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Velikonoce 

Chodím hrkat, už snad pátým rokem, a chodí nás čím dál tím méně. 

Tento rok nás šlo jen 5, zato jsme dostali hodně peněz – každý 

520 Kč. Velikonoce mě bavily, akorát bylo škoda, že taťka musel jet 

do práce, takže jsme jezdili s dědou. A ten byl všude strašně dlouho, 

a proto jsme neobešli nebo neobjeli moc domů. Dostali jsme teda 

méně sladkostí a byla trochu nuda. – Filip 

Velikonoční prázdniny se mi moc líbily. Hrkat chodí čím dál více dětí, letos nás bylo 

17 a bylo nás hodně slyšet. Vyhrkali jsme si 1433 Kč, každý dostal tolik peněz, 

kolikrát chodil. V neděli jsme jeli do Nové Bystřice do muzea veteránů, tam si pán 

myslel, že jsem už student, ale nakonec se to vysvětlilo. V muzeu to bylo moc pěkné. 

V pondělí jsme chodili ve skupině a u sousedů mi chtěli dát zajíce, ale jejich syn si ho 

chtěl nechat. – Ráďa 

Velikonoce byly normální, ale tento rok s námi chodil kamarád, a protože dělal 

problémy, tak už s ním nebudeme chodit. Jinak jsem si Velikonoce užil. – XXX 

Velikonoce byly normální. Tenhle rok mě moc nebavil, a tak jsem zůstal doma. Tam 

jsem se pobavil a pak šel spát. – Ondra 

Na Velikonoce už neotevíráme, jelikož vždy toho uděláme hodně a nikdo nepřijde. 

Už 3. rok jezdíme někam pryč, minulý rok jsme byli v Aqualandu Moravia a před-

minulý rok v ZOO Jihlava. Tenhle rok u babičky. – XXX 

Velikonoce byly zajímavé, ale bolely mě hodně nohy, protože jsem pořád jenom 

chodil. V sobotu jsme začali vybírat v 10:00 hodin a skončili jsme ve čtvrt na čtyři, 

protože to vedli ti, kteří dělají blbosti atd. A ještě k tomu je nikdo neposlouchá. 

Celkem jsme vybrali 7077 Kč a dostal jsem 328 Kč. V pondělí jsem chodil s Honzou 

z osmé a s Honzou ze sedmé třídy a taky s Karlem. A všichni mi chválili pomlázku, 

že je silná. – Pavel 

Letošní Velikonoce byly dobré. Ve čtvrtek, pátek a v sobotu jsme chodili hrkat. Bylo 

nás přes 20 a celkem jsme si vydělali 7077 korun. Já jsem dostal 328 korun. Při 

chození se nám rozbila kárka, na které jsme vozili sladkosti. Urvala se nám na ní 

rukojeť. V pondělí jsem chodil s kluky po vesnici a nasbírali jsme si plné košíky 

sladkostí a vajíček. – Honza 

 

Titanic 

 

V pondělí jsme jeli do Brna na Titanic. Dětské vstupné stálo 250 Kč a pro dospělé 

350 Kč. Když jsme vešli do dveří, tak to tam bylo nádherné. Hrála tam hudba a jako 

první tam bylo zachovalé auto, kterým lidé na lodi jezdili. Potom jsme postupovali 
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dále a byla tam chodba pro 1. třídu. Viděli jsme tam zachovalé peníze. Také tam byly 

postel, židle, oblečení a talíře. A u té postele bylo znázorněno, jak vypadaly pokoje 

pro ty nejbohatší, tedy pro 1. třídu. Potom jsme viděli ledovec, tedy ne pravý, ale 

zmrzlý led. Bylo tam na takovém štítku napsáno: „Zkuste si 10 minut na ledu nechat 

ruce, abyste věděli, jaká to byla zima a bolest v té vodě.“ Dál tam byl záchranný člun.  

