
 ZKRAT  
 březen 2021  

  
 Leden 
Říkanka na leden 😊 

            První měsíc v roce, Leden, 
            „ostrý“ chlapík jeden; 
            čaruje sic na skle kvítí, 
            led a sníh však na zem řítí. 
 
            Začne-li si foukat zvenčí, 
            hned se dříví, uhlí tenčí 
            každý ví pak, co se děje, 
            had-li na ledě se hřeje... 

 

      Únor         Březen 
Říkanka na únor 😊     Říkanka na březen 😊 

Měsíc Únor, to je blázen,    Březen, což je píseň stará, 
rozumu i smyslu prázen,    počátek přináší jara, 
bláznovskou se čapkou zdobí    liší sice mis trošičku, 
bláznovství jen samé robí.    Slavnost Pepíček a Pepíčků 
 
Mládež s sebou táhne v kolo,    přičemž ale mrzne dále, 
na ledě i chce mít „sólo“,    k větší „zemských rájů“ chvále. 
k rozumu se teprv vrátí,    přesto činí zlý však Březen, 
když mu Saturn život zkrátí.    za kamna že ještě lezem ...  
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JARNÍ   POZDRAV   OD   TETY   ZDRAVOTNICE 

 

V tomto příspěvku se nebudu a nechci rozepisovat o covidu, o jeho trápení s ním spojeném. 

Především jsem vám všem chtěla moc a moc poděkovat. Nevíte za co!  Hlavně za trpělivost, za 

dlouhé hodiny zavřené v pokojích, za karantény a izolace. Za ohleduplnost a vůbec za všechno. 

Každý ví moc dobře, komu tento dík patří. Musíme se dívat dopředu a přát si, že všechno zlé 

přebolí a ošklivé věci se přestanou stávat. Hlavně tomu musíme všichni věřit. 

 

 

                                                                                          Děkuji, děkuji, děkuji 

                                                                                          vaše teta zdravotnice 

 

 



Příspěvky z 1. RS 
MOJE NAROZENINY 

Ahoj, tady Petr. Budu vám psát o svých narozeninách. Oslava se mi líbila, byla tam hodně jídla. 

Byla i hezká atmosféra. Hráli jsme srandovní hry a tancovali jsme. Jako dárky jsem dostal 

hodinky a elektrický kartáček na zuby. Od sourozenců jsem také dostal dárky. Až na ten Covid 

se mám dobře.                                                                 

Ahoj Petr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haló! Tady Pavel. Budu vám vyprávět, co jsme dělali teď v zimě. Na zahradě jsme stavěli 

iglú, chodili jsme na kopec bobovat. Bylo to super. O jarních prázdninách jsme byli u mámy. 

S mámou a tátou jsme taky chodili ven. A já a Adam jsme chodili ke kamarádovi hrát na play 

stejšnu 4. To mě, fakt, bavilo.                                                         

 Čau čau, Pavel 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahóóóój, tady Adam. O jarních prázdninách jsme byli doma, u mámy a u táty. Chodili jsme 

na zahradu a ke kámošovi. Líbily se mi Petrovy narozky. Pochutnali jsme si, i zatancovali. Už 

se těším, až pojedeme na Velikonoce k mámě. Ale stýskalo se mi po tetách. V DD se mi líbilo 

bobování a stavění sněhuláků. Postavil jsem si iglú. Pak jsem ještě postavil postavu z jedné hry. 

Těším se na narozeniny Pavla a Zuzky.                             

   Tak zatím čau Adam 



   
 

Zuzka 

Když jsme jeli domů, měla jsem dobrou náladu. Doma jsem šla k tetě, ale teta jela k dědovi. A 

já s Petrem a Markétou jsme koukali na dětské horory. Byly krásný, ne strašidelný. Byla sranda. 

Můj největší zážitek byl, jak jsme chodily s tetou venčit Kena. Jednou jsme s Markétou pekly 

jablečné sušenky. V DD se mi líbila oslava, když měl Petr narozky. Taky jsme bobovali, stavěli 

sněhuláky. Když jsme byli doma, tak se mi stýskalo po tetách. Tety jsou hrozně moc hodný a 

vážím si toho, že se o nás starají. Mám je hodně ráda.           

