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Jaké bylo vysvědčení? 

 

 
 

Monika:  Naprostá spokojenost, protože jsem měla samé jedničky. 

Veronika:  Já jsem měla radost, že jsem dostala trojku z češtiny. Naši měli taky 

radost, ale bratr moc spokojený nebyl. On pořád chce, abych se zlepšila. 

Marco:  Já jsem spokojený nebyl. Ale známky byly spravedlivé. 

Stázka:  Měla jsem radost, potěšila mě dvojka z matematiky. 

Martin:  Já mám dobrý pocit z toho, že jsem neměl žádnou čtyřku. 

Natálka:  Čekala jsem vysvědčení horší. 

Šarlota:  Taťka říkal, že je vysvědčení dobré, ale kdybych dostala čtyřku, tak by se 

zlobil. 

Jirka:  Mě vysvědčení potěšilo. 

Ilonka:  Mně udělala největší radost dvojka z češtiny. 

Gabriela:  Já jsem byla spokojená. Mamka mě pochválila, ale taťka říkal, že to 

mohlo být lepší.  

Radek:  Já jsem čekal jednu dvojku, takže to bylo překvapení, že mám samé 

jedničky. 

Pavel:  Jsem spokojený, doma byli taky spokojeni. 

Honza:  Myslel jsem si, že budu mít jednu dvojku, takže mám výborný pocit. 

Taťka říkal, že jsem borec, a mamka povídala, že jsem šikovný. On měl 

taťka narozeniny, a tak to pro něj byl takový můj dárek k jeho 

narozeninám.  

Kuba:  Já jsem byl jakž takž spokojený, ale rodiče říkali, že ty čtyřky tam být 

nemusely. 

Filip:  Rodiče říkali, že ta dvojka z češtiny tam být nemusela. Ale já o ní věděl, 

protože v češtině nejsem zrovna nejlepší. 

Nikola:  Vysvědčení bylo dobré, měla jsem ze známek radost. 
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Naše pololetní prázdniny 
Po vysvědčení nás čekalo prázdninové volno, byť jen jednodenní. Ptal jsem se vás, 

zda jste je prožili nějak výjimečně, ale naprostá většina strávila pololetní prázdniny 

doma. A proč ne? Vždyť doma je stejně nejlépe! 

 

Monika: Já jsem byla doma. Pro mě to byl normální den jako jindy, nebyl ničím 

výjimečný. 

Veronika: Jela jsem k taťkovi do Jemnice. 

Martin: Byl jsem venku s kamarády. 

Šarlota: Já jsem byla venku se psem, ale to dělám každý den. 

Gabriela: V pátek jsem jela na celý den do Dačic za svou 

kamarádkou, se kterou se znám od mateřské školky. Chodily jsme 

spolu na základní školu a asi půjdeme i na stejnou střední školu. 

Chceme jít na obor cukrářka. 

Kuba: My jsme pracovali na zahradě a skládali jsme balíky na půdu. 

Pavel: Mí rodiče byli v práci, a tak jsem byl doma sám. To byly pro mě ty nejlepší 

prázdniny. 

Honza: Já jsem se podíval na film. Ale především jsme slavili taťkovy narozeniny. 

Měli jsme chlebíčky a zákusky, a tak se u nás hodovalo. 

 

 

Jaký máme program na jarní prázdniny? 
V týdnu od 1. 3. do 7. 3. budeme mít jarní prázdniny. Několika z vás jsem se zeptal, 

jaký máte na tyto dny program. 

 
 

Ilona: My jsme vždycky jezdívali za tetou do Prahy, ale letos v této době  

nejspíše nikam nepojedeme. 

Jirka: Mám v plánu strávit je u babičky z Markety. A také budu relaxovat. 

Gabriela: Já budu pomáhat rodičům s přístavbou bratrova pokojíku.  

Jde o půdní místnost a zvládneme to sami. 

Filip: Já žádný program nemám, asi budu jenom doma. 

Honza: Budu odpočívat, jezdit na kole, pracovat s detektorem kovů, začnu dělat  

něco na zahradě a musím připravit sekačku. 

Nikola: Vždycky jezdím k příbuzným do Trhových Svin, ale letos nevím,  

zda tam pojedu. 

Pavel: Nevím, co budu dělat, ale asi manuálně pracovat kolem domu. 
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Radek: Já zakládám fotoalbum Vnorovice z různých pohledů a některé fotky jsou 

moc pěkné, i taťka mi je pochválil. Také budu skládat nový nábytek do předsíně.  

A určitě si vyjedu na kole. 

Sabina: Měli jsme v plánu jet na chatu, ale z toho sešlo. Takže budeme chodit ven  

a přitom fotit. Možná se podívám do Prahy. 

Kuba: Já budu pracovat s taťkou – skládáme dřevo. 