Nemohla jsem uvěřit, že je to opravdu z Titanicu. Skoro na konci 

prohlídky jsme viděli housle, vypadaly jako nové. Patřily jednomu 

hudebníkovi, který umrzl ve vodě. Housle měl v koženém pouzdře 

a díky tomu se zachovaly. Prohlídka pomalu končila. Na konci byly 

ve zdi takové tabule, na kterých napsali jména lidí, kteří umřeli, 

nebo přežili a z jaké byli třídy. Na začátku té prohlídky jsme dostali 

vstupenky. Na každé bylo vždy napsáno jméno jedné osoby 

z Titanicu a byl tam i její věk, třída a odkud pocházela. A já jsem 

tam našla, že jsem byla žena, cestovala jsem v 1. třídě a bylo mi 35 let. A ztroskotání 

Titanicu jsem přežila. Bylo to moc hezké. - Nikča 

 

Pocity deváťáků před přijímačkami 

a po nich 

 

Začínám mít strach, že se nedostanu na školu do Jihlavy. Uklidňuje mě jen to, že 

mám dva pokusy, tak snad aspoň jeden vyjde. → V pátek po prvním kole přijímaček 

si myslím, že jsem úplně zkazila matematiku, ale čeština byla celkem v pohodě. 

V pondělí bylo vše naopak a myslím, že jsem zkazila češtinu, matika byla v pohodě. 

Doufám, že se dostanu aspoň na 1 školu. – Barča 

Já jsem nějak tak ještě v pohodě, snažím se na to až tolik nemyslet. Rozhodně mi 

hodně pomohlo, když jsem si to jela zkusit nanečisto. Ani ne kvůli výsledkům, ale 

spíše kvůli tomu prostředí. Docela dost se bojím, že se tam nedostanu, a vůbec 

nevím, co budu dělat, jestli se to stane. Budu muset doufat, že ne. → Jsem docela 

ráda, že už je po přijímačkách. V pátek jsme přijeli trochu pozdě, takže to bylo takové 

stresující, ale jinak se to dalo. V pondělí to už bylo v pohodě. Celkové pocity mám 

takové různé, ale hlavně se bojím, že se tam nedostanu. – Eliška 
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Jsem trochu nervózní, ale uklidňuje mě to, že se na gymnázium hlásí málo dětí, 

takže mám mnohem větší šanci, že mě tam vezmou. Pokud to nevyjde, tak mám 

druhou přihlášku na Technickou a obchodní školu v Dačicích. Tam je jediná 

nevýhoda, že bych musela vstávat brzy, protože bych jinak nestihla přijít včas. 

Nejvíce mi pomáhá podpora od mojí rodiny a přátel. Jsem ráda, že ve mě tak moc 

věří. → Přijímačky jsou za mnou, ale i tak mám strach, protože v pátek se mi to podle 

mě moc nepovedlo, jelikož jsem se kvůli stresu nedokázala soustředit. V pondělí už 

to bylo mnohem lepší. Matika byla těžká, čeština byla rozhodně jednodušší. Doufám, 

že jsem si to v pondělí aspoň trochu vylepšila. – Bětka 

Jako celkově strach mám, berou tam 30 dětí a přihlášku jich tam dalo asi 50. 

Doufám, že přijímačky zvládnu a dostanu se tam, kam chci. Kdyby mě nevzali, tak 

mám druhou školu učňák, tam by stačilo už jen čekat. → Jsem rád, že to už mám za 

sebou. Teď už jen čekat na výsledky, které mají být na internetu 29. 4. a pak čekat, 

až nastoupím. Podle mě jsem ty přijímací zkoušky zvládl. Měli jsme hodného pana 

profesora, který nám v matice a v češtině přidal k maximálnímu času ještě 5 minut 

na to si všechno projít a pak od nás testy vybral. Doufám, že se na tu školu dostanu. 

