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VYDÁVÁ 6. RODINNÁ SKUPINA 

(DUBEN-KVĚTEN-ČERVEN 2017) 



 

 

 

PŘÍSPĚVKY OD 1. RS 

Katka – Ahoj, přeji všem mládítkům krásné léto!!! 

 

 

 

 

 

 

Lucka – Promoce 

Prázdniny před námi, škola u konce a každý z nás řeší neustále nějaké problémy. 
Víme, že bez obtíží by nebylo co řešit. Pojďme společně zapomenout, alespoň na pár minut, 
na všechny naše strasti. Ať už relaxací, kafíčkem nebo jen tak zavřít oči. Spousta lidí se trápí 

tím, co je dneska, a proto bychom si měli stanovit nějaké cíle dopředu a pomyslně si je 
odškrtávat. Já si nyní mohu odškrtnout jeden velký cíl a tím je zdolání státnic. Ten hezký 
pocit, když dosáhneme svého cíle je k nezaplacení. Má to však jeden háček, cíl nepřijde sám. 
Každý z nás musí "chtít" něčeho dosáhnout. Opora těch nejbližších je také velmi důležitá. V 
našem případě jsou to tetky a strejčkové v DD. Musíme si však uvědomit, že se neučíme pro 
ně, ale pro sebe. Proto všem držím pěstičky, abyste měli krásná vysvědčení a úspěšné 
zakončení všech zkoušek.  

Ráda bych, ještě jednou touto cestou, pozvala na mé promoce dne 30. června 2017 
strejdánka Říďu, tetku z Německa, mámu Janču, další mámu Jituš a prvorozenou matku 
Helenku.   
 

                                                                                                                                                                            

Lucka, 1. RS  

 



 

 

Jiřka - Prázdniny 

 

Nevím jak vy, ale mně to letos uteklo jako voda. Je tu zase období, kdy nám končí 
škola a nastává čas, kdy mnozí z nás budou pracovat nebo si užívat volna od školy. Letos jsem 

si toho nabalila opravdu moc a doufám, že to vše zvládnu. Skoro celé prázdniny budu mít 
pracovní a ke konci bych si chtěla odpočinout. Rozhodla jsem se v rámci mého oboru, který 

studuji, pracovat celý měsíc červenec jako sestřička v liberecké nemocnici a v srpnu odjet 
jako loni za prací do Anglie. Tak si prázdniny hezky užijte a dávejte na sebe pozor.   

                                                                                                                                                                                         
Jířa  

Mirek – První rodinná skupina 
 

Ahojky tady Mirek. Chci vám říct, že jsem se dostal na 1.RS. A je to tu vážně báječný. 
Chci za to všem moc a moc poděkovat. Má to tu své výhody a nevýhody. Výhody jsou to, že 

se tu s námi jedná, jako s  dospělákama. Děláme si tu vše sami. Vaříme si tu sami, učíme se tu 
sami a staráme se o spoustu dalších věcí. Třeba chodíme na samostatné nakupování a 

hospodaříme s penězi a tak dále. Nevýhoda je, že si musíme dávat pozor na peníze, abychom 
správně vyúčtovali za nákupy. Musíme si také včas vyprat prádlo, abychom nechodili ve 

špinavém oblečení. Zkráceně si musíme dávat pozor na vše.  

 

Lukáš –   Moje nová škola                                        

Navštěvuju moji novou školu ve Šluknově oboru Lesní Mechanizátor. Na tuto školu 

jsem přestoupil z oboru elektrikář z důvodu, že výsledky nebyly takové, jaké měly být. Jsem 

rád, že jsem přestoupil zrovna sem. Ruční práce mě baví a ve škole si na mě neztěžuj í, 

naopak spíš si mě tady chválí. Výsledky jsou podle mých představ. A taky spolužáci jsou tu 

fajn. Co se týče mé praxe. Zatím děláme klest. To jsou velké hromady z větví. Zatím mi 

vychází čtyři trojky. Chtěl bych poděkovat tetě Blance Polachové, strejdovi  Martinovi 

Stojanovi a tetě Janě Klingerové za to, že mě pomohli s  přestupem. Jsem za to moc rád. 

Děkuji.                                       

                                                                                                              S pozdravem Luky (Pele) 

Jára -  Autoškola 2017  

 

 



 

 

HURÁ NA PRÁZDNINY   

 

 

 

Krásné letní prázdniny, pohodu, sluníčko, dobrou náladu a krásné zážitky Vám 

všem z DD přeje celá 1 RS. 

        

 

       

 

                                                      

PRÁZDNINY JSOU 

TADY 
 

 



 

 

PŘÍSPĚVKY OD 2. RS 

 
 

 

 

NÁVŠTĚVA  DOMU S BYLINKAMI NA VLČÍ HOŘE 

Dne 15.6. 2017 jsme navštívili celá skupina s tetou Radkou Vlčí Horu do Nobilis TILIS. bylo 

to zaměřené na zdravý životní styl, který jsme s tetou probírali. Po příjezdu se nás ujala paní, 

která nám ukázala prodejnu přírodní kosmetiky. Pak si nás vyzvedla paní Eva, která nám 

rozdala papírky s obrázky bylin, které jsme museli na zahrádce poznat a pojmenovat. Já jsem 

poznal jako první Diviznu velkokvětou. Evička nás seznámila jak je bylina léčivá a na co se 

dá všechno použít. Dále jsme si mohli vyrobit každý svůj přírodní parfém, to byla zábava. 

Nakonec jsme zašli do čajovny, kde jsme si dali přírodní džus. Výlet se mi líbil. 

