ŠKOLÁČEK HOSÍŇÁČEK
žákovský časopis Základní a mateřské školy Hosín
říjen 2018

Tak co Vám v říjnu povíme?
Naplno se učíme.
Přijdou testy,tušíme,
připravit se musíme.
Kroužků u nás spousty máme,
rybaříme,šprtec dáme.
Nechybí ani angličtina,
to už je tedy větší dřina.
Středa, pátek plavání,
nikdo z nás nezahálí.
Na Hosíně dobře je,
k další straně přejděme
a novinky si přečtěme.
Motto pro říjen: Špatná známka není pohromou,
je jen dalším poučením do budoucna.

Opět po roce nás navštívila "zoubková víla".

ŠKOLKA
Poslechli jsme si pohádku
"O bolavém zoubku"

a procvičili si správné
čištění, aby nás naše
zoubky nebolely.

A co je pro ně zdravé?
No přeci JABLÍČKO !...
Jablíčka se nám povedla,
jen se do nich
zakousnout...

Jablíčko se skutálelo,
vůbec ho to nebolelo.
Podívejte, jak se koulí,
nemá ani jednu bouli.
Kutálí se, kutálí,
to jsme se mu nasmáli!

Moje oblíbená místa na Hosíně
Kostel sv. Petra a Pavla
Věděli jste, že jsou to dva kostely v jednom?
Součástí novorománského kostela je původní
románský kostelík z 12.–13. stol. s gotickými
freskami.

Letiště Hosín – LKHS
Letiště zde vzniklo v roce 1953. O prázdninách se zde konalo mistrovství
světa v kluzácích. Doporučuji vyhlídkový let, který můžete vyhrát na Dnu dětí
na letišti. Nezapomeňte si vzít sluchátka na uši
Procházka na vyhlídku Račice 508 m. nad mořem
Vidíme z ní při dobré viditelnosti zámek Hluboká nad Vltavou, Temelín,
České Budějovice, Blanský les, Kleť, Šumavu, Novohradské hory a jiné.
Je to ideální místo na pouštění draků.

Fotbalové a dětské hřiště
s hasičskou stanicí
Místo pro konání dětských dnů, oslav,
přehlídek, hasičských tréninků a
závodů.
Pozor! Pod dřevěnou boudou u májky
měly (a možná stále mají) hnízda
jedovaté zmije.
autor Jouzef Fux

Autor básně Mgr. Jan Čipera

V sobotu 29. září se děti z naší školy zúčastnily oslav ke 100. výročí založení
Československa. Děvčata přednesla báseň "Psal se rok 1918", kterou složil pan
ředitel Jan Čipera a zazpívala píseň Ach synku, synku...
V pondělí se všichni žáci byli podívat na výstavě v kulturním domě. K vidění
byly dobové kostýmy, mince, dopisy a fotografie.

Podzimní pranostiky od Joezieho
Teplý říjen - studený leden.
Září víno vaří, říjen víno pijem.
Po teplém září, zle se říjen tváří.
Spadne-li v říjnu listí, bude tuhá zima.
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle
pěkné a jasné dny potrvají.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Říjen a březen rovné jsou ve všem.

Z naší dílny

Tondo, Kubo, Honzo, co takhle jít dneska ven!!!
Draka my si vyrobíme, ještě pentle nalepíme a pak provaz připevníme.
A vysoko poletíme!

Eliška, Agáta a Klára
nezůstaly stranou.
Vyrobily pro Vás
slunečnici jako pravou.

Máme rádi zvířata,

protože jsou chlupatá,
protože jsou rohatá,
protože jsou zobatá,
protože jsou strakatá.

Recenze hry Far cry primal

Hra nás vrátí zpět v čase do země Oros. Odehrává se 10 000 let před naším
letopočtem. Hrajete za lovce jménem Takar, který se vydal se skupinou lovců lovit
mamuty. Děj se odehrává mezi mamuty, šavlozubými tygry a opicemi s dutými
hlavami (jinak zvanými neandrtálci).

Na hře se mi líbí, že si můžu
ochočit zvířata.
Připravil Máňa

Vyrobte si svoji záložku do knížky

Doporučuje používat Andrejka

