V listopadu začala naše škola jako již tradičně s plaveckým výcvikem.
Plaveckého kurzu se účastní celkem 25 žáků, plaveme každé pondělí na bazéně,
v Zábřehu.

Zeptali jsme se žáků na jejich první dojmy:
Kolik je na plavání skupin?

Čtyři skupiny.

V jaké skupině plavete? V želvičkách, v koníkovi, ve šnekovi nebo ve
velrybě.
Která plavecká aktivita se vám líbí nejvíc? Jízda na skluzavce, bublinková
lázeň, skákání do vody z můstku, volné plavání.
Co všechno vaše družstvo v bazénu zažilo? Ručkovali jsme, cvičili, jezdili
jsme po skluzavce, plavali jsme s míčem a destičkami

Třetí třída se v měsíci listopadu naučila vyjmenovaná slova po B. Aby se jim
lépe pamatovala, vymysleli si žáci příběhy, ve kterých všechna tato slova
najdeme. Zde jsou některé z nich.

Vysněný dům
Jsem obyvatelem Přibyslavi. Bydlím v malém bytě. Chtěl bych mít obyčejný
příbytek na vesnici u lesa. V příbytku bych měl pěkný nábytek a ve chlévě
dobytek. Kobyla a býk by se pásli na louce. Jsem velice bystrý, poznal bych
všechny byliny, které by rostli na zahrádce pod oknem.

Bylo, nebylo. V jednom novém bytě se zabydlel zlý kocour. Rád zlobil a skákal po
nábytku. Jednou z něho spadl a nabil si nos. I když to byl bystrý kocour, jeho
nová zkušenost byla hořká jako pelyněk. B-):-P;-):-D

Pan Přibyslav si koupil byt. Do příbytku si pořídil nový nábytek. Stal se
obyvatelem městečka Janoušov. Rád luští křížovky, protože je velice bystrý.
Každé ráno si chodí zaběhat do parku. Je to jeho takový obyčej. Vždy si přál
bydlet na vesnici. Proto si koupil menší usedlost. Aby se nenudil, koupil si
dobytek. Velice si oblíbil strakatého býka. Jeho dcerka má strašně ráda koně.
Aby Adélce udělal radost, tak ji pořídil kobylu. Ráno musí být brzy v lese,
protože jeho manželka je lidová léčitelka a proto chodí sbírat byliny.
Vysněný dům
Jsem obyvatelem Přibyslavi. Bydlím v malém bytě. Chtěl bych mít obyčejný
příbytek na vesnici u lesa. V příbytku bych měl pěkný nábytek a ve chlévě
dobytek. Kobyla a býk by se pásli na louce. Jsem velice bystrý, poznal bych
všechny byliny, které by rostli na zahrádce pod oknem.

Nakonec se přidali i čtvrťáci s dalšími příběhy na vyjmenovaná slova
Syn jménem Adam šel do školy. Učili se tam, že hadi syčí, sýkora a sýček jsou
ptáci. Sýkoře můžeme sypat zrní. O přestávce si Adam dal svačinu. Měl chléb se
sýrem a syrovou zeleninu. Po svačině byl sytý. Když šel Adam ze školy, tak
bylo sychravo a sysel se šel schovat do své nory. Ale nakonec všechno začalo
usychat a syn Adam šel spokojeně domů.
Vít Skalický