Vaše Zuzka 

 

 
 

 

Ahoj, tady Verča. O jarních prázdninách jsem byla u mámy. Hrála jsem si s tátou. Chodili 

jsme na zahradu. Líbilo se mi to. Už se těším na Velikonoce. Pojedeme k mámě.  

                                                                                                      Ahoj Verča 

 
 

Vaneska 

Moc se mi líbilo u mámy. Vařila guláš, to byla dobrota. Tady v DD se mi líbily narozeniny Péti. 

To bylo dobrot. Koupila jsem mu taky dárek. Líbilo se mi, jak jsme chodili bobovat a stavěli 

sněhuláky.                                             

Tak čauky Vaneska 

 



 
 

 

Domča 

Líbí se mi, když si můžeme hrát na zahradě. I na procházky rád chodím. Teď jsem ani nebrečel, 

když jsme se vraceli od mámy. Líbilo se mi chodit bobovat. Trošku zlobím, ale já už budu 

hodný.  

            

Ahoj všichni Dominik 

 
 

Amálka 

Já taky stavěla sněhuláky. A taky se mi líbilo u mámy. Už se těším na Velikonoce. Zase 

pojedeme k mámě. Doma je teď tady. Stýskalo se mi po tetách.  

   

          Ahojky Amálka 

 



 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny děti a tety přejí všem krásné jaro a v téhle době hlavně zdraví. Mějte se krásně. 

AHOOOOOOJ! 

CELÁ  JEDNIČKA 

  

 

Příspěvky z 2. RS 

 

VÝHRA V SOUTĚŽI DOBRÝCH VÍL 

Koncem února jsem se zúčastnil soutěže, která mne zaujala v časopisu „Zámeček“ a jmenovala 

se soutěž Dobrých víl. /kolem bylo nakreslit nebo vyrobit vílu. Já si vybral to druhé, že si jí 

vyrobím. S tetou Radkou jsem se domluvil s tetou na nějakém materiálu, který budu potřebovat. 

Přes den jsem neměl čas, tak jsem výrobu posunul na večer a měl jsem co dělat, abych to stihnul. 

Víla se mi moc povedla. Druhý den jsem jí vyfotil a poslal na určený e-mail. V polovině března 

mi přišla výhra, kde jsem získal krásné tričko, mikinu, pánský parfém a šampón. Měl jsem 

obrovskou radost a byl jsem rád, že jsem se do soutěže zapojil.                        Marek 



     

 

KORONA= CORONA 

Od 1.3. 2021 začal locdown, takže jsme nemohli chodit na vycházky ven a jezdit do jiných 

okresů. Takže jsme chodili na společné procházky. Chodila jsem na Sohland na in-line brusle, 

tam se moc dobře jezdí. Jinak hodně času trávíme na skupině, dopoledne děláme úkoly, 

odpoledne chodíme na vycházky. Pomáhala jsem tetě dělat velikonoční výzdobu na skupině i 

na budově. Snažím se tak krátit čas. Už se těším do školy, do autobuse a celkově na ten život 

„předtím“. 

 

                                                                                                                            Simona 

JARNÍ PRÁZDNINY U MAMINKY 

V pátek si pro mě přijela maminka a jela jsem s ním domů do Starých Křečan na jarní 

prázdniny. Domů jsme jeli autem s maminky kamarádkou. Po příjezdu domů jsem viděla mého 

bratříčka, kterého má moje maminka. Je ještě maličký. Je moc hezký. Prázdniny jsem strávila 

venku na zahradě, kde jsme s kamarádkou hrály hry. Byli jsme i nakupovat, navštívit babičku 



a dědu v Rumburku, viděla jsem pejska Fída a kočičku Micinu. Týden utekl jako voda a musela 

jsem jet zase do DD. Pobyt se mi moc líbil a už se těším na Velikonoce, kdy pojedu znovu. 

                                                                                                                       Eliška 

 

 

MŮJ POBYT V NEMOCNICI 

V únoru jsem musel jet do nemocnice. Na rukách i nohách se mi udělaly černé fleky. Jel jsem 

ráno s tetou zdravotnicí. Po příchodu do nemocnice jsem brečel. Nevěděl jsem, co mě čeká, a 

tak jsem se bál. Pan doktor mě odvedl na pokoj, kde byly ještě další děti. S dětmi jsem si hrál a 

díval na televizi. Dostal jsem injekci, ale nebrečel jsem. Sestřičky mi chodili mazat ruce i nohy. 

