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Zkrat z jedničky 

  
Ahoj, tady Adam.  

Řeknu vám můj školní výlet. Jeli jsme na Dymník. Je to dlouho vyhaslá sopka. Je to rozhledna. 

Hráli jsme na fotbal golf. Bylo tam 18 jamek. Umístil jsem se na druhém místě. Koupil jsem si 

pepsinu a zmrzku. To je vše o školním výletě. Když Petr odešel domů na stálo, se mi po něm 

stýská. Hráli jsme si spolu, uměli jsme se zabavit. Hráli jsme fotbal. Prali jsme se, ale ne furt. 

Když tu byl poslední den, na rozloučenou jsme si dali nanukáč se šlehačkou a ovocem. Dal 

nám naši společnou fotku. Tam byl ještě náš vlastní táta. Užijte si hezké prázdniny, my asi 

pojedeme k mámě. Tak ahooooj                                              Adam 

 

 



 

 

Čauky, tady Pavel.  

Těším se na velké prázdniny. Jedeme domů k mámě. Doma budu chodit ven s kámoškou 

nebo s kámošem. Chodím na fotbalové tréninky. Baví mě to tam. Třikrát jsme hráli s Velkým 

Šenovem, dvakrát vyhráli. My jenom jednou. Petr je doma na stálo. Na žádném školním 

výletě jsme zatím nebyli, ale chtěl bych někam jet. Tak čau                     Pavel 

 

 
 

Ahóóóój, Zuzka.  

V pátek jsme jeli domů, v sobotu jsme šli na procházku. V neděli jsme šli na zahradu. 

Opalovali jsme se. Potom jsme jeli zase domů do DD. Šli jsme do školy a tam jsme se učili. Jeli 

jsme se školou na výlet. Před odjezdem Petra, který jel domů na stálo, jsme měli rozlučku. 

Ale rozlučka to být ani nemusela, jeli jsme společně domů. Když jsme doma, chodím k tetě 

Hance. Tam si hraji. Pak jsme museli jet do DD, vůbec se nám nechtělo. Musíme chodit do 

školy. Budeme asi jezdit na pobyty.  

Ve škole jsou mé nejlepší kamarádky Šeri a Vanka.  Tak ahoooooj                     Zuzka 

 
 

 

 



 

 

 

Ahoj, všichni. Tak Petr bydlí u mámy. Do DD už nejezdí. Pojedu s paní učitelkou na skalní hrad 

Sloup. Už se moc těším. Ráda si hraji s panenkami a kočárkem. Jezdím ráda na koloběžce. A 

teď se moooooc těším na velké prázdniny. K mámě i babičce. Už si umím přečíst knížku. Ráda 

si maluji. Dost zlobím, ale slíbila jsem tetám, že se polepším. Ale nevím, jestli to zvládnu. Tak 

pa Verča 

 
 

Vaneska se hlásí: dlouho jsem nechodila do školky, ale teď už chodím. Jsem předškolačka. A 

do 1. třídy se mooooc těším. Už mám od Ježíška tašku i penál. Byla jsem na výletě v ZOO 

Děčín. Bylo to tam moc pěkné. Měla jsem i kapesné. Ráda jezdím k mámě a tátovi. Tedy, není 

to vlastně táta, ale my mu tak říkáme. Těším se na velké prázdniny k mámě. Petr odjel na 

stálo domů k mámě. Mě se po něm stýská.  Ahoj Vaneska 

 
 

 

 

 



 

 

Čauvec, Dominik. Jezdíme na víkendy k mámě a tátovi. Není to sice pravý táta, ale mám ho 

rád. Proto mu říkám táta. Moc se na ně vždycky těším. Když se vracím, tak někdy brečím. Už 

umím všechny barvy a tety mě za to chválí. Rád stavím kostky a prohlížím knížky. Péťa už 

tady není. Bydlí u mámy. Nevím, jestli se mu stýská. Tak pá pá Domča 

 

 
 

 

 

Ahoj, tady nejmenší z jedničky, Amálka.  

Dlouho jsem nechodila do školky, ale teď tam chodím moc ráda. Naučila jsem se malinko 

mluvit, tak už mi tety trochu rozumí. Musím se učit barvy, ty teda neumím. Jezdíme teď 

domů za mámou a tátou (není to táta, ale já mu tak říkám). Tam jsem moc ráda. Tak pa pa      

                                                                                                        Amálka                                   

 

 
 

 

 

                                        Děti a tety z 1. RS vám všem přejí krásné prázdniny. 