                                                                                                                              MAREK 

 
 

 

MÍČOVÉ HRY 

V sobotu 10.6. 2017 byly již tradiční míčové hry u Pytláka, tam kde se hraje fotbal a vybíjená. 

Zase jsme vyhráli 1.místo, jako každý rok. A víte, kdo tam byl od 15.hodin? Jakub Děkan. 

Byla jsem moc ráda, že jsem ho mohla na vlastní oči vidět. Pak jsem byla na atrakcích a 

nejvíce se mi líbila nová houpačka Dra, bylo to „žůžo“. Chtěla bych vrátit vše zpět. Moc jsem 

si ten den užila. Tak se mějte. 

                                                                                                                            SIMONA 

 

 

 

 



 

 

VÍKEND V PRAZE 

 

Jeli jsme do Prahy a večer jsme se procházeli společně Prahou a zastavili jsme se na trdelníku, 

kde byla i zmrzlina. Potom jsme se fotili s paní a šli na Karlův most a pak domů spát. Ráno 

jsme šli na tramvaj a jeli na výstaviště do Holešovic, kde bylo lidské tělo. Bylo to moc 

zajímavé. Odpoledne jsme jeli na loď a projížděli se po Vltavě. Večer jsme jeli do 

obchodního domu Arkády na Pankráci, kde jsme si něco koupili z kapesného. V neděli jsme 

navštívili letiště. Moc se mi to líbilo. 

                                                                                                                         KAČKA 

 

 

POBYT DOMA 

Dne 9.6. 2017 jsme jely s Maruškou k babičce do Varnsdorfu na víkendový pobyt. bylo to 

poprvé, co tady jsme. Když jsme přišli společně k babičce do bytu, tak jsme se převlékly. 

Večer jsme šli na hřiště. Druhý den v sobotu jsme byli v krámě a tam jsem si koupila 

chlupatinu, spiner a čelenku. Ségra si koupila malovátka a tetování. V neděli jsem byla do 

odpoledne venku a všichni byli zalezlí doma a v 5. hodin jsme museli jet do DD. 

 

 

O MÍČOVÝCH HRÁCH  LIPOVSKÉM JARMARKU 

Začalo to tak, že jsme hráli vybíjenou a fotbal. Vstávali jsme brzy, já jsem také hrála, byla 

jsem náhradník, ale zahrála jsem si hodně her. Potom, když jsme dohráli, tak jsme šli na 

jarmark, ten nebyl tentokrát u Pytláka, ale byl u aleje. Byly tam stánky a potom také atrakce, 

takže jakoby pouť. Bylo tam pódium, kde se vyhlásily výsledky soutěží. Byli jsme na prvním 

místě a každá holka co hrála, dostala medaili. Fotili jsme se společně s Jakubem Děkanem. 

Potom jsme šli se skupinou na dvojku, kde jsme se nasvačili a potom jsem dostala vycházku a 

šla na jarmark, kde ve tři hodiny zpíval Jakub Děkan. Když dozpíval, tak jsem šla na atrakce. 

Na řetězák, autodrom a nejlepší byl obří houpačka. Ještě chci poděkovat vychovatelům, což je 

teta Radka Švarcová, teta Katka, strejda Pepa, teta Jitka Holičová, Bernardová, Dostálová a 

taky Anetě, že fotila a strejdovi Radkovi za to, že pomáhali a domluvili Jakuby Děkana. 

 
 

                                                                                                                       

                                                                                                                               ADRIANA 

 

 

 



 

 

 

 

VÍKEND V PRAZE 

 

Ve dnech 2.6.-4.6. 2017 jsme byli v Praze na víkendovém pobytu. Už si nepamatuji, v jaké 

části Prahy to bylo. Ale vím, že to tam bylo moc hezké. Ubytovali jsme se na takovém 

internátu, bylo to tam docela příjemné. Dobře se tam spalo. Hned první den jsme se šli večer 

projít, byla to ohromná krása, všude to zářilo. Šli jsme přes nějaký most, myslím Karlův, 

protože tam byly sochy. Bylo to jako v ráji. Další dny jsme byli na BODY EXHHIBITION. 

To bylo pravé. Bylo to o lidském těle. Nebo jsme pluli po lodí a byli na výstavě voskových 

figurín, kde byla Lady Gaga, Taylor Lavtner, Hitler, Dalajláma, prostě významné osoby. Byla 

to moc krásné, užila jsem si celý víkend, a proto děkuji strejdovi Radkovi a tetě Radce, že to 

pro nás zařídili. 

 
 

 

                                                                                                                           MARIE 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OSLAVA MÝCH 16 TÝCH NAROZENIN 

 

Dne 13.6. 2017 jsem slavil 16 té narozeniny. tetám a strejdovi se oslava velmi povedla. Bylo 

hodně občerstvení, dostal jsem holicí strojek, dort, bonboniéru, tričko, parfémy. Na oslavě 

jsem měl také Šárku, se kterou jsem si zatancoval. Všechny děti byly spokojený. Zkrátka se 

mi to moc líbilo. Chtěl bych, aby nadále jsem měl takové narozeniny a tímto ještě jednou 

děkuji tetám a strejdovi, co pro mě dělají a moc si toho cením. 

