
Den dětí 

Byl Den dětí a místo učení jsme hráli šipkovanou. Naše třída dělala šipky a dávala úkoly 3. B. 

V cíli cesty jsme se schovali a přepadli 3. B, která našla truhlu s pokladem. Pak jsme se vraceli 

do školy. Paní učitelka nám nabídla, jestli se chceme vrátit stejnou cestou nebo jít jinou. Zvolili 

jsme si druhou trasu plnou potoků, takže jsme šli mokrou cestou. Pak jsme se vrátili do školy. 

Cesta se mi líbila, ale byl jsem hrozně unavený. 

Martin K. 

 

Nejlepší den na světě 

Bylo 1. června a byl Den dětí. Byla jsem s dětmi v lese a hráli jsme šipkovanou. Pro 3. B jsme 

připravili plno zajímavých úkolů, které museli splnit. Dali jsme si svačinu a málem nás dohnali. 

Museli jsme makat a hodně jsme u toho běhali a smáli jsme se. Nakonec jsme se jim schovali. 

Děti z 3. B našly poklad a v něm bylo plno sladkostí! Měli jsme velikou radost. Na zpáteční 

cestě jsme přeskakovali jeden velký potok. Ale bylo to velmi zábavné a legrační. Dávám tomu 

tisíc z deseti a děkuji paní učitelce za takhle skvělý den dětí. 

Justýna Ř. 

 

Den dětí 

1. června jsme se neučili, ale byli jsme v lese. Tam jsme dělali úkoly a šipky pro 3. B. Když 

jsme všechno schovali, nasvačili jsme se a šli jsme se schovat. Paní učitelka se schovala za 

balvan v cestě, já, Honzík a Justýna jsme šli na kopeček za kámen. Pepa, Dan, Šimon a Tami 

šli do křoví a Vanda, Martin, Rozálka a Eliáš ke kamenům. Když nás našli, vraceli jsme se do 

školy. Šli jsme mockrát přes jeden potok. Ve škole jsme šli rovnou na oběd. 

Mikuláš D. 

 

Nejlepší den v roce kromě Vánoc 

Bylo 1. června, tedy Den dětí. Do školy se všichni moc těšili. Ráno nám paní učitelka vysvětlila, 

jak den bude probíhat. “Dobré ráno, měli bychom si pospíšit. Dnes půjdeme na Borka a přitom 

budeme dělat šipkovanou třídě 3. B”, řekla paní učitelka. Vyšli jsme ven a a šli jsme rovnou 

šipkovat žlutou křídou. Šipkovala jsem já a Rozálka. Úkoly byly u Muzea dýmek, 

u Sokolovny,u informační tabule, za kůrou stromu, u závory, u potoka a na kamenu u stromů. 

Pak jsme se 3. B schovali. Paní učitelka bafla na Jakuba a Daniela. 3. B našla poklad, který 

podle mě schovala paní učitelka. Rozdělili jsme si ho, Potom jsme si vybrali cestu přes vodní 

toky. Skákali jsme přes potoky, pak jsme zjistili, že to byl pořád ten samý. Když jsme došli do 

školy, šli jsme na oběd, bylo kuře. Tenhle den se vydařil! 

Tamar K. 

 

 


