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 Zajímáte se o h o r o s k o p y ? Díky angličtině se můžete dozvědět, jací 

opravdu jste. Zejména deváťáci by měli zbystřit, pokud jde o jejich budoucí profesi. 

Tak co? Souhlasí?

Aquarius Jan. 20 – Feb. 18

Aquarians are intelligent and inventive. When choosing a career they should look 
in the areas of mechanics, teaching, and writing.

Pisces Feb. 19 – March 20

Those born under the sign of the fish are sensitive and understanding. They are 
best suited to careers in music, writing, painting and pharmacy.

Aries March 21 – April 20

Those born under this sign are very active and impulsive people. They often 
choose the engineering, hairdressing or sales as a career. 

Taurus April 21 – May 20

Taureans are reliable and practical people. They should look for careers 
in architecture, beauty, and accounting.

Gemini May 21 – June 20

The twins are lively and always look for new things. They show most ability 
in careers in law, advertising, and sales.

Cancer June 21 – July 21

Those born in Cancer are loyal to their friends and very sensitive. They should 
excel at shop keeping, designing, and clerical work.
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Leo July 22 – Aug. 21

Leos are confident but sometimes egotistical and arrogant personalities. They 
should choose the acting, teaching or management as a career.

Virgo Aug. 22 – Sept. 21

People born under Virgo are careful, reasonable but can be very critical. When 
choosing a career they should consider teaching, book – keeping and writing.

Libra Sept. 22 – Oct. 22

Libras are elegant and tactful. They are suited to careers involving clerical work, 
fashion, and personal management.

Scorpio Oct. 23 – Nov. 21

Scorpios are jealous and like to get their own way. They could choose a military 
career, medicine or mechanics.

Sagittarius Nov. 22 – Dec. 20

Sagittarians are independent but very friendly. Their choice of careers could be 
in teaching, writing or show – business.

Capricorn Dec. 21 – Jan. 19

Those people are ambitious but reserved. Their career prospects are strongest 
in business, show – business or social work.

Máte někdy nějaké sny? Já ano. A někdy jsou zvláštní. Někdo sny má, někdo ne, 
moje sny mají velké emoce. Když se mi zdá něco hezkého, usmívám se ze spaní. 
Když mám sny vtipné, tak se zase směju. Někdy je mám zlé, tak křičím. Většinou je 
mám smutné a to pláču. Někdy sny nedávají smysl, ale moje sny ten smysl skoro 
vždy mají. Nedávno jsem měla tak podivný sen, až mi z toho přejel mráz po zádech. 
Bylo to letos 18.9. Byla noc a mně se zdál sen, že moje kamarádka umírá. Druhý den
- 19. 9. - jsem zjistila, že se to vážně stalo.

Iveta
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Poprosil jsem všechny žáky 2. stupně, aby poslali svá přání Ježíškovi.
I když se některým do dopisů příliš nechtělo, nakonec se všichni rozhodli svá přání

Ježíškovi adresovat.

6. třída
Monika: Já si přeji fretku, mikinu s logem Jockey club Malý Pěčín. Ráda bych 

dostala koně, ale vím, že musím vydržet do jara.

Jan H.: Já bych si přál nový notebook, hokejový dres, hru NHL 17, novou 
hokejku a model vrtulníku.

Irenka: Přála bych si pyžamo – barvu nechám na tobě. A potom ještě aby 
skončila škola.

Karel: Přeji si, abys mi donesl brýle na virtuální realitu. Děkuji ti.

Šimon: Já na Ježíška nevěřím, ale chtěl bych segway. A taky kopací míč značky 
Umbro.

Simona: Já si nic nepřeji, jen dvě věci, ale ty se nedají splnit. Ta první věc je, 
aby se dal vrátit čas. A tu druhou neřeknu.

Aneta: Přála bych si knihu Mimoňky, protože už doma nemám co číst. A taky 
novou mikinu, protože mám skoro jen samé letní. A taky chci, abychom 
se celá naše rodina sešla u večeře a u stromečku.

Daniela: Přeji si trampolínku, protože mě baví skákat.

Tadeáš: Přál bych si kopačky na fotbal – velikost kopaček 39/40 a míč č. 5. Přál 
bych si telefon. Přál bych si, aby shořela škola. Přál bych si normální 
život!

