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Konečně jsme ve škole mohli
začít zpívat!

Konečně jsme se mohli
s rodiči setkat při
konzultačním odpoledni
osobně!

Konečně jsme mohli vyjet na
výlety a organizovat
projektové dny!

Konečně k nám do školy
zavítali dravci a povídání o
nich!

SLOVO ŘEDITELE

Konečně jsme mohli všichni

Milá čtenářko, milý čtenáři.

společně vánočně rozsvítit naši
školu!

Konečně! Konečně co?

Konečně jsme mohli péct ve

Konečně jsme se dočkali

škole cukroví!

prvňáčků a zahájení školního
roku!

Konečně můžeme jezdit na

Konečně jsme se prokousali
školními opravami a konečně

Konečně můžeme jet na

máme po mnoha letech nové
záchodky!

plavání!

Čas od času si ono „konečně“
řekneme. Někdy je to spíše
citoslovce, kterým si ulevíme,
někdy je „konečně“ heroické
zvolání v okamžiku, ve kterém
dosáhneme kýženého konce...
„Konečně“ bývá plné
očekávání a netrpělivosti. Ale
vlastně vždy má nádech a vůni
úlevy. I my ve škole jsme si
mnohokrát řekli nebo jen
pomysleli „konečně“. Konečně
jsme mohli přivítat prvňáčky,
na které jsme se těšili, konečně
jsme se dočkali nových
záchodků, konečně jsme mohli
jet na výlety a konečně jsme ve
škole mohli zažít
neopakovatelnou atmosféru
adventu. Někdy se však může
zdát, že se těžko vydobyté cíle
a zasloužený pocit úlevy až
příliš snadno rozplývají, někdy
se očekávání a trpělivost
přetavují v nekonečno...
přesto, my ve škole víme, že k
tomu „konečně“ opět dojdeme.
A to je dobře.

lyžááák!
Tibor Vojtko, ředitel školy

Konečně jsme se prokousali
nařízeními, která nás svazují!
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SLOVA DĚTÍ –
K DĚNÍ VE ŠKOLE
IQ LANDIE
NASTOUPILI JSME DO AUTOBUSU.
PAK SME DORAZILI DO IQ LANDIE..
PŘED BUDOVOU JSME ZVEDALI AUTO.
VEVNITŘ JSME SI UKLIDILI BATOHI.
MĚLI JSME ROZCHOD. KE SVAČINĚ
JSEM MĚL Z DOMU PŘIPRAVENÝ
SMAŽENÝ SÝR S CHLEBEM. NA OBĚD
UŽ JSME BYLI ZPĚT VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.

Faradayova klec má přes 220
000 voltů nedoporučuji
sahat.
Jan Neumann (4.tř.)

MOC SE MI TAM LÍBILO A UŽILI
JSME HODNĚ LEGRACE.

ADAM KITTLER (4.tř.)

IQ LANDIA
v IQ LANDI se mi líbilo jak
jsme zvedali auto. Z DRAVCŮ
se mi líbili poštolka a sokol.
Byla jsem poprvé v IQ landii.
Lenka Petrášková (4.tř.)

IQ LANDiA
Nejvíc se mi tam líbilo
zemětřesení, blesková šou a
vodotrysk. A jak jsme lítali z patra
do patra. Lítali jsme prostě po
celé IQ landii. Pak jsme si mohli
něco koupit.

IQLANDIA a planetárium Liberec
V iQLANDII se mi moc líbilo. Viděl
jsem tam mluvícího robota, různé
lego. Byla tam barevná fontána,
na kterou se dá kreslit. Daly se
zde otestovat smysly člověka
(zrak, hmat, sluch a čich). V
planetáriu nám promítali vesmír.
Promítali nám mléčnou dráhu,
hvězdy a ukázali vzdálenost
planet. Potom jsme šli domů,
mohli jsme si něco koupit. Moc
se mi tam líbilo.
Napsal Jan Maxa (4.tř.)

