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A STÁLE NENÍ ČAS TULENÍ 

 

Žijeme v době zákazů, omezení a opatření. Věřte, že vše se děje pro něco. Nám nezbývá nic 

jiného než být ohleduplný, opatrný a hlavně stále ve střehu. Ohleduplný v tom, když mám 

např. kašel, není mi dobře, sám si vezmu roušku ( myslím tím čistou, pěknou, funkční) a 

nebudu celý den mezi ostatními. Opatrnost v tom, když se vrátím na skupinu, z vycházky, 

umyju si ruce a použiji dezinfekci. Ve střehu v tom smyslu, že stále na mě útočí velmi často 

probíraný  Covid. Co je vlastně COVID. Dostává se k nám plno informací, ať jsou pravdivé 

nebo nepravdivé, upravené či lživé, záleží jenom na nás, jak to vidíme a cítíme. Nebudu vás 

strašit úmrtími mezi příbuznými, ale i mezi námi jsou jedinci, kteří Covida měli a mají s ním 

zkušenost. Doba je zlá na nás může působit i negativně, můžu mít špatnou náladu nebo můžu 

být smutný. Věřím a doufám, že tento čas pomalu zmizí. Proto si myslím, buďte rádi, že 

můžete jezdit domů, že mnozí z vás byli v ozdravovně, právě protože proto. Záleží jen na nás. 

Stále platí to….. JAKÝ SI TO UDĚLÁŠ, TAKOVÝ TO MÁŠ. 

Dobrou náladu Vám všem přeje teta zdravotnice 

 

Ahoj, tady Petr.  

Budu vám psát o distanční výuce. Vůbec mě nebaví. Ráno vstaneme, nasnídáme se a hned se 

musíme učit. Raději jsem ve škole s kamarádkami a kamarády. Škola je sice oprus, ale pořád 

lepší, než se učit doma.  Tak čau Petr 

 
 

Čauky, Pavel. Pomáhal jsem tetám dělat cukroví, nejvíc mi šly košíčky, linecký a rohlíčky. U 

rohlíčků jsme jen tvořili a dávali na plech. Linecký jsme dělali s tetou Ivou a košíčky s tetou 



Janou. Ještě jsme pekli kokosky. Líbilo se mi moc doma na Vánoce. Tam jsem dostal dva 

dárky – simkartu a auto. Tady se mi líbily Vánoce moc. Dostal jsem krásné dárky – nejvíc se 

mi líbilo, že jsem dostal lego a dvoje boty Adidas.  Tak se mějte v tom novém roce fajn Pavel 

 

Ahoj, tady Adam. Dnes vám budu vyprávět, jak jsme byli doma. Domů jsme jeli 18. prosince. 

Přijeli jsme domů, převlékli se. Pak jsme, já a Pavel, hráli na vintendu. Večer jsme koukali na 

televizi a šli spát ve 21 hodin.Já a Pavel ve 22 hodin. Vánoce probíhaly takto: ráno jsme se 

vzbudili, máma s tátou spali. 24. 12. jsme měli večeři, po večeři jsme šli na chodbu a po 

chvilce přišel Ježíšek. Dal nám dárky, Petr je rozdával. Já jsem dostal voňavku, lego, triko, 

propisku, roušku, úkolníček, policejní auto, to je asi vše, páč si víc nepamatuju.  Ahoj Adam 

 

Tady Zuzka, líbilo se mi, že jsme jeli na Vánoce k mámě. Děkuji Ježíškovi za nové hračky. 

Za nové náušnice, novou tašku, nové lego a tak dál. Bylo toho hodně. DD děkuji za krásný 

obývák. Krásné bylo, když přijeli motorkáři. Jo, a dostala jsem fén (už jsem velká). Na 

Vánoce jsme byli všichni u mámy a pak jsem jela s holkama k babičce. Bylo to nádherné. 

Tam jsem také měla dárky.  Zatím ahoj a hodně zdraví      Zuzka 

 

Ahoj, tady Verča. Nejvíc se mi líbily Vánoce a dárky. O vánočních prázdninách jsem byla u 

mámy a u babičky. Líbilo se mi tam moc. Hrály jsme si a chodily na procházky. Největší 

radost měla z panenky Elzy.   Čau Verča 

 

Vanesa – miluju panenky, všechny. Ježíšek mi přinesl dvě tady a 1 u babičky. Moc se mi 

líbila taška a penál. Těším se, totiž, do školy.    Čau čau Vanesa 

 

Domča – moc se mi líbily dárky. Nejví povlečení s autem. U mámy jsem dostal auto. Jo, a 

tady auto na ovládání. Nesmím zlobit, jinak si to Ježíšek odnese. Jo, a jinak: čerti si mě 

nevzali, ale bylo to o fous. Čau Dominik 

 

Amálka: byla jsem u mámy a líbilo se mi tam. Máma a táta se se mnou pořád mazlili. To se 

mi líbilo a byla jsem hodná. Od Ježíška jsem dostala dárky. Pejska jsem ale hned rozbila, tak 

se tety zlobily. Už vím, že se hračky neničí. Jinak, nerada se převlékám, jsem docela líná. No 

jo, no. Amálka 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         PŘÍSPĚVKY DO ZKRATU OD 2. RS 

                                     VÁNOCE A NOVÝ ROK V DD 

 

V pátek 18. 12. 2020 začaly vánoční prázdniny, škola byla z důvodu pandemie Covid – 19 

vládním nařízením uzavřena dříve. Jinak měly být prázdniny až od 22. 12. Uklidili jsme si 

skupinu a ve večerních hodinách jsem společně s Markem, Eliškou a tetou přešla na hl. budovu, 

na 3. RS. Se sloužícími vychovateli jsme dělali jednohubky, chlebíčky a další pochutiny na 

Vánoce a Silvestra. Sledovali jsme pořady v TV, hlavně pohádky.  

