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Moje vysněné prázdniny… 

A jaká bude realita? 

 

Martin: O prázdninách bych chtěl letět do Egypta. Zajímalo by mě, jak to tam vypa-

dá. Chtěl bych si sáhnout na pyramidu, projet se na velbloudovi a ochutnat egyptské 

jídlo. Budu ale doma. S kamarádem jsme se dohodli, že budeme jezdit na kole 

a denně dáme 40 kilometrů.  

Taky pojedu na týden za babičkou a pak asi budu stanovat. 

 

Hanka: Já bych chtěla jet do Itálie. Láká mě to, že je tam moře a hodně zajímavých 

památek. Bohužel tam kvůli pandemii nepojedeme. Na začátku prázdnin jedu se 

svými kamarádkami na tábor do Velkého Újezdu, kde jsme byly už minulý rok. Po 

návratu domů pojedu s rodiči do Pasohlávek. 

Ilonka: Chtěla bych jet k moři na písečnou pláž. Už jsem sice u moře byla, ale na 

kamenité pláži. A tam se moc ležet a opalovat nedá. Realita bude taková, že pojede-

me někam na chatu do Krkonoš. Jako vždy budeme navštěvovat hrady a zámky, 

podíváme se na Sněžku a tentokrát i na bobovou dráhu. 

Gabriela: Když se mě někdo zeptá, co budu dělat o prázdninách, vždycky se mi 

vybaví, že bych chtěla odcestovat do Španělska nebo do Argentiny. Španělsky něco 

umím, tak bych se možná i domluvila, ale hlavně bych si tam chtěla užívat sluníčka 

a teplého počasí. Kvůli pandemii se ale do ciziny nepodívám. O prázdninách mám 

v plánu se svou nejlepší kamarádkou stanovat. 

Terka: Každý si léto představuje jinak. Někdo chce jet na dovolenou k moři, někdo 

chce na tábor. Já k moři tento rok nechci a ani nepojedu na tábor. Stačí mi být doma 

nebo někde s koněm venku. Ale klidně si představím prázdniny tak, že sednu na 

motorku a odjedu někam pryč. Jenomže nemám řidičák a taky mi nebylo 15 let. 

Naštěstí mě brácha občas na své motorce sveze. Takže toto léto strávím doma u ba-

zénu a taky u koní. Což mi vůbec nevadí, u koní to sice není ráj plný voňavých byli-

nek, ale mám tam svou kobylku, kterou mám ráda nadevše. 
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Veronika: Moje vysněná dovolená je v Egyptě a v Athénách. Láká mě to tam už od 

páté třídy. Chtěla bych vidět sfingy a pyramidy. A proč Athény? Jen tak ze zvěda-

vosti. Chtěla bych jet i do Polska za svou nejlepší kamarádkou Amélií, protože jsme 

se už dva roky neviděly. Do ciziny ale nepojedu. Budu na táboře a potom pojedeme 

s rodiči do Orlických hor. 

 

 

 

Šesťáci ve slohu probírali psaní dopisu a rozhodli se, že svým blízkým napíší dojmy 

ze šesté třídy. Takže žádná SMS, ale dopis, který se sice mezi dětmi příliš nenosí, 

ale své kouzlo dopis rozhodně má. Snad vás o tom sami pisatelé přesvědčí. 

 

 
 

Milá babičko, 

tentokrát ti napíšu o tom, jak se mi líbilo v šesté třídě. Na začátku se mi na druhém 

stupni líbilo, ale dlouho jsme ve škole nezůstali. Kvůli vládnímu nařízení jsme měli 

distanční výuku, která měla své výhody i nevýhody. Do školy jsme se podívali na 

chvíli před Vánocemi, ale pak opět nastala distanční výuka. Prezenční výuka mi chy-

běla. Proto jsem byla ráda za těchto několik týdnů, kdy jsme se vrátili do školy a opět 

se mohli vidět se spolužáky. Moc si přeji, aby se situace s covidem neopakovala. 

Takže o tomto školním roku toho moc napsat nemůžu, ale snad ti to, babičko, bude 

stačit. 

                                                                                                          Tvoje vnučka Áďa 
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Ahoj babičko, 

po dlouhé době ti zase píšu dopis. Tentokrát jsem se rozhodla napsat ti o tom, jak se 

mi líbilo v 6. třídě. Hlavně se mi líbilo, že jsme nebyli spojeni s další třídou. Paní 

učitelky jsou tu opravdu moc milé. Bohužel je tu ale přísnější známkování, ale s tím 

jsem mohla počítat. Taky je tu náročnější učení a ve škole jsme i více hodin. Zlom 

nastal s příchodem online výuky. Sice jsem ji přežila, ale hodně jsme toho zameškali. 

Takže jsem ráda, že jsme se vrátili do školy.  

Babí, až přijedeš, nezapomeň na tu svou výbornou buchtu. 

                                                                                                      S pozdravem Monča 

 

Ahoj babi,  

napíšu ti o tom, jak se mi líbilo v 6. ročníku. Líbilo se mi tam, i když jsme měli většinu 

času online výuku. Za tu dobu, co jsme byli ve škole, soudím, že jsou tady opravdu 

přátelské učitelky, a jsem rád, že tu mám dobré kamarády. Co se mi nelíbilo? Že 

jsme nebyli na lyžařském kurzu. Mohlo by to být pro celý druhý stupeň.  

A to je asi vše. 

                                                                                                               S láskou David 

 

Milá babičko,  

letos se mi ve škole líbilo to, že máme skříňky, kam si dáváme věci na tělocvik a na 

výtvarnou výchovu. Také se mi moc líbí nové předměty, které jsme v páté třídě ne-

měli. Naopak mě mrzí to, že jsme nedělali žádné prezentace, na které jsem se těšila. 