Naty Fojtová (4.tř.)

IQ Landie
IQ LANDIA
Byl jsem v IQ LANDII a moc se
mi tam líbilo. Koupil jsem si
suvenýry za XXX korun. V IQ
LANDII jsem se dozvěděl, že

Archeopark Všestary

Nejdřív jsme jeli autobusem
do IQ Landie. Nejvíc mě
zaujalo měření hlasu. Potom
jsme čekali u suvenýrů a jeli
jsme domů.
Táda Horák (4.tř.)
2

13.9.jsme navštívili archeopark
Všestary. V pravěku bych moc žít
nechtěl,protože tam měli
všechno těžké. Museli bydlet v
jeskyních,lovit mamuty a
udržovat jeden oheň. V této době
je všechno jednoduché. Všechno
udělají počítače a další
elektronické věci.Otočíš si
termostatem, jídlo si koupíš
v obchodě, autem se dopravíš
kam potřebuješ. V této době se
mi nelíbí to, že se ničí příroda.
Dříve nebyly školy,takže byli lidé
hloupí. Teď jsou lidé chytří. Chtěl
bych bydlet v přítomnosti a ne v
pravěku.
Marek Drbohlav a Vojtěch
Tobolka (5.tř.)

Archeopark Všestary
Dne 13.9.2021 jsme navštívili
Archeopark, abychom jsme se
podívali do pravěku. Moc se
mi nelíbila jejich doba,protože
museli dělat všechno ručně.
Nebyla elektrika,topení. Na
naší době se mi líbí to,že
máme moderní technologie
např. automobili, roboty,MHD.
Vyzkoušeli jsme si veškerý

práce a viděli jsme jejich
nejstarší obydlí.
Velice se Nám tam LÍBILO!!!!
Vanessa Kozákova,Kamila
Shchuyko,Laura Makoviny (5.tř.)

Plavaní mě baví a moje plavčice
se jmenuje MARTINA. Rosvícení
školy se mi líbilo a krásně svítí. A
když jsme byli v kině JC tak se mi
tam líbilo. V IQ parku mě bavil
TITANIC…Nejvíce se mi líbil
dravec ČIKITA. V Archeoparku se
mi nejvíce líbil OBSIDIAN. Naše
školní kino se mi líbilo. Na malé
hravé po škole se mi líbilo, když
jsme byli na PC. ZÁCHODY se mi
líbí, jsou hodně barevné a
moderní.
A moc se těsím na VÁNOCE. A
přeji si KOLOBĚŽKU,KNÍŽKU A
OBLEČENÍ..:)

Eliška Pilná (3.tř.)

5. třída sázela Břízu převislou
Maky Folprechtová a
Míša Oláhová (5.tř.)

Když Marek zaléval náš strom,
tak jsme se zasmáli.
Paní učitelka Lüftnerová vše
natáčela na Youtube, abychom
se pak mohli podívat, a také
aby se podívali naši rodiče.

Sázení stromů

Škoda že tam u toho nebyli
rodiče, byla to zábava, ale
nevadí. Doufám že dlouho
vydrží, fakt nás to bavilo.

1. října 2021 Základní škola
Valdice sázela stromy. Všechny
třídy si zasázeli stromy. Všichni
měli hezké stromky a prvňákům
se to moc líbilo. Paní učitelka
třetí třídy Lüftnerová každou
třídu natáčela na youtobový
kanál ZŠ VALDICE. Nejvíc mě
bavilo, když Marek šel zalít naši
malou břízku a málem se i u
toho polil. Věřím že až odejdeme
tak ta břízka PÁŤÁKŮ bude
urostlá a pěkná.

Laura Makoviny, Vanessa
Kozáková,Kamila Shchuyko
(5.tř.)

IQ Park se mi moc líbil hlavně
Titanic který se hýbal ze strany
na stranu . Plavání se mi taky
moc líbí.
Isabela Skrbková (3.tř.)