                                

 

 



 

 

                    2. RS 

CYKLISTICKÝ VÝLET DO MIKULÁŠOVIC 

 

V sobotu 22.5. 2021 jsme jeli s tetou Radkou na kola do Mikulášovic. Vyrazili jsme po obědě 

z DD a jeli do Vilémova, kde nás čekal velký kopec, který jsme nakonec zvládli. V dolních 

Mikulášovicích jsme potkali Sabinu Černou, která byla také v DD. Když jsme konečně dorazili 

do středních Mikulášovice, tak tam jsme si dali u tety bratra moc dobrou zmrzlinu. Po malém 

občerstvení jsme navštívili místní koupaliště. Mě zaujal vor na vodě, na kterém jsem plaval a 

moc mě to bavilo. Moc jsem si to užil. Nakonec jsme jeli k tetě do horních Mikulášovic, kde 

jsme si prohlédli hezký rybník, ve kterém jsou ryby. Nazpátek jsme jeli směrem na Velký 

Šenov, kde nás přepadla velká přeháňka, po které se na nebi objevila krásná duha. Domů jsme 

dorazila večer, moc se mi ten výlet líbil. 

                                                                                                   Marek  

 



 

 

POBYT DOMA V PRAZE O VELIKONOČNÍCH PRÁZDNINÁCH 

31.3. 2021jsme měli velikonoční prázdniny, to jsem byla doma v Praze, kde jsem si to užila. 

Pomáhala jsem mamce vařit, uklízet, péct beránka. Byla jsem se projít s bratrem v parku. 

Společně jsme byli na velkém nákupu ve čtvrtek, protože v pátek měli zavřeno. Já jsem si 

koupila bezdrátová sluchátka. Byla jsem moc ráda, že jsem se viděla s Dominikou. Moc se 

těším na velké prázdniny, protože tam jedu znovu. Takže se všichni rozjedeme na prázdniny a 

doufám, že se všichni vrátíme v pořádku a na podzim zase nebudeme muset řešit Covid-19. 

                                                                                                       

                                                                                                      Simona                         

 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY DOMA 

Dne 31. 3. 2021 jsem jela domů na prázdniny do Varnsdorfu ke své babičce. Jela jsem 

s mamkou a babičkou. Po příjezdu domů jsem se převlékla, poklidila a pak jsem šla ven a šli 

jsme za Denisovou mámou, tam si vyřídili papíry a šli spolu ven. Když jsem se vrátila domů, 

tak jsem šla pomoci mámě s večeří. Ty další dny jsme chodili společně ven na nákupy, 

odpoledne jsem se věnovala svému klukovi, kde jsem se viděla i s tátou, který se má dobře. 

Poslední den prázdnin jsem šla ještě ven, abych si ten den ještě užila. Po obědě jsme uklidili a 

povídali s mamkou. Potom jsem vyrazila s babičkou na autobus. Prázdniny jsem si moc užila. 

 

                                                                                                 Kamila 

 

 

 



 

 

DEN DĚTÍ V LIPOVÉ 

4. 6. 2021 pořádala obec Lipová Dětský den. 3li jsme celá skupina, sraz byl u zámku. Dostali 

jsme kartičky, podle kterých jsme plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Celkem bylo 7 

stanovišť. Na prvním bylo napodobení zvířete, které jsme si vybrali, druhé určení názvu rostlin 

z obrázků, třetí poznávání živých větví ze stromů, stavba bobřích domečků dle vlastní fantazie, 

chytání rybiček,, skákání v pytli a nakonec na hřišti překážková dráha s míčem. Po ukončení 

soutěže jsme si šli vyzvednout párek a limonádu, který jsem dostali od obce zadarmo. U 

restaurace už na mě čekala babička, kterou jsem dlouho nevěděla, přijela i s tetou kačkou. 

Přivezla mi mnoho dobrot. Nakonec přijeli hasiči a začali hasit oheň a pak pouštěli pěnu, ve 

které jsme si všichni zadováděli. Byl to moc hezký den. 

                                                                                                             Eliška  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VÝLET SE ŠKOLKOU 

 

Ve čtvrtek  10.6. 2021 jsem byl se školkou na výletě v Děčíně. Jeli jsme do zoologické zahrady. 

Ráno jsme se sešli ve školce a potom jsme šli na autobus, dále jsme pokračovali vlakem do 

Děčíne. Cestou do ZOO jsme museli vystoupat kopec, ale stálo to za to. Jako překvapení na mě 

čekala krásná zvířátka. Zpočátku mě zaujal lev, který mě překvapil, jak je doopravdy velký. 

Dále se mi líbili opičky, které skákaly po stromech. Pokračovali jsme a tam už čekal krásný 

páv, který roztáhl svá krásná pera. Nakonec jsem viděl medvěda a toho jsem se bál, protože byl 

obrovský. Odpoledne jsme už jeli. domů. Výlet se mi moc líbil, protože jsme dlouho nikde 

nebyli kvůli coroně. 

                                                                                                             Patrik 

         

 
PŘÍSPĚVKY 7. RS 

 

Ahoj. 