Za tři dny jsem byl už doma. Moc jsem se těšil a teď už jsem v pořádku. 

                                                                                                                           Patrik             

                                                         

JARNÍ PRÁZDNINY DOMA 

 

Dne 26.2. 2021 jsem jela domů na pobyt k babičce do Varnsdorfu. 

Po příjezdu domů jsem se převlékla, najedla a chvíli jsem byla 

doma a pak jsem šla ven. Přijela za mnou také máma, takže jsem 

byla ráda, že jsem jí viděla. Vícekrát jsem navštívila mého tátu 

Také jsem byla se svým klukem, jak všichni víte s Denisem. Tyhle 

prázdniny jsem si moc užila a už mě štve, co je teď, že se nic 

nemůže. Už mi to opravdu moc vadí. Doufám, že to brzy skončí        

a bude lépe.  

Kamila 

 

 

  



Příspěvky z 3. RS 
Marcus          

 

 

Ahoj, tady Marcus, byl jsem rád, když napadl sníh a mohli jsme jít bobovat. Letos jsem si 

bobování moc neužil, protože byla karanténa.  Na trojce jsme hodně tancovali u televize na 

písničky, a to jsme se nasmáli. A teď jsme ještě pořád v DD a nechodíme ani do školky a každé 

ráno děláme úkoly do školky a taky máme hodně dlouhou básničku co se učíme nazpaměť, 

jmenuje se Pampelišky. Už zase chci chodit ven a do školky a kamarády a těším se na jaro. 

Eliška    

 

Ahoj, chci vám říct, že mi už vadí, jak jsme pořád zavření a nemůžeme žít normálně, nemůžeme 

si hrát s dětmi z jiných skupin ani na zahradě, nemůžeme do školy ani na hřiště. Ale tancujeme 

u televize a to je srandovní. Škola je jen online, hodně úkolů a nebaví mě to. Ráda bych jela 

k mámě, ale nemá pro nás místo, kde bychom mohli být. Ale třeba se to nějak zlepší. Chtěla 

bych taky jet na nějaký výlet s naší skupinou, to teď taky nejde. Přeji vám i sobě abychom se 

nenakazili       



 

Jára   

 

 

Ahojky tady Jára, dostal jsem nabídku na opravdickou brigádu s platem tady v údržbě. Jsem 

moc rád, že jsem dostal takovou nabídku, protože mě to baví pracovat v údržbě a pomáhat na 

skupinách a s úklidem. Také si rád něco našetřím do života, takže za mě děkuji moc       

Jinak dělám úkoly do školy distančně a je to nuda, radši bych jezdil do školy a potkával se 

s kamarády.  

Těším se až zase budeme moci chodit na osobní vycházky a taky na léto.  Jaroslav   

 

 

Fanda   

 

Ahoj, tak si představte, že jsem byl nemocný a musel jsem být na pokoji s Emou a Marcusem. 

Ale už jsem zdravý. Teď je to divné, nechodíme ani do školky. Ale byl jsem doma u táty na 

jarních prázdninách  a to bylo prima. Mám taky hračku, co se jmenuje jako já - František. 



Alex    

Ahoj, vítám Vás u dalšího ZKRATu. V září už půjdu na střední školu. Vybral jsem si dva obory 

– Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. Přijímačky jsem měl dělat v dubnu, ale zatím to odložili 

o 3 týdny, tak uvidíme, jestli je zvládnu či ne. Držte mi palce hahaha,.Rád bych byl, kdyby bylo 

už po všem a my bychom se mohli vrátit zpět k našemu normálnímu životu. Také se strašně 

těším na hezké počasí, nebaví mě sníh a hlavně zimním oblečení. Je to děs, když nemůžete 

chodit ve věcech, kterých se Vám líbí…                          Mějte se fajn, Váš Alex.  

