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P R Á Z D N I N Y 

Zvířecí tábor 

Zvířecí tábor je ten, kam si s sebou 

berete svého 

domácího 

mazlíčka.  

Tábor se konal  

v přírodě poblíž 

Jindřichova 

Hradce a já jsem 

si tam vzal svého 

jezevčíka Punťu. Punťa je černohnědý, 

jsou mu asi čtyři roky a poslouchá jen 

tehdy, kdy se mu chce. Na táboře bylo 

nejvíc pejsků, pak tam byli králíčci, 

kočičky, bílé myšky, křečci, ale i pa-

poušci. Mě osobně nejvíce zaujali 

papoušci a myši. 

Tábor trval týden a zaplatil jsem za něj 

1 500 korun. 

Honza 

 

Aqualand Moravia 

Nejlepší prázdninový den byl 

ten, když jsme jely do Aqualan-

du Moravia. Ještě předtím jsme 

se zastavily ve Věstonicích 

podívat se na Věstonickou 

venuši. Byla hezká, ale já jsem 

čekala, že bude větší. 

Jely jsme s mamkou a kama-

rádkami Natálkou a Adélou. My 

jsme hned běžely vyzkoušet všechny 

tobogány, ale na některé jsme musely 

Natálku přemlouvat. Náročné to bylo  

u trychtýře s kruhem, kde jsme se 

zasekly. Já jsem se několikrát bouchla 

do hlavy i do nohy. Na hlavě jsem měla 

bouli ještě týden. 

Ilonka 

 

 

Super prázdniny 

Letošní prázdniny byly super. Nejvíce 

se mi líbilo, že s námi byla pořád doma 

mamka. Mělo to ale svá pro i proti. Na 

výlety jsme totiž mohli jen odpoledne, 

jindy totiž mamka neměla vycházky. 

Ale mně to nevadilo, hlavní je, že bude 

v pořádku.  

Byli jsme v Jihlavě v podzemí. Při 

procházení světélkující chodbou jsem 

se ale necítil dobře, dokonce mi běhal 

mráz po zádech. 

Tyto prázdniny mě mrzelo, že vůbec 

nerostly houby. Já je strašně rád 

sbírám, ale nerad je jím. Se svou 

sestrou jsme byli v Báňovicích u ba-

bičky a sestřenice Danky. Děda tam 

chodí na čekanou a na ryby a mě to 

tam s ním baví. Letos se mnou sestra 

na naší zahradě stanovala. Pouštěli 

jsme si filmy a usnuli jsme dost pozdě. 

Druhý den, když jsme se probudili a šli 
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na snídani, mamka už měla hotový 

oběd. Přišlo nám k smíchu, že místo 

rohlíku máme řízek.  

Letošní prázdniny utekly moc rychle 

a já se těším na ty další. 

Martin 

 

Černičský trojboj 

Můj prázdninový zážitek se odehrál v Černiči kousek od Velkého Pěčína, kde se 

20. července uskutečnil černičský trojboj. Je to soutěž družstev, která jsou tvořena 

čtyřmi rodinnými příslušníky. Za naši rodinu soutěžila dvě družstva. První tým byl 

holčičí. Jmenovaly jsme se Sisters team a byly ve složení sestřenice Renata, 

bratrancova přítelkyně Klára, moje mamka a já. Druhý náš tým, který byl v mužském 

složení, se jmenoval Mrzáci.  

Byl tam strejda Pavel, bratranec Jakub, přítel od sestřenice Dominik a můj bratr. 

Jejich název k nim seděl, protože Dominik měl ortézu na koleni a strejdu Pavla, než 

jsme jeli soutěžit, štípla včela do horního rtu. Ten mu nehorázně natekl a strejda 

vypadal jako kačer Donald. 

Soutěžící v družstvu se museli domluvit, co kdo bude dělat. Renda vezla trakař, na 

kterém seděla Klára, která poté plavala. Když doplavala, nasedla jsem na trakař já 

a mamka mě vezla na střelnici. Dost se u toho nadřela. Na střelnici jsem popadla 

vzduchovku a snažila se trefit plechovky, pohyblivý terč a postavičky.  

Bohužel, ani přes strejdovy dobře míněné rady jsem nic netrefila. Asi proto, že mě 

strejda při střílení natáčel. Po skončení střelby muselo celé družstvo i s trakařem 

doběhnout do cíle. Závod se běžel na čas a připočítávaly se body ze střelby.  

Účast byla docela slušná, závodilo deset družstev. Na začátku 

dostali všichni soutěžící barevná trička, dále plavci koupací čepici, 

střelci krásný kovbojský klobouk a běžci s trakařem dostali kšiltovku. 

Tým Mrzáků se umístil na 8. místě a naše družstvo obsadilo čestné 

desáté, tedy poslední místo. Ale nám to nevadilo, protože jsme si 

všechny užily hodně legrace. Při vyhlašování výsledků dostali 

všichni soutěžící medaili a každé družstvo pohár. Na závěr se 

konalo společné fotografování a jako odměna pro všechny statečné soutěžící bylo 

občerstvení zdarma. A tak jsem získala díky soutěži svou první medaili. 

Irča 

 

Můj nejlepší prázdninový zážitek 

I letos jsem si naplánovala koňský 

tábor, kde se staráme o koně a učíme 

se na nich lépe jezdit. Tento rok byl 

něčím zvláštní.  

Byl zábavnější a strašidelnější.  

