
                                         

 

 

 

 



        HALLOWEENSKÁ 

              KOLEDA 
Hallowen je jediný den kdy se mochou strašit děti.Když se totiž na 

Hallowen stane něco nevisvětlitelného tak to už se děti bojí… 

 

 

Na Halowenskou noc se se v a Americe chystá 

spousta dětí.My se ale zastavíme u 8 leté Lili která 

se chystá se svou nejlepší kamarádkou Bertou 

poprvé koledovat. se a šli. Obě holčičky byli 

převlečené za čarodějnice.Jakmile se převlékli tak 

se rozloučili a šli.U prvního domu  dostali moc 

bombÓnů. Tak tomu následovalo i několik dalších 

domů.Potom ale přišli k hodně podivnému 

domu.Najednou se tichounkým strašidelným 

hlasem ozvalo: Pojťte dál !!! Holčičky se 

lekli.Rychle se rozběhli do malého lesíka blízko 

domu.Najednou se ozval hrom a zablísk se 

blesk.Lili se podívá na Bertu.Ale Berta tam 

nebyla.Holčička se zbaběle rozběhla 

domů.Uběhnou dva dny a Berta stále není 

doma.Lili se protoro zhodne ji jít hledat.Jde do 

toho lesíko kdy se to stalo .Jde dovnitř.Jde kousek 

dál a najde  látku z jejího kostýmu .Rozběhme 
 



se.Najde tam Bertu přivázanou ke sloupu. Odváže 

ji a utíkají pryč.Berta si ale nic nepomatuje.Holky 

se rozhodnou že už nikdy nepůjdou koledovat… 

 

Tak tohle je ta nevisvětlitelná věc o které  

jsem mluvila... 
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 Halloween  
Hallowen je jediná noc kdy je nejvíc strašidel 

ale chytřejší strašidla nechodí o halloweenu , 

protože si nikdo nebude myslet že to je 

maska.Teď k příběhu.Jednoho dne na 

halloween se jeden kluk rozhodl že půjde za 

zombie.Našel si skvělou masku , ale musel 

jít po obědě domů ze školy.Tam ho potkala 

parta zombie a mysleli si že  to není maska. 

Tak si ho vzaly k sobě. Když zjistili že to 

není zombie tak ho… 
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HALLOWEENSKÉ DOBROTY A VÝROBKY 

 

 

 



UMÍME SE KRÁSNĚ NASTROJIT A VYROBIT SI KOUZELNÉ LAMPIČKY 

 

 

 



Společné malování v družince 

Chystáme se ochutnávat doma připravené dobroty a pít kouzelné lektvary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žáci 4. ročníku se v angličtině učili, co mají dělat pro své tělo, aby 

zůstali zdraví 

 

Ve vlastivědě a výtvarné výchově jsme pracovali se slepou mapou 

České republiky 

 

 



První lekce plavání

 
V úterý  19.11 jsme jeli na plavání. Jako první si nás vyzkoušeli  jak dobře umíme 

plavat. Měli tam 4 skupiny:  želvy, velryby, koníci, šneci.Jela tam s námi i Mateřská 

školka. Plavecký areál v Zábřehu  je dlouhý 25 m a venkovní bazén 60 m . 

  

Byla tam i  whirlpool a sauna. Vedle sauny byl kbelík  s ledovou vodou. Je tam 6 

skokanských můstků. Měly tam i pomůcky: žížalu, kroužky, kroužky, deska a pro 

školku tam měly skluzavku. MOC SE NÁM TO LÍBILO.          

 

Denis a Ondra a Lukáš 

 

 


