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Můj nepříteli! 

 
Následující příspěvky jsou dopisy. Nebojte se, my dobře víme, jaké má psaní dopisu 

náležitosti, ale v tomto případě jsme se rozhodli pro změnu. Dopis je adresován 

nepříteli, který je v textu buď zmíněn, anebo si ho musíte mezi řádky vyhledat sami. 

 

Opravdu tě nemám rád. Když mám něco dělat, tak mi to nechceš povolit. Nejraději 

bych se tě zbavil, ale je to opravdu těžké. Snad každý člověk se s tebou setkal. Proto 

by se mnou souhlasil, že s tebou není žádná legrace a že všechno odkládáš na poz-

dější dobu. Když mě občas opustíš, udělám vše, co je potřeba. Ale ty se ke mně 

vracíš v ten nejhorší moment. Třeba když mám uklidit pokoj, vynést odpadky nebo 

udělat práci na zahradě. Nemám tě rád, lenosti! 

Filip 

 

Tímto dopisem bych chtěla říct svému nepříteli: nemám tě vů-

bec, ale vůbec ráda. Každý tě má v sobě, ale málokdo s tebou 

umí bojovat. Já bych se tě chtěla zbavit. Navždy. Vím ale, že to 

nepůjde. Vždycky, když mám nějaký referát nebo vystoupení, 

tak se strašně bojím. Nejraději bych tě neznala. Nevím, jak se mám s tebou vyrovnat. 

Začnu se třást, potím se, začíná se mi i motat hlava a mám pocit, že to nezvládnu. 

Asi se tě nikdy nezbavím, ty zatracená trémo.  

Nikola 

 

Bojuji s tebou už hodně dlouho. Jsi můj nepřítel, protože když mám splnit nějaký 

úkol, trvá mi minimálně půl hodiny, než na něm začnu pracovat. Nebýt tebe, stihl 

bych toho udělat mnohem více. Nejen svoje povinnosti, ale i další aktivity, které mě 

baví. Dobře vím, že záleží jen na mně, abych tě přemohl. Hodně mi pomáhají rodiče, 

kteří mě postrkují kupředu. Naštěstí tě už pomalu porážím: začal jsem běhat a hrát 

ping-pong. Myslím si, že nad tebou nikdy úplně nevyhraji, protože každému se někdy 

nechce něco udělat. Ale přál bych si, abys mě navštěvoval co nejméně. 

Radek 

 

Všichni se tě bojí. Lidé jsou bez práce, vše se zavírá. A to jen kvůli tobě. 

Proč nám to děláš? Kdybys raději zůstal v Číně a nerozšiřoval se do ce-

lého světa. Tento rok mě už ale vážně štveš. Máme přijímací zkoušky, 

potřebujeme se učit, ale přes dálkovou výuku to moc nejde. Jsi tu proto, 

že nedodržujeme všechna základní opatření? Každopádně by mě zajímalo, proč se ti 

u nás tak daří. Je to vina vlády? Nebo celé společnosti? Rozhodně bych byl, covide, 

nejraději, kdybys vůbec nebyl. 

Pavel 
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Vůbec tě nemám rád a už odmala mi lezeš na nervy. Někdy jsem ti byl vděč-

ný, ale spíše tě nenávidím. Kvůli tobě jsem se nedostal na mnohá místa. 

Můžeš za to, že se bojím velkých výšek. Nedovolíš mi podívat se na velké 

pavouky a hady. A už vůbec mi nedovolíš se jich dotknout. Všechno zkazíš. Když jdu 

tmou, kvůli tobě se leknu. Kousek ode mě projde velký pes a já musím utéct. To mi 

velmi vadí. Přál bych si, abych se tě brzy zbavil. Doufám, že mě nebudeš otravovat 

při přijímacích zkouškách. Myslím, že bez tebe to zvládnu. Jsi můj nepřítel strach. 

Honza 

 

Ačkoliv mi hodně vadíš, musím se s tebou poprat. Jsi divný a najdu tě 

snad všude. Když tě vidím, mám z tebe panický strach.  Odvracím oči 

a utíkám pryč. Říká se o tobě, že nosíš štěstí, ale mně to nepřijde. Při-

tom nemám žádný důvod se tě bát! Mnozí lidé tě mají doma jako domácího mazlíč-

ka, ale já to tak nemám. Někteří se mi kvůli tomu smějí. A přitom se sami taky bojí, 

i když třeba něčeho jiného. Sama bych to chtěla změnit, protože strach mi znepříjem-

ňuje život. Proto jsem se rozhodla uzavřít s tebou od zítřka mír. Půjdu ti z cesty a ta-

ky budu dělat, že tě nevidím. A jednoho hezkého dne možná zjistím, že mi vlastně 

vůbec nevadíš. Proto ti přeji stejně poklidné žití, jaké mám já. 

