
MŮJ PRVNÍ DEN VE ŠKOLE 

Na první den ve škole si Filda dobře vzpomíná. Hned se mu líbilo, že třída je plná 

kamarádů, a že si mohl sednout do lavice s kamarádem Tadeáškem. Nejhezčí na 

prvním školním dni podle jeho vlastních slov bylo: „Když se na mě paní učitelka 

usmála“. 

                                                                                     Filip Mareček 

 

Lucinka se do školy těšila. Měla radost ,že se opět setkala se svými spolužáky 

z mateřské školky a poznala nové kamarády a paní učitelku. Hlavně se jí líbilo, že 

paní učitelka rozdává bonbony:-). 

                                                                           Přejeme Vám hezký den Šeděnkovi 

Můj první školní den se mi nelíbil a měl jsem velký strach.  Měl jsem obavy z 

družiny a z toho, kde budu chodit na oběd. Bylo však prima, že ten den přijeli babi 

a děda.  Jediné na co jsem se těšil, byla matematika. Přál bych si počítat od stovky 

do pět set padesát. 

                                                                                    Tadeáš Korduliak 

První školní den se mi ve škole líbilo všechno. Druhý školní den, byla nejlepší naše 

první přestávka :-). 

                                                                                            Ester Pracná 

  

MŮJ PRVNÍ DEN VE ŠKOLE - NIKOL ŠTÝBROVÁ 

 MOC JSEM SE NA NĚJ TĚŠILA. DO ŠKOLY ŠEL SE MNOU I MŮJ BRÁŠKA 

KUBÍK, KTERÝ UŽ JE ČTVRŤÁK. NESLA JSEM SI KORNOUT S BONBONY 

PRO KAMARÁDY A NABÍDLA JSEM VŠEM DĚTEM VE TŘÍDĚ. MÁM 

VELIKOU RADOST, ŽE UŽ JSEM TAKY ŠKOLAČKA. 

 Nikolka 



Můj první den školy se mi moc líbil. Těšil jsem se na své kamarády, na paní 

učitelku a že se naučím číst. 

             Davídek Duchoň 

 První den ve škole se mi moc líbil a byl jsem rád, že jsem si vybral svou značku 

deštník.A paní učitelka se mi taky líbila. 

                                 Kristián Sohr 

  

Já Sára Salvetová  jsem se těšila na 1. B a na paní učitelku a na holky i kluky ze 

školky. Všichni  jsme se sešli  ve třídě, moc jsem byla štastná ve škole, první den 

byla se mnou teta  i  mamka. Naučila jsem se podepsat a poslouchat  paní učitelku, 

co nás naučila básničku. Bylo to moc hezké. Jsem ráda, že mě učí paní učitelka, co 

učila mého brášku Zdenka. 

  

  

 