 Průběžně jsem chodila na vycházky. Na jedné vycházce jsem měla možnost setkat se i s malým 

synovcem (synem ségry Petry), který žije s babičkou v Lobendavě. Předala jsem jim dárky a 

chvilku jsme si povídali. Ve čtvrtek 24. 12. přijel strejda a teta, společně jsme povečeřeli 

v tělocvičně a pak jsme šli na skupinu rozdat si dárky. Největší radost jsem měla ze spodního 

prádla ,,Calvin Klein“. Na Silvestra jsme si na zahradě připili do Nového roku.  



Do Nového roku jsem moc dobře nevykročila, protože jsem 2. 1. 2021 jela za kamarádkou do 

V. Šenova a dala jsem si s ní alkohol. Vím, udělala jsem velkou chybu, proto bych se chtěla 

tímto ještě jednou omluvit a slíbit, že se to již nebude opakovat, neboť vím, je mi 18 let a 

podepsala jsem dohodu o mém dalším setrvání v DD za podmínek, které jsou dané řádem DD. 

Chtěla bych se totiž vyučit a mít vzdělání pro moji budoucnost.  

                                                                                                                    Ahoj, Simona  

                

 

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PRÁZDNINY U MAMKY A SOUROZENCŮ VE ŠLUKNOVĚ 

 

V pátek 18. 12. 2020 si odpoledne pro mě a moji sestru Adrianu přijela mamka s přítelem 

Lukášem. Přijela jsem domů, přivítala jsem se s bráškou Martinem, bráška David u mamky 

nebyl. Celá rodina jsme šly druhý den nakoupit velký předvánoční nákup do PENNY. 

Z nakoupených surovin jsme pekli cukroví, dělali chlebíčky a jednohubky. Všichni jsme 

mamce pomáhali. Koukala jsem na vánoční filmy v televizi, povídali jsme si, co by jsme každý 

chtěl od Ježíška. K mamce na návštěvu přijelo několik příbuzných, byla jsem moc ráda, že jsem 

se s nimi mohla vidět. Ve čtvrtek 24. 12. 2020 jsme se sešli u stromečku a rozdali si dárky, co 

nám přines Ježíšek. Já jsem měla největší radost z mobilního telefonu. Na vycházky jsme moc 

nechodili, snažili jsme se zdržovat doma, abychom se nenakazily nemocí  Covid – 19. Silvestra 

jsme také oslavili v rodinném kruhu a o půlnoci jsme si přiťukli na Nový rok 2021. V neděli 3. 

1. 2021 se mi do DD moc nechtělo, byla jsem ráda, že jsem mohla být o prázdninách s mojí 

rodinou.  

                                                                                      Ahoj, Vaše Kačka – Ketrin 

    

        JAK JSME PEKLI A VYRÁBĚLI NEPEČENÉ CUKROVÍ – VOSÍ HNÍZDA 

 

V prosinci pravidelně s tetou Radkou pečeme cukroví a se strejdou Radkem tvoříme nepečené 

cukroví – vosí hnízda. Teta přinese hotové těsto, které uválíme a pak z něho vykrajujeme různé 

tvary cukroví. Já jsem cukroví mazala marmeládou společně s Vanesou z 5. RS, která byla na 

naší skupině rozdělena. Kamila a Kačka vykrajovaly. Patrik a Eliška na nás koukali, když bylo 

něco potřeba pomoc, tak se zapojili. Se strejdou jsem dělala vosí hnízda, kdy Kačka rozdrtila 



piškoty, a já jsem vyráběla hnízda, které potom Maruška potírala hořkou čokoládou. Jelikož 

ráda peču a vařím, tak se mi tato činnost velice líbí.  

 

                                                                                                

                                                                                                Ahojky, Adriana – Gambatá 

                                             

 

 

                                                             ŠTĚDRÝ DEN V DD 

Ve čtvrtek 24. 12. 2020 jsem ráno kolem půl deváté vstal, udělal si hygienu a začal se těšit na 

příchod Ježíška. V 9 h přišla teta Radka V., nasnídal jsem se a pak jsem šel koukat na pohádky. 

Po pohádkách jsme společně s ostatními dětmi připravily chlebíčky a další dobroty. Po dobrém 

obědě jsem odpočíval a potom jsem si psal s tetou Lenkou z Mostu, která mi posílá se svým 

manželem dárky. Rád si s nimi povídám, třeba o fotbalu, jak budou slavit Vánoce oni a tak dále. 

Volal jsem si i s tetou Markétou z ,,osady Snílek“, se kterou jsem se spřátelil, když jsem tam 

byl na výjezdu. Také jsme si povídali o Vánocích. Večer kolem 17 h přijel strejda Radek s tetou 

Radkou a šli jsme do tělocvičny, kde jsme si dali štědrovečerní večeři. Po večeři jsme šli já, 

Simona, strejda a teta na domeček, kde na nás pod stromečkem čekaly dárečky. Nejvíce mě 

potěšil batoh a maskáčová tepláková souprava. Přišel se na nás podívat i strejda Leoš, teta Soňa 

a teta Anetta. Letošní Vánoce se mi moc líbily.  

