
Podzim v základní škole 

Střípky ze školního života očima školáků 

 „Místní Muzeum starého venkova bylo plné zajímavých předmětů. Výletem do Lískovic jsme 

zahájili školní rok 2022/2023. I v dalších týdnech nás čekali různé aktivity. Umělecký kovář 

R. Špičák nám vykoval moc krásnou růžičku. Vzali jsme si ji do školy. Jeho žena nám upekla 

moc dobré skořicové šneky. Podzim ve škole jsem si užila.“ 

 „Hodně mě bavilo, když tady byla Policie ČR. Protože mě policie zajímá, hodně jsem se bavil. 

Možná budu jednou policajt.“  

 „Plavání bylo super.“ 

 „V říjnu jsme jeli autobusem na dopravní hřiště. Jezdili jsme tam na kole a bylo fajn počasí. 

Líbilo se mi tam. Moje kolo mělo modrou barvu. Myslím, že jsem tam jezdil asi hodinu.“  

 „4. listopadu jsme měli Haloween ve škole. Začalo to tak, že jsme se oblékli jako strašidla. 

Nejvíc bylo kostlivců. Pak tu byla pirátská posádka a objevila se tu Kočka Zlodějka. Měli jsme 

strašiučení a bubuoběd. Šli jsme do strašidelného sklepa. Pozdravili jsme našeho Huga. 

Ve školce jsme naučili děti kouzlit. S Hugem jsme si potřásli kostnatou rukou a na památku 

jsme se všichni vyfotili.“  

 „Měli jsme halloweenský den, moc jsme si ho užila – různé aktivity, všichni v kostýmech.“  

 „Přijel za námi p. Nálevka z Pedagogicko-psychologické poradny v Jičíně. Jezdí k nám už 

několik let. Povídal si s námi a hráli jsme zajímavé hry. Příště přijede i za dětmi z vedlejší 

třídy.“  

 „Zavzpomínal jsem na školu v přírodě. Hráli jsme tam hry. S kamarádem, co měl mobil, jsme 

si prohlíželi nové druhy kombajnů. Bylo to fajn.“  

 „Halloween mě zaujal proto, že jsme mohli běhat v kostýmech. Šli jsme do MŠ a navštívili 

strašidelný sklep. Moc mě to bavilo. Vymýšleli jsme různá slova na Halloween. Vyfotili jsme 

se s Hugem. A Eva čarodějnice vyhrála nad Harry Potterem. Potěšilo mě, že jsem měl 

půjčenou kouzelnou hůlku.“  

 „Já si pamatuji, že jsme se jeli podívat do Muzea starého venkova. Viděli jsme hodně 

zajímavých věcí a dost jsem se toho naučila. Zpátky jsme šli všichni přes les a kolem rybníka.“ 

 „Život ve škole je dobrý.“ 

 „Pěkně nám to ve škole vánočně zavonělo. Pekli jsme perníčky a zdobili stromeček.“ 

 „Na školní zahradě se letos urodilo hodně kaštanů, tak jsme je posbírali. Doufám, že si na 

nich zvířátka pochutnají.“ 

 „A jak bylo to dopravní hřiště, jezdili jsme na kole a byla tam i slepá ulička. Užil jsem si to. 

Tak zase příště. Ahoj.“   


