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Ohlédnutí za vánočními svátky 

Vánoce se mi líbily. Samozřejmě byl kapr a bramborový salát. Já jsem se strašně 

těšil, protože jsem věděl, že dostanu notebook. Rozbalovali jsme dárky a mamka 

řekla: „Filipe, vždyť ty tam nemáš žádné měkké dárky!“ Nakoukl jsem pod stromeček 

a tam už žádné dárky nebyly, a ty, co byly moje, byly všechny tvrdé. Tak jsem 

rozbalil dárek, otevřel krabici a tam jsem viděl ponožky. Divil jsem se, zvedl ponožku 

a pod ní mikina a tepláky. Rozesmál jsem se, rozbalil další dárek a tam už byl 

notebook. | Filip 

O Vánocích jsem neměl žádný průšvih. Potěšilo mě, že jsem dostal novou baterku, 

protože jsem nemohl chodit do sklepa. | XXX 

Letošní Vánoce byly dobré, jelikož k nám přijel strejda, kterého 

jsme neviděla 5 let. Největší a nejlepší dárek bylo horské kolo. 

I silvestra jsme pěkně oslavili, venku s kamarády. | XXX 

Vánoce se mi moc líbily, nejvíce 3D puzzle s barevným 

podsvícením. Je to budova Empire state building. U babičky 

jsem dostal novou meteorologickou stanici i s budíkem. 

Silvestr jsme oslavili pochodem na kopec a potom doma, já 

jsem většinu času hrál šipky. | Ráďa 

Z dárků se mi nejvíc líbil prut, oblečení, repráky, petardy a bunda. Na silvestra jsme 

s kluky házeli petardy, asi 20 balíčků. Potom jsme byli u souseda v garáži asi  

do 2 hodin. | XXX 

Vánoce byly super. Byl jsem přejedený cukrovím. Dostal jsem velký reproduktor, 

který mi udělal nejvíce radost, a také značkový fotbalový míč. Nejhorší bylo, když 

jsme jezdili za příbuznými, hodiny a hodiny cest. Silvestr byl také dobrý, pouštěli jsme 

petardy a udělali jsme velký ohňostroj, nakonec jsem od něj byl celý od popela. Bylo 

to dobré, škoda, že už to skončilo. | XXX 

Začátek Vánoc byl ve stresu kvůli živému betlému. Jinak Vánoce proběhly v pořádku, 

ale zase moc rychle. Bohužel jsem nedostal podsvícenou klávesnici, ale zase mám 

barevně svítící led panel. | Pavel 

Vánoce byly na nic, proto jsem je trávila u koní o samotě, když to šlo. | XXX 

Vánoce celkem ušly. | Karel 

Vánoce byly super, šel jsem spát ve 3 hodiny ráno. | Honza 

Vánoce se mi moc líbily, až na to, že nebyly bílé. Všichni byli spokojeni se svými 

dárky. Vždy jsme je rozbalovali jen s úsměvem na tváři. Slavili jsme až do půl- 

noci. | Verča 

Vánoce byly úžasné, protože jsem dostala to, co jsem chtěla. Silvestr byl taky  

dobrý. | Danča 

Vánoce byly dobré, až na to, že byly bez sněhu. Silvestr jsem si užil s kama- 

rády. | Honza 

Vánoce mi udělaly radost, dostal jsem to, co jsem chtěl. | Pepa 



LEDEN strana: 3 2019 

 

 

časopis SLON  časopis žáků ZŠ a MŠ Staré Hobzí 

Největší radost jsem měla, když jsem dostala oblečení. Zklamalo mě počasí, čekala 

jsem, že bude sníh. Přes Vánoce jsem byla doma a v pátek 28. 12. jsem byla 

v zábavním parku Robinson Jihlava. | Adéla 

Vánoce mě otrávily, protože je nemusím. Pod stromeček jsem nedostala nic, protože 

jsem nic od nikoho nechtěla. Prázdniny mě nebavily, protože jsem se nudila. Radost 

mi udělalo maximálně to, že přijela sestřenice Lenka a dala nám lístky na maturitní 

ples. Chtěla, abychom přišli. Bavil mě i silvestr, protože jsme oslavovali spolu 

s Honzou a Kájou a mojí sestrou Eliškou. | Simča 

Je škoda, že o Vánocích nebyl sníh. Nejlepší dárky byly knížky. O Vánocích i o sil-

vestru jsem byla doma a u koní. | Aneta 

Vánoce byly fajn. Nejvíc mě potěšila mikina, powerbanka, propiska, sluchátka a ta-

ková lampička, na kterou můžu psát fixami a můžu ji i rozsvítit. Na silvestra jsme já, 

taťka a bratr pouštěli petardy a to, co dělá ohňostroj. Jenže taťka a bratr to zapíchli 

do země, zapálili dvě, bráchu napadlo, že se podívá na návod, a povídá: „My jsme 

trubky, to se nemá zapichovat do země!“ Tak to dali do takové červené plastové 

trubičky. Potom už to praskalo ve vzduchu. | XXX 

Vánoce se mi líbily tak napůl. Ráno na Štědrý den jsem odjel pryč a vrátil jsem se 