 

                             

 

Milan   

Letos napadlo hodně sněhu, i přesto, že jsme muslei být kvůli karanténě dost na skupině, tak 

jsme si sníh hodně užili. Chodili jsme sáňkovat a bobovat. Sněhu bylo opravdu hodně, proto se 

už těšíme na jaro na bruslení a koloběžky. Zdraví Milan 

 

 

 



Ema   

Ve školce jsme měli maškarní bál. Šla jsme za Popelku. Na bále jsme tancovali, hráli jsme 

různé hry. byla to veliká legrace. Moc se mi to líbili a těším se na další bál, protože moc ráda 

nosím šaty a líbí se mi, když vypadám jako princezna. Zdraví Vás Emča 

 

 

David   

Ahoj, chci vám říct, že mě štve tahle situace. Ptáte se jaká? No přece coronovirová. Chci chodit 

na osobní vycházky a i mimo Lipovou, chci zase chodit běhat, setkávat se s kamarády a 

příbuznými a taky chodit na rande       Takže se modlím, aby to všechno co nejdřív skončilo. 

Jinak škola ujde, úkoly mi nedělají problémy, zvládám učení. Už se chci podívat do Rumburku 

za rodinou, neviděl jsem je už delší dobu, vlastně na vánoce. A jak to máte vy? Ahoj, mějte se 

blaze.  

 

 

 

 

 

 

 



Příspěvky z 4. RS 

Prázdniny u babičky 

O jarních prázdninách si nás konečně vyzvedla naše babička a vzala si nás k sobě domů. Jako 

správná babička si nás pořádně vykrmovala a pořádně si nás rozmazlila. Chodili jsme často na 

procházky a viděli jsme hodně nových pohádek. Snad si nás babička vezme i na další prázdniny 

protože se nám u ní moc líbí. Tak ahoj!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                     Marta a Vašík 

 

Pobyty na jiných skupinách 

Tyhle prázdniny byla naše čtyřka rozdělená a já a moje ségra jsme byli každý na jiné skupině. 

Já jsem byl na trojce a Helenka na sedmičce. I když se nám ze začátku stýskalo, tak musíme 

uznat, že bylo strašně príma hrát si zase s ostatními dětmi z děcáku. Hodně nám chybí naši 

kamarádi z jiných skupin.                                                                                   

Milan a Helena 

  

Petr a jarní prázdniny 

Ahoj tady Petr. Zase vidíme, u dalšího Zkratu. Byly jme o jarních prázdninách u tety a strejdy. 

Byly jsme na velké procházce a jedli jsme hodně dobrot a koukali jsme na pohádky. V pátek 

jsme jeli k tetě Markétě, která vlastní psa Jony a morče, který se jmenuje Zuzana moc se nám 

tam líbilo u babičky a u tety Markety.  

Mějte se a zase se uvidíme u dalšího zkratu tak ahoj Petr 



 

 

 

 

 

Denis  

Ahoj, tři měsíce uběhly jak voda a je tady další Zkrat. Dnes vám řeknu, jak jsem si užil své jarní 

prázdniny. Jak už asi víte tak mi je 15let, tím pádem už mohu jezdit k matce do Varnsdorfu 

sám. Pokud si to pamatuji dobře, tak prázdniny začali 26. 2. a byli do 7.2. V ten den jsem jel 

autobusem v půl druhé. Prázdniny jsem si snažil užít, což se z poloviny povedlo, ale z druhé 

ne. Tu špatnou polovinu tvořil můj mladší bratr Dan, kterému je 13. Pořád jen provokoval, byl 

drzý na mámu a prostě jen zlobil. Ta dobrá polovina byla díky mé holce, se kterou jsem se 

snažil trávit většinu mého času. Pak ještě nemůžu zapomenout na mého kamaráda, se kterým 

jsem byl taky venku a chvilkami byla i sranda. Také mě čekaly i povinnosti, které mi byly 

uděleny už tady v DD. Jako první jsem si musel jet v pondělí 1. 3. do Rumburku pro občanský 

průkaz. Hned v pátek jsem měl druhou povinnost, ze které jsem se bál víc, protože jsem nevěděl, 

jak to chodí. Šel jsem totiž na antigenní testy, ale musím říct, že ta sestřička byla hodná                      

a chápala mě… To je asi vše z mých prázdnin.  

