NAŠE OSTOPOVICE

Naše Ostopovice jsou velmi výjimečné.
Máme tady Podskalní mlýn. Je tam restaurace a také tam mají
spoustu zvířat. Především koně, pak také kozy, morčata, králíky
a lamu. Protéká tam tudy potok. V Ostopovicích je rybník Šelše,
který dřív býval koupaliště, ale bylo za války zasypáno. V zimě na
Šelši chodíme bruslit. Je to velká zábava. Letos na podzim se
vypouštěla. Opodál je naše studánka, je v ní pitná voda.
Když se přesuneme na náměstí tak vidíme kapličku. Každou
první sobotu v měsíci se konají trhy, kde si můžeme koupit
rostlinky, košíky, sýry, maso, pečivo a další typické věci, které se
prodávají na trhu. Každý rok zde rozsvěcujeme i vánoční
stromeček. Pod ním zpíváme a recitujeme básničky. Kousek od
náměstíčka je naše úžasná škola, kde jsou ti nejbezvadnější
učitelé. Máme tam školku a obrovskou zahradu s průlezkami.
Na ní máme houpačky, pískoviště, skluzavky, záhonek se
zeleninou, terásky se židličkami a stolečky, průlezky, domeček
pro hmyz, pošlapový chodníček, vrbový tunel, vodní pumpu na
hraní, blátivou kuchyňku, jezírko se skalkou a spoustu dalších
přírodních průlezek, her a přírody.
Na tělocvik chodíme do sokolovny, u které stojí tenisový kurt a
víceúčelové hřiště. S družinou chodíme na školní zahradu nebo
na Malák. To je hřiště, kterému tady v Ostopovicích tak říkáme.
Tam máme skluzavky, houpačky, pískoviště, prolézačky, kolotoč

a domeček na hraní. V zimě chodíme na kopec Slepička bobovat
a sáňkovat, je to super zábava. V létě se chodíme učit na přední
horu. Je tam hodně lesů a spousta přírody. Také tam chodíme
na houby, zkoumat přírodu a pozorovat zvířata. Máme i
krmelec, kde jsme byli nedávno s našim panem učitelem
nasypat zvířátkům kaštany.
Teď už se odtrhneme od školy a přesuneme se na starou dálnici.
Tu nechal postavit Adolf Hitler. Měla vést z Vídně přes katastr
Ostopovic na Prahu. Kousek od staré dálnice je místo zvané Tři
břízy. Tedy už jsou tam pouze dvě, protože minulý rok v létě
blesk zasáhl jednu z nich. Bývá tam spousta akcí, hodně akcí
bývá i u druhého mostu.
Kolem Ostopovic vede vlaková trať. Nedaleko malého obchůdku
máme alej, které říkáme Bosonka, protože se dříve přes ni
chodilo do Bosonoh, bývala to zkratka. Naše Ostopovice máme
moc moc rádi. V Ostopovicích žije mnoho dobrosrdečných lidí a
možná proto mají Ostopovice ve znaku srdce.
Vypracovali: Stella Lankočí
Alžběta Kubišová