5.6.2021 jsme jeli na výlet do Jedloví na chodili jsme 5 km bylo to docela fajn ale už jsem 

nemohla protože to šlo pořád do kopce a mě už boleli nohy ale pak už jsem byli na Jedloví a 

tam jsme si koupili limonádu ale ještě předtím než jsme 

šli na Jedlovou jsem si dali zmrzku a byla moc dobrá 

…..Pak jsme jeli k tetě Ivě na chatu a tam jsem si 

udělali buřta atd. Ten den se mi moc líbil   

 



 

 

 

 

 

 

 

      

Byli jsme na výletě v Liberci tam jsme šli na 

Obra Mázu tam Vašek křičel obrovi do ucha a 

obr pak mluvil a bylo to hezké moc jsme si to 

užili pak jsme si šli dát zmrzku a ta byla taky 

dobrá pak  jsme jeli do Nového Boru a tam jsme 

kupovali oblečení a blbosti ale tenhle den jsem si fakt užila byl to nejlepší 

výlet  

.  

4.dubna.2021 Byli Velikonoce a bylo to fajn kluci chodili jen po DD protože byl coronavirus 

ale stejně jsem neuschla protože  kluci chodili po skupinách a koledovali a mi jim dávala 

vajíčka.  

A také děkuji všem vychovatelům že to s námi vydrželi přes ten coronavirus moc velké díky 

 A taky děkuji všem kteří nám pomohli a myslím hlavně lidi co nám poslali roušky a 

dezinfekci na ruce  .   

Vanesa Hrušková 

 

  

Ahoj, zase vás zdravím. 

Děkujeme, že nám strejda ředitel dovolil jet na výlet po dlouhé době. Celá naše skupina jela 15. 

května na výlet – nejdřív do Kryštofova údolí, pak jsme se přesunuli do Lesoparku Horka, kde 

byl obr Mráz, který mluvil, když mu někdo zakřičel do ucha. To bylo něco pro našeho malého 

experta Vaška, který mu řval do ucha pěkně dlouho.. i mě se tam líbilo. Potom jsme jeli do 

Nového Boru do krámu kupovat si věci třeba v Pepcu nebo Kiku. Jsem ráda, že už jsou povolené 

výlety. Další výlet jsme podnikli v sobotu 5.6. jsme byli na Jedlovou. Když jsme se vraceli 

zpátky, tak jsme zajeli ještě k tetě Ivě na chalupu. Tam jsme opékali buřty a hráli na babu. Byla 

tam sranda. Jsem ráda, že už jsou povolené výlety. Příště vám povím nějaké zážitky z letních 

prázdnin.  

     



 

 

Tak zatím pa, Justina 

Ahoj, 

dneska budu psát o výletu s rodinou. Byli jsme na obrovi, který uměl mluvit, bylo to tam hezký. 

Já jsem si to tam užil, bylo to tam fajn. Potom jsme šli do lesoparku, tam bylo hřiště dětské a 

hodně prolejzačkama. Byla tam třeba lanovka, malý děti si tu lanovku užili. Já sem si užil zase  

houpačku, která byla uvázaná na stromě. Bylo to hezký. Potom jsme jeli na zmrzlinu, já měl 

super modrou šmoulovou. To je pro tentokrát asi vše.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj, Marko. 

 

Ahoj všichni, 

řeknu vám, že poslední dobou jsem si užil všechno, co šlo. Jeli jsme na výlet do Kryštofova 

údolí, řval jsem obrovi do ucha, měl zmrzlinu, byl jsem na dni dětí u Pytláka nebo si vyšel fakt 

velkej kopec. Bylo toho dost a moc jsem si všechno užil. Tak zatím pá a miluju vás všechny.   

 

Váš čertík Vašek    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ahoj, jsme u dalšího Zkratu a já vám budu o tom psát, co jsem prožila a ták.. Tak já jsem si 

užila, že jsme šli se skupinou na výlet k Liberci, na obra a na prolejzačky, to se mi moc líbilo. 

Pak jsme šli na zmrzku a moc mi chutnala. A ještě jsme byli na velký procházce a tam jsme šli 

pořád do kopce, ale na konec nám to šlo i kdyš jsme třeba nemohli tak jsme si to užili, a dali 

jsme si něco dobrýho, a pak jsme šli tetě Ivě na chatu tam jsme měli buřta a buchtu a tak a 

běhaly jsme hráli jsme vybiku a tak moc jsme si to užili. A šli jsme ještě ze školou na výlet šli 

jsme do pink arény tam jsme skákaly a hráli jsme si a dostali jsme za darmo ledovou limonádu 

ta nám moc chutnala. A ještě přišli hasiče u pytláka a moc nám to bavilo, protože jsme tam měli 

pěnu a do ní jsme skákali a to bylo to nejlepší. A pak jsme hráli fotbal s Šenovákem a prohráli 

jsme, ale nevadí, protože budeme mít ještě spoustu fotbalu a zápasu a moc jsem si to užila 

s Milanem Horvátem. To byl můj kluk, s nim jsem si to užila i na těch hasičích na Dni dětí u 

Pytláka. Je to fajn kluk a jsem ráda, že mám aspoň jeho, i když teď už jen jako kámoše, protože 

jsem s nikým před tím nebyla. Teď už spolu nechodíme, ale jeho jsem strašně milovala. A to je 

asi vše, tak se mějte a těším se na vás u dalšího Zkratu. 