Sešli jsme se v hojném počtu. Já si ale 

nejvíc rozumím se Zuzkou, je to fajn 

kamarádka. Celý týden jsme se spolu 

staraly o naše koně: po vykydání až po 

čištění kopyt a hřívy. Se Zuzkou jsme 

po celý týden hrály různé hry a taky 
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jsme šly stezku odvahy. Ta začala tím, 

že vedoucí v noci všechny vzbudili 

a řekli, že si zahrajeme hru. Chodili 

jsme po dvojicích, já samozřejmě se 

Zuzkou. Cestou nás vedoucí různě 

strašili. Dále jsme všichni museli plnit 

úkoly, které nám vedoucí zadali. Zuzka 

se trošku bála, a tak jsem jí vyprávěla 

různé zábavné příběhy. Cíl byl dole 

u zámečku a tam jsme dostali i sladkou 

odměnu. Po tomto zážitku jsem 

nemohla dlouho usnout. Moc se mi na 

táboře líbilo. Pokud bude i příští rok, 

pojedu znovu. 

Tereza 

 

Šesťáci se představují… 

Jmenuji se Tereza. Moje oblíbené barvy jsou černá a bílá. Mám ráda sport, běhám 

a jezdím na koních. Doma mám tři morčata, dva křečky, jednoho koně, kocoura 

a psa. Nesnáším houby a některé maso. 

Jmenuji se Hana a je mi 12 let. Ráda chodím ven a také mě baví hrát na klavír. 

Ve škole mě to baví a jsem ráda, že tu jsem. 

Jmenuji se Natálie a je mi 11 let. Mám doma psa. Moje oblíbená barva je fialová. 

Jmenuji se Eliška. Ráda cestuji a také ráda kreslím a píšu. Ve škole mě baví nejvíce 

tělocvik. Mám ráda červené růže. Ze zvířat se mi nejvíce líbí opice. Doma mám psy 

Ajku, Bena a Maxe a morče Fifinku. Nejoblíbenější barvy jsou tyrkysová, černá a bílá. 

Jsem Kája a nesnáším český jazyk, výtvarku a hudebku. Mám ráda černou barvu. 

Starám se o dva africké šneky a psa. Jsem líná. 

 

Jmenuji se Verča. Mám ráda černou a tmavě modrou barvu. Miluji zvířata, ale 

nejvíce se mi líbí psi. Doma mám pejska jménem Art, je černý s bílou náprsenkou. 

Jmenuji se Petr. Ve škole mám rád tělocvik, protože mě baví sportovat. Jsem líný. 

Rád jím a ochutnávám. Z jídel mám nejraději kebab, gyros, hamburgery a tortilly. 

Mezi mé koníčky patří střílení ze zbraní, fotbal a hasiči.  

Doma máme dvě kočky a rybičky. 

Jsem Eliška. Zajímám se o práci hasičů. Mám ráda tělocvik a přírodopis. Mezi moje 

oblíbená zvířata patří pes a vlk. Moje oblíbená barva je černá. Pokud jde o vlastnosti, 

jsem líná a někdy i urážlivá. 
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Jmenuji se Martin. Ve škole mám nejraději tělocvik a oběd, ale nemám rád češtinu. 

Je mi 11 let. Z jídel mám rád maso, ale houby nemusím. Moje oblíbené barvy jsou 

oranžová a černá. Doma máme králíka, psa, kočku a křečka. Mám jednu sestru, 

která je skvělá. 

Jsem Šarlota. Jsem veselá, ale i otravná a líná. Baví mě sportovat, mám ráda 

malování, psaní a běhání. Ze zvířat mám ráda psy, kočky, koně a papoušky. Jsem 

ráda, že chodím do školy, kde mám kamarády, kamarádky a paní učitelky. 

 

Přírodovědné muzeum Semenec 

Navštívili jsme tak trochu jiné muzeum s naučnými prvky a spoustou poznání. 

Muzeum se nachází poblíž Týna nad Vltavou a nabízí programy pro malé děti, 

dospělé i pro výpravy. Počasí se vydařilo, cesta proběhla bez karambolů, takže jsme 

byli spokojeni. 

Ilonka  Akce se mi líbila. Nejvíce mě zaujalo, že na místě 

muzea měl být původně hřbitov, takže tam, kde jsme 

chodili, měly být hroby. Nejvíce se mi líbil výklad 

o punkevních jeskyních. Ty kameny mě ale moc 

nebavily. Zaujalo mě, když nám paní lektorka nabízela 

program, kdy bychom se učili žít jako pravěcí lidé. 

Honza Zaujal mě hmyzí hotel a pak i podzemí. Viděl jsem tam tři krásné koně 

v ohradě. Měli tam i obchod, kde prodávali např. náhrdelníky a kameny 

ve skleněných krabičkách. 

 

Divadélko 

Druhý týden v září nás navštívili herci z Hradce Králové, aby nám představili program 

týkající se světové i české romantické tvorby. Snad se neurazí, když je nazveme 

starými známými, neboť se setkáváme každý rok. A vždy jsme spokojeni, jejich 

program je zábavný, poučný a někdo z nás si s nimi pravidelně „střihne roli“. Proto se 

těšíme na další setkání. 

Jirka  Bylo to zábavné, všichni jsme se dobře bavili. Mně se nejvíce líbila 

císařovna na Karlštejně a to, když se tam na scéně hádali. 

Honza  Líbilo se mi, že Honzu označili jako Justina Biebera. Byli hodně vtipní. 

XXX Divadlo se mi moc líbilo. Nejlepší scénka byla ta, kde zapojili do děje 

Honzu, kterému řekli, že je Justin Bieber. 

 

 



 

 

 
 