Veronika 

 

Jsi už opravdu otravný a nebavíš mě. Taky koho bys bavil? Kvůli tobě sedíme doma 

na zadku a já přibývám na váze. Nemůžu kvůli tobě jít ven, protože jsi nebezpečný. 

A když už vyjdu ven, musím mít na sobě takovou prapodivnou masku. Tímto dopi-

sem chci říci, že tě opravdu nemám ráda a pevně doufám, že na tebe už brzy 

vynaleznou lék. 

Eliška Š. 

Slon doporučuje: Eliško, natáhni tepláky, mikinu, sportovní boty a vydej se ven – sportovat! 

Ani masku mít nemusíš (určitě se s každým snadno vyhneš na 2 metry odstupu). Pohyb je 

zdravý, Slunce pomůže s „výrobou“ vitamínu D = posílíš svou imunitu. 

 

Myslím si, že moc lidí tě nemusí.  A k nim patřím i já. Ať jsi jakýkoliv druh, pro mě jsi 

pořád osminohá příšera. Nejhorší z vás jsou ti, kteří skáčou. Čím jste menší, tím jste 

rychlejší a nenápadnější. Když jsem venku, tak vás toleruji, ale doma kamarádi 

nejsme a nebudeme. Když se někdy objevíte v rohu mého pokoje, tak to s vámi 

nedopadne dobře. My spolu opravdu nebudeme nikdy vycházet. 

Karolína 
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Vím, že jsi také živý tvor, ale přesto tě nemám ráda. Bojím se tě a mám z tebe 

strach. Když tě někde vidím, leknu se a uteču. Vloni jsem byla s kamarádkami na tá-

boře a měly jsme tě celé dva týdny ve stanu. Nechtěl jsi od nás odejít, přestože jsme 

tě vyháněly. Nejvíce mě vystrašíš, když večer rozsvítím světlo a ty lezeš po zdi. Kři-

čím na celý dům, ať tě jde někdo sundat. Jenže než někdo přijde, tak nám utečeš. 

Schováš se a ráno mě opět vyděsíš. Nech mě být a běž si otravovat někoho jiného. 

Hana 

 

 

Podali jsme přihlášky na střední školy… 

 

Naši nejstarší žáci odeslali 2 přihlášky na střední školy. Čtyři z nich se připravují na 

přijímací zkoušky, které se celostátně přesunuly z dubnového termínu na počátek 

května. A kam se tedy naši deváťáci chystají? 

Filip:  1. SPŠ Třebíč, obor průmyslová automatizace 

 2. SPŠ Třebíč, obor strojírenství 

Pavel:  1. SPŠ Tábor, obor technické lyceum 

 2. SPŠ Třebíč, obor technické lyceum 

Radek: 1. SŠ polytechnická České Budějovice, obor požární ochrana 

 2. SPŠ Třebíč, obor informační technologie 

Jan H.:  1. SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor, obor veřejnosprávní činnost 

 2. Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, obor veřejnosprávní činnost 

Jakub:  1. SŠ rybářská a hospodářská Třeboň, obor rybář 

 2. SŠTO Dačice, obor truhlář 

Nikola: 1. SOŠ a SOU Třeboň, obor ošetřovatelka 

 2. SOU Lišov, obor pečovatelské služby 

Sabina:  1. Střední zdravotnická škola J. Hradec, obor praktická sestra 

 2. SOŠ a SOU J. Hradec, obor kuchař-číšník 

Jan A.:   1. SOUZ Dačice, obor opravář zemědělských strojů 

 2. SOU Moravské Budějovice, obor truhlář 

Někteří žáci budou znát výsledky přijímacích pohovorů v dubnu, jiní si počkají na vý-

sledky přijímacích zkoušek do května. Rozhodně jim přejeme, aby se dostali na ško-

lu, kterou si vybrali.  
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Jarní prázdniny 

První březnový týden jsme strávili bez školních povinností. Proč? No proto, že jsme 

měli jarní prázdniny. Osmáci si stěžovali na lockdown, který jim znemožnil pohyb. 

Stejně tak se vyjádřili i deváťáci. Čtyři z nich se přiznali, že část prázdnin věnovali 

přípravě na přijímací zkoušky.  