                    

  Ahoj Lena  

Nazdárek všichni,  

já si užila poslední období, ale na prázdniny se těším hodně. Ještě chvíli a dostanu kooonečně 

vysvědčení z první třídy. Do školy jsem moc nechodila a když jo, tak to bylo dobrý. Nechci to 

moc rozebírat, protože vím, že škola nebude moje oblíbená věc. Budu se ale snažit, protože chci 

umět číst, psát a počítat jako moje ségry a bráchové. A zážitky? Těch bylo dost, nejvíc se mi 

líbila asi pěna na Dni dětí u Pytláka, ta byla nejlepší – všichni jsme se tam vydováděli. Domů 

jsem šla úplně mokrá. To je ode mě tentokrát asi všechno.   

     
Hezké prázdniny. Pa Esi 



 

 

 

Hezký den všem přeju,  

neřeknu vám přesný datum, ale někdy v červnu jsme jeli všichni z naší skupiny na výlet. Teta 

nám nejdřív koupila zmrzku, aby jsme měli sílu  – ví jak na nás a pak jsme všichni šli do kopce 

a ten byl snad nekonečný. Když jsme vyšli skoro nahoru, tak jsem se otočila a viděla snad celý 

svět jak na dlani. Mě se tam líbilo a dokonce jsem 

tam viděla Mirka co byl taky u nás v děcáku. Tety 

jsem se ptala, jak se to tam jmenuje, abych to mohla 

říct mojí paní učitelce a jet sem třeba na výlet s naší 

třídou. No řekla bych vám to jméno, ale jsem to zase 

zapomněla, já popleta.., ale vím, že to tam bylo super.  

   

 

 
   

 

 

 

 

 

 

Zdraví vás Šehe 

 

Zkrat ze 4. RS 

Škola 

 
Zdravím vás u nového Zkratu. Dnes vám řeknu něco o posledních týdnech školy a 

zároveň něco o střední škole kam jsem se hlásil. Jak všichni víte, tak jsme cca půl roku byli 

doma, přičemž nám ve škole řekli, že to bude max. dva týdny. Jenomže nikdo nepočítal s tím, 

že se to promoří takhle moc. My Základní škola Velký Šenov (a i ostatní školy) jsme přešli na 

distanční výuku.  

Začátky byli těžké, neboť jsme nevěděli, jak a co 

funguje. Časem jsem se to naučil, protože u nás ve 

škole byla online výuka povinná – kdybychom tam 

nepřišli víckrát po sobě, tak bychom měli kázeňský 

postih (třídní nebo dokonce ředitelskou důtku). Mě 

se to netýkalo, protože já na online chodil vždycky. 

Jediný, co mě nebavilo na těch online hodinách bylo 

to, že jsem musel vstávat a hned po ránu koukat do 

obrazovky počítače.  

Ten půl rok jsem vydržel a konečně 10.5 ministerstvo 

rozhodlo, že druhý stupeň přejde na rotační 

prezenční výuce. Já jako deváťák jsem musel počkat 

ještě týden, neboť od 10 do 15.5 šli do školy třídy 



 

 

6.A, 6.B, 7.A. a 7.B. Byl jsem rád že konečně můžu jít do školy, protože mě ta distanční výuka 

vážně nebavila.  

První týden ve škole nám učitelé dali týden na rozkoukání, ale hned druhý týden (to se zrušila 

rotační výuka) jsme začli psát různé písemky, a také pololetní práce. Pro mě zatím vše dopadlo 

dobře. Samozřejmě jsme museli mít celou dobu na sobě buď respirátor nebo chirurgickou 

roušku. Já měl respirátor a můžu vám říct, že mě se v tom nedalo dýchat, ale musel jsem to 

přežít 😊. Po týdnu zrušili ve třídách roušky a my se mohli pohybovat ve třídě bez roušky, 

jenže následující týden se ukázalo dost pozitivních dětí i učitelů na malým stupni, a tím pádem 

ředitelka s krajskou hygienou rozhodli, že nám dají dva dny ředitelské volno. To jsem se trošku 

rozepsal o dnešní situaci a taky o tom, jak jsem to měl já, jak v distanční, tak v prezenční výuce. 

Takže teď vám řeknu něco málo o mé střední škole, kam jsem se hlásil. Jak všichni víte, 

tak v 9 třídě se musí ten žák rozhodnout, co bude dál dělat, v mém případě to bylo hrozně těžký, 

protože pro mě jsem neviděl žádný obor. Až jednou jsem poprosil kámoše, ať mi vyfotí katalog 

středních škol, protože v tu dobu jsme nemohli z DD. Tam mě zaujal obor bezpečnostně právní 

činnost ve Šluknově, tam jsem taky přihlášku posílal. Oni se mi hned po týdnu ozvali a oznámili 

mi že, letos se nebudou konat mimořádně příjímací zkoušky, tudíž jsem byl automaticky přijat. 

