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Novinky
Náš výlet do Prahy
Ve čtvrtek 4.října jsme brzy ráno nastoupili v Tachově do vlaku směrem na Prahu.
V hlavním městě jsme navštívili Království železnic, kde nás přivítal sám pan ředitel.
Mohli jsme si prohlédnout modely železnic celé naší republiky, model hlavního města
Prahy. Některé kluky zaujal lego svět a svět stavebnice Merkur. Téměř každý navštívil
i dětský koutek plný hraček. Mohli jsme si koupit občerstvení v automatu. Nezapomněli
jsme ani na své rodiče a sourozence, koupili jsme jim drobné dárky s logem muzea.
Tento krásný celodenní výlet žáci naší školy vyhráli v republikové soutěži s názvem
Desatero bezpečnosti na železnici, zveřejněné v časopise Můj vláček.
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Anketa
Našim prvňákům jsme položili několik otázek.

1.Co se ti ve škole nejvíc líbí?
2.Co bys chtěl/a ve škole mít?
3.Kdo je tvůj nejlepší kamarád ve škole a proč?
4.Co rád/a děláš po vyučování?
Kristýnka:
1. Nejvíc se mi líbí naše nová tabule ve třídě (interaktivní tabule)
2. Chtěla bych nové počítače.
3. Moje kamarádka je Terezka, umí udělat hezké účesy.
4. Ráda se učím.
Jirka:
1. Nejvíc se mi líbí čeština.
2. Chtěl bych televizi.
3. Můj kamarád je Matěj,dostávám od něj jogurty.
4. Dívám se na pohádky v televizi.
Julinka:
1. Nejvíc se mi líbí český jazyk.
2. Chtěla bych mít nové a hezké hračky.
3. Má nejlepší kamarádka je Elinka, je na mne hodná.
4. Ráda si píšu domácí úkoly.
Matěj:
1. Nejvíc se mi líbí můj Slabikář.
2. Chci červenou skříňku.
3. Můj kamarád je Jirka, protože si se mnou vyměňuje autíčka.
4. Chodím k Jirkovi na návštěvu.
Honzík:
1. Nejraději mám výtvarnou výchovu.
2. Chtěl bych mít ve škole hodně hraček.
3. Kamarádím se všemi.
4. Rád se dívám na filmy (DVD), sbírám kartičky a vyměňuji je.
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