 

 

 



                                  

                                                                             ZDRAVÍ VÁS VŠECHNY Ing. 

Krrrrááááálllíííkkkk  😊 

 

       

  JAK JSEM TRÁVILA VÁNOČNÍ SVÁTKY U DĚDY A BABIČKY LAĎKY 

Ve středu 23.12. 2020 jsem jela společně s Davidem ( ten je na 3. RS ) a dědou, který si pro nás 

přijel odpoledne po práci do Rumburku za babičkou Laďkou. Když jsme přijeli do Rumburku, 

přivítala jsem se s kočičkou a pejskem, které jsem nakrmila. S dědou, babičkou a pejskem 

Fidem jsem chodila na procházky do města. Jela jsem i za maminkou Sabinou a svým malým 

bráškou Martínkem, který se nedávno narodil. Maminka mi ho půjčila a já jsem měla možnost 

si ho pochovat. Pod stromečkem jsem měla hodně dárečků, asi devět. Nejvíce si mi líbila 

mikina, vodovky. Také jsem koukala na pohádky a hrála hry.  

                                                                                                 Zdraví Vás všechny Eliška O. 

 

MOJE VÁNOCE SE SOUROZENCI A RODIČI V ÚSTÍ NAD LABEM – MOJŽÍŘI 

 

V pátek 18. 12. 2020 jsem jel se sourozenci na pobyt k mamce a taťkovi do Ústí nad Labem. 

Přijeli pro nás oba, jak táta, tak i maminka. Doma jsem pomáhal uklízet, hrál jsem si, koukal 

jsem na pohádky. Chodil jsem s mamkou, taťkou a sourozenci na procházky, kdy jsme jeli i do 

Ústí, podívat se a nakupovat v obchodním centru. Mamce, Marušce, Anetě jsem pomáhal i 

v kuchyni s přípravou jídla. Pomáhal jsem také zdobit stromeček. Když k nám zavítal Ježíšek 

a pod stromeček přinesl dárky, našel jsem tam policejní stanici, policejní motorku, závodní auto 

a další dárky. Nejvíc jsem měl radost z policejního auta. Byl jsem moc rád, že jsem mohl být 

s maminkou, tatínkem a sourozenci. 

                                                                                                                             Ahoj, Váš Páťa 

 



 

 

            MŮJ POBYT V OZDRAVOVNĚ ,,KRÁLOVSTVÍ“ U DVORA KRÁLOVÉ 

Ve čtvrtek 26. 11. 2020 jsem jela na ozdravný pobyt do ozdravovny ,,Království“. Jelo tam 

ještě několik dalších dětí z našeho DD. Ze skupiny se mnou jel Marek a Eliška. Po příjezdu nás 

ubytovali na pokoje, kde jsme si vybalili své věci. Sestřičky nás seznámily s řádem ozdravovny, 

potom byla svačina a následovala procházka po areálu. Činnosti byly např. návštěva v ZOO, do 

nedalekého městečka Nemojov jsme chodili na hřiště, kde jsme hráli míčové hry, v ozdravovně 

jsme měli rehabilitační cvičení. Ráno jsme chodili inhalovat páru z Vincentky. Docela se mi tu 

líbilo, vařili tu dobrá jídla, akorát jsem si nepadla do oka se sestřičkou Editou, protože byla až 

moc přísná. Těšila jsem se na návrat do Lipové.  

 

                                                                                                        Ahojky Kamy, s tvrdým ,,y“ 

 

      

                                    Vánoční prázdninový pobyt u přítele 
 

O Vánocích a celých prázdninách jsem byla u svého přítele, takže i tentokrát jsem na Vánoce 

v DD nebyla. Moc jsem si to užila, sice tento rok nebyl stejný jako ostatní, venku chyběla 

vánoční atmosféra, nikdo nikde, Silvestr to samé ale mě to nevadí, hlavní je, že můžeme být 

doma se svými blízkými a koho máme rádi. Teď to byly druhé Vánoce, co jsem byla mimo 

DD, vždycky jsem byla na domově. 

Strašně rychle to uteklo, Vánoce se tu objevily zas rychle a taky rychle zase zmizely. Byly to 

krásné příjemné svátky, plné lásky a radosti. Štědrý den jsme prožili spolu sami doma, na večeři 

jsme měli lososa a bramborový salát, jelikož kapra nejíme.  

Pod stromečkem bylo plno dárků, i když nevím, za co jsem si to zasloužila, ale nevadí. 

Každopádně byla jsem moc ráda, ale na dárcích mi ani nezáleželo. Hlavní je, že můžeme být 

s těmi, koho máme rádi a užívat si jeden druhého. Druhý den jsme objeli jeho rodinu, rozdat 

dárky a popřát hezké svátky.  

Nejdříve jsme se zastavili u jedné sestry, pak u rodičů a nakonec u druhé sestry. Byla paráda s 

nimi zase pokecat, jak se mají atd. Od nich jsme dostali taky nějaký ten dárek a docela 

praktická věc, kterou jsem dostala od jeho mamky byla kuchařka zdravých receptů, které 

sepsala jedna paní a u každého receptu vždy něco připsala své zkušenosti a tak dále, takže to 

se vážně hodí. 