Pepa a Dymo (5.tř.)
Povídání Všestarech
Navštívili jsme Všestary Archeopark. Nechtěla bych
bydlet v pravěku, protože tam
jsou těžké práce a lovení bizonů a
měli takové divné oblečení a
bydleli ve skále. Proto tam nechci
bydlet a navíc se bojím tmy a
pavouků. A museli jíst jenom
bizony a nejedli nanuky. A museli
si sami vyrobit luky se šípy a
oštěpy a to je moc těžké a museli
si sami vyrobit venuše. Tady to je
lepší, protože máme elektrické
spotřebiče.

Sázení školních stromů
Dne 1.října 2021 naše celá
škola sázela stromy:
1. třída sázela Cesmínu
ostrolistou
2. třída sázela Kaštan jedlý
3. třída sázela Modřín
japonský
4. třída sázela Sakuru kuki
shidare
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DRAVCI-Hodně se mi líbili. Zaujali
mě jak poslouchali. Když jim
jeden ulít tak sem se trochu
bál.Jinak se mi to hodně líbilo.
SÁZENÍ STROMŮ-Nejvíce se mi
líbil strom 5.třídy. Líbilo se mi že
jsem si moch vyzkoušet dávání
hlíny do díry. Už se těším až
všechny stromy vyrostou.
NAVŠTĚVA IQPARKU-Zaujalo mě
skleněné bludiště ve kterém se
mi zdálo že jsem tisíckrát.
Hodně mě bavilo hod na koš a
hodně mě zaujala technika.
Adam Repka (3.tř.)

vánoce a doufám, že toho
dostanu hodně.
Ptal se Jan Neumann (4.tř.)

Moje zkušenosti s covidem

Covid naší školu nakazil dne
6.12., nakazil 4 paní učitelky a
3 děti. Ve škole zůstali tři třídy
, 2. třída, 4. třída a 5. třída. 1. a
3. třída má distanční výuku
přes počítač, paní učitelky
které jsou v karanténě tak učí
přes počítač .
Vojta Tobolka (5.tř.)

„MAZÁCI“ SE PTALI
PRVŇÁKŮ A
DRUHÁKŮ………..
Eliáš Štelovský z 2.tř.
město pohádek (kino):Trochu
divní a trochu dobrý. Nejlepší díl
byl s vojákama. Nejvíc se mi líbilo
jak oživily televizy.
sazení stromu: Nejlepší bylo když
jsme hazeli hlínu. Strom se mi
líbý.
školní kino:Nejlepší byl konec s
tou rolničkou. Líbyli se skřítci.
Začatek školního roku: Asi nic.
Plavaní: Jsem v malém bázenu.
Nejlepší to je ve velkém bazénu.
IQ park: Nejlepší byl titanik.
Nejhorší bylo to ochutnávání.
Taky bylo dobré skleněné
bludiště.

Tomáš Havel z 1.třídy
Všestary: Nejlepší bylo v domě.
Koupil jsem si ovečku.
Ve škole:Nejhorší je čtení a psaní.
Vánoce:Těším se hodně.Přeji si
lego majnkraft.
Ptal se Nazar Gangur (4.tř.)

Markétka Chutná ze 2.tř.
Moc jsem se těšila do druhé
třídy. Z dravců se mi nejvíc líbila
sova pálená.
Z Všestar se mi nejvíc líbilo
tvoření mouky. Moc jsem se
těšila na plavání, nejvíc mě
bavilo potápění pod vodu. Na
Vánoce se moc těším hlavně na
to, že budou všichni spolu,od
Ježíška si přeju teleskop.
Ptala se Anežka Knobová (4.tř.)

