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Prázdniny 

(9. a 8. ročník) 

 

Letošní prázdniny pro mě nebyly tak dobré jako těch x minulých. Letos nebyly tak 

zábavné, ale i přesto jsem si je užil. Nikde jsem nechtěl jezdit kvůli koronaviru, chtěl 

jsem být doma. A nevadilo mi to, spíše naopak. Většinu mého prázdninového času 

jsem trávil buď na rybách, nebo ve stanu s kamarády. Věřím, že příští prázdniny 

budou ty lepší. Poslední týdne volna jsem strávil na brigádě v Kunžaku a tam to bylo 

sice namáhavé, ale přesto také docela fajn.  

Jiří 

 

Prázdniny, to je čas odpočinku, dobré nálady a spaní až do oběda. 

Psala se středa 11.8., měl to být obyčejný den, byla jsem domluvena s mojí kama-

rádkou Hanou, že za ní přijedu a že pojedeme spolu do Budíškovic za další kama-

rádkou. Autobus mi jel okolo půl 8 ranní hodiny, řekla jsem si, že budu vstávat o půl 

sedmé abych všechno potřebné stihla. (pokračování příště) 

Gabriela 

 

O prázdninách jsem byla v Krkonoších. Konkrétně v Harrachově měli jsme tam chat-

ku. První den jsme se byli podívat na skokanský můstek v Harrachově, jmenoval se 

Mamutí. Druhý den jsme byli v ZOO v Liberci. Třetí den jsme se prošli po Harrachově 

k Mumlavským vodopádům. Čtvrtý den jsme byli v Jánských Lázních a procházeli 

jsme se po lázeňském náměstí. Pátý den jsme vyjeli lanovkou na Sněžku. A šestý, 

poslední den jsme se zastavili na zámku a jeli domů. 

Ilona 
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První týden jsem byla s kámoškou ve Znojmě, kde jsme navštívily podzemí a věž na 

náměstí. V půli prázdnin jsme s kámoškou jely do Aqualandu Moravia, kde jsme si to 

užily, protože tam bylo hodně tobogánů a teplé bazény a sjela jsem nejdelší tobogán 

v Česku. Na konci prázdnin jsem jela s rodiči do kempu Osika u Slavonic, kde jsme 

také přespali. Druhý den jsme jeli na Bítov, kde jsme navštívili hrad.  

Natálie 

 

Prázdniny jsem ze začátku prožil u kamaráda z Plzně. Hned první den pobytu u ka-

maráda jsme na kole jeli na pizzu, kamarád mě vzal přes kolový park, který jsme si 

tak projeli. Když jsme dojeli na pizzu, zaparkovali jsme kola a doufali, že nám je 

někdo nesebere, protože jsme neměli zámek na kolo. 

Petr 

 

I když se tyto prázdniny ze začátku zdály být nudné a myslela jsem si, že je proležím 

doma ve své posteli, opak byl pravdou. Od začátku srpna až do konce prázdnin jsem 

byla pořád venku, bud’ jsem jezdila autobusem navštívit svoji kamarádku, nebo ně-

kde s koněm, u kterého jsem trávila více času než kdy jindy. Zážitků nemám moc, ale 

když zapátrám ve své paměti, tak se mi vybaví, 

třeba, jak jednou se mnou šla kamarádka zavřít 

koně, cestou zpátky domů, jsme po sobě začaly 

házet kýbl, ve kterém už naštěstí nic nebylo. Ano, 

jak dětinské, ale což. Když se nudíte a nevíte, jak 

dále vést konverzaci, tak proč se nezabavit tímto?  

Jako další vzpomínka, na kterou docela dost ráda 

vzpomínám, bylo, jak jsem byla s kamarádkou 

venku, v tu dobu byla už tma a byly vidět hvězdy. Obě dvě milujeme pozorování 

hvězd. Tak jsme si lehly do trávy a povídaly si. 

V ten den zrovna padaly a jak se říká: „padá hvězda něco si přej“, ale bohužel Vám 

to nemůžu napsat, protože by se to nevyplnilo.  

