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Poslednímu plavání 3x hurá
Ráno jsme vždy přišli do školy, kde jsme se dvě hodiny učili. Potom
jsme jeli do České Lípy na plavání do bazénu. V bazénu jsme se
učili plavat, ale také jsme měli volno na zábavu. Za dvě hodiny jsme
jeli autobusem zpátky do školy.
Lukáš Rutter (3)

Slovo šéfredaktorky
Zdravím čtenáře Kravinek a přináším květnové
vydání. Budu se snažit každý měsíc zaznamenávat, co je ve škole nového, co
vám udělalo radost, co se podařilo či co vás trápí. Tak jdeme na
to. V první řadě chci poděkovat
svým neúnavným spolupracovníkům ze třetí třídy za jejich skvělé
příspěvky, reportáže i fotky. Dále
vám nabídnu unikátní záběry kakajícího plaza,
přírodopisnou i historickou hádanku, zajímavé
fotky, pěkné obrázky i články. Věřím, že se
vám číslo bude líbit a do červnového vydání
přispějete i vy svojí troškou do mlýna.
Předem děkuje Emilka

Přírodovědná hádanka

Na plavání jsme jeli autobusem. Nejdříve jsme šli k recepci. Na recepci nám půjčili takové hodinky, ale byl to čip, kterým jsme si otevřeli skříňky. Ze šaten jsme šli do sprch. Ve sprchách jsme se umyli.
Až jsme konečně šli plavat. Opakovali jsme plavecké způsoby, které
jsme se za 10 lekcí naučili. Hodinu jsme měli volno a mohli jsme do
vířivky, do divoké řeky a na skluzavku. Po volnu jsme se seřadili do
skupin, zakřičeli 3x hurá a naše plavání bylo u konce. Vysvědčení
jsme dostali ve škole.
Kačka Marková (3)

Pomáhal jsem s řezáním dřeva u pomníku Rudé armádě ve Stvolínkách a pod nánosem bláta a listí jsem objevil pamětní desku. Když
jsem ji očistil, zjistil jsem, že na ní jsou německá jména a text. Kdo
byli ti lidé? Kdo nechal pamětní desku vyrobit a proč? A kdo a proč
ji zničil? Co s ní bude dál? Tak na tyhle otázky se pokusím nalézt
odpovědi do příštího vydání Kravinek.
Filip Starý (9)

Všimla jsem si, že vycházky se pomalu ale jistě stávají nedílnou součástí výuky přírodopisu
v sedmičce. Vždycky také objeví něco nového. Při
výpravě za šiškami a jejich druhy si děti povšimly
skupinky jehličnanů s malými šištičkami před naší
školou a vznikla přírodovědná hádanka:
Jaký jehličnan roste po levé straně hned
u vchodu do školy?
a) smrkovec kravařský
b) jedlovec kanadský
c) borovec bulharský
d) tisovec dvouřadý
Správné odpovědi odevzdávejte do naší školní knihovny, řešení se dozvíte v červnových
Kravinkách.
Emilka a sedmáci