A jak dny volna prožili naši žáci z 6. a 7. ročníku? Uvádíme přehled z otázek, kde 

byly volby předem dané (první je v textové, ostatní jsou v grafické podobě). 

Seřaď podle množství výskytů (co jsi dělal(a) nejčastěji) 

8x koukal(a) jsem na monitor/displej počítače/tabletu/mobilu; koukal(a) jsem 

na televizi; koukal(a) jsem z okna;  

6x koukal(a) jsem na monitor/displej počítače/tabletu/mobilu; koukal(a) jsem 

z okna; koukal(a) jsem na televizi;  

1x koukal(a) jsem z okna; koukal(a) jsem na monitor/displej 

počítače/tabletu/mobilu; koukal(a) jsem na televizi;  

1x koukal(a) jsem z okna; koukal(a) jsem na televizi; koukal(a) jsem na 

     monitor/displej počítače/tabletu/mobilu;   
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Čtenářské dílny 

Měsíc březen vždycky patřil knihám, a proto jim věnujme i náš následující příspěvek. 

Letošní rok to bylo těžší než jindy, ve škole jsme měli na čtenářské dílny málo pro-

storu, ale přesto jsme četli. A osmáci a deváťáci nám napsali své názory na přečte- 

né knihy. 

Ilonka: Nejvíce ze všeho se mi líbil Malý princ. Moc mě zaujal ten příběh. Letošní rok 

jsme četli Farmu zvířat. Kdybych mohla, dala bych do Farmy obrázky, aby byla 

kniha zajímavější.  

Jirka: V šesté třídě mě zaujal Deník malého poseroutky. V 7. třídě se mi líbil Malý 

princ. V 8. třídě byla zajímavá Farma zvířat. Tam mě zaujalo to, jak se zvířata 

dokázala postavit člověku a vládnout sama. Ze všech knih, které jsme četli, se mi 

nejvíce líbila právě Farma zvířat. 
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Jakub: Mně se nejvíce líbili Krysáci. Já jsem to totiž viděl jako film, takže mě to bavi-

lo. Nejméně mě zaujala kniha My děti ze stanice ZOO, kterou jsme měli letos. Kni-

ha mě vůbec nebavila. Mě drogy prostě neberou, takže to byla nuda číst. 

Gabriela: My jsme v Dačicích čtenářské dílny neměli. Letošní Farma zvířat se mi ale líbí.     

Honza: Ze všech knih se mi nejvíce líbil Forrest Gump. Ta kniha mě opravdu zaujala 

a vždycky jsem se do ní rád začetl. Pokaždé mě totiž něčím pobavila. Letos jsme 

četli knihu My děti ze stanice ZOO. Já bych ten příběh napsal kratší, protože se mi 

často postavy pletly. Také bych tam přidal ještě více obrázků. 

Sabina: Čteme knihy od šesté třídy. Čtenářské dílny mě moc nebaví, ale co jiného mi 

zbývá než číst? I když něco mě taky zaujalo, třeba Hvězdy nám nepřály nebo 

Forrest Gump. Nejtrapnější byla Třídilka v 6. třídě. Musím se přiznat, že jsem u ní 

někdy i přeskakovala stránky. 

Nikola: Ve čtenářských dílnách se mi nejvíce líbila kniha My děti ze stanice ZOO, 

kterou jsme četli letošní rok. Pro mě to bylo zajímavé a poučné. I když tam byly 

momenty, které se mi úplně nelíbily. 

Filip: Mně se nejvíce líbila Farma zvířat, která měla velmi zajímavý příběh. Letos 

jsme četli My děti ze stanice ZOO, ale kniha mi přišla dost obsáhlá.  

Pavel: Ze všech knih se mi nejvíce líbila kniha Forrest Gump, a to kvůli příběhu, který 

byl poučný a zábavný zároveň. Nejméně se mi líbila kniha My děti ze stanice 

ZOO, protože byla pro mě z nepříjemného prostředí drog. Takže kniha 

nepříjemná, ale zase poučná. Proto bych tam dodal nějaké další informace, i když 

by to znamenalo spoustu schůzek s Christianou. 

Radek: Ze všeho nejvíce se mi líbila kniha Klipy klap, protože to byly pověsti a po-

hádky z našeho okolí – Jemnice, Dačice, Telč. Nemohu říct, která kniha se mi ne-

líbila, protože se mi tak nějak líbily všechny stejně. Letošní kniha My děti ze stani-

ce ZOO byla psána na základě vlastní zkušenosti a varovala před braním drog. 

.  



 

 

 