Jan V. V.: Já si přeji značkovou mikinu a ještě prosím o přenosný reproduktor. To je
asi všechno. Ale ne, ne! Ještě řetízek a hru GTA V. Děkuji ti, že jsi mě 
vyslechl, a přeji pěkné Vánoce.

Adéla: Přeji si pejska – belgického ovčáka. Pak si přeji, aby napadlo hodně 
sněhu. Abych měla sestřenku a ta byla zdravá. A aby můj bratránek, 
který se má narodit v březnu, byl zdravý.

Jan V. S.: Přeji si, aby shořela škola. Nic víc nechci. Já si vlastně přeji, aby spálili 
všechny školy. Děkuji ti. Jestli se mi to nesplní, tak nebudu slavit Vánoce.
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Pepa: Chci herní počítač. Jaký, to nevím, protože nemůžu na internet, a tak si 
nemůžu herní počítače vyhledat.

Veronika: Přála bych si fialové kamaše pro koně, aby byl už konečně sladěný. Pak 
bych chtěla nový dotykový mobil. Selfie tyč – nemusíš. Hřeben, který 
rovná vlasy – ten chci nejvíc. Malou televizi do pokoje – nemusíš. 
Repráček – nemusíš. Notebook Lenovo – nemusíš. A pak bych si přála 
to pěkné oblečení, které jsem si vybrala.

7. třída
Bětka: 

K Vánocům si nic nepřeji, protože všechno mám. A je mi jasné, že bych zase dostala
k Vánocům oblečení jako vždy. Na Vánoce se ale těším, protože budou prázdniny. 

A navíc – já na Ježíška dávno nevěřím.

Honza: 
Jako každý rok se na Vánoce těším: na cukroví, vánoční pohodu a na osvětlené
domy, které prozáří celé Vánoce. Ježíšku, tento rok bych si přál cenově dostupný
herní počítač a hlavně zdraví pro celou naši rodinu a kamarády. Ať se prostě mají

všichni o Vánocích fajn.

Eliška: 
Předem ti chci poděkovat za to, co jsi mi donesl minulý rok. Nejvíc se mi líbila
trampolína, z té jsem byla nadšená. A co tento rok? Asi to, co každý rok. Aby

pořádně sněžilo a aby byli všichni, koho mám ráda, zdraví. Aby byl Štědrý den pěkný
a naladěný do vánoční atmosféry. Jinak si přeji snad jen nějaké maličkosti. Nejvíc asi

krásný šperk. Doufám, že se mi aspoň něco z toho splní.

Barča: 
Protože jsou Vánoce už za chvíli, rozhodla jsem se ti napsat. Tento rok bych si přála

3 věci: 1) nový mobil, protože ten můj už moc dobře nefunguje. 2) nějaký obal 
a tvrzené sklo na mobil. Přece jen bude nový, tak ať si ho hned nezničím. 3) nějakou
knížku nebo encyklopedii o zvířatech, protože mě baví je poznávat. A já ještě doma

žádnou nemám. Za všechny dárky předem děkuji a doufám, že se tyto Vánoce
vydaří a že se každému jeho přání splní.
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Matěj: 
Odmala jsem věděl, že Ježíšek neexistuje. Mám z Vánoc takový zážitek. Jedli jsme

rybu, když jsem si vzal více masa, byly tam kosti a já jednu spolkl. Sekla se mi
v krku. Mamka šílela a panikařila tak, až ji taťka uklidňoval. Mně taťka poradil, 

ať spolknu velkou lžíci salátu, tak jsem velkou dávku salátu spolkl, ale myslel jsem si,
že se udávím. Od té doby se v rybím mase raději nimrám, protože nikdy nevím, 

zda tam je kost. Od 7 let dopisy Ježíškovi nepíšu.

Psal se 30. únor 2017. Už ten den byl zvláštní, ale co se stalo v mé hlavě, bylo ještě 
divnější. Večer jsem dokoukal večerníček. Byl jsem unavený, rozhodl jsem se, 
že půjdu spát. Oblékl jsem si pyžamo s růžovými slony a zalehl do měkké postele. 
Přikryl jsem se  peřinou se Spidermanem a usnul. Vzápětí se probudím. Jsem 
na střeše paneláku a právě skáču dolů. V tom letu jsem si pomyslel: „To je moje 
smrt.“ Nebyla. Ocitl jsem se na pouti. Přímo na skákacím hradu, který vypadal jako 
panelák. To byl opravdu zvláštní sen.