Jinak se mi v 6. třídě líbilo.  

Babičko, měj se hezky! 

                                                                                                                   Anežka 

 

Milá babičko, 

v 6. třídě se mi líbilo, jen mě naštvala naše vláda se svým opatřením, takže jsme si 

školu moc neužili. Po tu dobu, co jsme ve škole, se mi líbí to, že si s ostatními dětmi 

rozumím víc než s dětmi na prvním stupni. Líbí se mi, že máme na chodbě stolní 

fotbálek, který si můžeme kdykoli zahrát. Paní učitelky jsou tu přátelské. A co se mi 

nelíbí? Nelíbí se mi, že ve čtvrtek máme do 13:10 hodin, takže nestíhám autobus, 

a proto musím čekat na spoj ve 14:45 hodin. Taky se mi nelíbí připojení na wifi, 

protože když něco chceme dělat na interaktivní tabuli, tak to dlouho trvá. Také bych 

ráda zažila lyžařský kurz, třeba jen na 2-3 dny. Anebo by se mi líbilo bruslení, byli 

jsme bruslit v 5. třídě a mně se to moc líbilo. 

Doufám, že se ti daří dobře. 

S pozdravem tvá vnučka                                                                                         Pája 

 

Ahoj babi, 

blíží se konec školního roku, a tak ti chci napsat, jak se mi líbilo v 6. třídě. Tento rok 

byl hodně zajímavý a pro mě nejlepší ze všech. Museli jsme nastoupit na online 

výuku. Ze začátku jsem byla ze všeho zmatená, ale naštěstí mi to netrvalo dlouho 

a já se naučila online pracovat. Pak už bylo vše v pořádku. Dokonce bych řekla, že 
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jsem se učila v pohodě. Když bych to shrnula, tak se mi tento rok velice líbil. Ale už 

se těším na prázdniny. 

Nikola 

 

Děkujeme, školo a někdy ahoj… 

 
 

Když mám zavzpomínat na svou základní školu, jeden ze zážitků se týkal prvního 

stupně. První tři roky jsme měli za třídní učitelku paní Nováčkovou. Pokud jsme 

zlobili, dávala nám jako poznámku vykřičník. I já jsem jednou přišel domů 

s vykřičníkem a byl jsem kvůli tomu hodně smutný. Až mě mamka utěšovala, že se 

jistě polepším, tak ať si z toho nic nedělám. Tak jsem si z toho nic nedělal a druhý 

den jsem domů přinesl vykřičníky tři. 

Filip 

 

 
                                                                                                                                           

Já budu na základní školu vždycky vzpomínat jako na místo, kde bylo hodně radosti, 

dětských milostných příběhů i problémů. Mně se nejvíce líbilo na prvním stupni. 
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Možná proto, že jsem byl ještě dítě, možná proto, že jsme zde byli v původní 

sestavě. Vzpomínám si, že jsem nechtěl kamarádit s Filipem, protože přišel z jiné 

školky. Ale brzy se z nás stali kamarádi, jejichž přátelství vydrželo celou základní 

školu. Budu vzpomínat na paní učitelku Nováčkovou, která mi, když jsem byl 

nemocný, nosila úkoly až domů. Jsme totiž sousedé a dodnes se pravidelně 

potkáváme. Vybavuji si výlet v páté třídě, navštívili jsme Tábor. Mně se tam moc 

líbilo, a tak jsem řekl památnou větu: „Tady bych chtěl chodit do školy!“ A vidíte, 

nedávno jsem byl přijat na střední školu. Ano, právě do Tábora. Co napsat na závěr? 

Je škoda, že si to tu nemůžu prožít ještě jednou, nebo alespoň jen ten poslední rok. 

Pavel 

 

Tak a je to tady. Je za mnou devět let školní docházky. Nejdůležitější okamžik byl pro 

mě první den ve škole, na ten se nedá zapomenout. Některé spolužáky jsem znal ze 

školky, ale jiné jsem viděl poprvé. Netrvalo nám to dlouho a skamarádili jsme se. 

Naší třídní byla paní učitelka Nováčková a my na ni rádi vzpomínáme. Když jsme 

přešli jako šesťáci na druhý stupeň, cítili jsme se jako někdo. Za třídní jsme dostali 

paní učitelku Jitku Cvrčkovou, která je s námi dosud a která nás vždycky umí 

rozesmát a pobavit. Někteří spolužáci přešli na jiné školy, jiní naopak přibyli. Prostě 

jsem za těch devět let poznal základní školu, kterou jsem si i přes někdy náročné 

učení a velké množství testů užil. Proto budu na tuto školu vzpomínat v dobrém.  

Honza 

 

Nástup do první třídy v roce 2012 si pamatuji, jako by to bylo včera. Přitom už oteví-

rám dveře deváté třídy. V průběhu školní docházky nás učilo hodně učitelek a naší 

třídou prošlo několik žáků, kteří zase odešli, aby je vystřídali noví spolužáci, jako byli 

Jakub, Nikola a Sabina. Škoda toho, že devátou třídu jsme většinou proseděli místo 

ve škole doma, a to na distanční výuce. Některé předměty mě hodně bavily, protože 

je paní učitelky dělaly zábavně. Některé předměty mě zase moc nebavily, ale tak to 

bývá. Já bych vzpomínání na základní školu ukončil tím, že na toto období svého 

života nikdy nezapomenu. A budu rád vzpomínat na všechny, kteří mě na této škole 

učili. 

Radek 

 

 



 

 

 