                                                                                                                          JURAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHOJ!!!!! Já jsem Eliška Opluštilová a přišla jsem na 2.RS. Zatím se zabydluji a zvykám si 

na nové prostředí. Jsem s Adrianou na pokoji a hodně mi pomáhá. Nastoupila jsem také do 

Mateřské školy v Lipové, kde se líbí.  ZDRAVÍ  ELIŠKA 

 

                                                                             

 
 

 

 



 

 

PŘÍSPĚVKY OD 3. RS 

 
Ahoj, zdravím vás z trojky, 

chtěla bych vám říci, protože se mě pořád ptáte, do jaké školy chodím. Takže: v září jsem 

nastoupila do lesnické školy ve Šluknově na obor kuchařské práce. Škola mě moc baví, ráda 

vařím a peču. Známky mám dobré a moje mistrová p.Vyskočilová,  mě chválí- to potěší. 

Snažím se, abych tu školu dodělala a mohla jít do života s výučním listem. Až si jí dodělám, 

chci bydlet ve Šluknově s Lukášem L, se kterým chodím už dlouho, a plánujeme spolu 

budoucnost.  

Prázdniny se blíží a 30. 6. je vysvědčení. Moc se těším, až ho dostanu, budu překvapená, 

protože nevím, co mám za známky. Po vysvědčení jedu k Lukášovi na celé prázdniny. Ještě 

nevím, co budeme dělat, ale těším se. 

                                                                                                                                     Sivka 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Ahoj, tady Lucka, 
v neděli 18. 6. 2017 jsem byla se skupinou na Paintballu. Moc se mi to líbilo. Nejdříve jsme 

šli procházkou do Velkého Šenova, kde na nás čekala teta Radka. Byli jsme v lese na starém 
hřišti a bylo to tam velice hezké. Líbilo se mi, jak byli všichni odvážný. Nakonec jsme byli 

společně na zmrzlinovém poháru a šli jsme opět pěšky zpět do Lipové. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

Jsem moc rád,  
že jsem v DD, jelikož mi strejda a teta moc pomohli přestat brát drogy. Jsme moc rád, že už to 

opravdu neberu a rád bych přestal i kouřit cigarety. Také mě těší, že jsem si našel pěknou 
holku, která není hloupá a tak nějak. Mám jí moc rád. Chodím s ní ven . Moc jsme také 
šťastný, že jsem přestal dělat problémy a klukama a holkama. Budu se snažit lépe učit a dělat 

i pravidelně domácí úkoly. Těším se na prázdniny domů a doufám, že mi vyjde brigáda u 
strejdy v práci. Zdraví Vás Jolanda (Páťa) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ahoj, 

mně se moc líbily míčovky a vystoupení Jakuba Děkana. Mám velikou radost, že k nám přišla 
moje neteř Eliška. Moc rád jezdím domů, tedy k panu Novotnému, kde mám kamarády. Moc 
mě také těší, že jsem v DD Lipová, je to tady fajn, protože je tady můj brácha Mirek. Jsem 

rád, že jsem, jezdí i pravidelně sociálka.  Moc se těším na prázdniny, jak budu chodit na ryby. 
Mám také radost, že máme v DD nový bazén., kam se chodím koupat. Moc se mi také líbí 

skupinové akce. Strejda a teta jsou hodní a moc se snaží, aby nám tady bylo dobře. Ještě 
jednou děkuji za všechno.  Zdraví Vás David 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
Ahoj, 

20. 6. jsme měli oslavu. Měli jsme s Jarkou odpolední vyučování a přijeli jsme v 16:30. Již 
pro nás bylo všechno připravené. Již jsme jen čekali, až nás ostatní zavolají a zazpívají 
„Hodně štěstí zdraví“. Dostali jsme každý dort, já oříškový a Jarka čokoládový. Všichni nám 

popřáli a dostali jsme dárky. Já jsem dostal powerbanku a sluchátka a Jarka šaty. Byli jsme 
oba moc spokojení. Pak jsme zasedli ke společné sváteční tabuli. Pozval jsem si Luboše a 

Juru, protože je považuji za své největší kamarády.  
Děkuji tetě a strejdovi za to co pro mě udělali. Ahoj Jára  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den, 

zdraví Vás Vaše noční můra. Chtěl 
bych Vám říct, že už se moc těším 

na léto, jak si vymyju mozek  
v hlavě.  
Těším se hlavně do chatové oblasti 

knírek, teda Snílek, protože ve 
Snílku je vždycky fajn, teda Bájo 

Pájo, jak by řekl SNOOP DOGG. 
Mějte se krásně a užívejte si 
prázdniny. Čau Daniel 

 
  

 
 



 

 

 

 
 

 
Ahoj tady Jaruška,  
chtěla bych Vám říct, že jsme se moc 

těšila na míčové hry. Ve čtvrtek 8. 6. 
jsme trénovali proti ZŠ Jiříkov. 

V pátek 9.6 jsme pomáhali společně 
se strejdou s přípravami. V sobotu 10. 
6. v den míčovek jsme vstávali v 7 

hodin, najedli jsme se a jeli jsme 
společně na hřiště. Nejdříve jsme se 

rozházeli a pak bylo zahájení, které 
udělala strejda Kokeš. Pak už začala 
hra. Postupně jsme hráli s Jiříkovem, 

Krásnou Lípou, Střekovem a 
Libercem a to 2x s každým. Do Play 

– Off nepostoupil Liberec. My jsme 
opět zvítězili, nikdo na nás prostě nemá. Měla jsme i návštěvu, ze které jsme měla smíšené 
pocity.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Moc se mi líbilo, jak jsme šli do Velkého Šenova na Paintball. Zúčastnili se Já, strejda Pepa, 

teta Radka, Lucka, Šárka proti klukům (Dan, Patrik, Jára a David). Bylo to super.  
Ahoj Vaše Jarka 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ahoj, tady Šárka, 

v úterý 20. 6. jsme měla ve škole obhajobu své absolventské práce, kterou jsem měla na téma 