26.12. Dárky jsem ještě neotevřel, takže nevím, jestli mi udělají radost, nebo ne… 

Nový rok jsem trávil s přítelkyní, takže jsem si ho užil. | XXX 

Moje Vánoce byly strašně krásné. Dostala jsem to, co jsem si přála. K večeři jsme 

měli kapra s bramborovým salátem. Největší radost mi udělal tablet a magnetické 

kuličky. | XXX 

Nejvíce se mi líbila bunda spojená s mikinou a dál RC auto a nová SIM karta. Dále 

jsem dostal nějaké drobnosti. Vánoce jsem si užil, dodržujeme rozkrajování jablka 

a máme vždy kapra. | XXX 

 

 

Z natáčení filmu Po strništi bos 

Moji rodiče a bratr tam hlídali rekvizity, takže jsme viděli, jak se ten film natáčí. Bylo 

to hezké, mamka se dokonce vyfotila s panem Třískou. Rodiče to hlídání moc bavilo. 

Film se točil v Nových Sadech, ve Slavonicích a v Písečné. Trvalo 3 roky, než byl 

poprvé v televizi. | Honza 

 

 

Horácké divadlo Jihlava – Škola základ života 

V divadle se mi velmi moc líbilo a jsem ráda, že jsem jela. Moc si toho z představení 

nepamatuju, protože se mi hodně líbil herec, který hrál Čuřila, a vůbec jsem z něho 

nemohla spustit oči. 

XXX 
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14. 1. jsme jeli do Horáckého divadla v Jihlavě. Jako každý rok se mi příběh  

velmi líbil a nezklamal mě. Rád bych se do HDJ podíval i příští rok, i když už  

ve škole nebudu. 

Honza 

Cesta do divadla byla dobrá. Celkem se mi tam líbilo. 

Představení se jmenovalo Škola základ života a celkem jsem 

si to užil. Všichni, tedy skoro všichni, byli dobře oblečeni. 

XXX 

V divadle se mi tento rok moc líbilo, více než minule, kdy jsme 

byli na představené Splašené nůžky, do kterého se zapojovali i diváci. 

Eliška 

V divadle se mi líbilo. Představení bylo zábavné a zajímavé. Klidně bych tam 

jela zase. 

Bára 

V divadle se mi líbilo, stejně jako každý rok. Letos jsme byli na hře Škola základ 

života. Film jsem neviděla, takže to nemám s čím srovnat, ale líbilo se mi to. Loňská 

hra byla ale o něco lepší. 

Sabina 

Bylo to pěkné, někdy i vtipné, chvilkami ale nudné. 

Petr 

V divadle se mi líbilo. Byl to pro mě zážitek. Herci to zahráli velmi dobře. 

Hana 

Bylo to hodně hezké. Ani nevím, jak bych to popsala, bylo to hrozně srandovní. 

XXX 

Bylo to super, příště pojedu zase. Nejvíc se mi líbilo, jak tam byli dva šprti, a ten 

jeden povídal: „A nemám to říct panu učiteli?“ A ostatní: „Né!“ Ale byla škoda, 

že jsme museli odjet. Představení bylo srandovní, strašně jsme se smáli. 

Terka 

Představení bylo legrační, hodně hezké, jen konec byl trochu smutný. Jel bych klidně 

ještě jednou. 

Martin 

Moc se mi tam líbilo, představení bylo skvělé. Smáli jsme se, protože to byla legrace. 

Moc a moc se mi tam líbilo. 

XXX 

 

 

Projekt Čtenářské dílny 

Během prvních 4 měsíců školního roku, tedy od září do prosince, probíhal 

v hodinách literatury projekt s názvem Čtenářské dílny. Všichni žáci z druhého 

stupně četli jednou týdně vybrané knihy, jejichž obsah poté shrnuli do závěrečných 
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referátů. Mezi čtené knihy patřily například pohádky a pověsti ze západní Moravy 

Klipy Klap, žáky velmi oblíbený Deník malého poseroutky nebo unikátní kniha, jež 

dokáže zaujmout jak děti, tak dospělé, Malý princ. 

První den, kdy jsme měli čtenářské dílny, jsme šli do knihovny vybrat knihy. Já jsem 

si vybral Deník malého poseroutky 8. Bylo to o výletu, kdy Gregova rodina jela na vý-

let do Disneylandu. Cestou měli hodně problémů, praskly jim gumy u auta, potom 

auto vybouchlo. 

