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Můj nejhezčí zážitek z prázdnin byl ten, že jsem skočila s Nogalínou jeden metr. 

Byla jsem tak šťastná, když jsem letěla metrovou výškou ve vzduchu s koněm, co 
s chutí skáče. Nogalína má malého brášku, je to hříbátko 
Navaho Grand Neo. Až u něj bude čas na obsednutí, budu ho 
prý obsedávat já. Jsem zvědavá, jak to dopadne, protože 
Nogalína je sama o sobě pořádná kobyla a její mladší bráška 
prý bude ještě vyšší, aspoň o 10 centimetrů. Čistila jsem mu 
kopýtka, Kačka mu stála u hlavy a povídala si s ním, protože 
on je nezkušený a neumí stát na místě. Když jsem mu čistila 
pravé přední kopyto, začal si lehat. Kačka na to: „Petí, dělej, 

nebo budeš mít na sobě metrák a půl!“                                                
Zdá se mi, že prázdniny utekly jako voda. 

Petra 

  

Na začátku prázdnin jsem byla u sestřenice v Praze.  Navštívila jsem s ní některé 

památky a aquapark. Většinu prázdnin jsem jezdila s rodiči po různých výletech. 
Hluboká nad Vltavou, Vranovská přehrada, Staré Město pod Landštejnem, kde jsme 
byli v lanovém parku.  Ke konci prázdnin mi uletěla  moje korela Pepina. 
V září jsem s rodiči byla v Chorvatsku. Odtud mám nejvíce zážitků. Viděli jsme 
delfíny, chodili po tržnicích, potápěli jsme se, byli na výletě lodí a zažili spoustu 
zajímavých věcí.  

Nikola 

 
 

 
Zoo Na Hrádečku 

Soukromá zoo Na Hrádečku se nachází poblíž Jindřichova Hradce u obce Horní 
Pěna. Jeli jsme tam s babičkou, dědou, bráchou, sestřenicí Luckou a bratrancem 
Lukášem. 
Viděli jsme tam lamy a kozy a hned jsme si je oblíbili. Krmili jsme kozičky, protože 
lamy se tam krmit nesměly. Jedné lamě chybí část nohy, a tak se tam o ni starají. 
Odtud jsme se vydali k rysovi. Vrčel na nás z křoví. Líbily se nám pumy. Jedna ležela 
v trávě a spala, ale ta druhá chodila po kleci tam a zpět. V zoo je i král zvířat – lev 
spolu se lvicí. Největším ptákem v zoo byl pštros. V ohradě měl hodně peří, a tak 
jsem si pomocí klacku jedno peří vytáhl. Ostatní pak chtěli také peří, tak jsem jim 

Prázdniny 
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klacek půjčil. V jednom z pavilonů měli spoustu hadů, ještěrek a malých 
opiček. Dokonce jsme viděli i malého krokodýla. V ptačích voliérách 
posedávali krásně zbarvení papoušci. Mezi nimi byl i papoušek ara, 
kterého znám z pohádky Rio. Pro mě jsou ale nejzábavnější zvířata 
surikaty. Líbí se mi, jak dokáží stát na zadních nohách a natahují krk, 
aby daleko dohlédly. Surikaty umějí vyhrabat zajímavé spletité 
chodbičky. V zoo se nám líbilo a určitě se tam ještě někdy vrátíme. 

Filip 
 

 

Svatba 

O prázdninách jsem byla na svatbě. Nevěstou byla moje teta z Pilníkova. V den 
svatby začaly přípravy hned od rána. Nejdříve kadeřnice udělala vlasy nevěstě a pak 
vytvořila svatební účes i mně.  Potom se nevěsta oblékla. Moc jí to slušelo. Udělali 
jsme svatební kolonu a vyjeli do Trutnova na radnici. Obřad byl krátký, snoubenci si 
řekli ANO a jelo se zpátky do Pilníkova. Novomanželka si oblékla dres a kopačky, 
protože její manžel je fotbalista. Manžela přivázali k malé bráně a na jednu nohu mu 
připevnili vězeňskou kouli. Jeho žena pak musela dát gól. Potom přivezli ozdobenou 
káru na dřevo. Teta si do ní sedla a její muž předváděl koně. Nakonec jsme odjeli 
do penzionu. Nejdříve se vypustily dvě holubičky a poté začala zábava. Z cukroví mi 
nejvíce chutnaly kremrole, ty byly fakt úžasné. Jako zajímavost uvádím, že nevěstin 
podvazek se vydražil za 6000 korun. 

