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Malvínka

Anežka

Nela

Tomáš

Anežka

Vítek

Lada paní učitelka Martina

Jonáš Kája

Karim Medy

Září
Do školy jste se těšili,
tak snad jste si to užili.
Já s vámi všemi moc, moc, moc,
zážitku skvělých bylo víc než dost.



Listopad
Průzkum si zasloužila i muzea,
Šerlišský mlýn a celé Orlické hory,
svým vyprávěním jsme pak 
potěšili seniory.
Nikdo se neztratil a nikomu 
se nic nestalo,
ve třídě se pak krásně odpočívalo.

Říjen
Výlety, návštěvy, plno objevů
a neobešli jsme se bez zpěvu.  
Počítání se žaludy a psaní na záda
to byla prostě jedna paráda.



Leden
I v lednu nám počasí přálo,
a tak se stále skvěle cestovalo.
Mohli jsme vyzkoušet, jak se leze na stěnu,
ptáčkům připravili za zpívání odměnu.
Oslavili jsme první duhové vysvědčení,
ale známka na něm žádná není.

Prosinec
K Vánocům dostali jsme domeček,
kde nechyběl ani adventní věneček.
Papu, knihovna, kamarádi, divadlo,
i s kapelou to na besídce  
dobře dopadlo.



Březen

V březnu společného bylo jenom trošku,
pak museli všichni nosit roušku.
Zůstali jste doma s rodiči a zavřeli školu,
my se pustili i doma do úkolů.
Zkoumání, to je věc vážná  
a Kája byla dost kurážná.

Únor
Poklad Inků nebylo jen zlato,
ten výlet byl nejdál a stál za to.
Další poklady se objevily v Kutné Hoře,
krásný kostel, mince, pan Trnka 
a pohádek i zázraků moře. 
Začalo nám taky plavání
a tomu se nikdo nebrání.



Hory z cukru, hory na mapách i v sešitě,
psací t, p, i už jistě umíte.

Kamínků si našel každý dost 
a skládal svá slova pro radost.

Duben

Ani doma jsme nezapomněli  
na čtení a psaní,
samozřejmě nechybělo  
ani řádné objevování.
S rodiči jsme vytvořili mnoho  
krásných zajímavých děl,
nevadilo ani, že budoucnost školy 
nikdo nevěděl.

Květen



Červen
V červnu jsme se mohli vidět  
na chvíli, povídat si, co kdo dělal,
běhat spolu, číst si, zkoumat stromy,  
čísla, ba i světadíly.
Už jsme si to spolu užili.
Léto s prázdninami ťuká na dveře,
a nás čeká teplo a koupání v jezeře.

Přeji vám venku i v srdci sluníčko,
ať se nemračíte ani maličko.

A ještě pár vzpomínek...
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