Co dělám nejraději
Ráda jsem v družině, ráda si
hraju, hraju si na počítači, ráda
si dám řízek, ráda kreslím,
mám ráda slunce, mám ráda
přírodu, mám ráda zvířata,
ráda si hraju s bráškou, ráda si
lehnu na postel a čtu si.
Verča Hloušková
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Napsali žáčci
nejen druháčci

Sportuju, vyrábím, plavu,
hraju si s Badym, chodím
s Badym na procházku.
Nikol Kříčková

Nejraději jezdím s taťkem
v traktoře. A ještě si hraji
v pokoji a ještě venku hraji
fotbal. Nejraději si hraju
s Davidem.
Jirka Bujtar

Ráda jezdím na kole, ráda
sportuji – na kolečkových
bruslích, ráda si hraji
s Deniskou.
Anička Kalincová

Hraju na počítači, nejraději
něco vyrábím, rád si hraju, rád
se učím, rád počítám.
Lukáš Turek

Přebaluju Elišku a krmím ji a
vozím, a tancuju a hraju si na
školu. A hraju si s Luckou na
sestry a pomáhám mámě.
Kristýna Niklová

Hraju si na počítači, stavím
v lese domečky, hraju si
v družině, pouštím draka,
bruslím na ledě.
Aneta Pospíšilová

Co dělám nejraději: fotbal,
sport, lego, spím, kuchyňka,
tělocvik, tanky.
Kája Horáček

Sportuji, bruslím i hraji fotbal,
hraju si na počítači, hraji si
s kamarády, baví mě
matematika.
Fanda Černý

Hraju fotbal, hraju si
s kamarády, hraju hokej,
jsu na počítači, hraju si
venku.
Standa Pařil
Co dělám nejraději: maluju,
zpívám, jsem rád v lese, na
počítači, vyrábím.
Tonda Sehnal

Nakonec napsala malou reportáž o svých zálibách Běla Bischofová z 3. ročníku.

Já jsem Běla. Hraju na flétnu a můj bratr Honza hraje na kytaru. U taťky si
hraju s kočičkami a maluju obrázky. S Honzou někdy pouštím draka. Těším
se na zimu, protože budem bruslit a koulovat se. Když je léto, tak s holkama
chodím do bazénu nebo jezdíme s mamkou, strýcem a Honzem do Blanska
na koupaliště. Ráda plavu, proto mně mamka říká lachtan. Honza rád hraje
fotbal a strýc je hasič, taky Honza a já chodíme do hasiče. Ráda čtu, protože
už jsem přečetla 5 knížek. Ráda se starám o našeho ptáčka Pepíka. Taky
ráda korálkuju, takže jezdím do Brna s mamkou na korálky. A jezdím ráda
na kole, ale ne do kopečků.
Běla Bischofová