Anežka Natálie 
 

 
Pouštění lodiček  

Začalo to tím, že jsem byl se sestrou na prázdninách u babičky a dědečka.  Jednoho 
dne jsme se rozhodli jít si pouštět lodičky.  Každý jsme si vyrobili svou loď, tedy až 
na sestru.  Ta musela požádat o pomoc babičku.  Já jsem měl loď z plastové lahve, 
sestra z papíru, babička z kousku dřeva a dědova loď byla z plechu. Vyrazili jsme 
loďky vyzkoušet na řeku Dyji. Začal jsem první. Moje loďka doplavala asi do pěti 
metů, narazila a potopila se. Sestřina lodička se rozmočila. Ta dědova se zamotala 
do rákosí. Nakonec vyhrála babička, protože její loďka uplavala asi 10 metrů. Pak 

jsme všechny loďky vylovili a šli domů. Druhý den děda 
našel velký kus polystyrenu a řekl, že z toho mám udělat 
lodičku. Vyřízl jsem obdélník, na kterém jsem udělal 
špičku. Pak jsem přidal plachtu a kormidlo. Podobnou 
loďku jsem vytvořil i sestře. Odpoledne jsme šli lodičky 
vyzkoušet. Nejprve na potůček. Tam se zkouška 
podařila. Pak jsme je ale pustili na řeku. Sundal jsem si 
ponožky a šel za nimi do vody. Ze začátku se zdálo, 
že bude vše v pořádku. Najednou zafoukal vítr a lodě 

plavaly proti proudu. Když se vítr utišil, lodě nabraly zase opačný směr. Bohužel se 
po chvíli zachytily v rákosí. Já a babička jsme se snažili lodičky vyprostit z rákosí ven. 
Natáhl jsem se, podklouzla mi noha a bum! Spadl jsem do vody. Babička chtěla, 
abych vylezl hned z vody, ale já se nedal. Vzal jsem obě lodičky a znovu je pustil 
po vodě. Doplavaly pod most, kde na ně čekal děda s mojí sestrou. Za lodičkami 
jsem doplaval i já. Protože jsem byl mokrý, vrátili jsme se domů. 

Honza H. 



ZÁŘÍ strana: 4 2017 

 

 

časopis SLON  časopis žáků ZŠ a MŠ Staré Hobzí 

Šesťáci se představují 

Nikola: Mám 2 starší bratry. Jsem teta, protože mám neteř Justýnku. Doma mám 
dvě zvířátka. Korelu Pepíčka a králíčka Ouška. Protože mám ráda zvířata, chci být 
veterinářkou.  

Honza A.: Mám 3 sourozence a jednoho synovce, takže jsem strejda.  Nemám rád 
houby, ale chutná mi pizza. Mám rád češtinu.  

Honza H.: Mám jednu sestru, která mě pořád zlobí. Mám rád zvířata, např. psy a pa-
poušky. Chodím do hasičského kroužku. Z jídel mám nejraději hranolky se 
smaženým sýrem a taky pizzu. V dospělosti chci být hasičem nebo policistou.  

Anežka Natálie: Jsem nejmladší z rodiny. Mám 4 sourozence a mám je moc ráda. 
Mám jednu jedinou sestřenici, která se jmenuje Viktorka. Moje oblíbené jídlo je 
bramborová kaše. Ráda dělám hlouposti a ráda tancuju. Doma máme 6 křečků, 
5 koček, 2 psy a myš.  

Adéla: Baví mě jízda na koni. 
Chutnají mi lasagne a nejím lečo.  

Filip: Jsem nejmladší v rodině a mám 
bratra Aleše.  Pěkně mě štve. Mám 
rád pizzu a nemám rád houby. Rád 
sedávám u počítače.  Nechce se mi 
chodit do školy.  

Radek: Mám 2 sestry. S mladší si 
hraju, starší sestra mi poradí, když 
něco nevím. Chutnají mi řízky, rajčata 
a okurky. Mám rád anglický jazyk. 
Umím anglicky, chorvatsky a slo-
vensky. Chci být návrhářem aut. 