Moc mě to potěšilo. Asi po měsíci jsem dostal další dopis, kde byl seznam všech informací, co 

budu potřebovat. Nejvíc mě tam zaujali kimona, kteří jsou na karate. Tak doufám že mi ten 

nový rok začne jenom dobře, tak se s vámi loučím a zase u dalšího Zkratu ahoj. 

Denis 

 

 

 

 

Naši předškoláci 

 
Moc se těšíme na nový školní rok, protože půjde Matra, Helena a Vašík do první třídy. Tento 

rok jsme školku moc nenavštěvovali, a tak doufáme, že naše první třída nebude probíhat 

distančně, protože nám letos chyběli kamarádi a pracovní listy s básničkami, nás doma nebavili, 

chtěli jsme si hrát. Chceme vás touto cestou všechny pozdravit a popřát krásné prázdniny a ještě 

lepší nástup do nového školního roku.  

Předškoláci Marta, Hela a Vašík 

 

 

 

 

Výlet se školkou 
  

Ahoj, my jsme byli se školkou na výletě v Děčíně v ZOO. Bylo to moc hezké. Cestu 

jsme začali autobusem. Pak jsme přestoupili na vlak a jeli jsme dlouho. Také jsme projížděli 

tunelem. Když jsme tam přijeli, tak paní učitelka chtěla abychom chodili s ní, já se držela pořád 

paní učitelky, protože jsem nevěděla, co budeme v ZOO dělat. Ale pak jsem se rozkoukala a 

chodila jsem napřed. Nejhezčí zvířata byli klokani a Vaškovi se líbili želvy. na druhou stranu 

se mi moc nelíbili hadi a pavouci ☹ ale přežila jsem to a jsem v pořádku. Děkuji paní učitelce 

za hezký výlet a někdy bych ho chtěla zopakovat.  

 

Ahoj Helena  

 



 

 

 

Výlet do bazénu ve Varnsdorfu 

 
V neděli jsme jeli se strejdou Honzou do 

bazénu. V sobotu jsme se museli nechat otestovat – 

Denis, Vašek a Petr. Také nám dal strejda kapesné 

abychom si mohli něco cestou koupit. Když jsme 

přijeli, strejda nám objednal vstup a šlo se řádit!!! 😊 

Nejprve jsme se museli trochu umýt abychom tam 

nešli špinavý. Ale pak teprve začla pravá zábava. Měli 

jsme na výběr jít do malého, velkého bazénu, do 

vířivky ale kam chtěli všichni byl tobogán, a protože 

v bazénu bylo málo lidí, tak jsme nemuseli čekat řadu 

na tobogán. Kdo se bál byl Vašek a Marta, ale ty to 

zkusili buď se strejdou nebo s Denisem.  Pořádně jsme 

se tam vyřádili a cestou zpět jsme se stavili v Tescu ve 

Šluknově, kde jsme si nakoupili pár dobrot a jeli jsme 

domů. Byl to hezký výlet.  

Marta  

 

 

 

Školní výlet 
Konečně jsme ve škole a tak jsme mohli uskutečnit i výlet. Počasí se nám celkově vydařilo, i 

když trochu zapršelo. Výlet byl do Rumburku na rozhlednu Dymník, s nenáročným přístupem, 

za to ale s neopakovatelnými výhledy na celý Šluknovský výběžek.  

Paní učitelka nám říkala, že to dříve byla sopka jménem Dýmník. Je to krásná rozhledna, kde 

bylo všechno vidět, ten den i skoro Lipová. Později jsme šli na fotbalgolf, kde je osmnáct 

políček. Máte tak možnost poměřit svou zdatnost jak v rámci rodiny, tak mezi přáteli. Rozdíl 

mezi hřišti je ve vzdálenosti jamek a náročnosti překážek. Na závěr jsme byli na zmrzlině, 

kterou nám zaplatila paní učitelka. Výlet, který byl autobusem se mi moc líbil.  

Petr 

Den dětí v Lipové 

 



 

 

V pátek 4. června se konal Den dětí. Akce připravila obec Lipová a musím se přiznat, 

že jsem si ji užil a nejen já, ale i vy ostatní. Začátek byl u zámeckého rybníka, který jsme celý 

obešli a končili u restaurace Pytlák. Čekalo nás spousty úkolů, ale my je zvládli a tak jsme na 

konci trasy obdrželi vuřta, kterého jsme si opekli a limonádu. Jako bonus byli hasiči, kteří nám 

předvedli nejen hasičský vůz, ale také své schopnosti, které završili rozstříkáváním pěny, ve 

které jsme se pěkně vyřádili. 
Vašík 

 

 

Zkrat 6. RS 

Ahoj všichni tady Míra. Já jsem byl ze školou na výletě a moc se mi to líbilo, byli jsme na Dymníku a 

na fotbalgolfu. Byl jsem doma a užil jsem si to, hráli jsme si a blbli a chodil jsem i ke strejdovi. Jinak se 

mám dobře a jsem rád, že už je bazén. Škola mi jde a těším se na vysvědčení, také se těším na Helči a 