Tereza 
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O letních prázdninách jsem byla na táboře na Velkém Újezdě. Byla jsem tam už i mi-

nulý rok, moc se mi tam líbilo, a tak jsem tam letos jela znova. Téma tábora byl stře-

dověk. Když jsme přijeli, tak jsme si vybalili věci a po nějaké době jsme se všichni 

sešli na královském dvoře, kde už na nás čekal král s královnou a jejich rytíři. Král 

nám udělil všechny různé informace a také nás rozdělil do týmů. Poté jsme přistoupili 

na hřiště, kde jsme hráli různé seznamovací hry. Druhý den jsme podstupovali rytíř-

ské zkoušky, kde jsme se učili bojovat s mečem, správ-

ně se bránit pomocí štítu atd. Třetí den už začala bitva, 

ale bohužel jsme prohráli. Najednou za námi přiběhla 

jedna vedoucí a zakřičela: „Za královstvím jsou zranění 

rytíři, pojďte je honem zachránit!“, a tak jsme rychle 

za nimi vyběhli. Bylo to dost náročné, protože jsme 

každého rytíře měli donést až do království a ošetřit ho. 

Večer nám vedoucí připravili stezku odvahy. 

Každý z nás šel sám, takže to bylo více dobrodruž-

né. Prvně jsme šli přes kostel, kde v lavicích seděli 

nějací převlečení duchové, a když jsme prošli kolem 

nich, tak nás chytili za nohu. Poté jsme prošli kolem 

celé fary a hřbitova, kde na nás čekalo spoustu dal-

ších strašidel. Byl tam např. oběšený člověk nebo 

vedoucí se zapnutou motorovou pilou. Také na nás 

přímo před obličej vybafl šašek z křoví. Byl to skvělý 

zážitek si takovou stezku projít. Čtvrtý den brzy ráno 

jsme se vydali na túru. Došli jsme až do Police, kde 

jsme se byli podívat na zámek. Zpátky na Újezd jsme došli až večer. Další den jsme 

hráli vodní bitvu a také jsme tancovali na různé písničky, což mě moc bavilo. V noci 

asi tak kolem druhé hodiny se spustil poplach, že někdo unesl z království syna Bru-

na. Všichni jsme museli vstát z postele a jít do společného sálu. Tam nám k tomu ně-

co řekli a šli jsme zase spát. Ráno jsme se tedy vydali Bruna hledat. Sice jsme ho na-

šli, ale všude kolem nás byli bandité, a tak začala opět další bitva. Naštěstí jsme zví-

tězili, a tak jsme byli pasováni na rytíře. Večer jsme měli ještě diskotéku, kde jsem si 

to moc užila. Poslední den jsme si ještě zahráli brainball a jeli jsme domů. Tábor 

jsem si neskutečně moc užila a už se těším až bude další.      

Hana 

 

První zážitek o prázdninách jsem prožila 8.7. v Jihlavě na koncertě na kapele Mirai. 

Za dva dny jsem jela na Geek Camp a jela jsem tak cca 9 hodin. Domů jsem přijela 

17.7. a 20.7. jsem jela na dovolenou na nějaký chatový camp. Tam jsme jezdili na 

kole a domů jsme přijeli o týden později. Pak jsem byla doma a 15.8. jsem musela na 

zpověď. O týden později jsem šla na křtiny za kmotru. 

Další týden jsem slavila narozeniny. 

Eliška 
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O prázdninách jsem byla na táboře, u babičky a na dovolené v Orlických Horách. Ale 

já nebudu vyprávět, jak jsem byla u babičky nebo v Orlických horách. Já budu vyprá-

vět o dobře prožitých třech dnech s kamarádkami. Ráno jsem přijela za svojí sestře-

nicí Hankou. Udělali jsme si snídani a dívali jsme se na Teorii Velkého třesku. 

(pokračování příště) 

Veronika 

Když začaly prázdniny, táta nám řekl, že pojedeme do Prahy. Nám se jeho nápad 

hodně líbil. Řekli jsme ano, zabalili jsme si na cestu stan, jídlo a další věci. V Praze 

jsme navštívili strejdu, šli jsme se podívat na Karlův most, Staroměstské náměstí 

a další. Na druhý den jsme přespali ve stanu na zahradě. Druhý den jsme jeli naku-

povat a vraceli se domů. Výlet se mi moc líbil. Zbytek prázdnin jsem se chodila kou-

pat, jezdila navštěvovat babičku a kamarádky do Písečné. 