Jsem Mikuláš Bret z 1.tř. Ve
škole se mi moc líbí, nejvíc
kamarádím s Lexou a
Tadeášem. Máme hodné
učitelky. Moc se mi líbilo v IQ
parku. Z dalších školních akcí
mě zaujalo sázení stromů,kde
jsem toho udělal nejvíc,
přehlídka dravců,kde jsem se
dozvěděl že sokol je
nejrychlejší. Moc se těším na
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DRAVCI-Líbilo se mi létání
ptáků na maso. Nejvíce se mi
líbil velký orel.
SÁZENÍ STROMŮ-Líbilo se mi
sázení stromů. Nejvíce se mi
líbil náš strom.
NÁVŠTĚVA IQPARKU-Nejvíce
se mi líbil IQ park ze všech
výletů. Dozvěděl jsem se tam
nové věci. Hodně se mi líbilo
skleněné bludiště.

CESTA DO PRAVĚKU-Líbilo se
mi tam hlavně staré sekery,
které sem si moch vyzkoušet.
Také se mi líbilo orání půdy
které sem si moch vyzkoušet.
Zaujal mě černý
kámen(OBSIDIÁN). Hodně sem
se tam těšil.
ŠKOLNÍ KINO-Líbila se mi
pohádka(POLÁRNÍ EXPRES).
Ptal se VOJTĚCH ŠRAJER (5.tř.)

Amálie Kesnerová z 2.třídy
Do druhé třídy sem se těšila.
Chodím na flétnu, znám už
písničku o vločkách a
betlémku. Na plavání sem si
věřila,že poplavu dobře. Líbili
se mi různé akce např , sázení
stromů, školní kino, rozsvícení
školy a výlety. Ve Všestarech
se mi líbilo užila jsem si
pravěké práce.
V IQ parku se mi líbilo nejvíce.
Při návštěvě dravců se mě
nejvíce líbil orel a sova pálená.

V VŠESTARECH MĚ BAVILO
SEKÁNÍ DO KLÁDY. LÍBÍ SE MI
VE ŠKOLE.
K VÁNOCŮM SI PŘEJU STOLNÍ
HRY. VE ŠKOLE MĚ BAVÍ
VŠECHNY HODINY.
ptala se Lenka Petrášková
(4.tř.)

Alex Maňák z 1.třídy
Rozsvícení školi se mi líbilo.
kino se mi líbilo ale málem
jsem u toho usnul, byla u toho
sranda. První den školi se mi
nelíbil byla to nuda.
Ptal se Lukáš Frýda (4.tř.)

Tea Lumendová ze 2.třídy
Ondra Brabec z 1.třídy
Rozsvícení školy se mi líbilo.

Na Vánoce se těším a nejvíce si

přeji chytré hodinky. Moje
babička už má vyzdobený celý
dům.
Ptala se Kája Jančarová (4.tř.)
Kino se mi líbilo bylo to skvělí.
Náš vysazený strom se mi líbí.
Zahájení školního roku se mi
líbilo byla to nejlepší věc v
tomhle roce.
Dravci se mi líbili. Na vánoce se
těším a přeji si Super Mário
ptal se Lukáš Frýda (4.tř.)

MARKÉTKA FRÝDOVÁ ze 2.tř.
LÍBÍ SE MI VE ŠKOLE . V
PLAVÁNÍ MĚ BAVÍ SE
POTÁPĚT.NA ROZSVÍCENÍ
ŠKOLY SE MĚ LÍBÍLI SVĚTLA NA
ŠKOLE.

Líbí se mi záchody teď. Školní
kino se mi líbilo viděla jsem
ten film víckrát doma. Plavání
se mi líbí jsem v modrém
týmu. Na rozsvícení školy
jsem byla a líbilo se mi to.
Dravci se mi líbili. Všestary líbilo se mi tam. Jičín město
pohádek líbilo se mi to+ kino.
Těším se na Vánoce. V IQ
parku se mi líbilo.
ptala se Zuzka Fotrová (4.tř.)

Nicolas Beránek ze 2.třídy.