Silvestr nebyl tento rok takový, jak si všichni přáli, po deváté hodině už se nesmělo vycházet, 

takže ti co mají zahradu, měli to dobrý. Sem tam se vypustila nějaká ta petarda ze zahrad, 

jinak prázdno, ale to nevadí slavit se dá i doma. 

Byly to krásný prázdniny, cítila jsem se jako doma, už ten pocit jako bych tam bydlela. 

Mrzelo mě, že jsem musela odjet, ale vše se dá zvládnout, jednou už tam budu napořád. 

A máme tu Nový rok, moc rychle to uteklo, snad bude lepší než ten předchozí a budeme se 

mít konečně všichni dobře :) 



 Všem přeji do Nového roku jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a radosti.. 

 

Maruška                                                           

 

 

                                       3 RS  ZKRAT – Leden 2021 

 

Ahoj, tady David. 

 Chtěl bych Vám, říct že jsem byl na pobytu doma v Rumburku i s mou neteří Eliškou. 

Vánoce jsme slavili společně v rodinném kruhu.  Dostal jsem mnoho dárku… 

 Ségře se narodil chlapec. Má druhá ségra také čeká miminko.  

Hodně mě štve Korona. Musím dodržovat pravidla a to mě nebaví. Doma jsem je samozřejmě 

dodržoval. Když jsem byl se psem venku, tak jsem mu dal roušku, aby se nestal nějaký 

problém. .. 



                                                                           

                                                                         Mějte se hezky, David.  

 

Jarda Junior TV 

Chtěl bych Vám říct, jak jsem si užil Silvestr. Moc jsem se na něj těšil, byl moc super. Musím 

říct, že se tento rok povedl více, než předešlé roky.  Také jsem byl dlouho vzhůru, 

vzpomínám si, že dokonce do 4:30. Vánoce byly také super, dostal jsem mnoho dárků a za ně 

mooc děkuji.  Večeře byla také výborná. Tento rok se Vánoční svátky opravdu povedly. 

Moc Vám děkuji. 

                                                                                                 Váš Jára ♥ 

 

Ahoj, tady Milan.   



Chtěl bych Vám říct o mém vánočním pobytu doma. Dne: 18. 12. jsem jel se svými 

sourozenci domů. Chodili jsme na nákupy, zdobili jsme stromeček a hlavně jsme pořád jedli. 

 K Vánocům jsem dostal mnoho dárků - např. hodinky, kopačky, džíny, pásek, živého 

králíka a  křečka. Silvestr jsem si taky moc užil, protože jsme bouchali bouchačky s kamarády 

před panelákem a bylo moc super.  

Bohužel jsme museli přijet. Už se těším na další pobyt. 

 

                                                            Ahoj, Váš Milan ♥  

Zdravím všechny, tady Vaše Emička  

Povím Vám, co jsem dělala o vánočních prázdninách doma. Byla jsem tam společně 

s bráškou Fandou. Koukali jsme na pohádky, chodili jsme na procházky a papali dobrůtky. 

K Vánocům jsem dostala šaty, sukni, baleríny a další dárky, které si bohužel již nepamatuji.  

Zatím se mi tady líbí a mám tu i kamarádky – např. Elišku a Martičku. 



                                                                 Mám Vás všechny ráda. Ema♥

 

 

Nazdaaaaar!!  

Chtěla bych Vám všem říct, jak jsem prožila vánoční prázdniny tady v našem krásném 

děcáku. 

O vánočních prázdninách jsme tu měli děti z jiných skupin, protože naše děti ze skupiny jeli 

domů. Byli tady děti z 6.RS, 7.RS a z 2.RS. Nejvíc jsem se bavila s Eliškou z 2.RS. Společně 

jsme koukali na pohádky, jedli jsme chlebíčky a cukroví – bylo to moooooooc dobré!   

Od Ježíška jsem dostala náramek, řetízek, bačkory, povlečení s motivem pohádky Sofie, 

malovátka pro holčičky, teplákovou soupravu, tyrkysovou puntíkatou bundu a mnoho dalších 

dárečků, za které moc děkuji. Taky se mi moc líbil ohňostroj.    



                                                          Čus, Vaše Ela.    

 

Ahoooooj! Tady Vaše Žebírko. 

Víte, co jsem prožil o svátkách? Ne?, tak já Vám to povím.   

K Vánocům od Ježíška jsem dostal auto na ovládání. Také školní tašku, jelikož jdu v září do 

1. třídy a ještě k tomu vybavený penál, abych mohl psát písmenka. Povlečení z pohádky Jak 

vycvičit draka – draka Belzubku. Dvě pyžama a na další dárky si nevzpomenu, ale bylo jich 

hodně, to vím.  Taky jsem se na Vánoce přejedl a bylo mi pěkně blbě, pamatuji si, že 

zrovna sloužila teta Míša. 

                                                          To bude nejspíš vše, mějte se fajn, Váš Marcus. 

 

 

 

Nazdárek, tady Fanda z trojky.   



Jsem tady ještě krátce, ale na Vánoce jsem byl doma se svou sestrou Emičkou. Moc jsme si to 

užili, protože jsme byli s tatínkem a maminkou. Koukali jsme na pohádky, hodně papali, až 

mě bolelo bříško.  Taky jsem dostal od Ježíška dárečky, vzpomínám si, že to byly zbraně, 

ale naštěstí pro děti. Taky masku superhrdiny  a na další si nevzpomenu. 