Hejbejte se a zpívejte s Hankou  Kynychovou. Na práci jsme se strejdou dělala od listopadu a 

myslím si, že se docela povedla. V úterý jsme ji jak jsem již říkala obhajovala a také to bylo 

slušné. Přijeli mě podpořit i Viky a Helča, které tam vystoupily s vystoupením kadet Želvy a 

strejda Pepa, který mi jako vedoucí práce pokládal otázky. Obhajoba se povedla a byla jsem 

pochválena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍSPĚVKY OD 4. RS 

 
Sloup v Čechách 

 
Ahoj u dalšího Zkratu. Dnes 

vám budu psát o mém třídenním výletu 

se školou v Sloupu v Čechách. Bylo tam 
strašné teplo, a tak jsme se skoro pořád 
váleli na pláži. Druhý den jsme se šli 

podívat na hrad, který mě moc nebavil. 
Taky jsme si udělali s kamarády 

takovou menší párty, dělali si kafe a 
taky jsme tancovali. Moc se mi tam 
líbilo, ale strašně jsem se těšila sem 

domů. To je vše o mém třídenním 
výletě, takže zatím ahoj….  

 

Romína 

 

 

 

 

Moje oslava narozenin 
 

Dne 24.5.2017 jsme měli grilovačku u tety Káti na 
zahradě, kterou jsme dělali proto, že jsme s Domčou 

slavily narozeniny a chtěly jsme mít oslavu tak trošku 
jinak. Chtěla bych tetě poděkovat, že se nám to moc líbilo 

a mohly tam mít i sestru Domči a mou kamarádku Simču 
z 2.rs. Velmi jsme se všichni těšili a také jsme dostali moc 

dobré jídlo, které nám teta 
společně s tetou Jitkou 

připravila. Než jsme mohli 
ochutnat maso z grilu, které bylo 

připravené, tak jsme si povídali a 
pojídali jsme brambůrky a také 
něco zdravějšího, a to zeleninu. 

Tato oslava mých a Dominiky 
narozenin byla poslední, jelikož 

já na konci června odcházím na 
podmínku. Chtěla bych Vám 
všem, co mi to umožnili, 

mooooooc poděkovat. Mam Vás 
rada!  

Váš ČMOOUDÍÍÍK    



 

 

Moje vzpomínky 

 
Ahoj, 9.5. jsem měla možnost si zahrát v Noci 

kostelů jako zvědavá maminka. Jelikož jsem měla 
nastydlé hlasivky tak to nebylo nic moc, ale i přesto jsem 

to nějak zvládla. Chtěla bych poděkovat strejdovi 
Davidovi a Pepovi za to, že mě vybrali. 

Také jsem se zúčastnila Nejmilejšího koncertu. 

Byl to již 26. ročník. Předcházelo tomu velké 
nacvičování a učení se textu. Když jsme se do toho dali, 

dělali jsme to s chutí, a tak se domnívám, že nám to šlo 
všem dobře. Měli jsme čtyři vystoupení – tanec, zpěv, 
umělecký přednes a pohádku. Díky všem, kteří se 

podíleli na přípravách tohoto koncertu, nám to všem šlo a 
za to moc děkujeme!  

Nesmím ani ve svém příspěvku zapomenout na 
oslavu svých sedmnáctých narozenin. Díky tetě Katce, 
která nám dopřála si splnit krásné narozeniny, které jsem 

slavila i s Pájou se jednalo o grilovačku u ní na zahradě. 
Mohla jsem si pozvat i obě sestry – Simču a Petru, ale dorazila jen Simča. Oslava byla plná 

legrace, dobré nálady a nemusím zmiňovat i plného stolu, dobrého jídla a také jsem obdržela 
dárky, a to trička a od Simči bonboniéru. Ještě jednou děkuji.    

S pozdravem DOMČÍÍÍK   

 

 

18. ročník „Míčových her“ 
 

Dne 10. 6. 2017 jsem vstával v půl sedmé. O 
hodinu později jsme jeli k Pytlákovi, kde jsem se 
rozcvičoval s Danem O., a to tak, že jsme kopali na 

bránu. Pak jsme začali hrát. Já jsem podával míče. 
Všechny zápasy jsme vyhráli. V pauzičce na oběd 

jsem si dal gulášek. Přidal jsem si pětkrát. Na 
vyhlášení jsme viděli Jakuba Děkana. To je ode mne 
vše.  :D 

Denis Chaloupka 

            

 
 

Tak co nového u nejmladších? 

 
 Ahoj, jsme rádi, že jsme si tu zvykli a máte nás rádi. Učíme se hodně novým věcem a 

jsme čím dál tím hodnější a šikovnější, alespoň nám to říkají teta a strejda, kteří tento 
příspěvek za nás píší. Úplně nejvíc se nám líbí na zahradě a nyní i koupání v bazénu. Také se 

těšíme na prázdniny! 
Ahoj děti Procházkovy 

 

 



 

 

 

 
Biograf v centru panorama ve Varnsdorfu 

 
Po třech měsících se Vám 

opět hlásím!  A tentokrát budu psát 
o biografu ve Varnsdorfu. Nejdříve 

jsme byli na pizze a coca-cole. 
Potom jsme šli pro lístky na film 
Piráti z Karibiku Salazarova 

pomsta. Než jsme se rozhodli 
vstoupit do sálu, tak jsme si šli 

koupit další coca-colu a popcorn a 
šli. Když film začal, rozesmával 
jsem Denise vrzáním brčka o víčko 

kelímku (vždyť to znáte).                                                                         
tak čus Matty(chachar) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Ahoj děti! 
 
