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ještě Ahoj z prázdnin 

První týden prázdnin jsme si udělali okružní jízdu po naší republice. Naše cesta smě-

řovala do Rynholce u Prahy, kde jsme se zdrželi dva dny u známých. Po vřelém při-

vítání a ubytování jsme rozdělali oheň v grilu a povídali si dlouho do noci. Druhý den 

brzy ráno jsme vyrazili na celodenní výlet po hradech. Naše první zastávka byla na 

hradě Křivoklát, kde probíhala výstava sladkovodních ryb. Měli zde k vidění malé ry-

bičky i velké sumce, což si nejvíce užil taťka. Poté jsme vyrazili na hrady Točník 

a Žebrák. Na Točníku jsme viděli medvědy z večerníčka od Václava Chaloupky. 

Potom jsme se jeli zchladit do Koněpruských jeskyní. Vznikly v devonských mořských 

vápencích, starých přes 410 mil. let. Na zpáteční cestě jsme chtěli navštívit kaňon 

Malá Amerika, bohužel tam ale natáčeli film, takže nás tam nepustili. Poslední 

zastávka tohoto dne byl hrad Karlštejn. Protože už bylo pozdě, nestihli jsme pro-

hlídku hradu, prošli jsme pouze nádvoří, hradby a udělali jsme si několik fotek. Po 

náročném dni jsme byli rádi, že jsme ulehli do postele. Ráno jsme se rozloučili a po-

kračovali směrem za Českou Kamenici, 

kde jsme přenocovali u dalších 

známých.  

Po cestě jsme navštívili památník 

Lidice, hrad Okoř a Máchovo jezero. 

Večer jsme grilovali, a než jsme šli 

spát, tak jsme krmili laně u sousedů. 

Další den nás čekal přesun do Lito-

měřic k posledním známým. Zde jsme 

strávili příjemné odpoledne a večer na 

statku. Ráno jsme se stěhovali do 

Janských Lázní. V penzionu jsme se 

ubytovali na celý víkend. Ještě to odpoledne jsme vystoupali na Stezku korunami 

stromů v Krkonoších. Pod ní jsme si půjčili koloběžky, nechali se vyvézt lanovkou 

pod Sněžku a krásně se projeli dolů. V sobotu jsme vyrazili na Safari ve Dvoře 

Králové. V neděli, když jsme se blížili k domovu, se taťka zeptal: „Kdo má u sebe 

klíče?“ Nato se mu dostalo odpovědi, že nikdo. Naše cesta totiž začala tím, že jsme 

museli nechat auto v autoservisu a půjčili si dědovo auto. Klíče od domu tak zůstaly 

celou dobu v našem autě v servisu. 

Áďa 

 

Byl jednou jeden pěkný a nevinný den. Kája se učil český 

jazyk a jeho ptáček papal zrní a lítal po pokoji. Kája málem 

vyřešil kvantovou rovnici, když vtom do jeho pokoje vešla 

maminka se slovy: „Venku na tebe čekají kamarádi.“ Kája 

vykoukl z okna a uviděl Tádíka s obrovským reprákem a po-

myslel si: „To budou jatka.“ Vyšel ven a pozdravil. Poté se 

parta odebrala k rybníku, byl klid, vlnky šplouchaly a pískali 

ptáci. Tak se rozhodli, že otestují nový reprák. Hlasitost dali na moc a pustili písničku. 
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Byl to celkem rámus, skoro se neslyšeli navzájem, a tak jen seděli a poslouchali. 

Kája se rozhodl, že změní písničku, a když klečel před mobilem, přišel nějaký děda, 

popadl reprák a chtěl ho hodit do rybníka. Kája s klidem poprosil dědu, aby ho polo-

žil, … no, to bych lhal. Kája zakřičel, ať to položí, děda vzal reprák a položil ho a za-

čal nadávat. Spíš ho hodil na zem. Každopádně nám řekl, ať jdeme dělat bordel 

někam jinam, že se mu barák otřásá v základech. Tak jsme se rozhodli, že půjdeme 

za rybník a za lesík k druhému rybníku a tam jsme zůstali. Poté jsme šli na Strážný 

kopec a na konec na zastávku čekat, až kamarádi odjedou domů. 

Karel 

 

Vranov 

Byli jsme tam s celou rodinou, chalupa se nezměnila, ale nebylo moc hezké počasí. 

Jeden den bylo hezky. Jak jsme přijeli na chatu, vybalili jsme 

a s taťkou jsme jeli pro povolenky na Vranovskou přehradu. 

