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Jaký dárek mi udělal největší radost?
Stala se o Vánocích nějaká zajímavost?

Pavlína: Mně udělaly největší radost ukulele a zrcadlo. Na ukulele mě moc baví hrát
a zrcadlo už jsem měla staré, tak mi to nové udělalo velikou radost. Jako zajímavost
vidím to, že celá naše rodina i několik lidí ze vsi dostalo od Ježíška ponožky
Dedoles.
Adéla: Já jsem měla největší radost z airtracku, to je žíněnka na gymnastiku, kterou
jsem si přála už 4 roky. A jsem s ní moc spokojena. O Vánocích jsme dokončili můj
pokoj, jen mi tam ještě chybí komoda.
Monika: Radost mi udělal mobil. Líbí se mi, že se neseká a rozhodně je lepší než ten
první. Mám značku Xiaomi, ten starý mobil měl značku Huawei. Můj bratr dostal na
Vánoce nový televizor a pořád se vytahuje, kolik má televize funkcí.
David: Já jsem měl velikou radost ze všeho, ale největší radost jsem měl z mikiny od
rappera Earta. Je žlutá a je moc fajn. Tyto Vánoce byly nic moc kvůli opatření a ještě
mě mrzelo, že byl můj děda v nemocnici.
Anastázie: Největší radost mi udělalo oblečení a nový stůl. Letošní Vánoce byly jiné,
protože jsme se kvůli koronaviru nemohli sejít celá rodina.
Nikola: Velkou radost jsem měla z náhrdelníku Harryho Pottera, protože mám ráda
jeho filmy. Jako zajímavost beru to, že jsem slavila Vánoce ve stejný den u mamky
i u taťky.
Veronika: Já měla radost ze všeho, ale největší ze svetru. My jsme měli doma
problém obalit kapří řízky, ale nakonec jsme to zvládli.
Pepík: Mně udělala největší radost grafická karta. Zajímavé bylo, že jsem ji
nedokázal nainstalovat. Pak se to ale zadařilo.
Marco: Já jsem si moc přál peníze a ty jsem dostal, takže jsem měl radost. Jako
zajímavost nic nevím.
Anežka: Já jsem si nepřála nic jiného než mikiny a ty jsem dostala. Zajímavé to bylo
se stromečkem. Zdobili jsme ho v pokoji, pak mamka rozhodla, že ho přeneseme do
obýváku. A když ho taťka přenášel, tak nám popadaly ozdoby.
Eliška Š.: Mě potěšilo jedno vtipné triko, které jsme dostaly všechny sestry stejné.
Mám jednu zajímavou příhodu. Na Štědrý večer po rozdání dárků jsem dostala
žízeň, a tak jsem se šla napít do kuchyně. Na stole tam stála plastová lahev od
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černého čaje, který já mám velmi ráda. Proto jsem se s chutí napila. Mezitím na mě
babička vykřikla, ať to nepiju. Nechápala jsem proč. Pak jsem to zjistila. Nebyl to čaj,
ale olej z pánve, který do této lahve babička přelila.
Karolína: Já jsem dostala nový mobil. Vůbec jsem to nečekala, protože jsem byla se
svým původním spokojená. Oba mobily jsou značky Xiaomi, ale ten nový je větší
a výkonnější. Žádnou zajímavost jsem nezažila.
Hanka: Největší radost mi udělal digitální mikroskop, protože mi přijde zajímavé
sledovat to, co je pod ním. Dá se zapojit do počítače a přes obrazovku vidím, co se
pod mikroskopem děje. Zatím jsem zkoumala jen mouchu. Před Vánocemi jsem
snědla skoro všechno cukroví, tak jsme ho potom měli málo.
Natálie: Největší radost mi udělaly hodinky. Nosím je pořád a aspoň nemusím brát
všude mobil. Jako zajímavost vidím to, že jsem spálila linecké cukroví. Hlídala jsem
sestřenici, ale cukroví ne.