Robin

8. třída
Kamil: 

Nepřeji si nic kromě zdraví mých nejbližších, které chci naplnit láskou. Já mám
všechno: lásku, rodinu, zdraví. Nemám potřebu dostávat nepotřebné věci. 

To už raději přines něco mé sestřičce Míše. Přeji si ale, abych trávil více času
s Eliškou. Děkuji ti a snad se vše vyplní.

Petr: 
K Vánocům bych si přál kapra bez kostí a třeba nový počítač. Nejvíc si ale přeji, ať

jsou všichni lidé zdraví. A taky ať je dost cukroví, hlavně perníčků. Taky by mohli
v televizi dávat Vánoční Kameňák. Jinak přeji všechno nejlepší 

a šťastný nový rok 2017.

Denis: 
Už nejsem malý kluk, co na tebe věří, z toho jsem vyrostl. Ale dobrá, tak já ti napíši:

K Vánocům bych si přál herní sluchátka a něco na sebe. Děkuji. 
Doufám, že se mi to splní. Proč existuje Ježíšek? Jak vznikl? 

Je to pravda, nebo lež, existoval jsi vůbec někdy? 

Pep: 
Jako každý rok bych si nejvíc přála koně. Bohužel ale

vím, že na něj Ježíšek nemá peníze. Kdyby ale měl, tak
bych si přála anglického plnokrevníka. 

Nic jiného si nepřeji. Nebo možná kuklu 
pod helmu a nové rajtky. 

Jezdecký bičík jsem už trochu 
předčasně dostala od trenérů.
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Aleš: 
Na Vánoce se těším, protože budou dárky a cukroví. Dělat cukroví mě nebaví,

ale jím ho rád. Přál bych si hlavně nový mobil, nějaké oblečení a jako vždy ponožky
a knížku. Čtení mě nebaví, ale rodiče mě to donutí přečíst. Hned po rozbalení dárků
jdu ke stromečku sníst nějaké čokoládové věci, co tam visí. Na Vánocích mě nejvíc

naštve, když dojde cukroví, když se musím jít fotit ke stromečku a taky kosti z kapra.

Kiki: 
Letos se na Vánoce těším, ani ne tolik na dárky, jako spíše na jídlo. Speciálně 

na kuřecí řízek, vinnou klobásu a samozřejmě na cukroví. Myslím si, že by se něco
z dárků taky našlo. Od našich asi nic nechci. Přála bych si ale, aby s námi zůstal 

o Vánocích děda a neodjížděl pryč. Přála bych si knížku, nová sluchátka a kryt 
na mobil. Jinak bych chtěla, aby moje rodina a přátelé byli zdraví a šťastní. Ježíšku,

prosím tě o splnění mých přání a předem ti děkuji.

Daniela: 
Ježíšek neboli Vánoce, svátek konaný 24. prosince, na který se skoro každý těší.
Do Vánoc zbývá několik dní a je na čase psát dopis. Pokud budu Ježíškovi psát,

bude dopis vypadat asi takto: Přála bych si reprák, kosmetickou tašku,
kosmetiku, oblečení a hlavně štěstí a zdraví. Děkuji.

A přeji všem krásné a veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Kačka: 
Minulé Vánoce byly super a doufám, že se vydaří i letos. Těším se, protože bude

hodně jídla, hlavně cukroví. Já bych si přála 2 věci. Jedna věc je živá, ale krásná. Je
to holandská zakrslá kozička. Druhá věc je nový mobil. Nic dalšího nepotřebuji a ani

nechci. Ježíšku, vím, že nemůžeš ovlivnit, aby byla celá naše rodina napořád zdravá.
Kdyby se ti to však povedlo, byla bych ti moc vděčná.

I tobě, Ježíšku, veselé Vánoce, ať se i tobě tvá přání vyplní.

Anna: 
Oproti loňsku toho chci docela dost. Většinou si přeji oblečení od Justina či jiných
zpěváků. Můj největší dárek v pondělí odjel z ČR zpátky do Kanady. Tak si aspoň

přeji 2 Justinova trička, mikinu s názvem jeho alba, čepici s rokem jeho narození
a vak na záda. A co by byly Vánoce bez ponožek? Tak jsem si našla i ponožky

od Jusse. Vůbec by mi nevadilo, kdybych dostala i povlečení a řetízek s jeho
příjmením. Aby nebylo vše jen od Jusse, tak bych chtěla i tričko od Camerona
Dallase, Shawna Mendese a mikinu celé skupiny Magcom Boys. Poté nějakou

kosmetiku a hlavně boty na mažoretky. Nejvíce si ale přeji, aby byli všichni šťastní,
zdraví a aby byla spousta jídla jako každý rok. Ježíšku, děkuji ti moc.

