
 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

4. října 2012   14-18 hod. 

 

 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

4. října 2012   14-18 hod. 

 
 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

4. října 2012   14-18 hod. 

 

 

 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

4. října 2012   14-18 hod. 

 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

4. října 2012   14-18 hod. 

 
 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

4. října 2012   14-18 hod. 

 

 

 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

4. října 2012   14-18 hod. 

 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

4. října 2012   14-18 hod. 

 
 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

4. října 2012   14-18 hod. 

 

 

 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

4. října 2012   14-18 hod. 

 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

4. října 2012   14-18 hod. 

 
 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

4. října 2012   14-18 hod. 

 

 



 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

3. října 2012   14-18 hod. 

 

 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

3. října 2012   14-18 hod. 

 
 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

3. října 2012   14-18 hod. 

 

 

 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

3. října 2012   14-18 hod. 

 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

3. října 2012   14-18 hod. 

 
 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

3. října 2012   14-18 hod. 

 

 

 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

3. října 2012   14-18 hod. 

 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

3. října 2012   14-18 hod. 

 
 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

3. října 2012   14-18 hod. 

 

 

 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

3. října 2012   14-18 hod. 

 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

3. října 2012   14-18 hod. 

 
 

Slavnostní pasování prvňáčků na 

rytíře knih a čtenáře knihovny 

3. října 2012   14-18 hod. 

  

 

 



 

 

 

 

                            

 

 


