Den mláďat
26. 4. jsme se do školy určitě všichni těšili. Jeli jsme totiž do Opavy na zemědělskou školu
na Den mláďat. Učili jsme se jen jednu hodinu a pak jsme vyrazili spolu s první a druhou
třídou. Všichni jsme měli školní žlutá trička, abychom se rychle poznali. Když jsme prošli
vchodem, jako první jsme uviděli skákací hrady, ale s paní učitelkou jsme se domluvili, že si
všechno nejprve spolu projdeme. Viděli jsme spoustu zvířat, např. králíčky, slepičky, kačenky,
krůty, selátka, kůzlátka, telátka, jehňátka, křepelky atd. Potom jsme dostali rozchod a my jsme
zamířili hledat koně. Taky jsme viděli králičí hop - to králíci skáčou přes překážky a to se mi
moc líbilo. Byla tam také spousta obchůdků, malování na obličej, soutěže, viděli jsme
sokolníky s dravci, psí agility, policii, vojáky a hasiče. Všem se nám to moc líbilo, akorát to
rychle uteklo. Ve 12 hodin už jsme byli zase ve škole a paní kuchařky nám daly dobrý oběd.
Dne 2. 5. 2019 napsala Annika z 3. třídy.

22. dubna byl Den Země, ale my jsme ho slavili až 26. 4. tím, že jsme jeli do Opavy na Den
mláďat. Viděla jsem tam třeba husy, kachny, slepice, koně, telata, selata a další zvířata. Byly
tam různé atrakce, například skákací hrad, malování na obličej, policie, hasiči, vojáci, sokolníci,
králičí hop - to králíci skáčou přes překážky, agility a další. Mně se líbilo všechno, zvířátka
i atrakce. Počasí se nám vydařilo, bylo hezky a celý den se nám moc vydařil a moc líbil.
Dne 2. 5. 2019 napsala Natálie z 3. třídy.

26. 4. jsme jeli první, druhá a třetí třída do Opavy na zemědělskou školu na Den mláďat. Měli
tam třeba telátka, koně, králičí rodiny, slepice, kachny, husy, indické běžce, krocana, krůty,
kuřátka a jehňátka. Jako atrakce tam měli skákací hrady, králičí hop, sokolníky a další úžasné
úkoly na plnění. Taky tam byli hasiči, policie a vojáci. Psi běhali agility a prodávali tu bylinky
a rostlinky. Líbilo se mi, když jsem si mohla rostlinku sama zasadit. Vyšlo pěkné počasí a moc
se nám tam líbilo všem.
Dne 2. 5. 2019 napsala
Štěpánka z 3. třídy.