Jak už jsem říkal, nejsem tady dlouho, ale moc se mi tu líbí. Mám Vás všechny rád, ale 

stejnak nejvíc mám rád strejdu Pepu a tetu Radku. Jsem totiž jejich zlatíčko. ♥  

                 Papá, Váš Fanoušek.  

 

 Ahoj, tady Alex. 

Mám toho spoustu, co bych Vám chtěl říct…  

Nejprve Vám něco napíšu o škole. Jsem v deváté třídě, takže se již budu přihlašovat na střední 

školu. Obory mám už vybrané – ekonomické lyceum a cestovní ruch. Město Vám zatím  

neřeknu, protože nevím, jestli mi to vyjde. Dozvíte se to v dalším vydání ZKRATu. Jsem rád, 

že jsem někoho našel, abych nebyl sám na škole. Půjde se mnou moje spolužačka, která je 

Vietnamka. Shodli jsme se na tom, že by nám bavili tyto dva obory, dokonce jsme se shodli i 

a na jazycích, které škola provozuje. Španělština a Angličtina, Němčinu oba dva nechceme a 

ostatní jazyky jsou nám taky cizí. 

Tento rok se mi zhoršili známky, protože při distanční výuce to nechápu. Určitě se budu 

snažit, abych udělal přijímačky a dostal se na školu, kterou chci.  

Jinak jsem rád, že máme jinou sociálku. Ta minulá mi moc nesedla, tahle je hodnější, prostě 

mi sedla líp.   

Letos jsem byl na vánočních prázdninách doma. Byl jsem u strejdy, ale taky u mámy. Chodil 

jsem ven s kamarády, nakupovali jsme, povídali atd.. Štědrovečerní večeři jsme trávili 

s dědou, babičkou a mámou. Jídlo jsem připravoval já, ale pomáhala mi Majda a taky Tomáš. 

K Vánocům jsem dostal bezdrátová sluchátka, batoh, oblečení a peníze. Také jsem se byl 



podívat za Danem do Prahy a moc Vás pozdravuje. Na silvestra jsem byl u tety, pařili jsme, 

však to znáte.  Petardy jsme bouchali na chodbě a sousedi normálně měli ohňostroj ve 12 h. 

Také jsem si našel holku, kterou znám od malička. Kamarádi z DD ví, jak se to stalo…   

  

         Jinak všem dětem i zaměstnancům přeji všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspěchů 

a hlavně zdravíííí!  

                                                                   Vaše Jižinka  

 

 

 

 

                                

 

            



 

                                                           

4.RS 

Mikuláš 

Ahoj všem. Před pár dny nás navštívil čert a Mikuláš. Letos jsme se strašně moc báli, protože 

čerti vypadali opravdu strašidelně. Nakonec si nás však do pekla neodnesli a dostali jsme 

pytlík s dobrotami. Chceme poděkovat čertům a Mikuláši za všechny ty dobré sladkosti, které 

jsme dostali a slibujeme, že příští rok budeme zlobit o dost míň. 

Milan a Helenka 

  

 

 

Romína  

Ahoj vítám Vás u dalšího Zkratu. Budu vám psát o přípravě na Vánoční svátky a nový rok. 

Pekla jsem cukroví jak u přítele tak i v DD, dělali vánoční výzdobu a tak nějak všechno 

okolo. Bylo toho celkem dost, ale všechno jsme zvládli. Mezitím jsem jezdila i do školy a 

pomalu se připravuji na závěrečné zkoušky. V téhle situaci to není jednoduché, protože máme 

zameškané celý druhý pololetí 2. ročníku. Pořád dojíždím na praxi do Velkého Šenova, ale po 

novém roce budu mít praxi ve škole. Velice se těším na svátky, protože budu se svým 

přítelem. Doufám, že i vy si prázdniny užijete. Přeji krásné prožití vánočních svátků a šťastný 

nový rok. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hry s motorkáři. 

Na podzim nás opět navštívili naši kamarádi motorkáři. Připravili si pro nás skvělé hry a 

stopovanou. Večer jsme si s nimi mohli napsat Ježíškovi o dárky k vánocům. Snad se nám 

naše přání vyplní. Na stole jsme měli připravené cukroví, a i když bylo před večeří, tak jsme 

se pořádně natláskali. Byl to moc prima den. Jediné co nás mrzelo, bylo to, že tu s námi 

nemohla být naše kamarádka Barča. 

Zdraví Marta a Vašík 

 

 

 

PETR 

Ahoj tady Petr už se moc těším se na vánoce a na vánoční besídku a bude ježíšek a dárky. 

Bude i ve škole ježíšek a taky doma u babičky, už se moc těším, až pojedeme domů k babičce 

a dědovi  Pavlovi, k tetě Evě a strejdovi Lukášovi, bratranci Tondovi a sestřenici Terezce 

s Vaškem a Martou 

moc si to tam užijeme.  

     

Petr 

 

 

 



 

 

 

MARUŠKA  

Ahojte,  lidi a děti, vítám vás u dalšího zkratu. Za par dní jedu k rodičům  na vánoce, moc se 

těším. Ve čtvrtek tu máme besídku a ježíška, dostaneme hodně dárku. Je škoda, že na naší 

besídku, nemohou přijet naše rodiny a kamarádi, snad příští rok to bude lepší. Na skupině 

jsme dělali cukroví a moc se nám povedlo. Přeju   všem krásné a veselé vánoce a šťastný 

nový rok. Maruška  

 

 

 

 

Denis 

 

Čau lidi, chtěl bych se s vámi podělit o mých zážitcích z ozdravného pobytu v Království. 