V kině se mi pohádka moc
líbila. Na dravcích se mi nejvíc
líbil orel. V IQ parku se mi líbili
promítací brýle. V pravěku ve
Všestarech se mi líbili jeskyní
malbi. Na sázení stromů mě
nejvíc bavila práce s hlínou. Na
školním promítání se mi v
pohádce líbil vlak. Na plavání
mě nejvíc baví plavat se
žiněnkou. A na rozsvícení školy
se mi líbilo zpívání.
Ptal se Tadeáš Horák (4.tř.)
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Marek:,,A jak se ti líbí nové
záchody?“
Matyáš:,,Líbí se mi ,protože tam
soukromí.“

Marek.,,Děkuji a ahoj.“
Matyáš.,,Nemáš zač a čau.“
Ptal se Marek Drbohlav (5.tř.)

Marek:,,Jak se ti líbí ve škole?“
Matyáš:,,Ve škole se mi moc líbí a
paní učitelka mě chválí.
Anička Klemtová ze 2.třídy
Polární Exspres se mi líbil. Když
jsem šla do bazénu tak jsem se
bála a držela jsem se okrajů ale
pak jsem se pustila a plavala jsem
a jsem v modrém týmu. Rosvícení
školy bylo nádherný a připomíná
mi to vánoce. Těšila jsem se na
záchody protože mě nebavilo
chodit do tělocvičny. Na vánoce
se těším co mi ježíšek nadělí pod
stromeček a na to až budu jíst
cukroví.
Ptala se Natálka Fojtová (4.tř.)

Adélka z 1. třídy
Byla jsem v IQ parku ale
nebyla jsem ve školním kině
na Polárním expresu. V parku
jsme dostávali nějaké úkoly.
Dravci se mi moc líbili mohli
jsme mít na ruce ptáka. Ve
Všestarech jsem nebyla a je to
velká škoda.

Matyáš Kavan z 1.třídy
Marek:,,Jak se ti líbilo sázení
stromů?“
Matyáš:,,Nejdřív jsme udělali díru
a pak jsme to zasypávali,ale moc
mě to nebavilo.“

Marek:,, A jak se těšíš na vánoce
a co si přeješ?“
Matyáš:,, Na vánoce se moc
těším a přeji si závodní dráhu s
policejním autem.“
Marek:,,Děkuji a ahoj.“
Matyáš:,,Ahoj.“
Ptal se Marek Drbohlav (5.tř.)

Matyáš Zeman ze 3.třídy
Marek:,,Co říkáš na nové
záchody“?
Matyáš:,,Líbí se mi, jsou o hodně
modernější než ty staré.“
Marek:,,Jak se ti líbilo
promítání?“
Matyáš:,,Promítání se mi líbilo,
byl to bezva film.“

Háňa Tobolková ze 2.třídy
Líbili se ti nějaký dravci? Ano
líbila se mi poštolka, a orel skalní.
Těšíš se na vánoce? Ano.
Jak se ti líbilo sázení stromku?
Líbilo se mi jak sem tam dávala
hlínu.
Jak se ti líbí hrát na flétnu? Líbí se
mi hrát vánoční koledy a písničky.
Jak se ti líbilo IQ parku? Líbilo se
mi být v titanický lodi.
Jak se ti líbil polární expres? Líbila
se mi pohádka hodně.
Jak se ti líbilo ve Všestarech?
Líbilo se mi dělat mouku.
Jak se ti líbilo plavání? Líbilo se
mi plavání hodně.
Jak se ti líběj nové záchody?Líbí
se mi hodně.
Jak se ti líbilo rozsvícení
školi?Líbilo se mi jak tam rozsvítili
školu a jak sme spívali vánoční
koledy,a písničky. Máš ráda paní
učitelky?Ano všechny.
Baví tě čeština? Ano.
Baví tě matematika? Ano.
Baví tě hudební víchova?Ano.
Baví tě vítvarka?Ano

Marek:,,A jak se ti líbilo
rozsvícení školy?“

Ptala se Míša Oláhová (5.tř.)

