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Poznáš známou postavu? 

Tato postava je chytrý pes, který dokáže vyšetřit všechny policejní případy. Se svým 

kolegou Betem si rád hraje. Bet mu občas někam schová housku se salámem, které 

mají rádi všichni z kanceláře, ale pejsek na něj vždycky vyzraje, a to i na zloděje, 

vrahy atd. Jde o velkého psa se silnýma nohama, černohnědou srstí, silnými zuby 

a špičatýma ušima. | Pavel 

 

 

Chtěl/a bych mít… 

Pěkné známky ve škole, práci, zdraví, poslušného psa, dvě kočky. | Ráďa 

Klid, šikovného psa, obrovský hotel v Dubaji, významnou firmu na raketoplány, 

rodinu, vilu v L. A., hodně pěkných aut a motorek. | Pavel 

Rodinu, zdraví, Škodu 100, hodně přátel, dobrou práci, vlastní dům. | Kuba 

Zdravou rodinu, štěstí, domov, 2 psy. | Nikča 

Zdraví, neomezené peníze, lepší PC, lepší známky. | Filip 

Zdraví, lásku, peníze, rodinný dům, psa, svou restauraci, zvířecí (psí) útulek, zvířata 

(pumu, lva, tygra, pandu). | Sabča 

Hodně peněz, pěkné známky, více pěkných zážitků s kamarády, tank. | Honza 

Zdravé příbuzné a rodinu, lepší známky, například z chemie, řidičský průkaz. | Šimon 

Pěkné známky, volnost, klid o víkendech, aby taťka nemusel jet dnes do práce, 

řidičský průkaz na 50. | Honza 

Vystudovanou VŠ, okolo sebe slušnou komunitu, lépe psát, nějaké zvíře, umět lépe 

češtinu – pravopis, být statečnější. | Danka 

 

 

Otázky na novou žákyni 

Odkud jsi k nám přišla? 

Přišla jsem k vám z Jilemnice. 

Jak se ti líbí v Hobzí? 

V Hobzí se mi líbí hodně. 

Jaké předměty tě baví? 

Baví mě hudební výchova. 

Jaké máš koníčky? 

Ráda zpívám a dělám gymnastiku. 

Máš domácí zvířátko? 

Měla jsem pejska, ale pak nám ho zajeli. 

Kolik máš sourozenců? 

Mám 7 sourozenců, z toho je 1 nevlastní. Mám 4 bratry (Kuba, Tomáš, Jára, Ondra) 

a 3 sestry, z toho je ta 1 nevlastní (Klára, Kiki, Jana). 
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Máš nějakou oblíbenou značku? 

Moje nejoblíbenější značka oblečení je Nike, Champion, Fila a Adidas. 

Máš radši ovoce nebo zeleninu? 

Radši mám ovoce. 

Tvoje nejoblíbenější jídlo? 

Moje nejoblíbenější jídlo je bramborová kaše s řízkem. 

Máš už v Hobzí kamarády? 

Mám tady kamarády i příbuzné. 

Sportuješ? 

Sportuji, dělám gymnastiku. 

Co budeš dělat o prázdninách? 

Pojedeme do Aqualandu Moravia. 

 

 

Ideální prázdniny 

Chtěla bych se podívat do New Yorku, ale já moc neumím anglicky, tak bych se tam 

asi nedomluvila. Moje mamka s taťkou by tam nechtěli, asi se bojí letět letadlem. Já 

bych tam chtěla kvůli památkám, nákupům i slavným osobnostem. Ale prázdniny 

strávíme doma u rybníka a u bazénu. | Nikča 

Pro mě jsou ideální prázdniny ty, při kterých si můžu v klidu odpočinout od všech 

starostí, ať už doma, nebo někde venku s mojí kamarádkou. Moje prázdniny budou 

přesně takové. Žádnou velkou akci zatím neplánuju. | Bětka 

Být s kamarády, s rodinou atd. Letošní prázdniny budu venku u rybníka s kámoši. 

V srpnu bychom měli letět k moři, ale ještě se rozhodujeme, jestli Řecko, nebo Egypt. 

A taky pojedu s tetou na Harryho Pottera. A ještě budu chodit pracovat s babičkou 

do lesa, vydělat si sběrem borůvek. | Sabča 

Ideální prázdniny si představím, když můžu vycestovat do jakékoliv země a poznat 

její místa, lidi a kulturu. Letošní prázdniny zase strávím 3-4 dny na Slovensku, 

potom se vydám na tábor jako nový vedoucí. Už se hlavně těším, až prázdniny 

začnou. | Honza 

O ideálních prázdninách bych si představoval jet na 2 týdny na Lipno s rodiči. 

Vyzkoušel bych nějaké atrakce a bylo by to super. Tyhle prázdniny pojedeme 

s mamkou, taťkou a s bráchou do Teplic za babičkou a dědou. | Honza 

Nejradši bych se jel s rodinou podívat do Řecka nebo do Tunis-

ka, i když vím, že tam tyhle prázdniny nepojedeme. Tak je 

zkusím přemluvit za rok. Letošní prázdniny strávím s rodinou 

u Jaderského moře v Chorvatsku. Těším se i na to, že pojedu 

na týden k babičce a že pro mě s bratrancem jako vždy připraví 

nějaký program na celý týden. | Ráďa 
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Konec školy, začátek prázdnin 

 

