
Také Vám ten letošní školní rok tak utekl?  

 

Letošní školní rok pro mě začal naprosto úžasně! Šli jsme celá školka do divadla 

Alfa na pohádku “Kolíbá se velryba“ a co Vám budu povídat, bylo to něco tak 

nádherného, že jsem si to, společně s kamarády, užil od začátku až do konce. Při 

představení jsme se zasmáli i zazpívali. 

Chvilku na to jsem už jezdil s dětmi na školním dopravním hřišti na svém lopedu. 

Blikaly tam na mě semafory, které já ale znám, protože jezdím s rodiči denně do 

školky autem a tak vím, že na zelenou jedu a na červenou musím zastavit. O všem 

nás poučili městští policisté, kteří nám i vysvětlovali, která dopravní značka co 

znamená. Myslím, že jsem jel trochu rychleji než ostatní kamarádi, ale na řidiče 

začátečníka, dobrý  

No ale obrovským překvapením byl pro mě pan Vobruba z plzeňské ZOO, který 

nám přinesl dlouhého hada. Představil nám ho jako krajtu královskou a jmenoval 

se Boženka. Všichni jsme si jí pohladili. Přinesl také opičku Makak, která sice 

nebyla živá, ale vypadala tak!  

 

 

 

 



Nejvíce jsem si užil karnevalový rej, kde jsme všichni měli masky. Byli tu 

princezny, potápěč, hasič, král a já jsem byl za kostlivce. Ivetka byla za Mimoně 

a Šárka s Luckou za šneky…. Na diskotéce jsme si zatancovali, no a těch 

dobrůtek, co tu bylo… 

   

 

Krásný zážitek mám i z výletu do ZOO v Plzni. Opět jsem měl možnost si pohladit 

krajtu Boženku a velkého výra. Lemur mi vlezl až do kočárku a hledal v něm 

nějakou dobrůtku. Ale žirafy, ty mě okouzlily nejvíce, jak jsou vysoké a krásné. 

Ty se mi tak moc líbily, že jsem ani nechtěl odejít. 

 



Letos se mi ve školce moc dařilo, naučil jsem se chodit v chodítku i po školní 

zahradě, stavět stavby z písku, skluzavka se stala mým kamarádem a už také vím, 

kam můžu a kam naopak ne a proč. Naučil jsem se hrát si společně s kamarády a 

dělit se o hračky, respektovat pravidla. A dokonce už také vím, jak se kamarádi 

jmenují! Umím je oslovit a domluvit se s nimi.   

 

 

Znám spoustu nových slovíček, barviček a za ten rok jsem se naučil mnoho 

nových her… jsem prostě šikulka  

A je tu konec školního roku, vždyť jsem Vám to říkal, že to 

hrozně uteklo  

 

 


