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V měsíci říjnu jsme navštívili dopravní hřiště. Děti své zážitky zpracovaly ve 
formě básní. Text napsali žáci třetí třídy, graficky upravily žákyně páté třídy.

Dopravní hřiště
Na dopravním hřišti,

Na kolech se sviští.

Jezdi se tam podle značek,

Na hlavě mi přistál ptáček.



Ondra tam měl bouračku,

Spolkl při tom žvýkačku.

Terka jela na tříkolce,

Bála se to pustit z kopce.

Hřiště
Na dopravním hřišti

motokáry sviští.

Na silnici jezdí koloběžky,

na přechodu chodí pěšky.

Na kole si frčíme,

v zatáčce zpomalíme.

Dopravní hřiště máme rádi,



jsme s ním velcí kamarádi.

Hř i š t ě

Helmy, kola, koloběžky

nebo taky můžem pěšky.

Na dopravním hřišti v pátek, 

užili jsme plno hrátek.

NA 

ERVENOU POZOR! STŮJ!

Na zelenou upaluj!

Na křižovatce pozor dej,
Na dopravní zna



ky dbej.

Jak jsme strávili podzimní prázdniny
O prázdninách  sněžilo,  tak  jsem byl  venku.  Druhý  den přijel  můj  bratranec 
Tadeáš. Byli jsme spolu na procházce v lese. Na louce jsme váleli sudy a do 
krmelce dali seno. Pěkně jsme si to užili.

O prázdninách 26.10. jsem pomohl babičce poklízet zvířátka. Potom jsem zůstal 
venku a  hrál  si  s pejskem.  Udělal  jsem si  úkoly,  abych mohl  jít  na  počítač. 
Počkal jsem na rodiče. Hráli jsme člověče nezlob se.

Podzimní prázdniny
Ve čtvrtek jsem byl na návštěvě u Denise. Skákali jsme spolu na trampolíně. Pak 
jsme šli na houpačky, kde byli i ostatní kamarádi. Další den k nám přišel Lukáš. 
V sobotu jsme hráli poslední zápas ve fotbale. Po zápase jsme šli do sauny. Po 
sauně k nám přišel Ríša. Maminka nám udělala hranolky. S Ríšou jsme si hráli 
se psem Šenon na zahradě. Poslední den prázdnin jsem odpočíval.

Podzimní prázdniny. 
Během podzimních prázdnin jsem byla u babičky na Slovensku. Byla jsem tam 
od čtvrtka do neděle. Moc se mi tam líbilo

http://26.10.jsem/


Ahoj koníku, o podzimních prázdninách jsem jel s rodiči a bratrem Martinem do 
Ostravy na hřbitov. Vyrazili jsme tam autem. Druhý den jsme se jeli podívat za 
babičkou a dědou, kde jsme všichni pomáhali dědovi nahnat krávy a dva býky 
do chléva, byl to i trochu horor, jelikož býci nechtěli a stále nám utíkali, začalo 
pršet a pak jsem si hrál s vlčákem jménem Bela, to bylo fajn. Moc jsem si užil 
prázdniny, už aby byly další :-D. Ahoj Jirka.

O podzimních prázdninách jsem byla v sobotu v kulturním domě předvádět s 
holkami taneček jinak jsem chodila za Ájou. V neděli sem chtěla jít taky k Áje, 
ale Ája dostala od Adama teplotu, takže jsem šla domů a doma jsem hrála na 
počítači THE SIMS 2.

O princezně  Aničce
Jednoho  krásného  dne  se  královně  Alžbětě  a  králi  Václavovi  se 
narodila princezna Anička.

Anička byla krásná princezna, taky když vyrostla, chtěl ji každý princ - 
taky princ z daleké země. Ale jednoho dne bylo na čase, aby si Anička 
našla svého prince, ale vybrat si ho nemohla, protože Aničku odnesl 
zlý čaroděj.

Protože byla pěkná, tak si ji chtěl i vzít. Hned, jak se to dozvěděli král 
s královnou, tak vyhlásili do všech zemí, že jejich princeznu Aničku si 
chce vzít zlý čaroděj. Hned, jak se to všechna království dozvěděla, tak 
jeli do království krále Václava a královny Alžběty. Všichni se hlásili, že 
krásnou  princeznu  Aničku  vysvobodí,  ale  ani  jeden  princ  se 
s princeznou  Aničkou  nevrátil.  Jen  jeden  princ  ochotný  a  statečný 
princeznu  Aničku  přivedl  zdravou  a  šťastnou.  A  tak  se  princezna 
Anička s princem Jaromírem vdala a možná spolu žijí až do teď.
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