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Neobyčejný večer ve 3. třídě – 24. 10. 2016 
 

V pondělí 24. 10. 2016 se žáci 3. třídy sešli okolo 18. hodiny opět ve škole. Čekala 

na ně jejich třída, která byla změněná na místnost, kde se bude spát. 

Děti měly připravené balonky k nafouknutí, ze kterých si následně udělaly 

strašidélko. Připravily si i malou oslavu narozenin spolužáků, na kterou pozvaly ještě 

pracující paní ředitelku. Poté pro každého z nich byla připravena stezka odvahy setmělou 

školní chodbou. Cestu k listině podpisů jim ukazovaly jen rozsvícené svíčky. I když jsme 

se snažily spolu s kolegyní Kačkou děti trošku polekat, nenašel se mezi nimi žádný 

„strašpytel“ a všichni stezku odvahy v pohodě absolvovali. Z celého večerního programu 

na nás už zbývalo jen čištění zubů a četba z knihy o dívce Síse. Děti pomalu postupně 

usínaly. Překvapilo nás, že některé děti usnuly až kolem půlnoci (možná díky svým 

večerním dojmům). Ráno nás čekala snídaně - čaj ze školní kuchyně a sladkosti napečené 

maminkami. A poté už nastal další školní den. 

 

A jak to viděly děti? 

Když jsem přišla do školy, byly tam jen tři 

děti. Postupně přišli všichni ostatní. Spaní 

bylo super. (Valča) 

Mně se moc líbilo, jak na mě paní učitelka 

„vybafla“ na stezce odvahy. (Anička) 

Mně se ten den nejvíce líbila stezka odvahy. 

(Růženka, Adam a Péťa ) 

Spaní ve škole se nám moc líbilo a ze všeho 

nejvíce stezka odvahy. (Nelka, Lukáš , Tomáš 

S. a Pepa) 

Spaní ve škole  bylo super. Moc se mi líbilo vyrábění balonkových strašidel a stezka 

odvahy. (Janička a Davídek) 

Spaní ve škole bylo prima. (Dominička)  

Líbilo se mi nafukování balonků. (Adrián) 

Dnešní den byl prima. (Matyáš, Alenka, Maruška, Eliška a Tomáš P. ) 

 

Ještě bychom chtěly poděkovat maminkám – paní Sejákové, Dvořákové a 

Viktorové, které nám napekly vynikající muffiny, paní Jirušovéza zakoupení dětského 

šampaňského na narozeninovou oslavu. Paní Vandasová pro nás připravila vynikající 

palačinky – i jí patří dík. Také děkujeme našim kuchařkám, které připravily k snídani 

teplý čaj. V neposlední řadě děkujeme p. školníkovi a žákům deváté třídy za připravené 

matrace na spaní a p. uklízečkám za úklid třídy před vyučováním.  

                                                           Mgr. R. Ladická – třídní  učitelka, Bc. K. Levíčková 
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