Berou 30 lidí a hlásí se jich přes 50. – Matěj 

Z přijímaček strach nemám, nemá cenu se stresovat. Vystresovaná bych to napsala 

ještě hůř než takhle. V pátek jedu do Jihlavy a v pondělí do Třebíče. Byla bych radši, 

kdybych se dostala do té Jihlavy. Do Třebíče se mi moc nechce jak kvůli tomu oboru, 

tak že mě to město ani moc neláká. → Z přijímaček mám smíšené pocity. Z pátku 

jsem měla dobrý pocit, ale z pondělí strašný. Nejspíš jsem špatně křížkovala, takže 

se teď bojím, že kvůli tomu budu mít méně bodů. – Sabča 

V pátek a v pondělí jsou přijímací zkoušky na střední školy. Přestože jsem absolvoval 

kroužky na přípravu, díky kterým mám více znalostí, tak na přijímačky nejdu. Moje 

pocity jsou takové, že vnímám ostatní a držím jim palce. – Honza 

 

Záchranářky v Hobzí 

 

Dne 4. 4. k nám zavítali záchranáři, kteří se mi líbili jako každý rok. Pokaždé se ale 

dozvím něco nového a zajímavého. – Eliška 

Bylo to trochu jiné než minulý rok. Docela se mi to líbilo, aspoň jsme se nemuseli 

učit. Škoda, že je už příští rok neuvidím. Holky byly šikovné. – Matěj 
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Byla to zajímavá akce. Aspoň víme, jak se chovat v různých situacích, co se můžou 

běžně stát. Myslím, že mě to zajímá hlavně kvůli tomu, že bych taky chtěla studovat 

zdravotnickou školu. – Barča 

Líbilo se mi to, alespoň jsme se neučili. Jinak poklona, že dokážou takto mluvit 

s 32 lidmi pořád dokola to samé jako na jiné škole. – Adéla 

Bylo to pěkné. Líbilo se mi to na konci, když jsme si zahráli na záchranáře. – XXX 

Líbilo se mi to, protože to bylo zajímavé a poučné, akorát to bylo hodně podobné 

jako loni. Ale sem tam jsme se dozvěděli i něco nového. – Danča 

Záchranáři se mi líbili, něco bylo zajímavé, ale moc jsem si toho nezapamatovala. 

Ale aspoň jsme se neučili, což mi udělalo největší radost. – Verča 

Den se mi vcelku líbil, zvlášť stanoviště s popáleninami a zařazování lístečků. – 

Honza 

Líbilo se mi to moc. Hlavně kvůli tomu, že jsme se nemuseli učit. Moc se toho oproti 

minulému roku nezměnilo, jen u popálenin byla malé změna. Byla to hra, ve které 

jsme dostali papírky s různými texty a měli jsme vybrat, jestli je to důležité říct, když 

se volá záchranka, nebo ne. Občas jsem se i tak ptala na otázky, na které jsem 

věděla odpověď, jen proto, aby bylo na co odpovídat. – Bětka 

Bylo to poučné. Dozvěděli jsme se, co dělat v situaci, když bude někdo potřebovat 

zachránit nebo pomoci. U jednoho stanoviště byla jedna nová věc, a to byla hra, kde 

jsme měli srovnat kartičky. Byl to rozhovor s dispečinkem. Celý den se mi celkem líbil 

jako každý rok. – Šimon 

Líbilo se mi to. Bylo to lepší než učení. – Aneta 

Dnes mě to bavilo, bylo tam zase něco nového. Zkoušeli jsme seřadit papírky, kde 

bylo napsáno třeba jméno a příjmení, místo. Z dneška jsem si odnesl ponaučení 

a jsem si jistý, že si tu aplikaci záchranky, o které jsme mluvili, nainstaluji. A řeknu to 

více lidem. – Honza 

Bylo to dobré, ale minule jsme si všechno museli zkusit. Bylo to jiné než loni, což bylo 

super, alespoň jsem se nenudila, a taky jsem měla dobrou skupinu. Taky jsem 

musela ke konci zachraňovat. Chvíli jsem nevěděla, co mám dělat, ale nakonec 

super. – Simča 

Líbilo se mi to, ale přijde mi, že je to pořád to samé. - Pepa 

 

Kdybych měl/a milion … 

 