Matyáš:,,Rozsvícení školy se mi
líbilo, protože je to všechno
hezky ozdobené.“

Vanessa Staňková ze 2.třídy

Marek:,,A co si přeješ k
vánocům?“
Matyáš:,,Přeji si Lego
hasiče,merch Jakuba Destra a
cvrnkací kuličky.“
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Jak se ti líbilo rozsvěcení
školy? Moc hezky svítí.
Chodíš na zábavnou poškolu?
Ano je to pěkný kroužek.

Těšíš se na vánoce? Ano od
jěžíška si přeji
elektrokoloběžku a dron.
Líbí se ti stromeček na náměstí
Míru? Ano stromeček je
hrozně moc pěkný.

o přestávce si rád hraje s legem.
Líbí se mu jejich strom. Líbilo se
mu školní kino polární expres.
Kamarádí se s ADÉLOU a s
Tomem a s Violkou. Těší se na
Vánoce a přeje si 4 dárky.
Maky Folprechtová (4.tř.)

Líbili se ti Všestary? Ano byl to
pěkný výlet.
Co se ti líbí v areálu? Líbí se mi
tobogán,vířivka, a pára.
Líbily se ti dravci ? Ano fotky
jsou moc pěkné.
Líbí se ti školní kino? Je pěkné.
Líbí se ti nové záchody? Ano
jsou pěkné je to lepší než
chodit do tělocvičny.
Baví tě učivo? Jenom trochu.
Líbilo se ti zahájení školního
roku? Pěkné a mám nové
kamarády.
Co nemáš ráda na škole?
Učení.
Nejlepší hodina? Výtvarka.
Nejhorší hodina? Matika.
Co máš ráda na škole?
Družina.
Nejlepší kamarádka? Violka.
Ptal se PEPA Ferenc (5.tř.)

ALEX Maňák z 1.třídy
Líbilo se mu na Jičíně městě
pohádek - kino o žábách . Líbí se
mu i ve škole, nejvíc má rád
výtvarku a nemá rád matematiku

Matylda Brádlerová z 1.třídy
Vanessa:,,Jak se ti líbilo v kině
JC?“
Matylda:,,Velice se mi tam
líbilo.“
Vanessa:,,Jaký dravec se ti
nejvíce líbil?“
Matylda:,,Nejvíce se mi líbila
POŠTOLKA.“
Vanessa:,,Co tě bavilo
v IQparku?“
Matylda:,,Hodně mě bavilo
když jsme vařili lektvary.“
Vanessa:,,Bavilo tě školní
kino? A znala si ten film už
nebo ne?“
Matylda:,, Jo kino mě bavilo a
film jsem už znala.“
Vanessa:,,A co těšíš se na
VÁNOCE a co si přeješ od
Ježíška??“
Matylda:,,Těším se na
VÁNOCE a přeji si LEGO
OBCHOD, PETSHOPÁKY A HRU
NA HERNÍ KONZOLY!!!“
Ptala se Vany Kozáková (5.tř.)

Anetka Varhanová z 1.třídy
Kamila:,,Jak se ti líbilo zahájení
školního roku?“
Anetka:,,Líbilo se mi jak to děti
zdobili.“
Kamila:,,Jaké máš kamarády?“
Anetka:,,Kamarádím s
Violkou,Emičkou,Matyášem.“
Kamila:,,Co si přeješ Vánocům
pod stromeček?“
Anetka:,,Přeju si: opičku měnící
barvu ve vodě,panenku L.O.L s
bruslema a pro ségru:
panáčka,ohradu k farmě.“
Kamila:,,Těšíš se na Vánoce a
proč?“
Anetka:,,Hodně moc se těším na
Vánoce,protože jsem dýl s
rodičema a těším se na dárky.“
Ptala se Kamila Ščujko (5.tř.)