 I my, tety a strejda ze čtyřky, bychom 
Vám rádi popřáli hezké prožití letních prázdnin, 

které budou jistě plné pohody a hezkých zážitků! 
To, že všichni máte nádherné vysvědčení, které 
nás také těší, ani nemusíme zmiňovat . I když 

se na Vás občas zlobíme, věřte nám, že Vás i 
přesto máme moc rádi. Jste naše sluníčka, na 

která, když zrovna s Vámi nejsme, myslíme, a to 
i když usínáme. Někdy je sen pohádkový, jindy 
hororový. Přesto jste naši a stále zůstanete!  

vychovatelé 

 

 

 



 

 

 
Byla jsem  na výletě se školkou, hrály jsme si na výletě a moc mě to tam bavilo. Opejkaly 

jsme u ohně buřty.  Každý pátek jsme jezdily do bazénu a učila jsem se plavat. Moc mě to tam 
bavilo, mohly jsme si tam kupovat cukrovinky. Také přišla do školky nová holčička Eliška a 
skamarádily jsme se. Každý víkend jezdíme domů, kde si společně hrajeme. Máme ještě 

bratra Nikolase. 
                                                                                                                                             Marie 

 
 
 
 

Ahoj, já jsem byla na ceně Ď, povídal tam nějaký pán a nějaká paní, potom tam šel Tomáš a 
Sára a ten pán se jich na něco ptal, vyhráli jsme cenu Ď, bylo to tam fajn, potom jsme šli do 

nějaké místnosti a tam bylo jídlo, chlebíčky a dortíky. Byli jsme se školou na výletě v 
Milovicích v MIRÁKULUM, bylo to tam hezké, ale strašidelný tunel, jedna dívka se tam 
zranila. Moc to tam bylo fajn. Také každý víkend jezdíme domů, už si povídáme, jaký chceme 

pokoj u maminky a u táty jsem dostala nový telefon HUAWEI p 9 lite. Přišla na skupinu 
Samantha sice, občas zlobí, ale je sní legrace a také sem přišla Míša Valentová, má stejné 

příjmení jako ségry a já, ale vůbec se mi nelíbí, že je sprostá a hádá se s vychovateli, ale jinak 
je fajn. Už na vysvědčení jedu domů na prázdniny, už se moc těším. 
                                                                                                                                         Kateřina 

 



 

 

  

 
 

 
My jsme byli na ceně Ď, byla jsem tam poprvé a moc se mi tam líbilo, ale ze začátku jsem 
nevěděla, o co tam jde, ale časem jsem to pochopila. Pak jsem byla se školou v Milovicích, 

v parku Mirákulum, moc se mi tam líbilo a chtěla bych tam jet znova, byli tam různé tunely, 
podzemí, byla tam tma, ale nebála jsem se tam tak, jako moje kámoška. Pak jsme byli 

vystupovat v Šenově, za Šárku, protože psala o Kynychové. Potom jsme byli v kostele zpívat, 
potom jsme byli na bowlingu, měli jsme tam jídlo a pití, těším se domu na stálo, tak AHOJ. 
                                                                                                                                         Viktorie 

Turistika/Workshop 
Od 12. 06. 2017 jsem byla se školou v Kytlicích, v kempu U Skály. Za 5 dní jsem „nachodila“ 

asi 95 km. Byla to sice fuška, ale mne to bavilo. Dále bych Vám chtěla říct, že jsem se 
zúčastnila Workshopu v Jablonném v Podještědí, kde jsme bydleli poblíž dětského domova. 

Moc mne to bavilo, naučila jsem se spoustu nových věcí a já doufám, že v nejbližší době opět 
nějaký absolvujeme. 
               Sára 

 



 

 

 

Míčové Hry 
V sobotu, 10. Června 2017, se konaly Míčové hry. Snažila jsem se,ale měla jsem velké nervy 

že to pokazím nebo že to prohrajeme což by mě mrzelo, ale ne jenom mě. Ale vyhrály jsme to 

:). Což nebyla žádná novinka, ale i tak mě to potěšilo. Ale nevyhrály jsme to jenom ve 

vybíjené, ale vyhrála jsem také nejlepší hráčku, což mě dost dostalo. Ale asi jsem si to 

zasloužila, je pravda, že jsem se fakt snažila. Všem děkuji za super den. 

                                                                                                                                           Vanesa 

 

 

Ahoj jmenuji se Michaela Valentová, je mi 14 let. Pocházím z Rumburku. Ráda chodím ven 

se psem. Mám černého novofundlandanského psa. Jsem tu 14 dní a přišla jsem z VÚ Višnová. 

Jsem tu za dobré chování. Se skupinou chodíme ven, do bazénu a hrajeme různé aktivity. Na 

skupině máme malé miminko, jmenuje se Samantha, jsou jí 3 roky.  

                                                                                                                                        Michaela 

 



 

 

 

 

Tyto 3 měsíce se mi strašně moc líbili, protože bylo strašně moc aktivit, hlavně tedy na 

zahradě, kde jsme byli v bazénu a hráli jsme fotbal. Také jsme měli se strejdou Kokešem 

trénink stolního tenisu a se strejdou Včelou jsme byli na kolech ve Šluknově. Když jsme 

přijeli do Šluknova, tak jsme si dali zmrzlinu a pak jsme jeli na koupaliště a tam jsme se 

mohli vykoupat, ale byla příliš moc studená voda a tak jsme si řekli, že tam nepůjdeme. Přijeli 

jsme kolem 6 hodiny. Na skupině bylo fajn, přišli k nám nové 2 holčiny jedna maličká a jedna 

už velká, která chodí do 8 třídy a teď půjde do 9. Jmenuje se Michaela. Ta maličká se jmenuje 

Samantha a budou jí 3 roky. Je občas hodná, ale občas také zlobí. (Nechce se jí na nočník :D). 

