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Milí čtenáři,
děkujeme Vám za přízeň v letošním školním roce a přejeme Vám pohodové léto 
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Vaše redakce

Školka a škola v přírodě
V neděli 22. května v 8.00 jsme
natěšení vyrazili na školu v přírodě.
Po dlouhé cestě jsme dorazili na naši
chatu Roubenku v Krkonoších.

Hned po vystoupení z autobusu
jsme šli na oběd, okoukli jsme hřiště
a potom jsme si šli vybalit a trochu si
odpočinout. Odpoledne jsme si ještě
zahráli vybiku. K večeři bylo
výborné kuře a po kuřeti nastal čas
jít do postele.

Každý den začínal rozcvičkou,
po snídani jsme se učili, dali si oběd
a měli jsme polední klid.
Odpoledne jsme trávili různě –
první den jsme šli do lesa stavět
pařezové chaloupky, další dny nás
čekal výlet do Vrchlabí, malování
triček, pěší výlet, olympijský den,
hledání pokladu a spousta dalších
překvapení.
Jednoho dne večer byla večerka
podezřele brzy. Po nějaké době nás
paní učitelky opět probudily, protože
byla připravena stezka odvahy.
Někteří ji prošli bez problémů, jiným
musely pomáhat paní učitelky.
Dostali jsme úžasný dárek od
maminky Filipa Krajčoviče – dort
s Křemílkem
a Vochomůrkou
a medaile.

Poslední den jsme si zabalili
všechny věci a po snídani vyrazili
domů. U školy nás vítali rodiče.
Hezké vzpomínky nám zůstanou
napořád. Bylo to vážně prima!
Adélka Bártová a Sebík Hromas

Policie ve škole
Do třídy přišli dva strážníci
z MP Mělník. Říkali nám, co máme
dělat při nehodách, jak se chovat
v silničním provozu a další věci. Pak
nám dali test. Po vyřešení jsme šli
do tělocvičny, kde nás čekalo
zkoušení z výdrže. Dělali jsme kliky,
dřepy, sedy lehy a další náročné
věci. Po splnění jsme dostali dětský
průkaz strážníka, kam si můžeme
nalepit i svoji fotku.

kolektiv dětí z 2. třídy

Požární ochrana očima dětí

Jak šli indiáni za sluncem

V dubnovém čísle Školních listů
jste se mohli dočíst, že se celá naše
škola i školka zapojila do soutěže
s hasiči.
Nejlepší obrázky a příběhy byly
poslány do krajského kola. A slavili
jsme úspěch! Mělničtí hasiči ocenili
příběh Adélky Bártové 1. místem
a příběh Honzíka Horáka místem
druhým!!! Hurrrrá!
Áďa Bártová

Divadelníci
hráli
pohádku
o indiánech. Jeden se jmenoval
Rychlý šnek, to byla sranda. Hledal
dceru náčelníka, kterou si chtěl vzít
za ženu. Musel jít pořád za sluncem.
Po cestě se mu dělo spoustu věcí,
třeba potkal mluvícího hada. Dobře
to dopadlo. Pohádka se nám moc
líbila.
kolektiv dětí z 1. třídy

Atletický trojboj
Devět žáků naší školy se vydalo
do Mělníka na atletický trojboj
reprezentovat naši školu. Jeli jsme
vlakem a cestou na stadion jsme
pořádně zmokli. Mohli jsme se
schovat a převléknout v budově
na stadionu. Než jsme se nachystali,
počasí se umoudřilo.
Nejprve jsme se na hřišti
rozcvičili. Rozhodčí nás potom
svolali, řekli nám, jak závody budou
probíhat, a každý dostal závodní
číslo.

Rozdělili nás na dvě skupiny
a všichni jsme se prostřídali v těchto
disciplínách: běh na 60m, hod
do dálky a skok do dálky.
Ačkoliv jsme tentokrát skončili
poslední, nejlépe to běhalo Kubovi
Horákovi a Sebíkovi. Ádě Bártové
a Zdendovi Kašingovi se povedl hod
do dálky. Sandře Šindelářové a
Elišce Liďákové vyšel nejlépe skok
do dálky.
Týnka Štyksová a Honzík Horák

Helpíkův pohár

Divadlo v Mladé Boleslavi

V květnu se Míša Macháček,
Sandra Šindelářová, Týna Štyksová
a Sebík Hromas vydali do Prahy
na krajské kolo Helpíkova poháru,
soutěž se konala v Oboře Hvězda.
Než jsme přišli na řadu, mohli jsme
si vše prohlédnout. Byla tam policie,
hasiči a zdravotníci. Přinesli zbraně,
které jsme mohli složit a rozložit,
mohli jsme si zkusit napsat policejní
a hasičský test.

V samotné soutěži jsme museli
předvést
správné
provádění
resuscitace, ošetření popáleniny,
tepenného krvácení nebo zranění
v obličeji.
Soutěže se účastnilo třicet škol
a ta naše skončila na krásném
13. a 18. místě.
Sáňa Šindelářová a Míša Macháček

V pondělí 20. června jsme se ve
škole sešli všichni krásně oblečení,
pořádně jsme se nasvačili a pak jsme
autobusem vyrazili do Mladé
Boleslavi. Divadlo bylo obrovské
a moc krásné, všichni jsme se hezky
posadili na sedačky a chvilku čekali,
než představení začne.

Městská policie
Ve středu 15. června jsme jeli na
výlet do Mělníka na policejní stanici.
Paní policistka nás rozdělila na dvě
skupiny – první skupina se šla
podívat na kamerový systém a druhé
skupině jiný pan policista ukazoval
vybavení.
Nejvíce nás zaujalo, co všechno
mají policisté na opasku a jak je
těžký. Také jsme si mohli
prohlédnout malou kameru, kterou
má každý strážník u sebe.
Tomík Lipavský a Niky Wágnerová
V představení
hráli
včelí
medvídci Čmelda a Brumda. Byla
tam i beruška, maminka čmeláků,
a zlý pavouk, který uvěznil Čmeldu
do své sítě. Naštěstí si dal pavouk
šlofíka, Čmelda zavolal na Brumdu,
který ho nakonec zachránil.
Honzík Horák a Tomík Lipavský

Labyrinty Loučeň
Ve středu 15. června jsme se se
školní
družinou
vypravili
do labyrintů. Když jsme dojeli
na místo, došli jsme si na záchod
a paní učitelka Bártová zatím
obstarala vstupenky.
Bylo tam hodně labyrintů a každý
byl jiný. V jednom labyrintu, který
byl ze dřeva, jsme zkoušeli hrát
na babu.
Bylo
velmi
velké
a vypadalo jako velká noha.
Potom jsme šli na hřiště, kde byla
lanová dráha, houpačka a lanové
prolézačky.
Ještě jsme nakoupili nějaké
suvenýry a vrátili se zpátky domů.
Výlet byl super!
Vojta Matuna, Robík Ejem
a Honzík Havlín