 

 

V úterý 23. 2. jsem se vás zeptal na vaše momentální pocity. A je moc fajn, 

že i v této době, která je poznamenaná nepříznivou epidemiologickou situací, žijeme 

se svými radostmi i starostmi. 

Co mě štve? 

 
Ilona:  

Mě štve, že jsem šla včera dlouho spát. Kdy? Ve dvě hodiny ráno,  

protože jsem se dívala na film. A teď jsem unavená. 

Jirka:  

Bolí mě záda. Asi z postele. 

Gabriela:  

Štve mě, že je venku zima a já nemůžu jít ven. Štve mě, že jsem dnes ráno neslyšela 

budík a málem jsem zaspala školu. Štve mě, že nemůžu najít háček na háčkování, 

protože mamka mě učí háčkovat. Štve mě, že mi nejde otevřít střešní okno  

mého podkrovního pokoje. 

Filip:  

Štve mě, že ještě nemám svoje kolo. Zařizuje mi to taťka,  

ale v této době je to komplikovanější.  

Kuba:  

Nechodím moc ven, protože mí kamarádi nemají čas být venku. 

Honza:  

Skoro každý den mě štve moje sestra, která po mně pořád něco chce, třeba abych 

s ní psal úkoly nebo si s ní hrál. A mě to nebaví, protože chci mít taky čas pro sebe. 

Nikola:  

Mě nic neštve!  Já mám pořád docela dobrou náladu. Hlavně proto, že mám dnes, 

23. února, narozeniny. Vážně. Dnes je mi 15 let. Už mám doma občanský průkaz. 

Oslavu jsme měli v sobotu. Dostala jsem nějaké peníze a sladkosti.  

Ale hlavně jsem dostala 15 modrých růží, které jsem si přála.  

Růže jsou moc krásné a nádherně voní. 
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Pavel:  

Mě štvou přijímačky. 

Sabina:  

Mě štve, že je všechno zavřené a že jsme jako ve vězení. 

Radek:  

Mě štve moje mladší sestra, která mě neposlouchá. Nikdy.  

Vždycky mi řekne: „Já tě neposlouchám, ty nejsi dospělý.“ 

 

Na co se těším? 

 
 

Ilona:  Já se těším, že se o víkendu sejde celá naše rodina, abychom oslavili 

dědečkovy narozeniny.  

Jirka:  Já se těším, až dnes skončí vyučování. Pojedu za babičkou do Markety. 

Gabriela:  Těším se, že dnes půjdu s mamkou a bráchou na vycházku ke splavu. 

Těším se na zítra, to má můj bratr Matěj svátek. Dárek pro něj ještě 

nemám, ale něco určitě dostane. 

Filip:  Nejvíce se těším na jarní prázdniny. Budu doma nebo s kamarády, ale 

hlavně nechci dělat nic do školy. 

Honza:  Dnes je hezky, takže beru kolo a projedu se. 

Nikola:  Dneska jdu na poštu, kde si vyzvednu objednané oblečení. A také se 

těším do Jindřichova Hradce, kam pojedu se svými rodiči. 

Pavel:  Já mám každý den podobný, a tak se na nic speciálního netěším. 

Radek:  Až dnes skončí vyučování a dokončím úkoly, tak se těším, že pojedu ven 

na kole. 

Sabina: Odpoledne za mnou přijedou kamarádky. Minulý týden mě potěšilo, že 

jsem dostala dárek. Jen tak. A to je moc pěkné, když dostanete nějakou 

maličkost jen tak. 

Kuba:  Těším se, až bude léto. To budu chodit na ryby. 
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A pak jsem se probudil/probudila… 

 

Sny občas mívá každý člověk. Sny mohou být zábavné, hrůzostrašné, reálné  

i nesmyslné. V rámci domácích úkolů jsme se ohlédli za svými sny i my  

a poděkování patří všem, kteří se s námi o své snění podělili. 

  

Když jsem byla malá, opakovaně se mi zdávalo, že společně s rodinou lovíme ryby. 

Jezdili jsme po celém světě a vyhrávali spoustu soutěží. Jednou jsme dojeli do něja-

ké země, kde se soutěžilo v tom, kdo chytí největší rybu. V průběhu závodu mi zača-

la brát ryba. Najednou jsem byla silou tažena do vody. Všichni na mě křičeli, ať prut 

pustím, ale já je neposlechla. Vtom se z vody vynořila obrovská velryba a …spolkla 

mě. Když jsem padala velrybě do žaludku, tak jsem se probudila s pocitem, že pa-

dám z postele. 