Když jsme přijeli, šli jsme na ryby. Taťka chytil candáta, měl 

56 cm a 3,2 kg, a amura, 88 cm a 4,5 kg. Já jsem chytil 

kapra, 59 cm a 4 kg, a sumce, 170 cm a 12 kg. Mamka s ba-

bičkou a Julkou se šly projít na pláž a chtěly na paddle-

boarding, ale šly až se mnou. Další den bylo ošklivě, a tak jsme jeli domů. 

Kuba 

 

O prázdninách jsem se měl dobře. Často jsem jezdil na kole. Skoro celé prázdniny 

jsme dělali dřevo, to mě moc nebavilo. Už jsem na to ale zvyklý, protože to dělám 

každý rok. V červenci jsem byl u tety a v srpnu u ba-

bičky. Nejvíc mě to bavilo u babičky, protože je nejhod-

nější z rodiny. Když jsem měl narozeniny, tak mi upekla 

dort s 13 svíčkami a pis- táciovými čísly. S tetou jsem 

byl v kině, bylo to zají- mavé. O prázdninách jsem 

tam byl dvakrát. Pak jsem byl na fotbalovém hřišti u nás 

v Cizkrajově. Se strejdou jsme jeli s lokomotivou a drezínou. Také jsme byli v muzeu 

v Brně. A za to, že jsem rozbil disk u auta, jsem s ním nejel na Zemi Živitelku. 

Na konci srpna jsem babičce pomohl vybrat nového psa. 

Ondra 

 

ŠESŤáci 

Jsem tady už měsíc a líbí se mi tu učivo, ale nelíbí se mi, 

že jsou tu starší děti. A teď se mi líbí matika. 

Ilonka 

Líbí se mi tělocvik a včasný příchod do školy. Nelíbí se mi 

školní pravidla. Je dobré mít službu. Na druhém stupni jsou 

drsná pravidla, na prvním stupni nebyla. 

Honza 
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Jsem tady už měsíc, trochu jsem se toho bál, ale je to docela 

dobré. Líbí se mi, že máme vlastní třídu. Sice přibylo hodně 

předmětů, ale učím se, takže dostávám skoro samé jedničky. 

Nejvíc mě baví fyzika. 

Jirka 

 

Co máme rádi na podzimu 

 
Podzim je pro mnohé lidi nejméně oblíbeným ročním obdobím. Stačí se ale jen 

chvilku zamyslet a každý z nás určitě najde věci, které má na podzimu rád, nebo 

oblíbené činnosti, jež s ním má spojené. My jsme některé nápady zaznamenali, 

abyste si je vy, čtenáři, mohli přečíst. Třeba v nich najdete i inspiraci pro volné 

podzimní dny.  

Mnozí žáci mají s podzimem spojené hlavně zbarvující se stromy: Na podzimu mám 

rád, když jedu autobusem. Rád koukám na přírodu (Jirka). Na podzimu mám ráda 

barvy. A chození do školy (Daniela). Na podzimu mám ráda, že se všechno začíná 

zbarvovat. Stromy jsou červené (Ilonka). Mám ráda barvy listí a když štípe mráz do 

tváří. Hrabu listí, protože ho pak dávám zvířatům na žrádlo (Veronika). 

Pestrobarevná příroda přímo svádí k tomu, abychom se věnovali venkovním 

aktivitám: Líbí se mi, že je všechno barevné, ráda chodím ven (Adéla). Na podzimu 

mám ráda, že padají listy a že je příroda barevná. Rádi s kámoškami a s kámoši 

házíme po sobě kaštany a listy (Sabina). Na podzimu mám ráda, že není tolik teplo 

a že se stromy pěkně zbarvují. Ráda chodím ven, líbí se mi ta barevná krajina, proto-

že mi dává inspiraci na malování (Simča). Na podzimu mám ráda, že se dá skákat do 

listí a mohu chodit ven (Xxx). Rád pouštím draka, jezdím na kole. Je to lepší na pod-

zim, protože víc prší a můžu jezdit v kalužích (Xxx). 

Spousta z nás využívá podzimních dní také ke klasické činnosti, kterou je pouštění 

draka: Padá listí, většinou je větrné počasí. Mám ráda pouštění draka. Chodí se na 

procházky víc než v létě a v zimě (Šimon). Moc rád pouštím draka a líbí se mi barev-

ná příroda (Honza). Na podzim chodíme se sestrou pouštět draka. Když je hezky, tak 

jezdím na kole. Sbírám rád listí, zvlášť teď, když potřebuju listy do herbáře (Radek).  

A co máte na podzimu nejraději vy? Zamyslete se, co pěkného vám toto roční období 

přináší, a přivítejte další pestrobarevný den s dobrou náladou a s úsměvem na rtech.  



 

 

 