Tak u příštího zkratu Denis  

Maruška  

Ahoj vítám vás u dalšího Zkratu, budu vám psát o mých narozeninám... Už patřím mezi dospělé 

a tento měsíc 16.3.2021 mi bylo 18let a to mám narozeniny stejný den jako teta Kačka, takže 

jsme měli velkou oslavu. Měli jsme od tety kačky krásný velký dort, plný stůl dobrého jídla a 

dostala sem krásné dárky. Dostala jsem mixer, bezdrátové sluchátka, masku na obličej, 

povlečení, krásný náramek, přáníčka od dětí a od tety noční jsem dostala stříbrný řetízek 

přívěškem srdíčko… moc mě to potěšilo… Děkuji vám a budu se na vás znovu těšit tak 

mějte se pá ….:)  

 

 

 

 



Příspěvky z 5. RS 
Ahoj, jmenuji se Martin Rodič, je mi 11. let a v dětském domově jsem nový. Jak už asi víte, 

jsem tu se sestrou Markétou. V dětském domově se mi zatím líbí, ačkoli mi dost chybí rodina. 

Doufám, že nám situace dovolí a já vás budu moci všechny poznat. Dnes bych chtěl psát o 

zážitku z narozeninové oslavy. Narozeninovou oslavu jsme oslavili společně s Hankou. Na 

oslavě hrála hudba, bylo tam spousty dobrot a dostal jsem super dárek..mikinu Venoma. Tímto 

bych za něj chtěl poděkovat. Udělal mi velikou radost. 

 

Ahoj Martin 

 

Ahoj tady Leon. Jsem tu v DD nový, jak už víte jsem na 5.rs. Nedávno tu byl můj bratr Richard. 

Zatím se mi tu líbí a už jsem si našel pár kamarádů ne jen v DD, ale také ve škole. Doufám, že 

se s vámi brzy seznámím. Chtěl bych vám tu napsat o výletě, kde jsem byl společně se skupinou. 

Byli jsme se podívat do Jeskyně Víl. Byl jsem tam poprvé a moc se mi tam líbilo. Doufám, že 

budeme moci jako skupina, co nejdříve zase někam vyrazit.  

 

 Váš Leon 

Ahoj, tady Markéta Rodičová. Nejspíš mě neznáte, ale předem vám chci povědět, že jsme 

společně s bratrem Martinem přijeli 5.ledna. Měli jsme se dobře, když jsme byli doma. Líbí se 

mi tu, ale dost se mi stýská po rodině. V dětském domově jsem si to představovala úplně jinak. 

O jarních prázdninách jsme byli s bráchou u tety v Ústí nad Labem. Byli jsme společně na 

Větruši a na Lanovce, trávili jsme čas na procházkách a relaxovali jsme. Moc se těším domů, 



tak ahoj Maky. 

 

 

Ahoj, tady Tomáš. Při karanténě jsem byl smutný, protože jsme nemohli jít ven. Dost často 

jsem vyráběl různé výrobky. Většinu času trávím u televize a na mobilu. Těším se na konec 

karantény. Moc mi chybí rodina a moc se těším na velké prázdniny, až pojedu domů ☺ 

 

Zdraví vás Tom 

 

Zdravím vás všechny kamarádi. Jarní prázdniny jsem strávil společně s Páťou z 2.rs. Byl jsem 

moc rád, že u nás na skupině byl. Společně jsme si hráli a blbli. Prázdniny jsem si užil, ale je 

veliká škoda, že jsme nikam nemohli jet. Už se moc těším do školy na paní učitelky a kamarády. 

Ve volném čase si hraji, čtu a chodím společně se skupinou na procházky. Doufám, že brzy 

půjdu do školy a uvidím se s mými kamarády.                                             

Ahoj Gejza.  

 

 

 

 

Ahoj, zdraví vás Hanka. Předem bych vám chtěla říct, že tyhle 3. měsíce jsem si užila. Nejdříve 

chci psát o distanční výuce. Moc mi nevyhovuje, protože dost látky nechápu a na vše se ptám 

vychovatelů. Měla jsem narozeniny, dostala jsem kolečkové brusle, ale byly mi malé, takže 

jsem místo toho dostala MP3, která mi udělala velikou radost. Narozeniny jsem slavila také 



doma. Měla jsem 2 dorty a plno dárků, že se to nedalo spočítat. No nic, držte se a buďte šťastný.  

  

Vaše Hanka. 

