Zprávičky z drakiády, jak je napsali žáčci druháčci.
Nelítal mi drak. Byl pěkný den. /Staník/
Líbila se mi drakiáda. Letěl mně drak nejvýš. Byla jsem s Jindrem / Kristýna/
Můj drak byl nejdéle ve vzduchu. /neznámý závodník/
Na drakiádě se mně líbilo, drak mi moc nelítal. /Lukáš/
Drakiáda se mně moc nepovedla, drak mně moc nelítal. /Kája/
Můj drak byl největší. Můj drak lítal. /Nikol/
Můj drak vůbec nelítal. /Fanda/
Drakiáda se mi moc líbila. Můj drak byl ve vzduchu. Měla jsem 1. místo. /Verča/
Můj drak dělal smyky. /Anička/
Líbilo se mně na drakiádě. Můj drak byl nejvýš. /Jirka/

Krátké reportáže dětí 3., 4. a 5. ročníku
Naše škola Bukovina 14. 10.
pouštěla draky a mé ségře se roztrhl
a mému kamošovi letěl 100 km nad
zem. A mě potěšilo, že jsem mohl
malým dětem pomáhat a každý
něco dostal.
/Jarek/

Dne 14. října jsme se šli na pole za
Herzogovy. Rozdělili jsme se do
skupinek a šli jsme posílat draky.
Draci skoro všem vzlétli,
Všichni jsme byli od bláta. Potom
jsme šli do školy a ve škole jsme
vyhlásili místa. Jirka a já jsem byl
první.
/Kuba/

Děti šly na drakiádu. Pouštěly
draky a paní učitelky pomáhaly
dětem pouštět dráčky. Dostali jsme
diplomy a k tomu jsme dostali
sladkosti. /Tereza/

Drakiáda a můj drak
Ve čtvrtek ráno jsme šli na pole
pouštět draky. Nejdříve jsme se
vyfotili, a pak se rozdělili do
dvojic. Já jsem byl s Aničkou. Až
nás vyfotili, tak jsme šli
pouštět draky. Mně lítal ale
nízko, protože nefoukal vítr.
Asi za půl hodiny začal foukat
vítr, tak jsem vymotal půl
klubka. Pak mně spadl a
namotával jsem. Ještě než jsem
to rozmotal, tak jsem řekl
Aničce, ať zatím počká a já jí
přinesu draka. Jak jsem jí
přinesl toho draka, tak jsem to
nachystal, a pak přišel Kuba,
on mně toho draka vyhodil a
on vzlétl, pak jsem to dal
Aničce a šel jsem poustět svého
draka. Kuba mně ho vyhodil do
vzduchu, tak jsem se rozběhl a
on vyletěl, já jsem pomalu
vymotával klubko, až jsem
vymotal klubko, pak mně
prasklo a já jsem se rozběhl a
chytl jsem ho. Pak paní
vychovatelka řekla, že končíme
a já jsem s Kubou namotával.
Drakiáda se moc líbila.
/Jirka/

Drakiáda se školou
14. 10. Byla školní drakiáda.
Byl krásný sluneční den, ale
nefoukal moc vítr. Draky jsme
pouštěli na poli. Byli tam děti
se dvěma paní učitelkami.
Akorát se mi rozbil drak. Ale
pouštěla jsem s Ondrou. Byli
jsme tam tak asi 1 hodinu a
pár minut. Někomu drak létal
moc dobře, někomu se točol
dokola, no a někomu se také
rozbil. Byla to príma drakiáda.
Nakonec jsme všichni dostali
nějakou cenu.
/Denča/

Dne 14. 10. Jsme šli se školou
pouštět draky, nachystali jsme
si draky k rybníčku. Paní
učitelky nám daly dvojici a už
to jelo. Nádherně se pouštělo,
protože nám foukal vítr. Na
závěr jsme šli do školy a paní
učitelka rozdávala diplomy.
/Bělča/

Drakiáda
Včera jsme šli se školou
pouštět draky kolem 9. hodiny.
Byli jsme za humnama. Prvně
mně nešel pouštět drak. A
nakonec se mi rozlétal. Strašně
se mi tam líbilo. A ještě
nakonec jsme dostali diplomy
a sladkosti.
/Lucka/