XXX 

Polovina třídy četla Malého prince, na knihu jsme potom dělali referát. Mě četba 

nebavila a nikdy bavit nebude. Četli jsme půl roku a teď se zase učíme. I když mě 

čtení nebaví, bylo to lepší než učení. 

XXX 

Projekt se mi moc nelíbil. Četl jsem Deník malého poseroutky a Klipy klap. Deník mě 

bavil, ale ta druhá knížka se mi nelíbila. Čtení nemám rád, doma si nečtu. 

XXX 

Projekt Čtenářské dílny mě baví, protože je to něco jiného než pořád číst z čítanky. 

Doma knížky nečtu, jen občas nějaké z mobilu. Ve škole jsem četla Klipy klap a De-

ník malého poseroutky. Knížka Deník malého poseroutky se mi líbila víc. 

XXX 

Čtenářské dílny se mi nelíbily, protože mě nebaví čtení. Četl 

jsem Klipy klap a Deník malého poseroutky. Zase ale bylo 

dobré, že jsme se nemuseli učit. 

XXX 

Čtenářská dílna mě baví víc než normální literatura, nemusíte 

z toho psát dlouhý zápis, jen si napíšete 3 věty a máte to, ale na konci musíte napsat 

referát z přečtené knížky, a to je pro mě strašné. Nikdy nevím, co tam psát. 

XXX 

Čtenářské dílny se mi líbily. Četl jsem knížku o narkomanech, ze které mi lezla husí 

kůže. Nejhorší na Čtenářských dílnách je potom vypsat stručně příběh do referátu. 

Matěj 

Čtenářské dílny se mi líbí, protože nemusím číst knížku doma. Tento rok jsme četli 

knížku My děti ze stanice ZOO. 

Barča 

Čtenářské dílny se mi líbily, četli jsme My děti ze stanice ZOO, což byl zajímavý 

příběh. Doma obvykle moc nečtu, jen když mám náladu, což není tak často. Ale 

nějaké knížky na přečtení doma mám. 

Eliška 

Jsem ráda, že se takhle donutím ke čtení, protože čtu ráda, ale trvá mi, než se k to-

mu doma konečně dostanu. Doma mám zrovna rozečtenou knížku Harry Potter a Fé-

nixův řád. 

XXX 
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Jak se cítíme před pololetím? 

Před pololetním vysvědčením se moc necítím. Největší strach mám z fyziky, 

angličtiny a češtiny. Nejvíce nového učiva bylo v matematice. A také proto jsem si 

zhoršil známku. Ale těším se na jedničky z dějepisu, zeměpisu a přírodopisu. Tyto 

předměty mi nejvíc jdou. A také se těším, až to bude za námi a budu mít klid. 

XXX 

Na vysvědčení se těším, myslím si, že dostanu jen jednu dvojku, a to z ČJ. Jinak by 

to mělo být v pohodě. Angličtiny se nebojím vůbec. A konečně to budu mít za sebou, 

všechny ty písemky. 

Filip 

Jsem v 7. třídě, skoro nic mi nejde, a když už něco ano, tak to je asi tak jednou za 

půl roku. Nejvíce mi dělá problém matika a angličtina. V angličtině mi nic nejde, jako 

třeba moje mluvení anglicky anebo překládání z angličtiny do češtiny. To vždycky 

rozesměju celou třídu. 

Sabča 

Na vysvědčení se moc netěším, ale dobré je, že nemám žádnou pětku. Jednu čtyřku 

ale ano – je to jako v 6. třídě a doufám, že si ji zlepším. 

XXX 

7. třída se mi zdá docela těžká, moje vysvědčení nebude žádná 

sláva. Moc mi nejde matematika a paní učitelka se musí ještě 

rozhodnout, co mi dá za známku. Chtěla bych pokračovat 

do 8. třídy se svými kamarády. 

Nikča 

Sedmička je těžká, bojím se fyziky, protože mi hrozí 4/5. Ale 

i z češtiny, tam to nevím, ale budu se muset snažit více a více, 

abych nedělal zase reparát. 

XXX 

Všichni říkají, že 7. ročník je těžký jako vysoká škola právnická. Jenže to říkají ti, kteří 

se vůbec neučí a nic nedělají. Já si myslím, že učivo může být těžší s naším věkem. 

Já mám v sedmičce lepší známky než v 6. ročníku a vysvědčení se ani tolik nebojím, 

spíš se bojím, co na to doma. 

XXX 

7. třída je podle mě lehká, ale nejvíce se bojím matematiky, protože tam mám hodně 

špatných známek. Ale naopak se těším na němčinu, ta je lehká a hlavně mě ji má 

kdo učit. Baví mě také angličtina a čeština, hlavně sloh. 

Radek 



 

 



 

  



 

 



 

 

 