Ve škole je blbinec, protože se teď píšou samé písemky, ústní zkoušení atd. Na vy-

svědčení bych nechtěla mít ani jednu 4, ale asi budu mít 4 z matiky a z fyziky, ale 

nejsem si jistá. O prázdninách pojedu na tábor, za babičkou, potom do Mladé 

Boleslavi za rodinou. Doma se probíralo to, že bychom letěli na dovolenou buď do 

Řecka, nebo do Egypta, ale asi spíš to Řecko. Ale já se bojím létat, bojím se, aby 

letadlo nespadlo nebo tak. Také budou grilovačky atd. a také akce u rybníka s kama-

rády.  Málem bych zapomněla na stanování v přírodě. | Sabča 

Na konec školy se už těším, ale na prázdniny ne, protože budu muset pracovat, a to 

bych radši byl ve škole a učil se. Na vysvědčení nedostanu žádnou pětku a možná 

ani čtyřku, tak jsem za to rád. | Ondra 

Myslím si, že písemky zvládnu. Ale to učení, na to se vůbec netěším. Na vysvědčení 

si myslím, že bude jedna dvojka z češtiny, ale s tím jsem počítal, a vůbec mi to neva-

dí. O prázdninách pojedeme na dovolenou po České republice, ale mně to nevadí. 

Jinak budu doma a hrát hry, nebo půjdu ven s kamarády. | Filip 

O prázdninách chceme jet s taťkou na ryby na Vranovskou přehradu. Ve škole teď 

píšeme hodně testů, ale se školou pojedeme na výlet do Jihlavy. | Jakub 

Na vysvědčení se moc netěším, protože mám špatné známky 

z matiky, ale na prázdniny se moc těším. Vím, že pojedeme na 

týden do Chorvatska a výšlapem na nejvyšší horu České 

republiky, Sněžku. A ke konci prázdnin zase za babičkou. | Ráďa 

Ve škole mi nevadí moc písemek. A už ani vysvědčení. Na prázd-

niny se netěším, protože asi zase nebudu doma sám. A když jo, 

tak budu pracovat. | Pavel 

Konec školního roku je samý chaos. Pořád samé písemky 

a zkoušení. Myslím, že budu mít pěkné známky, možná lepší než 

v pololetí. O prázdninách se moc nikam nechystám, protože jedu 

na dovolenou skoro ke konci školního roku. Možná, že o prázdninách pojedu k babič-

ce, anebo budu s taťkou jezdit do práce. Určitě se podíváme i někam, kde jsme ještě 

nebyli. Už se na prázdniny těším. Ale bohužel rychle utečou. | Honza 

Netěším se na vysvědčení, ale těším se k moři o prázdninách. | Jirka 

Těším se na výlet se třídou a na prázdniny. Budu venku každý den s kamarády 

a možná s rodinou někam pojedeme. | Honza 
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Teď mě čeká hodně velkých testů, ale myslím si, že nějakou špatnou známku 

nedostanu. Ale těším se na prázdniny, pojedeme na Moravu na 5 dní. Budeme 

chodit po zámcích a nejvíc se těším do aquaparku. | Ilonka 

 

Sbohem, ZŠ a MŠ Staré Hobzí 

Dny už se krátí a já za chvíli odcházím. Všechno to uteklo tak rychle a je tu konec. 

Základní škola mi bude chybět, to je jisté, protože vím, že na gymnáziu už to tak 

jednoduché nebude. Jsou tu lidé, kteří mi budou chybět, a je tu i někdo, u koho jsem 

ráda, že už ho nikdy neuvidím. Tohle je moje poslední ahoj téhle škole. Právě končí 

něco hezkého a něco hezkého i začíná. | Bětka 

Něco končí a něco nového začíná. Už 9 let jsme žáky základní školy a musíme si 

odvyknout na náš dětský život. Budou nám chybět naši učitelé, přátelé, třídy a lavice. 

Děkujeme vám za 9 let strávených na naší základní škole. | Honza 

Loučím se se základkou ve Starém Hobzí. Loučím se se všemi, kteří byli nebo jsou 

mými kamarády či kamarádkami. Někdy a někde se zase určitě setkáme. Loučím se 

s učitelkami a s učitelem, kteří mě učili. Škoda, že paní učitelka Bártů nepřišla dříve, 

je mi ze všech učitelek nejsympatičtější. | Matěj 

Už přišlo loučení, poslední dny, co tu jsme. Bude mi chybět pár věcí, hlavně 

spolužáci jak z naší třídy, tak i z ostatních tříd. Teď si říkám, že těch 9 let uteklo 

strašně rychle a nechce se mi odejít jinam. Ale něco končí a něco jiného, možná 

horšího, možná lepšího, začne. Ale stejně nikdy nezapomenu na to, co všechno jsem 

tady prožila. | Bára 

Spousta z vás mi bude chybět, nevím, jak já vám, ale někteří z vás mně ano. A tak 

bych se s vámi chtěla rozloučit. S děcky i s paní učitelkami. Mně osobně z p. učitelek, 

které tu ještě jsou, budou chybět p. uč. Michlová a p. uč. Tesařová. Tak ahoj a na 

shledanou ♥ | Sabča 

Takže už je to za chvíli tady, konec základky. Uteklo to hrozně rychle, a jak se mi 

dřív chtělo hrozně pryč, teď se mi nechce odcházet. Nejradši bych tu ještě nějaký 

ten rok zůstala. Myslím si, že budu vzpomínat ještě dlouho a budu chtít hned 

zpátky. Ale chtěla bych poděkovat všem učitelům a učitelkám, kteří nás provázeli 

těch 9 let. | Eliška 

 

Žáci 9. třídy by na tomto místě chtěli pozvat své spolužáky, kamarády a všechny 

další čtenáře časopisu Slon na slavnostní předávání vysvědčení, které se bude konat 

dne 28. června 2019 od 9:00 hodin v prostorách obecního úřadu ve Starém Hobzí. 

 

 



 

 

 