Pavel: Nemám žádné sourozence. Mám domácí mazlíčky: pes se jmenuje Bax 
a kočka Charlies. Na léto si kupujeme 20 kuřat. Letos k nám do stodoly vnikla kuna. 
2 kuřata si odnesla s sebou a ty ostatní zabila. Líbí se mi, když se Charlies s Baxem 
škádlí. Baxe učím, takže mě nejvíc respektuje. 

Ondra: Mám bratry Lukáše a Ivana. Rád hraju fotbal. Nesnáším kapustu. Chtěl bych 
být zedníkem.  
 

 
Environmentální den – setkání s hady 

Akce s hady byla dost zajímavá. Paní měla pravdu v tom, že ti, kdo se hadů bojí 
nejvíce, je nebudou chtít pustit z ruky. Já bych ala hada do ruky nikdy nevzala. Taky 

to na mně bylo znát, protože když se ke mně s hadem 
přiblížila, hned jsem ucukla. Je zajímavé, že hadovi 
nedělá problém sníst vejce, tedy tomu, který se jimi 
živí. Člověk si ale musí na hady dávat pozor, protože 
i docela obyčejná užovka se dá splést s nebezpečnou 
zmijí. Překvapila mě užovka obojková.  Když se bojí, 
dělá mrtvou. Převrátí se na záda a vypouští pach, 

který smrdí jako zdechlina. Navíc má na břiše černou čáru, takže trochu vypadá jako 
zmije. No nevím, já si hada nepořídím a dál se jich budu bát. 

Bětka 
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7. třída 

Daniela: Do školy jsem se těšila na spolužáky, ale na učení ne. 

Josef: Těšil jsem se, protože si odpočinu od práce. A netěším se, protože ve škole 
nemůžu spát.  

Honza S.: Do školy jsem se netěšil, protože musím brzy vstávat a je tu moc schodů. 

Monika: Vůbec jsem se netěšila, nic mě do školy netáhlo. Protože jsem si užívala 
svých nejlepších prázdnin. 

Šimon: Netěšil jsem se, protože mě to tady nudí. Ale na kámoše jsem se těšil. 

Honza V.: Ne, netěšil jsem se. Zase školní řád, ach jo. A musím se starat o bratra 
v 1. třídě.  

Adéla: Do školy jsem se netěšila kvůli učení, ale na kamarády jsem se těšila. Bála 
jsem se, co budeme mít za novou učitelku, ale je v pohodě. Netušila jsem, že mě 
bude bavit němčina. Ale raději bych byla doma! 

Veronika: Těšila jsem se. Protože tu mám kamarády. Na angličtinu, což je divné. Ale 
potřebuji se domluvit s Holanďany o prázdninách u koní. A hlavně jsem se těšila na 
tělocvik a na dobré známky. A co mi ve škole vadí? Vadí mi šesťáci a ranní vstávání. 

Aneta: Těšila jsem se na kamarádky, prázdniny už byly dlouhé. Mám dobré místo 
v lavici a zatím je ve škole fajn. 

Tadeáš: O prázdninách byla zábava, ve škole je nuda. Těšil jsem se na kámoše, ale 
na učení ne.  

Honza H.: Skoro celý srpen mi rodiče říkali, že za chvíli půjdu do školy. Odpovídal 
jsem, že chci být raději doma. Těšil jsem se jen na kamarády. O prázdninách jsem 
jich několik viděl, ale potkat se s kamarády po dvou měsících je dobré. Alespoň tento 
školní rok budeme dělat o dost víc lumpáren. 

Irena: Vůbec jsem se do školy netěšila, protože jsem věděla, že tam bude nuda. 
Hlavně jsem se netěšila na rozvrh a na to, že budu zase sedět v druhé lavici u okna. 
Hlavně že přišla nová paní učitelka. 

Simona: O prázdninách jsem se do školy těšila, ale vadilo mi, že nebudeme mít paní 
učitelku Malotínovou. Těšila jsem se na kamarády. Učení mi nevadí, jsem ráda, 
že jsem ve škole, protože doma je nuda. Mrzí mě, že máme naši paní učitelku jen 
dvě hodiny. Ale nová paní učitelka Loučná je hodná a super. Učení mě zatím baví, 
mám ráda všechny předměty. Snad mi to vydrží do konce roku. 

 

8. třída 

Barbora: Do školy jsem se netěšila, klidně bych mohla mít prázdniny pořád. Ale jsem 
ráda, že zase vidím kamarády. 