Jednu polovinu bych si uložila do budoucnosti, abych potom měla peníze. Druhou 

polovinu bych využila pro rodinu. Rodičům bych koupila nějaký wellness výlet, aby si 
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odpočinuli od práce a taky od nás. Babičce bych nejspíš pořídila psa, aby měla 

společníka a nebyla doma sama. Vzala bych rodinu na nějaké společné výlety po ČR 

a taky k moři. Pár peněz bych věnovala nějakému útulku pro nemocná zvířata 

a na charitu. Koupila bych si nějaké věci, které bych chtěla. Část peněz bych si dala 

stranou na školu. Koupila bych si věci ke koním, které teď potřebuji. Zbytek peněz, 

které by mi zbyly, bych si spořila do budoucna. A ještě bych koupila lepší věci a zre-

konstruovala bych u nás stáj. – Aneta  

Kdybych měl neomezený přístup k penězům, tak bych si koupil dům daleko od ostat-

ních s dobrým přístupem k internetu. Nejspíš bych peněžně podporoval svoji rodinu. 

Samozřejmě bych se snažil žít zdravý životní styl. Kdybych se nudil, tak bych z nudy 

navštívil své rodiče a cestou bych se stavil u bratrů a vysmál se jim, že musí chodit 

do práce, a já ne. Ale nejspíš bych celé dny strávil zavřený v pokoji a hrál hry na po-

čítači, akorát s přestávkami na spánek. Bohužel žádný neomezený přístup 

k penězům nemám, a proto se nekonečné flákání nekoná. – Pepa 

Kdybych měla milion, tak bych část peněz dala dětem z Afriky, které potřebují jídlo, 

pití, doktory a vzdělání. Prostě bych chtěla, aby se měly tak dobře jako my tady. 

Potom bych část peněz dala na různé útulky se zvířaty, která jsou bez domova, 

nemocná či nějak postižená. Chtěla bych, aby se jim dostalo více péče. Pak bych 

dala část peněz do cestování, například bych jela do Itálie a tam bych se těšila na 

jejich slavnou pizzu. Dále do Francie, kde bych šla na Eiffelovu věž. V Egyptě bych 

se podívala na pyramidy. Potom bych část peněz dala do svého koníčka, do koní. 

Pořídila bych jim velkou stáj s pastvinami, objednala bych si soukromého trenéra 

a zlepšovala se v ježdění. Chodila bych na různé kurzy: jízda na koni, práce 

ze země, řeč těla koně a zaříkávač koní. – Veronika 

Kdybych já měla milion, tak bych svému bratrovi zaplatila autoškolu, koupila mu auto, 

aby nás mohl vozit na výlety. Mamce bych do domácnosti koupila sušičku, protože 

bych jí chtěla usnadnit práci s naším prádlem. Také bych do domácnosti pořídila 

myčku na nádobí. Přemýšlela jsem, čím bych asi tak potěšila babičku a dědu. Zdraví 

jim bohužel koupit nemůžu, ale určitě by je potěšil pobyt v nějakých lázních nebo 

v termálech. Ještě jsem také přemýšlela, čím bych udělala radost taťkovi, a tomu 

bych koupila kávovar. Sobě bych zaplatila adrenalinový zážitek bungee jumping. 

Také bych ráda cestovala. Procestovala bych Francii a Itálii. A s rodinou bychom jeli 

na dovolenou na Kanárské ostrovy. Zaletěla bych do Finska navštívit svou sestřenici 

Hanu, která tam studuje na univerzitě. Potom bych navštívila svou druhou sestřenici 

Petru, která pracuje v Londýně jako au-pair. Určitě bych měla radost, kdyby mi zbyly 

nějaké peníze. To bych si koupila notebook. Myslím si ale, že milion by byl dávno 

vyčerpaný, ale kdybych měla ještě mnohem víc, tak bych nám koupila nějaký 

domeček se zahradou a s dvorem. Na tu zahradu bych chtěla malého pejska, aby 

nás hlídal. – Irča 
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