Davidovu oslavu narozenin. Hele je 14. a Davidovi bude 11. Chodím na fotbal a s tetou, nebo strejdou 

na procházky. Děkuji a u dalšího Zkratu Miruna 

 

 

 

Ahojte tady Vanda, jsem ráda za bazén, protože ráda plavu a blbnu ve vodě. Byli jsme se školou na 

výletě v jump aréně, užila jsem si to, skákala jsem na hodně trampolínách a padala do mnoha kostek, 

také jsem skákala z trampolíny na velkou zeď a z té zdi do něčeho měkkého, taky jsem si koupila něco 

dobrého. Jeli jsme tam na den dětí a dali nám ledovou tříšť a pak jsme šli do restaurace, kde nám dali 

také tříšť zadarmo. Jinak se mějte krásně vaše Vanda. 

 

Ahoj tady Majda, chci vám říct, že se mám dobře. Byla jsem na pobytu a hrála jsem si s klukama. Jinak 

jsem ráda za bazén., školní výlet se mi líbil. Tak ahoj Majda. 

 

Ahoj všichni tady Tomáš, chci poděkovat škole za hezký výlet, moc jsem si to užil. Těšil jsem se na 

jaro, ale přišlo nějak pozdě a hlavně, když přišlo, tak hned přišlo léto. Byli jsme na pobytu u mámy 

poprvé, takže to tam bylo divné, snažím se si zlepšit známky na vysvědčení. Byli jsme v bazéně a ještě 

byly čarodějnice a opékání buřtů. Pak jsme šli do bazénu a konec. Užijte si prázdniny. Tomáš 



 

 

 

Ahoj, David, dne 1.6. jsme byli se školou v jump aréně v Ústí nad Labem. Když jsme tam přijeli, nikdo 

tam nebyl, měli jsme to rezervované. Měli jsme tam trenéra Lukáše, který nás to učil. Měli jsme tam 

také soutěže, vybíjenou jsem vyhrál. Pak jsme odjeli a dali si někde ledovou tříšť zadarmo. Pak jsme 

jeli domů a konečně můžeme do bazénu. Tak ahoj.  

 

 

Aneta   servus tady Andulka  začnu asi takhle jsem ráda, že chodím do školy a chci poděkovat obci za 

akci pro děti a jsem ráda, že jedem na výjezd a lituji, že nejedem do snílka moc se my tam líbí ….To je 

vše tak zatím  mějte se a užijte si prázdniny. 

 

 

Helena – Ahoj, nevím o čem psát tak píšu o tom, že jsem ráda, že máme tu možnost konečně chodit 

zase do škol  

Dne 4.6 jsme jely  domů , moc jsem si to užila i přes to že tam byli nějaké komplikace ….to je ale 

většinou v naší rodině pořád. Konečně jsem mohla vidět své prarodiče, které na tom nejsou 

zdravotně dobře, ale to je skoro v každé rodině je to stářím, po dlouhé době jsem se srovnala taky i 

s tátou na Vánocích jsme si moc nesedly, ale teď si to nějak udobřilo a s mámou zas naopak zhoršilo. 

Dokonce jsem měla tu možnost setkat se z dalších členů své rodiny. Taky jsem se po sto letech 

konečně viděla s kamarády. Doma jsem trávila čas tak že ráno jsem se omyla převlíkla uklidila byla 

skoro celé dopoledne  u svých prarodičů tedy babičky a dědy pak většinu čas škádlení svých 

sourozenců někdy taky vařením, ale to málokdy já a kuchyň k sobě nepatříme. S tátou jsem chodila 

na procházky s mámou jsme se bavila a taky chodily nakupovat. Po té co bylo vše něják uklizené a 

hotové jsem mohla jít na chviku ven a trávit spoustu času s mojí nejlepší kamarádkou Nelou se kterou 

mám hodně zážitků, na které se nedá zapomenout , jsem ráda že jsem ji mohla zase vidět . 

Konečně nám přišlo po sto letech teplo, konečně zase léto. A to je asi vše co jsem chtěla napsat 

doufám, že do 9. ročníku nastoupíme bez distanční výuky a bez roušek  

Mějte se hezky přeju vám krásné léto s pozdravem Hell .  

 

 



 

 

Zkrat od 3. skupiny 

Marcus 

 

Nejvíc ze všeho nejradši chodím do bazénu a tam se potápím, učím se plavat.  

Se školkou jsme byli na výletě v ZOO v Děčíně. Líbila se mi tam sova. Taky jsem tam zlobil a prý už na 

žádný výlet nepojedu. 

Už se těším na přespávání ve školce, bude to zvláštní. A taky za deset dní pojedeme do ozdravovny 

Království, tam už jsem byl a líbilo se mi tam.  

 

Eliška  

 



 

 

 Vzpomínám si na Velikonoce, kdy k nám všichni kluci přišli koledovat a my jsme jim dávaly vajíčka.  