                     Tomáš  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍSPĚVKY OD 6. RS 

 
 

 

 

Líbí se mi, že máme novou TV na skupině, moc za ni děkujeme. Má krásný obraz, funguje na 

ní internet a my si na ní můžeme pouštět dokumenty, písničky, pohádky. 

Helenka 

 

 

 

 

 

 

 

Líbil se mi výlet se skupinou, tam kam jsme jeli se to jmenovalo Dolský mlýn. Tam jsme šli a 

takovou cestou dlouhou 6 km tam a 6 km zpátky. Po cestě byly potůčky a na jednom z nich 

byla kláda a já jsem tam vylezla a spadla jsem do potůčku. 

 

 
Helenka 

 

 

 



 

 

Moc se mi líbili Míčové hry a Jakub Děkan, já jeho písničky znám. Potom jsme jezdili na 

kolotočích. Byla to moc pěkná sobota. Druhý den jsme celá skupina, už ráno jeli do ZOO 

Liberec. Ale nejlepší to bylo na lanovce na Ještěd. Viděla jsem celé město jako na dlani. 

 

 
Helenka 

 

 

 

Super to bylo na Míčovkách, jezdila jsem na kolotočích, hrála jsem spousty her a celý den 

s naší skupinou, až do večeře, byli motorkáři Barča, Sharp a Beruška. 

Magdalénka 

 

 

 

Moc se mi líbilo na výletě s celou šestkou, byli jsme v ZOO, bylo to tam moc pěkný. Líbili se 

mi zvířátka a dětské hřiště. Potom jsme jeli lanovkou nahoru, vysoko. 

 

 
Magdalénka 

 

 



 

 

Líbí se mi, že hraju fotbal za Lipovou, ale nelíbí se mi, že jsme skoro vždy poslední. Ale 

nevadí, my se časem vypracujeme na nějaký titul. 

David 

 

S celou skupinou jsme byli na výletě v Dolském mlýně, tam se mi líbilo. Byl s námi i můj 

kamarád Marko ze sedmičky. A vzpomínám na Míčové hry, kdy jsem byl v teamu fotbalu. 

Měl jsem radost, že jsme vyhráli. Celý den po zápasech s námi byli motorkáři, mohl jsme si 

sednout na jejich motorku. 

David 

 

 

 

 

Vzpomínám a líbilo se mi, když jsem byla se školkou v kině. Koukali jsme na pěknou 

pohádku. 

Vanesska 

 

 

Hezký to bylo, když jsem byla s celou skupinou v Dolském mlýně, sice to bylo daleko a dost 

jsem se nachodila, ale bylo to pěkné. Potom jsme si sedli na deku a udělali jsme si piknik. 

 

 
Vanesska 

 

 

 

Moc se mi líbilo a bylo to netradiční, když jsme si dali s celou skupinou večeři venku. Byla to 

příjemná změna, véča a koupání v bazénku. 

Alex 

 

 



 

 

Byl jsem na trhání mandlí v nemocnici Děčín a musím tedy říct, že to pěkně bolelo. Nemohl 

jsem ani pít, ani jíst, vůbec jsem nemohl polykat. Ale už je to dobré a bylo to potřeba, dost mi 

to komplikovalo život. 

Alex 

 

Líbí se mi, že budu chodit od září na gymnázium Rumburk. Mně se splnil sen, doufám, že i 

Vám se splní váš sen. 

Alex 

 

 

A ještě něco málo z výletů a poznávání. Moc se mi líbilo v Dolském mlýně, kam jsme jeli 

s celou skupinou. Další jeden z mnoha výletů byl se školou do Mirákula, to bylo fajn. A 

v neposlední řadě musím zmínit skupinový výlet do Liberecké ZOO, kde to bylo moc pěkné. 

Potom jsme jeli lanovkou na Ještěd. Nakonec jsme náš celodenní výlet zakončili v rumburské 

pizzerii, kde jsme povečeřeli. Fajn strávený den. 

 

 
Alex 

 

 

Moc bych chtěl poděkovat za novou televizi na skupinu, je opravdu velká a je to jako v kině, 

moc se mi to líbí. 

Martin 

 

 

Vzpomínám na skupinový výlet do Dolského mlýna a piknik v trávě na dece. Ale taky na 

školní výlet v Mirákulu, tam jsem si to moc užil. Děkuji. 

Martin 



 

 

Se školou jsme byli na výletě v konírně a já jsem viděl koně, to bylo moc pěkný. Jsou to 

krásná zvířata. 

Tomík 

Ale taky nesmím zapomenout na náš skvělý výlet s celou skupinou do liberecké ZOO, pak 

lanovkou na Ještěd a večeře v pizzerii. Super výlet. 

Tomík 

 

Opět tu je vydávání Zkratu, ale já ještě neumím pořád psát, tak jako vždy, to za mě napíše 

moje teta a můj strejda. Už umím pojmenovat prstíky na ruce, začínám rozeznávat barvy, dny 

v týdnu mi taky již nedělají problémy, ale to psaní a čtení…., no budu se na to muset zaměřit 

 Jinak jsme se skupinou byli všichni v liberecké ZOO, tam Vám bylo zvířátek. Potom jsme 

jeli lanovkou na Ještěd, vůbec jsem se nebál té výšky.  