Doufám, že to bude i příští rok. 

Šarlota 

 

 

Bleskový průzkum agentury Nols 

(kdepak, se Slonem nemá nic společného      ) 

 

jméno roč. 
Jak ses 
těšil/a  

do školy? 

Který  
z předmětů 
máš radši? 

Kdo je připraven, není překvapen – co by sis 

přál od Ježíška?       

Gabriela 6. moc ne... dějepis Pobyt na Měsíci :) 

Julie 6. moc ne... matematiku Letět na Mars :) 

Michal K. 6. akorát dějepis nic 

Michal 6. akorát dějepis nic 

Veronika 6. moc ne... tělocvik mikinu, knihu, ponožky, kalhoty  

Vojtěch 6. moc ne... matematiku knihu 

Adéla 7. akorát matematiku hodinky  

Anežka 7. akorát matematiku Merch od zpěváka 

David 7. akorát matematiku Ještě jsem nepřemýšlel 

Josef 7. moc ne... matematiku mobil a kamarády :-) 
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Marco 7. moc ne... matematiku na Vánoce chci peníze 

Monika 7. akorát matematiku Knížku 

Nikola 7. moc ne... matematiku Peníze a to je vše 

Pavlína 7. akorát matematiku 
Zatím jsem o tom nepřemýšlela, ale jako 
každý rok ponožky. :) 

Eliška 8. akorát matematiku mikinu  

Hana 8. hodně tělocvik Zatím ještě nevím. 

Karolína 8. moc ne... tělocvik nevím, ještě jsem nad tím nepřemýšlela 

Martin 8. akorát matematiku 
Herní židle Connect IT LeMans Pro  
(CGC-0700-RD) černá/červená 

Natálie 8. moc ne... tělocvik Nic 

Petr 8. moc ne... tělocvik Nový mobil 

Tereza 8. moc ne... tělocvik nevím 

Veronika 8. akorát tělocvik ukulele, batoh 

Gabriela 9. akorát tělocvik třeba novej reprák 

Ilona 9. moc ne... tělocvik 
Na Vánoce bych si přála židli k počítači  
a monitor k počítači. 

Jiří 9. akorát tělocvik Něco na rybaření. 

 

Jak ses těšil/a do školy? 
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Ach to počasí… 

(8. a 9. ročník) 

Znáte to – připravili jste si plány na zítra, dohodli, kam všude se po okolí vydáte, co 

podniknete… Aby to prospělo i vašemu zdraví, výlet to měl být po vlastní ose, pěkně 

nezávisle, pěšky či kolmo. Druhý den jste se ráno probudili a proti všem předpově-

dím venku prší, ba chvílemi leje! Co teď? Jak by situaci řešili osmáci a deváťáci, 

můžete číst níže. 

(Technická poznámka: Ono se říká, když chceš pobavit Boha, seznam ho se svými plány.) 

 

Dneska, když jsem se vzbudil, tak pršelo, měl jsem naplánovaný výlet s kamarády, 

ale asi to budeme muset zrušit. Tak jsem vstal, nasnídal jsem se a přemýšlel, co 

budu celý den dělat, asi půjdu na počítač… 

Petr 

Když sem zjistil, že prší, tak sem napsal kamarádům, jak to teda dnes bude. 

Pojedeme autobusem? Kamarádi napsali, že by nejeli. Ale já a ještě jeden kamarád 

napsal, že bychom jeli, i když prší. Tak jsme si napsali, kde se sejdeme, a pak jsme 

se sešli a vyjeli. A uprostřed cesty přestalo pršet, tak jsme si cestu užili. 

