídali
o tom, jak se máme chovat u stolu,
pustili jsme si na interaktivní tabuli
i Mistra E v restauraci. Pak jsme
vešli do jídelny a my, kluci, jsme
pomohli Nikolce, Týnce, Adélce
a Sandře se židlí a začali jsme jíst.
Paní učitelka nás moc pochválila.
Další hodinu všichni psali
slohové cvičení na popis činnosti –
jak jsme připravovali dezert. Já jsem
o tom napsal tento článek.
Martin Blumenthal

jsme hledat poklad. Poklady byly
hned tři, jeden falešný pro děti, ten
jsem našel já, pak tam byl jeden
pravý pro děti a jeden pro dospělé.
Pravý poklad objevil Kuba Dlabač
a byl plný perníčků. Každý si také
opekl na ohni buřtíka.

V pátek
18.
března
jsme
s družinou jeli do Lysé nad Labem.
Jeli jsme vlakem v 13.18 a cestu
jsme si užili, i když vlak zastavoval
v každé zastávce a jel pomalu.
Z nádraží jsme šli nádherně
vymalovaným podchodem a potom
už jsme viděli, jak přivážejí koně na
výstaviště. Vešli jsme dovnitř a šli se
podívat na koně. Narazili jsme také
na zajímavý hlavolam, který jsme si
všichni vyzkoušeli. Zastavili jsme se
i u stánků s občerstvením a posilnili
se. Hned po návratu domů jsme se
ptali rodičů, jestli pojedeme ještě
jednou společně.
Áďa Bártová a Sandra Šindelářová

Křížovka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V pondělí už chodil každý
hodovat, já si toho vyhodoval hodně
a myslím, že ostatní také.
V úterý jsme si o všem ve škole
s paní učitelkou povídali.
Honzík Horák a Niky Wágnerová

1. kouří se z toho
2. dává to kravička
3. bydlí se v tom
4. první měsíc v roce
5. šnek to má na zádech
6. strom s bílou kůrou
7. dostává to vítěz
8. zalívá se tím

Robert Ejem