 

Zdraví vás Anetka. Dnes vám budu psát o prázdninách, které jsem strávila doma. Moc jsem si 

to užila, viděla jsem bráchu a sestru, také jsem viděla taťku. Oslavili jsme Hanky narozeniny, 

chodili na procházky  a trávili čas u tv. Také jsem pomáhala tetě s domácností. V dětském 

domově už nějaký ten čas děláme to samé dokola. Chodíme na procházky, koukáme se na 

televizi, hrajeme společenské hry, malujeme si, vyrábíme. Aktuálně jsme v karanténě a nikam 

nemůžeme, naštěstí si dokážeme poradit s volným časem.  

                         

Mám vás ráda, Anetka 

Lockdown 

S novým rokem nám přišly nové mutace covidu, tudíž i nová opatření a nouzové stavy. Leden 

začal pozitivním testem na covid 19. Naštěstí jsem měla lehký průběh. Karantény se semnou v 

roce 2021 celkem táhnou:( Chtěla jsem dodat, že je těžké pro všechny být zavřený s děckami 

na skupině a nevidět se s přáteli, které mám především mimo dětský domov. Začínám pociťovat 

ponorkovou nemoc, nejen s dětmi na skupině, ale také s dospělými. Rada pro vás, je důležité 

se radovat z maličkostí a věnovat čas věcem, které odkládáme a věcem, které nás dělají 



šťastnými v mém případě je to volání se sestrou, neteří a kamarády, cvičení, čtení, poslouchání 

podcástů, čtení příspěvků na Instagramu Dominika Feriho a zajímání se více o dění ve světě. 

Také se začínám učit na piano.                                                                                                                                                                     

Využijte času a začněte zkoušet nové věci, aktivity, protože kdy jindy začít než právě teď. 

Myslím si, že nikdy nebude tolik volného času jako v téhle době. Na závěr bych vám chtěla 

popřát hodně štěstí, sil a především to zdraví.  

 

S pozdravem, Vanesa 

 

 Příspěvky z 6. RS  
Aneta  

Ahoj všichni ☺  A teď něco o škole. Moc mi chybí škola a doufám, jestli vůbec půjdeme do školy, 

protože je to ve škole lepší a ráda bych se chtěla vidět s kamarády. Těším se na velikonoce a doufám, 

že budou kluci hodovat aspoň po skupinách ……. ☺ Zajímá mě, jestli budou výjezdy nebo výlety..  

aspoň ten Snílek.. Pro dnešek to stačí tak zatím ahoj ☺  

 

Magdaléna  

Ahoj všichni tady vy víte  kdo …těším se na Velikonoce na barvení vajíček a tak dál.. a byla bych moc 

ráda kdybychom šli už do školy protože když máme online hodinu, tak se to seká a pak nevím co mám 

dělat prostě je lepší ve škole  ☺ Bylo by dobré, kdyby se mohlo na skupinové výlety a nebo na výjezdy 

aspoň ten Snílek no ☻ A oslavovali jsme Tomáše narozeniny a už mu je 11 let, tak byla to velká 

oslava     .. oslavovali jsme asi do sedmi….. Přišla k nám nová teta Hanka, protože vy víte co se stalo 

 Už jsem si na ní zvykla, je hodná a také  umí vyrábět ☺ a slavili jsme taky její narozeniny …. To je 

pro dnešní Zkrat vše, hlavně se chraňte před tím virem. Vaše Majda ahoj            

 

Tomáš  

Ahoj☺ všichni, jak se máte ?? Já dobře, škoda že nebudou velikonoce, že?? Chtěl bych poděkovat 

vychovatelům za to že nám pomáhají z online školou a úkoly, taky to pro ně není sranda. Chtěl bych 

poděkovat za hezkou oslavu mých narozenin. Přišla k nám přišla teta Hanka, je normální, jsme 

spokojený a i kdyby ne, museli by jsme si zvyknout. To je vše, přeji krásné velikonoce. Tomáš ☺ ☻ 



 

            

Vanessa 

Ahoj tak už zase píšu o něčem  co jsem prožila.  Řeknu vám špatnou správu naše teta Hela zemřela, je 

to pro mě šokující zpráva. Brečela jsem dlouho a pak k nám přišla teta Hanka. A jsme rádi, že tady teta 

je. Ten koronavirus mi leze na nervy, byla bych ráda, kdyby tohle období skončilo ať je všechno při 

starém a vy? Já si myslím že to chcete také. Vesele se s vámi loučím vaše Vanessa. Tak ahoj při dalším 

Zkratu. Tak nashle      .  