Martin 

 

Ráno se vzbudím, kouknu z okna a vidím, že je všude mokro. Vůbec tomu nerozu-

mím, vždyť v televizi říkali, že bude hezky svítit slunce. Měla jsem v plánu jet s ka-

marády na kole do Dačic. Jenomže počasí mělo nejspíše jiné plány. Napsala jsem 

jim, že nikam nejedu, když je takhle. V hlavě mi probíhají myšlenky typu: Co budu 

dělat? Proč máme smůlu zrovna my? Měla bych vstát, nebo zůstat v teplé posteli?  

Po nějaké době mě to přestalo bavit, zvedla jsem se a šla si udělat něco k jídlu. 

Zničehonic jsem dostala nápad. Okamžitě jsem se zvedla a běžela ke svému mobilu 

napsat zprávu, všichni naštěstí byli aktivní, takže si jí hned přečetli. Většina s mým 

nápadem souhlasila. Za chvíli jsme stáli před velkou kaluží, a začali počítat. „Jedna, 

dva, třííí… “   Myslím, že Vám všem dochází, co se právě stalo.  

Tereza 

 

O víkendu jsem měla jet s rodiči na kole do Rakouska. Už jsme měli všechno připra-

vené, ale když jsme se ráno vzbudili, tak venku pršelo. V tu chvíli jsme nevěděli, jestli 

zůstaneme doma, nebo počkáme, až přestane pršet. Nakonec jsme se všichni shodli 

na tom, že bychom mohli jet na Moravu. Předpověď počasí nám ukazovala, že na 

Moravě by mělo být hezky a pršet by nemělo, a tak jsme si dali kola na auto a vyjeli 

jsme. Cestou ještě trochu pršelo, ale když jsme pomalu přijížděli, tak už přestalo. 

Zastavili jsme někde u cyklistické stezky, kde jsme zaparkovali auto. Sundali jsme 

kola z auta a vyrazili. Počasí bylo krásné. V půlce cesty jsme se zastavili do nedale-

kého města, kde jsme si zašli na oběd, a poté jsme opět pokračovali v jízdě. Domů 

jsme přijeli až večer. Tento den jsme si moc užili.                                  

Hana 
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Rozhodla jsem se, že zajdu k babičce na návštěvu. Oblékla jsem se a vyrazila. Když 

jsem došla k babičce, dala jsem si čaj a povídala si s ní. Pak jsem jí pomohla trochu 

s úklidem a nakrmila psa. Potom jsem se s babičkou rozloučila a šla domů. Doma 

jsem nakrmila našeho psa a uklidila pokoj. Po chvilce dorazila návštěva, a tak jsme 

hrály hry a popíjely kakao. Nabídla jsem jim něco k jídlu a pustila potichu písničky. 

K večeru odjely a já šla spát.  

Eliška 

 

Včera večer jsme si s rodiči naplánovali pěší výlet. Ráno, když jsem vstala, jsem zji-

stila, že prší, a šla to říct rodičům. A tak jsme všichni zůstali doma. Pustili jsme si film 

a až do večera jsme hráli Dostihy a vsázky. Večer si pustili rodiče zprávy. Sestra a já 

jsem šly do pokoje pustit si film Hledá se Nemo. Až film skončil, šli jsem všichni spát.  

Veronika 

 

Ráno jsem se vzbudila a těšila jsem se, že pojedu s kámoškou na výlet, ale začalo 

pršet. Měli jsme jet do Prahy podívat se na Staroměstský orloj. Vzaly jsme deštníky, 

skočily do auta a vyjely. Cestou do Prahy se vyjasnilo. Výlet jsme si užily. (Ilono, 

v plánu byl pěší/cyklo výlet po okolí, vzpomínáš?      ) 

Ilona 

 

Venku prší, takže se mé plány mění a já si jdu lehnout do své postele a koukat na 

filmy na Netflixu. 

Gabriela 

 

Dneska prší, nemůžu nic moc dělat, protože je moc mokro. Tak jsem se rozhodl, že 

si udělám nějakou dobrou snídani. Poté si půjdu udělat věci do školy a věci kolem. 

Možná půjdu i na ryby, ale nemyslím si, že to tak bude. A také půjdu vyvenčit psa 

a to je vše, co dneska budu v tomhle počasí dělat. 

Jiří 

 



 

 

 