Jen co se udělalo hezky, napustil se bazén a chodíme se koupat. Taky ráda chodím na trampolínu . 

Taky nám s bráchou přijela na návštěvu naše máma, moc jsme se těšili. Přivezla nám sladkosti a 

hračky. A taky mi umřel táta, těsně předtím, než  k nám měl přijet na návštěvu.  

Se třídou  jsme byli na výletě v Rumburku a tam jsme šli na rozhlednu Dymník. Pak jsme měli pohár a 

pak jsme hodně zmokli. 

Těším se na výjezd do ozdravovny Království, už jsem tam byla a vím, že je to tam hezké.  

 

Ema  

 

 

 

 

Někdy jezdím domů k tátovi a mám tam hodně kamarádek, se kterými si hrajeme. Táta taky jezdí na 

návštěvu. 

Hodně ráda se chodím koupat do bazénu a smím už do velkého. Plavat ještě neumím, ale učím se to.  

Za pár dní budeme my předškoláci spát ve školce, budeme mít bábovku. Se školkou jsem byla na 

výletě v Zoo v Děčíně a nelíbil se mi tam had.  

Mám tady někoho moc ráda a to je Šeri, je to moje kamarádka a pořád si spolu hrajeme. 

 



 

 

Fanda 

 

já si rád hraji a poslouchám pohádky, naučil jsem se básničku Princeznička na bále a před spaním si 

rád prohlížím obrázky v knížce. Taky se rád koupu v bazénu a chodím jen do malého a potápím se 

tam. Na zahradě rád jezdím na malých kolech.  

Mám rád, když za mnou přijede na návštěvu táta anebo když jedeme k němu domů. A taky se rád 

dívám na pohádky o autech a robotech. 

 

Milan  

 



 

 

Konečně můžu zase hrát fotbal, teď v sobotu byl velký turnaj. Zase chodíme do školy a já jsem rád, 

protože se nemusím učit doma. Se školou jsme se byli podívat na dravce, byla tam sova, káně, a jiní, 

směli jsme si je pohladit.  

Myslím si, že pojedu o prázdninách domů, to bych si moc přál. Nejdřív ale jedu do Ozdravovny 

Království, kde už jsem byl a bylo to fajn.  

Měl jsem tady na návštěvě tátu a ségru, říkali, že požádají o pobyt o prázdninách. Už jsme tady v DD 

jen já, Patrik a Aneta.  

 

Alex  

 

Ahoj všem, jak už všichni nejspíš víte, tak jsem v posledním ročníku ZŠ. Na začátku května jsem dělal 

přijímačky na dva maturitní obory – Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. Na Ekonomickém lyceum 

jsem dělal z matematiky a češtiny, na cestovním ruchu z angličtiny, matematiky, češtiny a měl jsem 

ještě ústní pohovor. Dostal jsem se na obě školy, ale tomu jsem se celkem divil, protože jsem na to 

kašlal a vůbec se neučil, až poslední týden jsem jezdil do školy na konzultační hodiny, takže to asi 

mělo cenu. Na Ekonomickém lyceum jsem byl 81. asi z 200 dětí, nic moc, ale jsem rád, že jsem se tam 

dostal. Na cestovním ruchu jsem byl 6. asi z 80 dětí, to mě docela překvapilo, protože jsem fakt na to 

kašlal, jak už jsem říkal a vůbec se neučil. Bohužel stejně je všechno k ničemu, protože nakonec jdu 

do Varnsdorfu, ta škola vypadá jako panelák a je celkově divná, takže z toho moc nadšený nejsem, ale 

co se dá dělat, nijak to neovlivním, bohužel… 

Jinak jsem byl doma na prodlouženém víkendu 😊, zdálo se mi, že jsem byl doma spíš za trest, než 

abych měl z toho radost, že můžu být s kamarády a s rodinou. Hodně jsem uklízel, vařil, chodil na 

nákupy a staral se o babičku, to mi nevadilo, jen mi připadalo, že tam všem dělám mámu. Nejhezčí 

den byla sobota, protože jsem byl s kamarády venku a pak jsme grilovali, takže celkem fajn.  



 

 

To je asi vše, mějte se hezky, užijte si prázdniny a musíte se smířit s tím, co Vás čeká, i když Vám 

připadá, že to hezké moc není…Takový je prostě život – plný neočekávaných věcí. 

 

 

 

Jára  

 

Dlouhou dobu byl stav nouze a museli jsme být jen na skupině, potom jsme mohli na procházku jako 

skupina a pak konečně byly povoleny normální vycházky- to jsem se těšil! Zase jsem mohl začít chodit 

na brigády a vydělat si nějaké peníze. Místo školy jsem hodně pomáhal v údržbě , což mě i baví a taky 

si přivydělávám večerním úklidem DD. Takže jsem se nenudil.  

Teď v červnu mám narozeniny, bude mi 19 let a protože je mám 30. června a hodně dětí už odjíždí, 

tak je oslavíme o trochu dřív. 