Tereza: Dostala jsem dost dárků, ale největší radost mi udělala mikina od mé
nejoblíbenější kapely One Direction. Mikina má růžovou a modrou barvu. Před
Vánocemi jel taťka vyvézt hnůj. Odvážel ho za babiččinu zahradu, kde také bohužel
zapadl do bahna.
Martin: Největší radost jsem měl ze stavebnice LEGO, dostal jsem vesmírnou loď.
Když jsme šli pro dárky ke stromečku, tak byly některé ozdoby na zemi. Shodila je
tam naše kočka. Jedna ozdoba se rozbila.
Šarlota: Mně udělaly radost bunda a mikina.
Veronika: Velkou radost mi udělaly plavky, protože už jsem potřebovala nové. Mají
světle růžovou barvu. Pak jsem dostala reproduktor, který mi udělal snad ještě větší
radost. O Vánocích jsme doma pekli sušenky. Mně se první várka připálila, protože
jsem sušenky zapomněla hlídat.
Petr: Velikou radost mi udělal druhý monitor, jelikož já jsem chtěl mít doma vždycky
dva monitory. Když se u nás rozdávaly dárky, prvních sedm dárků patřilo taťkovi,
takže toho dostal hodně.
Gabriela: Největší radost mi udělalo zrcadlo, protože jsem si ho vždycky přála. Ale
ještě větší radost mi udělalo to, že zrcadlo vlastnoručně vyrobil můj nevlastní taťka.
Naše Vánoce nebyly nijak zvláštní, jen jsem jednou ráno rozbila dvě skleničky.
Jirka: Největší radost jsem měl z mikiny, protože je na ní moje nejoblíbenější auto.
Vánoce nebyly nijak zajímavé, pouze nám jednou spadl vánoční stromek.
Ilona: Největší radost jsem měla z nového mobilu. Nový jsem si přála už dlouho, ten
starý mobil byl skoro nefunkční. Na Vánoce nám spadl stromeček, ale nic se naštěstí
nerozbilo. Ale po Vánocích, přesně 10. ledna, stromeček spadl zase, ale tentokrát se
rozbily ozdoby. Takže musíme koupit nové.
Radek: Radost mi udělaly všechny dárky, ale největší radost jsem měl z nové mikiny,
i když jsem si ji sám vybíral. Mám málo mikin, protože většina mi je už malá. A v té
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nové je příjemné teplo. O letošních Vánocích mamka nepopsala některé dárky a sama nevěděla, který dárek pro koho je. Gabča, která dárky rozdávala, pak tipovala,
komu dárek patří. A většinou se trefila správně.
Filip: Největší radost mi udělal župan, protože je hodně teplý. Mám tak pohodlné
oblečení na doma. Župan má šedou barvu. Jako zajímavost mě nic nenapadá. Snad
jen to, že jsem letos dostal jen samé oblečení.
Jakub: K Vánocům jsem dostal to, co jsem si přál: vybavení ke hraní her a sluchátka.
A pak nějaké oblečení a boty. Rodiče na mě udělali prank. V naší bytovce si někdo
koupil Xbox. A naši do té krabice dali oblečení. Když jsem krabici otevřel, byl jsem
překvapený i smutný zároveň. Byla tam totiž bunda, která se mi moc líbí. Ale Xbox
tam nebyl.
Honza: Největší radost mi udělal notebook, i když jsem o něm věděl, protože jsem si
ho objednával. Pro moje využití je skvělý a jsem s ním na 100 % spokojený. Výkon je
v pořádku a je dostačující. Mám z notebooku velikou radost. Dostal jsem pěkné tričko
a hezký svetr. Když jsem tyto dárky rozbalil, přišlo mi, že je to na mě dost velké. Co
tím chce Ježíšek naznačit? Že jsem tlustý? Taťkovi se stalo úplně to samé, jen mu
oblečení bylo malé. Tak jsme si řekli, že se asi Ježíšek spletl, a oblečení jsme si
vyměnili. Teď už nám oblečení padne oběma.