Začal bych tím, že jsem to zjistil na poslední chvíli a docela mě to zaskočilo. Vůbec se mi tam 

nechtělo, ale nemohl jsem to jak ovlivnit. Nejvíc mě naštvalo, že jsem nemohl trénovat na 

přijímačky. Ve čtvrtek 26. listopadu jsme tedy jeli autobusem do ozdravovny. Dobrý bylo, že 

v autobuse byla Wi-Fi, aspoň jsem se nenudil celou cestu. Přijeli jsme a hned nám vrchní 

sestřička řekla kde, kdo spí. Já spal s Tomášem K. a Adamem J.. K večeru jsme si už jenom 

vybalili, vykoupali a byli jsme seznámeni s pravidly a prostě se vším. Každé ráno jsme měli 

inhalaci, což bylo vdechování páry vincentky. Chodili jsme na zahradu, kde jsem si zahrál 

fotbal, chodili jsme na procházky a dvakrát jsme měli rehabilitační cviky. Můj nejlepší zážitek 

byl, když jsme jeli do zoo Dvůr Králové, kde jsem poprvé viděl řvát lva. Také nás navštívil 

Mikuláš s čertem. Do DD jsem se na jednu stranu těšil a na druhou se mi tam zalíbilo, že bych 

tam chtěl zůstat.  Přeji vám všechno nejlepší do nového roku a ať se vám splní vše, co jste si 

přáli.                                                                                      S pozdravem Váš Denda ze 4.RS 

 



 

 

5. RS 

 

Vánoce  

Ahoj, chtěla bych vám něco málo napsat o mých Vánocích strávených doma. Jako každý rok 

jezdím se sestrou na pobyt k tetě Verče do Šluknova. Strašně moc jsem se těšila na bráchu, 

tetu, babičku, ségru a tátu. Většinou jsme koukali na pohádky, chodili se procházet se psem 

do lesa a jedli cukroví :) a já se nemohla dočkat Ježíška, který nás také navštívil. Dostala jsem 

mobilní telefon, kosmetiku, oblečení a hračky. Vše mi udělalo velikou radost. Doufám, že jste 

si Vánoce užili stejně jako já. Ahoj, Anetka. 

Silvestr 

Ahoj, chtěla bych vám něco málo napsat o Silvestru strávený doma. Jsem strašně ráda, že 

jsem ho mohla strávit s rodinou. Celý den jsme připravovali občerstvení a užívali si poslední 

den v roce. Byli jsme se jako rodina projít a dovádět. Už jsem starší a vnímám spoustu věcí 

jinak a o to víc si vážím toho, že i letošní Silvestr jsem mohla strávit s rodinou. Doufám, že 

letošní rok budeme mít všichni lepší a prožijeme ho s láskou a pevným zdravím. Vaše Hanka. 

 

Vánoce 

Ahoj, dneska vám budu vyprávět o mých Vánocích. Na Vánoce jsem byl v dětském domově, 

většinu času na 7.rs. Strašně moc jsem se těšil na Ježíška a na štědrovečerní večeři. Letos jsem 

se docela bál, že mě Ježíšek nenavštíví, jelikož jsem trochu zlobil :(. Na večeři jsem se 

pořádně nadlábl jako správný chlap a pak už šel ke stromečku společně s Vaný a nakonec se 

pod tím stromečkem něco našlo. Dostal jsem drona, který mi udělal velikou radost. Také jsem 

dostal oblečení, autodráhy, hygienu,.. bylo toho opravdu hodně. Ježíškovi bych chtěl moc 

poděkovat, tak ahoj Gejza. 

Pobyt v dětském domově 

Zdraví vás Richard, dnes vám napíšu něco málo o mém pobytě v dětském domově. Jak už 

možná víte, letos v roce 2021 vás opustím a tak bych se s vámi chtěl rozloučit. V dětském 

domově jsem se toho dost naučil a také poznal dost kamarádů a dospělých. Strávil jsem tu dva 

roky  na které nikdy nezapomenu, vždy budu na dd vzpomínat v dobrám, i když mě to tu 

občas štvalo. Měl jsem tu nejlepší skupinu a nejlepší vychovatelé, kterým bych chtěl moc 

poděkovat za všechno, co pro mě udělali. Také jsem rád, že jsem tu poznal mého nejlepšího 

kamaráda Milana. Budeš mi moc chybět, ale určitě se uvidíme. Chci vám říct  ať jste na sebe 

hodný a vážíte si dd. Váš Ríša. 

 

Vánoční besídka 



Ahoj, chtěl bych vám vyprávět o vánoční besídce v dd. Jako každý rok jsem se na ní moc 

těšil. Letos byla, ale jiná. Nebyla pro veřejnost a zároveň to byla pro všechny změna. Na 

besídce mám rád vystoupení, která nechyběla ani letos. Vždy se při nich dost nasměju a 

zárověn mě některá vystoupení dost překvapují. Také jsem vděčný za to, co pro nás motorkáři 

dělají. Nemyslím pouze dárky, myslím také program, který pro nás vymýšlejí atd. Letos mi 

udělala radost také večeře :) byla pizza a tu já velmi rád. Doufám, že jste si tento večer užili 

stejně jako já. Ahoj, Tomáš. 