 

 
Mireček 

Přání od tety Helči a strejdy Dejwa 

Hurááááááá, konečně tu jsou zase prázdniny, no a tak bychom Vám chtěli popřát, abyste si je 

užili co nejlépe. A děcka, nebuďte naštvaný a smutný, pokud v lese nebude připojení na wifi, 

vnímejte zážitky, které jsou připraveny pro Vás, protože jednou budete vzpomínat na to, co 

jste prožily. A zážitky Vám nikdo nikdy nevezme.    

 

 
Teta Hela a strejda David 



 

 

 

PŘÍSPĚVKY OD 7. RS 

 
Ahoj,  
no tak já bych chtěl poděkovat strejdovi Včelovi za to, že jsme mohli jet s klukama hrát fotbal 
do Jablonce a  do Plzně. Děkuji :-) Už se nemůžu dočkat letních prázdnin. Chtěl bych si to o 

prázdninách užít letos stejně tak jako vždycky. Taky se těším a mám zároveň obavy z 
letošních Míčových her. Byl bych  rád, kdyby jsme znovu obhájili 1. Místo, jako před rokem. 

Děkuji tetě Lucii a  tetě Ivě za narozeninovou oslavu, moc děkuji :-* No a Nejmilejší koncert? 
No ten byl super. Já jsem hrál maminku, měl jsem velkou trému, ale přežil jsem to ve zdraví. 
No a to je snad vše, tak zase někdy.  

Čau Luboš :-)  

 

 

Ahoj všichni,  

jsem nadšená z novýho bazénu, který se mi moc líbí. Díky strejdovi Leošovi, že ho koupil pro 
nás děti a strejdovi Milanovi, že ho s montéry postavil. Už se těším na výjezdy v létě. Moc 
bych chtěla jet do Harrachova, když sem nebyla vybraná do Bulharska. Doufám, že budu letos 

hrát vybíjenou na míčovkách. Loni jsem byla nová a nešlo mi to tolik, ale letos se cítím v 
kondici :-) V květnu měl brácha Luboš narozeniny a líbila se mi jeho oslava narozenin. 28.5. 

jsem jela s holkama z kroužku Kynychové a tetama na výlet do Mirrakula. Zpívala tam jedna 
14-15 letá holka a zpívala moc hezky.  

Justina 

 



 

 

Ahoj,  

teď naposledy se mi líbilo, že jsme s tetou Luckou jeli všichni v sobotu na bruslích na 
Sohland. I Esi s Šeri jely na odstrkávadlech. Tam jsme si udělali piknik, projeli jsme se na 

bruslích, opalovali. Všichni si to odpoledne užili. Líbí se mi nový bazén, co máme na zahradě 
DD. Co se mi líbí a z čeho mám radost,  je to, že nová teta kuchařka dobře vaří. Všem nám od 
ní na naší skupině chutná.  Už se těším na letošní míčové hry, kde bych měla hrát i když jako 

náhradnice vybíjenou. Tak jsem zvědavá, jak dopadneme, to vám napíšu třeba příště. Je 
červen, poslední měsíc školy a pak budou konečně  prázdniny, hurá :-) Těším se do Vracova 

za strejdou Hanákem. V půlce června budeme mít oslavu narozenin Šeri a Lenky. Lenka má 
sice až v červenci narozky, ale nebude tu, protože jede s Markem a Šeri do Cvikova do 
ozdravovny. budou mi všichni chybět, protože jsme ještě takhle dlouho bez sebe nebyli. A 

abych neskončila smutně, tak děkuju tetám z kroužku Kynychové, že můžu zase tancovat v 
Kynychové. 

Páčko, Vanesa  

 

Ahoj všichni,  
řeknu vám něco…už se těším na léto a prázdniny. I když 20. června odjíždím do Cvikova se 

ségrama do ozdravovny do konce prázdnin, tak se těším taky. Seznámím se tam s novýma 
dětma a budu mít nové kamarády. Bude to tam sice dlouhé, ale obě moje tety ze sedmičky mi 

slíbily, že se tam za námi přijedou v létě podívat :-) Abych tam nezapomněl přes léto psát, tak 
mi tety zabalí prý dopisní papíry a budu muset psát těm,  co s námi nejeli… tak doufám, že si 
ze mě tety dělaly jen srandu. Tak hezké prázdniny vám všem a v září čau.   

Váš Marko. 

 

 



 

 

Ahoj děcka,  

chtěla jsem se s vám podělit o zážitky ze skupinového výletu sedmičky, ale ten bohužel 
nestihnu, protože jedu do ozdravovny. Ty co nejedou, tak jim přeju, ať si to užijou na výletě. 

My se tam určitě taky budeme mít dobře a budeme jezdit na výlety. Bude to tam dlouhé a 
bude se mi stýskat, ale budu tam mít Marka a Šerinku. Budu pomáhat Markovi se psaním 
dopisů nebo pohledů a dohlížet na Šeri, aby se jí nic nestalo :-) Těším se, až tam za námi 

přijedou moje tety na návštěvu. Doufám, že mi přivezou něco dobrého :-)  Až se vrátím, tak 
vám budu vyprávět zážitky, protože jich bude určitě hodně :-)  

Hezké prázdniny všem, pápá Léňa  

 