 

Míra 

Tak ahoj, jsem tady zas váš oblíbený Mireček. Také chcete do školy? Já jo vy asi také. Už mě nebaví 

tahle doba. Chci abychom mohli na výjezdy třeba ke strejdovi Hanákovi. Protože na Moravě je to super 

máme tam spoustu výletů. Chci abychom mohli na velikonoce hodovat, ale to asi nepůjde. Pořádně 

holkám dát za vyučenou. Tak se s vámi loučí váš milovaný Mireček ☺. 

 

David  

Ahoj, tak jsem tu zas váš hezký David. Moc mě mrzí tahle doba nemůžu ke Štěpánovi si pořádně zapařit 

☺. Normálně to nandat Štěpánovi ve Fifa 18. Konečně jsem napsal knihu 4 nejlepší kamarádi 2 a naučil 

jsem se pléct a teď se s vámi loučím a jak Aneta poradil nekoukejte na pach krve je to blbost. Tak se 

s vámi loučím váš milovaný David Janovič.  

 

Helena 

Ahoj vítám u dalšího Zkratu. Nevím o čem psát, jediné co bych si přála, je jít konečně zase do školy a 

aby skončila pandemie Corony. Moc dobře víte co nás zasáhlo Byla smrt tety Hely. Moc nám chybí! 

Měli jsme tě teto hodně rádi, pořád na tebe myslíme.. ať ti dá Bůh lehkou zem.    

 

Martin 



Ahoj tady Martin nevím jak je to když teta   Hela zemřela je mi hodně smutno, ale aspoň nevím co 

dělat nejde mi  škola korona virus je hnusnej    ☺☻ oukej 

 

Chtěli bychom, za celou šestku, vzpomenout na naši tetu Helču a říct jí, tam 

nahoru, že na ní každý den vzpomínáme a za všechno ji moc děkujeme, teto 

Helo, DÍKY. 

 

 

 

 

 

Příspěvky z 7. RS 
 

Nazdar přátelé,  

zase uběhlo čtvrt roku a já se ozývám. V lednu jsem oslavila společně se sourozenci a s tetama 

svoje 18. narozeniny, takže jako fakt – jsem plnoletá. Sice na to nevypadám, ale je to tak. A i 

když bych už mohla odejít z DD, tak ještě nechci, chci tady zůstat, dodělat si školu a teprve pak 

… Mám z toho strach, co mě dál v životě čeká, taky z toho, že budu muset opustit sourozence 



a bude se mi po nich stýskat. A taky samozřejmě po Vás všech. Ale… něco končí a něco zase 

začíná. Ale teď nad tím nebudu ještě moc přemýšlet. Žiju tady a teď a i když je doba taková 

„covidová“, my to zvládneme, zase vysvitne sluníčko a všichni se potkáme venku, pokecáme, 

zasmějeme se. To je teď na co se nejvíc těším. Tak snad brzy… 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

Vaše „dospělačka“ Justina 

 

Ahoj všichni, 

tady Vanesa. U nás na skupině se toho událo za poslední dobu hodně. Nejvíc asi to, že máme 

krásně vymalováno, opravené zdi, nová lina a všechno tady voní novotou. Nebylo to ale 

zadarmo. Museli jsme se na 14 dní přestěhovat do multi učebny. Nakonec nás to tam ale docela 

bavilo, byli jsme celý den všichni pohromadě, byla legrace, akorát nám chyběla koupelna, ale 

i to jsme vyřešili a chodili jsme se koupat na izolaci. Všechno se dá zvládnout, když se chce. A 

oprava naší skupiny za to stála.  

Také za to všichni DĚKUJEME.  

 

                                                                                                 

 

 

S úsměvem, Vaše Vanesa 

 

 

 

Čau kamarádi, 

taky vám už tolik chybí si venku společně zakopat, zablbnout s míčem? Mě tedy fakt hodně! 