Na prázdniny jedu opět do Snílku makat v kuchyni a zatím žádnou jinou brigádu nemám, třeba se 

ještě něco naskytne.  

Pěkné prázdniny všem , Junior 

 

 

 



 

 

David  

 

ahoj, měl jsem narozeniny a bylo mi 17 let. Tak ještě rok a bude mi 18. Už zase chodím do školy a 

moc mě to baví, na praxi je nás málo a může se nám mistr věnovat. Byla se za mnou podívat máma i 

se ségrama, to jsem vůbec nečekal. O prázdninách mám jet k ségře, už se těším.  

Rád chodím na brigády, abych si přivydělal nějaké peníze, ale moc toho teď není.  

 

 

                                            5. RS 

Vanesa 

Už nějakou dobu nevím, o čem psát, asi jako většina dětí, jelikož jsme většinu času zavření v DD, ale 

určitě něco vymyslím. Tímto vás vítám u zkratu. Začnu tím, že se pomalu vrací vše do normálu, i když 

nikdy nebudeme žít život jako před covidem. Úplně nevím, co bych vám tu napsala, možná to, že jsem 

si díky této době uvědomila tolik věcí a jedna z nich je radovat se z maličkostí. Vážit si toho, co 

máme. Pro někoho to zní jako klišé, ale je to tak! Pouze to, že si zavolám se sestrou a mužů vidět svoji 

neteř, bych brala jako normální, ale teď si toho mnohem více vážím a dokáže mi to zlepšit den. Važte 

si lidí a věcí kolem sebe, protože se muže vše změnit během sekundy. Přijdu k dalšímu tématu a to je 

škola. Upřímně mi stačilo těch pár měsíců ve škole a mužů říct, že mi opravdu vyhovovala distanční 

výuka. Na vysvědčení budu mít vyznamenání ;) a za pár dní tu máme prázdniny. Měla jsem v plánu 

celé prázdniny brigádu a 14dní strávených v Liberci, ale nakonec moje plány nevyšli :( věc na kterou 

se těším v září je očkování. Tímto bych se s vámi chtěla rozloučit a popřát vám všem pěkné prázdniny. 

S pozdravem, Vanesa. 



 

 

Hanka 

Tyhle tři měsíce jsem si nic neužila. Ale chtěla bych poděkovat strejdovi ředitelovi, tetě Müllerové a 

tetě zdravotnici, že mi umožnili jet do ozdravovny. Byla jsem u tety na víkend a slavili jsme bráchovi 

druhé narozeniny, tam jsme tetě pomáhali upéct dorta… Chtěla bych poděkovat, že mě teta 

zdravotnice otestovala. A to je asi vše Ahoj Hanka. 

 

Aneta 

Ahoj, tady Aneta. Těšila jsem se na víkend, protože měl brácha narozeniny a pomáhala jsem 

s přípravou oslavy a bavilo mě to. Jsem ráda, že jsem si zlepšila známky. Ahoj Anetka 

 

Leon 

Jsem tu spokojený, mám rád spolubydlící i vychovatele a netěším se domů. Rád pomáhám při vaření, 

chodím do lesa na procházky, jezdím na kole. byl jsem v ozdravovně v Králoství, kde se mi to líbilo, 

ale těšil jsem se zpět na rodinou skupinu do DD. Ahoj Leon. 

 

Gejza 

Mám se tu dobře, mám tu hodně kamarádů. Rád chodím do školy, rád čtu. Moc jsem rád, že nemusíme 

nosit roušky a můžeme chodit ven, miluji fotbal + zápasy, procházky v přírodě a už se těším na 

koupání v bazénu a na prázdniny. už se těším na druhou třídu. Ahoj Gejza. 

 

Markéta 

Těch 6 měsíců bylo tak krátkých. Moc se dobře učím. Opravila jsem si dvě trojky na jedničky a dvě 

trojky na dvojky. Moc se těším do lázní, i když nevím jak to tam vypadá, ale zkusím to. také se moc 

těším na prázdniny. Ve třídě máme novou žákyni Kateřinu, ale moc si nerozumíme. Ráda čtu, 

pomáhám a plavu. Ahoj po prázdninách. 

 

Martin 

Za tu dobu co tu jsem cca 6 měsíců, jsem si to tu fakt užil, skrz i to že jsem mohl jezdit na víkendy 

domů za otcem a mohl jsem ho vidět. Nejlepší dny, byly ve škole pač tam mám kamarády. A těším se 

už na prázdniny. Ještě se mi líbilo, že jsem byl v bazénu a že chodíme na procházky a i do tělocvičny. 

Ahoj Martin. 

 

 

Tomáš 

Ahoj, tady Tomáš, už se moc těším domů, protože jsem 6 měsíců, nebyl doma a těším se na rodinu. 

Chodím rád na vycházky s Martinem, rád si s ním povídám. Taky jsme dělali srandu jen tak z nudy. 

Moc se těším, až budou velké prázdniny. Ahoj Tomáš. 



 

 

 

 

 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY VÁM VŠEM! 

 