 

Vánoční prázdniny 

Zdraví vás Vanesa. Než začnu vyprávět, chci vám všem popřát do nového roka hodně štěstí, 

úspěchu a hlavně zdraví. Letošní prázdniny jsem strávila na 3.rs. Z čehož jsem opravdu radost 

neměla. Mám ráda když mohu být ve svém. Tím myslím skupinu a pokoj. Prázdniny jsem si i 

přes to užila. Měla jsem  

nejméně měsíc dopředu vánoční náladu asi jako každý z vás jsem většinu času trávila u 

pohádek s jídlem. Prázdniny jsem si moc užila a tím bych chtěla poděkovat všem 

zaměstancům dd. S pozdravem, Vanesa. 

 

 

Zkrat 6.RS 

  

 

David – Ahoj tak už zase píšu o vánocích . Na vánoce jsem dostal plno dárků . 

Dostal jsem tachometr, hodně hygieny také věci na kolo, koloběžku, malého 

medvídka, pistol, helikoptéru na ovládání. Přijel strejda David a teta Hela . 

Také se na nás podíval strejda ředitel a vyfotili jsme se já, teta, strejda 

a moje sestra Vanesa .Tu fotku jsem si dal jako tapetu na mobilu . 

Tak se s vámi loučím a zas příště . Tak ahoj ♥ . 

 



 

 

 

 

Aneta –moc se mi libylo doma  moc si přeju jít domu …… ale to je jedno vánoce  sem bila 

doma ….. moc to bilo dobry  a těším se na další děkuji s srejdovi že nas postíl domu  moc ti 

děkuju   …. ločím se svama 

 

Helena – Ahoj výtám vás u dalšího zkratu nevím o čem psát tak píšu o Vánočním pobytu ve 

kterém jsem si moc užila i na pár situací a chvýlí , jsem ráda že jsme měly možnost jet na pobyt 

po dlouhé době domů , už se těším na další prázdniny , co se týče pandemie coronaviru tak se 

už těším až to brzy zkončí .To je vše loučím se s vámi užijte si letošní rok naplno tak zase u 

dalšího zkratu 

Pevné zdravý PS Helena ♥ 



 

Míra – Ahoj tak jsem tady zas .  Jel sem na pobit ke strejdovi . Nejvíce se mi 

doma líbilo že když jsem z někým šel nakupovat tak jsem si mohl 

vibrat co chci . Doma jsme koukali na televizi . Hráli jsme si na 

zahradě s fenkou  jmenovala se Bella .A na silvestra byly u nás 

velikánské bouchačky moc jsem si je užil . Tak to je vše . Tak ahoj ♥ . 

 

Vanesa – Ahoj lidi . Dneska píšu o vánocích . Na vánoce jsem dostala 

plno dárků . Dostala jsem  šaty Anny a Elsy a k tomu jejich doplňky a hygienu 

a koloběžku pro holky a loutku . Silvestr jsem si moc užila a také 

jsem si dala šampaňské . Tak se s vámi loučím . Tak ahoj ♥ . 

 

 

 

Martin – libilose mi kdiž sem bil doma o prázdninách ustrejdy Pavla 

a vánoce jsem dostal teplakovku  a parfem 

 

 



 

Tom- ahojky neboli čus určitě jste si všichni užili Vánoce jsme rádi že nás strejda ředitel pustil 

jet domu a nejen to chci mu poděkovat za to co pro nás dělal celí rok a taky všem vychovatelum 

a zaměstnacum .Byli jsme o Vánocích u strejdy  to je vše tak hezký a úspěšný rok 2121 tak 

ahoj. 

 

 

Majda – ahojte všichni tady Majda  ☺  tak začneme u ozdravovny 

v ozdravovně Království jsem si to užila hráli jsme různé soutěže 

a chodily jsme na různé atrakce třeba jako zoo zahrada. A na vánoce ☻ 

jsem jela domů ke strejdovi a chodily jsme i k mámě na návštěvy 

a silvestr jsem si užila oslavovali jsme nový rok ♥a na noví rok měla máma 

narozeniny  .A před odjezdem do ozdravovny jako před ozdravovnou jsme 

oslavovaly moje narozeniny protože jsem jela do ozdravovny a ten den jsem 

měla ty narozky ♦ tak zatím těším se na další zkrat  Majda ♥♥ 

 

 

PŘÍSPĚVKY OD DĚTÍ ZE 7. RS 

 

Ahoj všichni, 

letos jsem si užíval všechno - Vánoce, prázdniny, Silvestra a i besídku, která byla tentokrát jiná, 

ale hezká a na kterou se mi nikdy moc nechce, protože mám po 

každý trému. Ale mám to za sebou a další besídka je daleko, tak 

mám chvíli od trémy klid. Dostal jsem od Ježíška hodně dárků – 

třeba teplákovou soupravu, 2 fotbalové míče nebo novou židli 

do pokoje a další. Mám z dárků velkou radost. Také se mi líbil 

ohňostroj na Silvestra. Teď musím začít ale hodně sportovat, 

abych vyběhal všechno jídlo, co jsme celé svátky jedli.   