Stejská se mi po kamarádech a fotbalu. Tety se mi ten pohyb snaží aspoň trochu vynahradit tím, 

že jsme chodili bobovat nebo bruslit. Jsem totiž na skupině jen se sestrama a malým Vašíkem. 

Umíte si to představit, být celý den s pěti holkama? Šílený. Musím poslouchat jejich 

dohadování, hovory o módě a ještě ty jejich telenovely… to je katastrofa.  Ještě, že je občas 



něco, co nám zvedne náladu. Třeba narozky Justiny a Vašíka. To bylo fajn, legrace, dobroty, 

hodně smíchu a radosti. Tak snad to všechno brzo skončí a přísahám, že raději budu chodit i do 

školy, jen abych mohl ven a vidět ostatní děti. Už nikdy neřeknu, že nechci do školy, přísahám 

na holej pupek. 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

Sportu zdar, Marko 

 

Zdravím všechny, 

tady Lenka. Já si užila Justiny a Vaška narozky. Krásně jsme jim to vyzdobili na skupině. 

Škoda, že to bylo před tím, než jsme ji měli opravenou, ale nevadilo. Byla sranda, dort, 

chlebíčky a taky dostali plno dárků, trochu jsem záviděla. Určitě víte, že jsme bydleli v multi. 

Každý nás litoval, ale my si to užili. Nejlepší bylo, když jsme si promítali filmy a pohádky na 

zeď, byli jsme jako v kině. Na zem jsme si dali deku, polštářky 

a měli jsme jako letní kino a piknik dohromady. Klidně bych si 

to někdy zopakovala. Škoda, že na skupině nemáme tolik 

prostoru, jako nahoře.  

                                                                                                                           

 

Pa Lenka 

 

 

 

Čauky, 

mě se hodně líbilo, když jsme mohli chodit bobovat a sáňkovat. 

Naštěstí tuhle zimu bylo dost sněhu a jak to šlo, tak jsme šli na kopec 

a tam jezdili, jako draci. Taky jsme postavili tuhle zimu nejednoho 

sněhuláka. Sice jsme vždycky přišli z venku domů vymrzlí nebo 

promáčený, ale pak jsme s tetama uvařili hodně teplého čaje nebo 

kakaa, dali si něco dobrého a bylo to takový hezký. Protože i když se 

nám nechtělo domů, tak nás tety nalákaly na ten dobrej čaj nebo 



kakao a já mám hrozně moc ráda sladký. O víkendech jsme měli často něco napečeno, tak to 

bylo suprový, jo jo, sladký to já můžu pořád.                                                                           

                                                                                        Sladká Šeri 

Ahojky všem, 

to já si taky užívala bobování, ale ještě radši mám kolečkové brusle. Jakmile se udělalo hezky, 

oschly silnice, tak jsme hned vyrazili na kolečkové brusle a někdo na kolo nebo koloběžku. Já 

se už na těch bruslích vůbec nebojím, zvládnu i jízdu z kopce, protože už vím, jak se na 

kolečkových bruslích brzdí a řeknu Vám, že to není tak jednoduchý, jako na zimních bruslích. 

Ty jsem letos ani nevyzkoušela, ach jo a to mi to v loni už šlo. Kluziště bylo zavřený stejně 

jako my. Tak snad příští zimu. Už se těším.  

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Čus Esinka 

Tak a teď já, Václav. 

Všechny moc zdravím a mám Vás všechny MOC rád, protože jí má rád opravdu všechny. No 

někoho i miluju. Nevíte??? No přeci Martičku ze 4.RS, to je moje láska. A taky miluju moje 

tety, fakt. A chcete něco vědět? Já měl v únoru narozeniny. Heč, už mi je 5 let. Jsem už velkej. 

Tety to taky říkají, ale přidávají, že LUMP. No trošku zlobím, ale všem slibuju, že už budu 

hodný. Měl jsem krásnou oslavu, hodně balónků, dort se svíčkama, chlebíčky, brambůrky, 

šampus a víte, co jsem dostal??? Nevíte, co? KYTARU, bombovou, každýmu dělá radost, když 

hraju - teda aspoň si to myslím…  Tak až to půjde, já vám zahraju, že se těšíte??? 

 

                                                                                                             

 

 

 

Tak čau Superstar Vašek  