Pavel: Můj nejlepší dárek byla sada opravárenských klíčů, které jsem potřeboval.
Protože v těch klíčích, které máme doma, se již nedá vyznat. Koupili jsme babičce
nový notebook, aby měla informace ze světa. Nevím, jestli s ním už umí pracovat, ale
když jsme u ní byli naposledy, tak se jí do učení s moderními technologiemi moc
nechtělo.

Vysvědčení

Koncem ledna nás čeká hodnocení naší půlroční práce. V souvislosti s probíhající
pandemií se debatovalo o tom, zda letos hodnotit tradičně, anebo se zaměřit na
slovní hodnocení? Tady jsou vaše názory, i když v tuto chvíli je už jasné, že jste
obdrželi tradiční známky. Však proč ne? Máme totiž dost známek jak z prezenční, tak
i z distanční výuky.
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Pepa: Raději čísla, text se mi nechce číst.
Marco: Známky.
Pavlína: Slovní hodnocení, abych se něco dozvěděla. Ale je mi to celkem jedno.
Adéla: Slovní, protože by mě zajímalo, jak to vlastně vypadá.
Monika: Asi slovní, protože se chci dozvědět, v čem se mám zlepšit.
David: Já bych chtěl slovní hodnocení. Myslím si, že v této době je to lepší.
Anastázie: Já chci raději známky. Lépe se tak dozvím, jak na tom jsem.
Nikola: Mně by vyhovovalo slovní hodnocení. Proč? Protože když jsou známky, tak
si je všichni porovnávají, kdo je má lepší, a to se mi nelíbí.
Veronika: Známky. Je hned jasné, v čem jsem dobrá a co je třeba zlepšit.
Anežka: Ve větách, aspoň budu lépe vědět, v čem se mám zlepšit.
Eliška Š.: Více by mi vyhovovaly známky, protože jsem na ně zvyklá.
Karolína: Asi bych chtěla raději známky. Nechci, aby mamka četla slovní hodnocení.
Hana: Raději známky, jsem na ně zvyklá.
Natálie: Chci spíše slovní hodnocení, abych věděla, v čem se mám zlepšit.
Tereza: Slovní hodnocení se mi zdá mírnější než známky. A chci vědět, v čem se
mám zlepšit.
Petr: Raději známky, jsem na ně zvyklý.
Martin: Jsem zvyklý na známky.
Veronika: Raději slovní hodnocení, abych věděla, jak na tom jsem a v čem se mám
zlepšit.
Šarlota: Já chci raději známky, protože jsem na ně zvyklá.
Gabriela: Já osobně bych chtěla raději klasické vysvědčení se známkami, protože
jsem na známky zvyklá.
Ilona: Raději bych chtěla slovní hodnocení, abych věděla, jak takové vysvědčení
vypadá. Ale když budou známky, tak mi to taky vadit nebude.
Jiří: Osobně bych chtěl klasické hodnocení, to znamená známky.
Jakub: Mám lepší výsledky na distanční výuce, chtěl bych raději slovní hodnocení.
Honza: Jsem zvyklý na známky. A taky mi přijde hezčí mít vysvědčení plné známek
než nějakého slovního hodnocení.
Pavel: Lepší je hodnocení známkami, ale tento rok bych dal přednost slovnímu
hodnocení. Slovní hodnocení z toho důvodu, že jsem několik předmětů odkládal na
později a kvůli měsícům, kdy jsem nebyl ve škole, jsem to nestihl. Ovšem kdyby bylo
vše normálně, tak bych chtěl na vysvědčení známky, přece jenom budou přijímací
zkoušky a zřejmě budou brát studenty pouze na základě výsledků přijímací zkoušky.
Radek: Asi známky, protože jsem na ně zvyklý, ale je mi to tak nějak jedno.
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