Robin Plával ze 3.třídy
Kamila:,,Jak se ti líbilo školní kino
a jak se jmenovalo?“
Robin:,,Bylo to hezký jmenovalo
se to Polární Expres.“
Kamila:,,Jak se ti líbilo v IQ
Parku?“
Robin:,,Líbilo se mi protože tam
bylo hodně zábavy.“
Kamila:,,Jaký dravec se ti líbil
nejvíc?
Robin:,,Líbil se mi nejvíc orel ale i
pes.“
Kamila:,,Jak se ti líbí na plavání?“
Robin:,,Jsem rád že jsem v
zeleným.“
Ptala se Kamča Ščujko (5.tř.)

7

Viola Makoviny z 1.třídy
Laura:,, Jak se ti líbilo zahájení
školního roku?“
Viola:,,Hodně moc, hlavně
když jsem zjistila že Matylda
má stejnou aktovku jako já.“

Týna:,,Bylo hezké když ten
kluk dostal rolničku.“

V kině na filmu Žabáci se mu líbila
zlatá rybka.

Laura:,,Jak se ti líbí na
plavání?“

Těší se do 3 třídy.

Týna:,,Jak jsme plavali kraula
.“
Ptala se Laura Makoviny
(5.tř.)

Laura:,,Jaké máš kamarády?“
Viola:,,Kamarádím s Matyldou
Bětkou a s Anetkou a i s
Emičkou.“
Laura:,,Cosi přeješ k Vánocům
pod stromeček?“
Viola:,,Přeju si L.O.L panenku
a pak ještě fixi.“
Laura:,,Těšíš se na Vánoce a
proč?“
Viola:,, Těším se na dárky a na
to že mám na Vánoce
narozeniny.“
Ptala se sestra Laura (5.tř.)

Týna Veselá ze 3.třídy
Laura:,,Jak se ti líbí nový
záchody?“
Týna:,,Je to super hlavně když
nemusím otáčet tím
kohoutkem a teče to vlastně
samo.“
Laura:,,Co se ti líbilo ve
Všestarech?“
Týna:,,To bouchání do klády
to bylo super.“
Laura:,,Jak se ti líbilo školní
kino?“

V jídelně mu chutnají párky.
V družině ho baví stavění velkých
věží a bojování s lego panáčky.
K Ježíšku si přeje dron s kamerou.
Ptal se Adam Kittler (4.tř.)

Ema Zapadlová z 1.třídy
Laura:,,Jak se ti líbili dravci?“
Vojta Fotr z 2.třídy

Ema:,,Dravci se mi líbili
hodně.“
Laura:,,Co se ti líbí na škole?“
Ema:,,Nejvíc přestávky.“
Laura:,,A jak se ti líbilo Jičín
město pohádky?“
Ema:,,Pohádka o žabácích byla
super.“
Ptala se Laura Makoviny
(5.tř.)
Štěpán Vojtko ze 2.třídy
Ve škole viděl film POLÁRNÍ
EXPRES, z toho se mu nejvíce líbil
duch na vlaku.
Nejvíc Štěpu baví: matematika,
tělocvik, zpívaní, čtení, plavání –
po zádech na žížale, kroužek
šikovných ručiček.
Na začátku roku se do školy
hodně těšil. Při rekonstrukci školy
ho štvalo chození na záchody do
tělocvičny.
Na výletě do pravěku ho bavilo
sekat do špalku.
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Byl jsem v IQ Parku,hodně se
my to líbilo a hodně jsem se
pobavil.Dravci byli super bylo
dobrý že jsme mohli mít v ruce
ptáka. Školní kino bylo dobrý byla
tam pohádka Polární expres. Byli
jsme ve Všestarech v pravěku
hodně se mi to líbilo že sme si
skusili nějaký věci. Sázení stromu
bylo dobrý až na to že sme se
museli střídat v sazení hlíny. Na
plavaní se mi to líbí jak se tam
učíme plavat. Rosvícení školy se
mi líbilo jak byla ozdobená škola.
Na vánoce se moc těším na
stromeček a na dárky.
Ptal se Tibor Radics (4.tř.)