Ilona 

 

Když jsem byl malý, míval jsem často sny o válkách a zbraních. Jednou se mi zdál 

sen, na který jsem nezapomněl. Občas se mi totiž vrací. Bylo to v době druhé světo-

vé války. Byl jsem venku s kamarády a hráli jsme si. Najednou přijeli Němci a začali 

prohledávat domy. Několik Němců přišlo i k nám. Pak nás všechny naložili do auta 

a odvezli do nějakého tábora. Bylo to tam strašné. My jsme tam pracovali do doby, 

než nás osvobodili. 

Jirka 

 

Mně se zdají sny dost často. Popíšu vám ten, který mě nejvíc vyděsil. Je večer, 

poslouchám hudbu a ležím v posteli. Najednou se dostávám do transu: koukám před 

sebe, nemůžu se pohnout a hudba ze sluchátek zní stále hlasitěji. Vtom uvidím 

pohyb. Velká černá postava se pohybuje sem a tam. Když mě postava spatřila, 

zmizela. Najednou se už můžu hýbat, ale já raději vypínám hudbu a jdu spát. V noci 

se mi ale špatně dýchalo, moc jsem toho nenaspala, protože jsem měla pocit, že mě 

někdo sleduje. Tisknu se ke zdi a mám ruku na lampičce pro případ, že se postava 

zase objeví. A pak ji znovu vidím. Stojí pod okny a mává mi. Vtom jsem se probudila. 

Byla jsem vyděšená a nemohla popadnout dech. Pak jsem se uklidnila a zase 

usnula. Zdál se mi další sen, ale ten už byl příjemný. Byla jsem na hřišti v Dačicích 
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a uměla lítat. Celý sen jsem si řídila podle sebe. Ráno jsem si o snění zjišťovala 

informace a podle mě jsem prožila lucidní snění. 

Gabriela 

 

Jednou se mi zdál zvláštní sen. Všude kolem mě byli zombie a já spolu s celou svou 

rodinou jsme se před nimi schovávali v křoví. Byli jsme ozbrojeni, měli jsme pistole 

a nože. Pak nás zombie spatřili a chtěli všechny zabít. Proto jsme je museli postřílet. 

A tehdy jsem se probudila. Proč se mi to zdálo? Došlo mi, že to bylo proto, jak stále 

hraju hry, kde se střílí. Ráno jsem svůj sen pověděla mamce. Začala se smát a já se 

rozesmála taky. 

Nikola 

Technická poznámka: podle NASCS jde o nesklonné slovo stř.rodu, běžně se ale používají 

všechny tři rody vč. skloňování. 

 

Než jsem se narodil, zemřel mi děda, takže jsem ho nikdy nemohl poznat, a to mě 

mrzí. Znám ho jen z vyprávění a díky tomu se mi zdál o dědovi sen. Byl to krásný 

sen, s dědou jsem si povídal, psali jsme úkoly a taky šli na ryby, protože děda miloval 

rybaření. Nahodili jsme pruty a najednou mi ryba zabrala. Měla takovou sílu, až mě 

stáhla do vody. Já křičel a volal na dědu: „Pomoc, dědo!” Dědeček hned za mnou 

skočil a plaval ke mně. Chytl mě a vytáhl z vody. Oba jsme byli celí promáčení, ale 

mě nejvíc mrzela ta ryba, že jsem ji nechytil. Děda mi povídal, ať si z toho nic nedě-

lám, že určitě buď takovou, nebo možná větší rybu určitě chytím.  

V tu chvíli zazvonil budík a já musel vstávat, a to mě hodně štvalo a mrzelo, protože 

jsem chtěl vědět, jak můj sen bude pokračovat. Je to jeden z mála snů, který si pa-

matuji. A je to dobře, protože díky tomu na dědečka vzpomínám, i když jsem ho 

nikdy nepoznal. 

Honza 

 

Mé sny bývají různé. Tento se mi zdál asi před dvěma roky.  

Byl jsem u sebe v pokoji, když najednou slyším ránu, jako by někdo vyrazil dveře. 

Já jako veliký hrdina jsem se schoval do rohu pokoje za pozoun a hodil přes sebe 

župan. Ještě jsem k tomu zavřel oči. Hned po mém báječném schování vešli do míst-

nosti dva lidé. Jeden z nich povídá: „Vylez odsud.“ 

Já jsem si řekl, že ten hlas znám, tak jsem opatrně 

sundal župan. A co nevidím? Aleš a Matěj v mém 

pokoji s botami špinavými od bahna a rozkládají 

spoustu obrazovek. Byl to velký počítač, na kterém 

něco naprogramovali, a já jsem se ocitl ve vesmíru. 

Díval jsem se na Zemi. Byl jsem ve skafandru a na 

laně, které bylo připoutané ke stanici. Myslím si, že to bylo z jednoho filmu, jehož 

název jsem již zapomněl. Náhle stanice začala padat. Já jsem cítil ten klasický 

padací pocit. Těsně před dopadem jsem se probudil.  

Pavel 

 



 

 

 