Sabina: Mně osobně škola nevadí, takže jsem nebyla nijak naštvaná. Jenom to ranní 
vstávání, na to nejsem zvyklá. 

Honza: Prázdniny byly super, i když bych byl radši, kdyby byly aspoň o měsíc delší. 
Ale stejně jsem se do školy těšil, hlavně na kamarády, ale na učení moc ne. 

Alžběta: Do školy jsem se po pravdě trochu těšila, ale nevím proč. Když začala 
škola, všechno mi připadalo jiné.  Ne vzhledově, jen jsem měla pocit, že se něco 

Uf! Už zase ve škole! 
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změnilo k lepšímu. Samozřejmě bych byla raději, kdyby ještě byly prázdniny, ale co 
se dá dělat.Matěj: Do školy se mi vůbec nechtělo, prázdniny bych prodloužil. Škola je 
nudná. 

 

9. třída 

Daniela: Do školy se mi chtělo, ale hned druhý den mě to přešlo, protože jsem si 
uvědomila, že mě čekají přijímací zkoušky. Bohužel. Budeme taky pořádat spoustu 
akcí. Jsem zvědavá, jak tento školní rok 
dopadne. Jsem tu už týden a tři dny a už 
mě to nebaví. 

Anička: Do školy se mi nechtělo. 
Nejraději bych jela dál svou 
prázdninovou rutinu. Ráno se vzbudit 
v 10 hodin, vybílit ledničku a jít zase spát. 

Pep: Ježiši, škola…tento rok se mi do 
školy vůbec nechtělo. Všechny ty starosti 
se středními školami a akcemi, co mu-
síme uspořádat, to bude strašné. Na jed-
nu stranu to chápu, jsme už velcí, a tak 
musíme něco dělat. 

Tomáš: Do školy jsem se docela těšil, 
a to ze dvou důvodů. Těšil jsem se na 
kámoše, hlavně na Rohlíka ze 7. ročníku.  
A pak jsem se těšil na obědy, i když 
občas stojí za prd. 

Aleš: Prázdniny bych prodloužil o měsíc 
nebo o dva. Do školy se mi nechtělo, 
protože se nechci učit a nebaví mě 
to tady. 

Eliška: Do školy se mi vůbec nechtělo, 
kdyby byly prázdniny pořád, vůbec bych 
se nezlobila. 

Petr: Zatracená škola! To je na nic, když už jsem v devítce, musím, chudák, vybírat 
střední školu. 

Denis: Zase ve škole! Jo, škola, to je věc! Těšil jsem se, ale jen na kámoše, vůbec 
jsem je přes prázdniny neviděl. Ale co, všechno pěkné jednou končí. 

Kamil: Do školy se mi chtělo, ale i nechtělo. Nechtělo se mi kvůli úkolům, vstávání 
a učení. Učit se mi nechce, ale budu muset. A proč se mi chtělo? Kvůli kamarádům 
a zároveň jsem se doma i nudil.  
 

 

Hejtmanův pohár 
aneb  

Jak počáteční nadšení vystřídalo velké zklamání 

Když jsme s projektem Hejtmanův pohár začínali, byla jsem plna nadšení. Žáci mají 
překážkové dráhy rádi a poměřování sil mezi sebou bylo pro ně výzvou k neo-
byčejným výkonům. A kdo snad nebyl nejrychlejší při probíhání dráhy, přispěl 
k celkovému výsledku skládáním textů básní a písní, zpěvem a natáčením videí. 
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V prvním ročníku se nám naše úsilí vyplatilo a umístili jsme se na krásném třetím 
místě v Jihočeském kraji. Úspěch nás motivoval k ještě většímu nasazení, abychom 
v dalším ročníku byli opět třetí, ne-li ještě lepší.  

A tak jsme opět sportovali a pilně plnili všechny doplňkové aktivity. Bohužel nám 
nebyly přiděleny body, které nám po právu náležely. Neochota organizátorů přiznat 
a napravit svoji chybu nás o stupně vítězů připravila a to je důvod, proč se v letošním 
školním roce Hejtmanova poháru neúčastníme.  

Ale nemusíte se bát – o překážkové dráhy nepřijdete. Postavíme si vlastní a budeme 
sportovat dál! 

H.Kessnerová 
 
 

 



 

 

 