PS: Vím, že jsem náročná.

Eliška: 
Moc bych si přála koně. Ale na toho si budu muset počkat. Když budu mít koně,

chtělo by to dobrou výbavu, takže helmu, vestu a nějaké rajtky. To jsou dárky 
pro mě. A co pro koně? To je těžší. Nějaké vitamíny a pamlsky a víc mě nenapadá,

protože nevím, jaký ten kůň bude. Kdybych si přála sedlo, nemuselo by mu být.
Takže to je zatím všechno. A co budu rozdávat já?

Asi nějaké drobnosti, ale i ty udělají radost, jak říká mamka.
A teď to nejdůležitější. Ježíšku, moc bych si přála, aby byla naše rodina zdravá.

Už jsme toho zažili hodně a nebylo to vždycky příjemné. Předem moc děkuji.

 

časopis SLON časopis žáků ZŠ a MŠ Staré Hobzí



LISTOPAD strana: 7 2016

Psal se rok 2012 a já se díval na televizní noviny. Říkali tam, že podle mayského 
kalendáře bude konec světa. Šel jsem spát celý vystrašený. Na to, co se mi pak 
zdálo, v životě nezapomenu. Zdálo se mi, že jsem venku s kamarády a hrajeme 
fotbal. Najednou se podívám na oblohu. Vidím padající meteority. Vzápětí vidím, 
jak se bortí zámek, kostel i naše bytovka. Jeden meteorit míří přímo na mě. 
V tu chvíli jsem se probudil. 

Rosťa 

9. třída
Vašek: Přál bych si nový telefon. Je mi jedno, jaký bude, ale ať má velkou paměť

a připojení na wifi. O Vánocích ale budu klidně spokojen jen s vánočním 
stromečkem. Ani mi nebude vadit, když tam mobil nebude. Hlavně ať je 
stromeček, spousta jídla a klid. 

Jirka: Potřeboval bych jen jednu věc – abych měl klidné Vánoce. Ale jak to 
znám, tak nebudou. Nechci bůhví jak drahé dárky, protože se potom 
s bráchou hádáme. Chtěl bych hodně sněhu.

Ondra: Přeji si cestovní tašku od Nike nebo Adidas, protože mě nebaví tahat 
kufr. Potom také nějaké věci od CK. Jinak už asi všechno mám. 
Děkuji ti, uvidíme se v prosinci.

Eva: Od rodičů bych chtěla tretry na běhání a proudnici, aby nerozprašovala. 
Ale to táta už ví. Jinak nevím, co si přát, a nechám se překvapit.

Nikola: Tati, přála bych si helmu na BMX, značka Fox, růžová, na mail ti pošlu 
odkaz. Pak bych si přála rukavice Fox, také růžové. To je vše, děkuji 
předem. Mám tě ráda. Tvá dceruška.

Kristýna: Já bych potřebovala oblečení, hlavně trička a kalhoty. Jinak mi nic 
nechybí. Chtěla bych i nový notebook, protože ten můj je docela 
zasekaný, ale ještě s ním vydržím.

Robin: Přál bych si tretry. To je jediná věc, která mě napadá. A pak ještě ať je 
pořádná zima a spousta sněhu. Ať si všichni vánoční svátky užijí.

Michal: Přál bych si novou motorovou pilu, jelikož ta, co mám, je už stará a vy-
povídá službu. Také si přeji novou klubnu, protože na té staré už nejsou 
vidět čísla a je zrezivělá. 
Také si přeji, aby pořádně nasněžilo a byla zima.

Matěj: Přál bych si pod stromeček počítačovou hru Dishonored II a taky 
Titanfall II. Ještě bych chtěl něco pro domácí zvířátka, třeba nějaké 
pamlsky. Potřeboval bych nějaké zimní oblečení, protože chci po tobě 
konečně bílé Vánoce. A auto na ovládání, které se mi nerozbije a vydrží 
alespoň 5-7 let.
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