Ahoj kamarádi, 
Tak mě je už 6. roků!!! Už jsem velká holka. Tety a sourozenci mi připravili krásnou oslavu 

narozenin. Slavila jsem společně s Léňou, protože ta bude mít narozeniny příští měsíc a 
bohužel bude na pobytu v dětské ozdravovně ve Cvikově, tak aby o oslavu nepřišla.  Nejdříve 

nám děti s tetou Ivou nachystaly občerstvení – plné mísy kuřecích řízečků, ovoce, křupky, 
limonády, zmrzlinu, dětské šampaňské a vyzdobily celý byt konfetami. Potom jsme čekaly na 
tetu Lucku a tetu Janu, až přijedou s dortem, aby oslava mohla začít. Čekání jsme si krátily 

diskotékou – brácha Luboš nám pouštěl naše oblíbené písničky a my jsme tancovaly. Pak 
přijela teta Lucka s nádherným dortem a oslava mohla začít. Dostala jsem plno dárků, ze 

kterých jsem měla radost. Byla legrace a veselo. Po oslavě jsme ještě šly ven a naskákaly do 
bazénu a vykoupaly se. Klidně bych slavila každý měsíc.  

Mějte se hezky Šerinka 

 



 

 

 

Ahoj, 

I já jsem toho za poslední 3 měsíce hodně prožila. Odbyla jsem si pátou dětskou nemoc, která 
postupně proběhla na skoro celé naší skupině. Mám štěstí, že každou nemoc rychle zvládnu a 

jsem brzy zdravá. A proto jsem si mohla užít všechny oslavy na naší skupině. To je vždycky 
sranda a já už umím každému hezky popřát, i když to někdy trošku pomotám. Také jsem ráda, 
že je léto a můžeme se koupat v bazénu. Vím, že bych si měla hrát jen v malém bazénku pro 

mrňata, ale já se vody vůbec nebojím, a když mě vezme Luboš nebo Justina do velkého, tak 
mám radost a užívám si to. Občas mě sice potopí, ale já už nebrečím. No, a když není na 

koupání, tak ráda jezdím na odstrkovadle – držím už krásně rovnováhu, a proto můžu 
společně s velkými a tetou Luckou dojet klidně až na Sohland. Také byly super kolotoče na 
míčovkách, jezdila bych na nich klidně ještě teď.  

Hodně sluníčka všem Esinka 

 

 

 

Děti s tetami ze 7. RS přejí všem krásné prožití léta a 

všichni si užijte 2 roky, teda měsíce prázdnin :-) :-) :-) 

 

 



 

 

SKOKAN ROKU 2017 

Dne 28. 6. 2017 jsme se opět všichni sešli v naší tělocvičně, abychom zhodnotili uplynulé roční období 

a vybrali mezi našimi dětmi Skokana roku 2017 „toho, kdo na sobě během školního roku nejvíce 

zapracoval“ 

Jednotlivé rodinky nominovaly tyto děti:  Lucie Korubová, Juraj Kaleja, Patrik Ficzl, Denis 

Chaloupka, Martička Procházková, Tomáš Cechl, Helena Siváková, Vaessa Janovičová a 

Luboš Hruška 

Naše komise měla opravdu nelehký úkol, vybrat mezi těmito nominovanými toho opravdu 

NEJ . Nakonec se komise usnesla a „Předskokany“ se stali Denis Chaloupka a Patrik 

Ficzl. Na třetím místě se umístil Denis a obdržel šek v hodnotě 2000,-Kč a na druhém místě 

se umístil Patrik, který obdržel šek v hodnotě 3000,-Kč. 

Absolutním vítězem, tedy „SKOKANEM ROKU 2017“ se stal LUBOŠ HRUŠKA a i ten 

obdržel šek v hodnotě 4000,-Kč. 

A protože jsme se všichni tak pěkně sešli, tak bychom chtěli poblahopřát Lucii Korubové za 

úspěšné ukončení studia na TUL a k získání titulu Bc. Předali jsme jí finanční dar 2000,-Kč, 

aby si koupila něco dle svých představ. 

Všem dětem, které se umístily, moc gratulujeme a ostatním přejeme, aby se také snažily, 

příště to určitě vyjde !   KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM ! 

  

 Vaše tety a strejdové   



 

 

PRO NAŠE DĚTIČKY, CO ZŮSTALY O 

PRÁZDNINÁCH S NÁMI, MÁME 

PŘIPRAVENY TYTO VÝJEZDY 
 

 EKO- TÁBOR V NĚMECKU 

 

 HARRACHOV- HOTEL ŠEDÝ VLK 

 

 VRACOV- STREJDA HANÁK 

 

 BULHARSKO 

 

 OSADA SNÍLEK- STARÉ SPLAVY  

 

 KYNYCHOVÁ 

 

 



 

 

Přání od strejdy ředitele  
 

 

 

 

 

Chtěl bych Vám popřát pohodové prázdniny, se spoustou 

zážitků, které jsme si pro Vás připravili. 

 

 
 

 

 Váš strejda říďa  

 

 



 

 

PRÁZDNINY SI CHCI UŽÍT,  NÉ LEŽET V NEMOCNICI! CO PROTO MÁM 

UDĚLAT? 

 

Budu skákat do vody, kterou znám.  

Veřejné koupaliště, bazén, ne například zatopený lom, řeka, rybník.  

Budu se chránit před sluníčkem opalovacími krémy a brýlemi.  

Budu dodržovat pitný režim. Není dobré pít v parných dnech ledové nápoje. 

Budu vždy poslouchat tetu nebo strejdu v terénu, který neznám.  

Budu se rozhlížet než přejdu silnici.  

Budu se prostě chovat jako správný kluk a holka a užívat si letních dní. 

 

 

 

 
 

 

PŘEJEME VŠEM DĚTEM KRÁSNÉ LÉÉÉÉTO :-) 

 



 

 

 

 

 

 

 


