11.11. Svatý Martin
Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Toto prastaré
pořekadlo značilo, že v době, kdy tento světec slaví
svůj svátek, padal sníh a neodvratitelně se blížila
královna mrazivých večerů a dlouhých nocí – paní
zima.
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Školní družina v mini ZOO
V pátek jsme se vydali s družinou do mini ZOO do Bítovan.
Viděli jsme tam exotická zvířata, byli tam opice, surikaty, jedna
puma americká, lemuři, klokani, lamy a dva pěkní rysi. Je
úžasné, že něco takového je hned ve vedlejší vesnici. Moc se mi
to líbilo.

Zuzana Kopecká
Bez štětce a bez palety míchá barvy pro listí.
Kde jich podzim bere tolik, to snad nikdo
nezjistí.

Michal Švéda
V pátek 12. 10. Jsme se šli podívat do mini ZOO v Bítovanech.
Měli jsme přinést jablka, mrkev a všelijaké pečivo. Když jsme
tam přišli, tak všechny přinesené dobroty jsme dali do beden.
Byli tam opice, klokani, surikaty, dva poníci a jiná zvířata. Bylo
to fajn.
Vojta Bohuněk
S družinou jsme šli do Bítovan na mini ZOO. Viděli jsme tam
pumu americkou, opice a další. Cesta byla dlouhá 4 kilometry.
Šel jsem s kamarádem Tobiášem. Po návratu
jsem byl vyčerpaný.
Matyáš Louvar

Třeba někde existuje obchod jenom podzimní.
Kdyby si ho někde viděl, dobře si ho povšimni.

V listopadu nás čeká:










8.11. slavnost Slabikáře
9. 11. Divadelní představení společně s MŠ
Bítovany - Poklad kapitána Baltazara
12.11. focení
15.11.Slatiňany- turnaj ve florbale – chlapci
15.11. Chrudim- šachový turnaj
20.11. informační odpoledne 13.00 – 16.30
27. 11.Chrudim - keramická dílna – 2.a 3. třída
28. 11. Skuteč – turnaj ve florbale – dívky
28. 11. Pardubice – turnaj
v basketbalu – vybraní žáci
z 1. a 2. ročníku

V říjnu jsme se vydali do Chrudimě na dopravní hřiště a
zároveň navštívili výstavu, která se konala v areálu střední
zemědělské školy.
V pátek 5. 10. celá škola jela autobusem na dopravní hřiště a
zároveň do zemědělské školy. Část dětí šla na dopravní hřiště a
druhá část šla do zemědělské školy. Tam jsme plnili soutěže a
na konci jsme dostávali odměny. Venku byla zvířátka, na která
jsme se mohli podívat. Vyměnili jsme se a šli na dopravní hřiště,
kde jsme si říkali, co znamenají jednotlivé značky. Potom jsme
mohli jezdit na kolech. Hráli jsme i chodce. Na kolech jsme
jezdili štafetu a slalom. Počasí vyšlo, moc se nám to líbilo.
Kristýna Kučerová

V pátek 5. října jsme jeli na dopravní hřiště a na výstavu
střední zemědělské školy v Chrudimi. Na dopravním hřišti jsme
chodili kolem dopravních značek a říkali jsme si, která značka co
znamená. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny, jedna jezdila
slalom a druhá po dopravním hřišti, po chvíli jsme se vystřídali.
Potom jsme se šli kouknout do střední zemědělské školy, hádali
jsme tam různé hádanky a dostávali jsme náramky a bonbony,
byla tam i zvířátka, například telátko, prasátka, kozičky, různé
druhy ptáků a králíčci. Dva měli převrácenou misku a jeden
z nich i na misce panáčkoval. Bylo to tam moc hezké a doufám,
že tam pojedeme zas.
Karolína Gergelyová
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ahoj, Česko! Tak zní název letošní celoroční hry, jejímž
prostřednictvím se děvčata i kluci něco málo dozvědí o krajích
České republiky, a to formou hry a různých akčních činností. Po
naší vlasti se pomyslně projedeme vlakem s názvem BOHEMIA
EXPRES a postupně budeme za tažnou lokomotivu připojovat
jednotlivé vagony. Každý kraj je něčím zajímavý a najdeme
v něm něco, co se jinde neopakuje, co je pro daný kraj zvláštní,
typické, originální. Povídání si obohatíme i o zážitky dětí, které
mají z cestování s rodiči nebo prarodiči. Za lokomotivu jsme
během září a října připojili čtyři vagony, navštívili jsme kraje
Moravy a Slezska. V listopadu nás čeká kraj Vysočina. Pozor,
nastupovat, máme zelenou.