 

                                                                                                                                  

Marko 

Ahoj,  

tak si představte, že mi je už 7 roků. To to letí, že jo. Od září je ze mě školačka, ale ve škole 

jsem si toho moc zatím neužila, když jsme se učili z domova. Už umím počítat do deseti a číst 

několik písmenek. Vážně.. a jestli nevěříte, tak se přijďte podívat. Když jsem se vrátila 



z ozdravovny, tak jsem měla hezkou oslavu narozenin, společně s Vaneskou, protože ta má 

narozeniny taky v měsíci prosinci. Měli jsme všude po obýváku a kuchyni balónky, konfety, 

velké holky s tetama udělaly chlebíčky, jednohubky a taky jsme měli výborný dort. A dostaly 

jsme dárky. Heč. Klidně bych měla narozeniny každý měsíc   

             

Mějte se, Esi 

 

Zdravím Vás moc všechny. 

Mně se líbila vánoční besídka – pouštění fotek (ráda vzpomínám), bavilo mě si vyzkoušet různé 

tradice. Vyzkoušela jsem si je, líbilo se mi házení střevíčkem u tety Pospíšilové. Dárek od 

motorkářů se mi líbil, ten jsem dostala podle mého přání. Pod stromečkem jsem našla také 

hodně dárků, ale ne všechny, které jsem si přála. Společná večeře, na kterou se vždycky těším, 

se mi líbila taky. Jíme v tělocvičně úplně všichni, kteří zůstali v DD, společně. Všichni jsou 

hezky oblečení. Jídlo bylo moc dobré, řízek a bramborový salát – to já můžu. Nejen na večeři, 

ale i na Silvestra jsme měli slavnostní přípitek s dětský šampáněm. Učení z domova mě nebaví, 

radši bych chodila do školy mezi děti. Příští rok mě čeká přestup do V.Šenova a tam se teda 

netěším, ale uvidíme… třeba se to změní a mě se tam bude líbit.   

 

                                                                                                        Lenka 

Ahoj  

všechny vás moc zdravím. Letošní vánoce v DD byly zase super, strávil jsem je společně se 

svýma sourozencema. Líbil se mi stromeček a i všechna vánoční výzdoba, která na mě pokaždý 

z dálky mrkala a naváděla k tomu, abych se mrknul mým odborným okem, jak jí někdo krásně 

vyrobil. No co vám budu povídat, tety mě neuhlídaly..  Největší radost byla, když jsem viděl 



pod stromečkem všechny ty dárky. Byl jsem překvapený, jak jsem musel být hodný  Doufám, 

že i vy jste měli bohatého Ježíska ať už jste vánoce trávili tady v DD nebo doma u mámy a 

táty.. 

   

Tak zatím čau, zdraví vás Vašek  

Zdravím vás všechny v novém roce,  

2 dny před vánocema jsme šli s dalšíma staršíma děckama, tetama a strejdou připravovat do 

tělocvičny  stoly na večeři na štědrý den. Se ségrou jsme připravovaly skleničky, talíře, vidličky 

a tak. V tělocvičně byla sranda a hlavně se strejdou Pepou. Když přišel den 24. prosince, tak 

jsem se hodně těšila na dárky a i na večeři. I když nás tam bylo letos trošku míň, tak to bylo 

hezký. Po večeři jsme šli společně nahoru na skupinu, kde jsme čekali, než přijde Ježíšek. Když 

jsme se dočkali, vrhli jsme se na dárky.. jsem ráda, co jsem dostala a za to moc děkuji. Poslední 

den v roce 31.12.jsme odpoledne připravovali chlebíčky, cukroví a pití. O půlnoci jsme šli ven 

a začali najednou bouchat bouchačky. Po jejich dobouchání začal nový rok 2021.. doufám, že 

tenhle rok bude lepší a zmizí corona z našeho života.  

        

Justina 

Ahoj kamarádi, 

tak já Vám napíšu o nejlepším mém dárku. Je to mikrofon – je fialovej a funguje jako 

opravdickej. Užijeme si s ním hodně legrace a půjčuju ho i ostatním na skupině, protože rádi 



zpíváme a tancujeme. Tety říkají, že sice moc nahlas, ale to my ze sedmičky máme rádi. Čím 

víc nahlas, tím líp. Líbily se mi i ostatní dárky a když to bude možný, tak se můžete přijít 

podívat a budeme si hrát společně. Nejsem lakomá a hračky vám ráda půjčím.  

 

Tak zatím pá, vaše Šehe 

Zdravím vás,  

v prosinci jsem byla v ozdravovně Království. Moc sem si to tam užila. Pořád jsme tam něco 

dělali. Chodila jsem tam do školy, kde byla dobrá paní učitelka. Jeli jsem tam ji i ZOO, kde 

jsem viděla různá zvířata. Nejvíc se mi líbily opice nebo žirafa. Do ozdravovny dorazil i anděl 

s čerty a Mikulášem. Bylo to super.  16.12. jsme jeli do DD. Moc jsem se těšila na skupinu. 

24.12. byly vánoce, super den lásky, zdraví a štěstí. Byla jsem ráda, že i když je Covid, že jsme 

byli spolu, protože vánoce se slaví s rodinou a já mám rodinu teď v dětským domově. Vánoce 

jsem si užila, dostala jsem dárky co jsem si přála a taky děkuji moc Ježíškovi, že mi to splnil. 

31.12. Silvestr.. to bylo samé jídlo 😊 Kolem půlnoci jsme šli ven a slavili jsme nový rok. 

Doufám, že brzy přestane Covid. 

 

Vanesa   

Nakonec Vám všem přejeme vše nejlepší v roce 2021    

 

                                                      

 

 



   

 


