
ZŠ Bystřice pod Lopeníkem

     BYSTŘÍK 



    Velikonoce

 Velikonoce jsou pěkné svátky-  
 i pro naše taťky, mamky.
 Tatínek plete pomlázky,
 a maminka 
 zase vánočky.

                                Zpracovala Žaneta Popelková

                                                        
                                        

                                 



HRA S VYJMENOVANÝMI SLOVY

 Brzy pojedu do města, které se nazývá Ruzyně.
 Pojedu přes:Bydžov,Litomyšl a Přibyslav.
 V Ruzyni mám byt,ve kterém je slyšet piskot
 myší a bzučení hmyzu.Nedaleko bytu je vidět
 mlýn, ve kterém se mele mouka.Je tam i farma,
 na které se chová dobytek.Musím každý den
 zamykat byt, protože by mi do bytu vlétnul 
 netopýr.Chodím do školy, abych se naučila
 fyziku.V zimě chodím lyžovat za starý mlýn.
 Po lyžování jsem si koupila nové lyže.
 V Bydžově mám syna, který pykal za svůj trest.
 Na dvoře musíme sypat písek přes síto.Když 
 jsem přišla ze dvora, začalo mě bolet v krku a
 nemohla jsem polykat.Byla jsem na Lysé hoře a
 žvýkala jsem žvýkačku.
 
                             Zpracovala: Simona Sollárová



Hra s vyjmenovanými slovy

 Když jsem vstal z postele, uslyšel jsem zpěv 
 sýkorek. Šel jsem si hrát ven.Potkal jsem 
 kamaráda Zbyška.Šli jsem do svého úkrytu.
 Byl tam netopýr.Náš úkryt byl u starého
 mlýna a pak přišel ještě Zbyněk.Když jsme
 šli domů, viděli jsme sysla.Přišli jsme domů
 až večer.Táta myl auto.Bylo docela sychravo.

                             Zpracoval:Vojtěch Vráblík



 Hra s vyjmenovanými slovy

My pojedeme na výstavu do Přibyslavi.
Ale nejdřív máme fyziku a hodinu vaření.
V hodině vaření budem sypat sýr na bagety a budeme jíst syrovou 
zeleninu.
V prosinci lyžuji na lyžích u Lysé hory.
Domácí zvířátka jsou sysel a had,který syčí.
Budu mít sýkoru, sýčka vydru,výra ale i netopýra.

                                             Zpracovala:Žaneta Popelková



Hra s vyjmenovanými slovy

Netopýr sedí na půdě, slepýš leze po zahradě.
Maminka se ho lekla, a bystrý brácha ho chytil a
odnesl ho do potoka.
Had se smýkal, až se nachomýtnul u mlýna. 
Had se polekal sýčka.
Had sýčka začal polykat po malých kouscích.
Bylo slyšet smýkání auta.
Hned se tam nachomýtli lidé.
                           

                                 
                                   Zpracoval:Ondřej Dulínek
                    



Hra s vyjmenovanými slovy
My bydlíme v Bydžově.
Před domem máme kytky, které mají pyl. 
Chováme dobytek máme i mlýn, ve kterém 
melem mouku.
Večer venku jak je tma lítají netopíři.
Když jdu po schodech, klopýtám.
Máme koně.
To je taky dobytek.
Tatínek má syna.
Syn má zvířatko sysla.
Brzy pojedeme na výlet do Litomyšle.
Teď půjdem umývat auto.
Včera bylo teplo a slunce se třpytilo.
Dnes se blýskalo a bylo sychravo.

                              Zpracovala:Monika Kročilová 


