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Z JEDNIČKY 
Ahoj, tady Veronika.  

Hodně se mi líbila besídka, hodně se mi líbil muzikál Tarzan. Byli jsme na genetice 

a pak jeli do Rumburku do Venezie. Slavili jsme narozeniny Vanesy. Od Ježíška 

v DD jsem dostala panenku, župan, boby, pyžamo, deníček. U mámy koníka, 

sponky a od babičky panenku Sofii, hřeben, peněženku a náramek.  

                            Tak někdy příště Veronika 

 
 

Ahoj, tady Vanesa. 

Líbil se mi muzikál Tarzan. Slavili jsme moje narozeniny, dostala jsem elektrický 

kartáček na zuby, peněženku a vánoční čelenku. Ještě xylofon a sponky. 

K Vánocům jsem dostala župan, mikinu, panenku, tepláky, bundu, čepici a auto 

pro panenky. Líbil se mi Silvestr. Ahoj a těším se na příště.  

         Vanesa 
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Ahoj, tady Adam. 

Hodně se mi líbil muzikál Tarzan. Jeli jsme do Prahy. Několik dní po tom jsme jeli 

do Liberce na genetiku, kde nám brali krev. Byli jsme tam všichni. Pak jsme byli 

v Rumburku v cukrárně Venezie. V listopadu jsme oslavili moje a Amály 

narozeniny. Já jsem dostal míč, brankářské rukavice a svíčku na baterku. O 

vánočních prázdninách jsme byli u mámy. Ve středu přijela babička. U mámy 

jsem dostal Lego, prstýnek, 50,-, šátek, 2 knížky, šampon, pexeso, nálepky a 

tetovačky. Slavili jsme i Silvestr. Vzhůru jsme byli do 1 hodiny. Když jsme přijeli 

do DD, slavili jsme s tetami Vánoce. Dostal jsem Lego, fotbálek, župan, školní 

batoh a vysílačky.                          Ahoj, a zase příště.    Adam 

 
 

 

Ahoj, tady Pavel. 

Moc se mi líbilo u mámy a táty. Byl jsem na Tarzanovi a na boxu v Liberci. Bylo 

tam hezky. Slavili jsme narozeniny Vanesy ve Venezii, taky jsme slavili narozeniny 

Dominika, Amály a Adama. K Vánocům v DD jsem dostal MP3, tank na ovládání, 

boty, lego, župan, skateboard, hodinky. U mámy jsem dostal přívěsky se 

skateboardem, šampon, a to je vše.                    Čau Pavel 
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Ahoj, Dominik. 

Líbily se mi narozeniny. Po genetice jsme jeli do cukrárny Venezie. Dali jsme si 

zákusek. Slavili jsme narozeniny Vanesky. Líbilo se mi u mámy. Při odjezdu do DD 

jsem se těšil na tety. Líbily se mi dárky v DD.  

Tak někdy příště, ahoj, Dominik 

 

 

Ahoj, tady Zuzana 

Líbilo se mi na Tarzanovi. Jeli jsme na genetiku do Liberce a pak do Venezie na 

zákusek. Pekli jsme cukroví a perníčky. Cvičili jsme na besídku. Na besídce se mi 

nejvíce líbila sedmička a naše. Od motorkářů jsem dostala bundu. Na Vánoce 

jsme jeli k mámě. Dostali jsme dárky i od babičky. Od tety jsme dostali cukroví. 

Pak jjsme jeli do DD. Bylo mi smutno po mámě a tátovi. U mámy jsme oslavovali 

Silvestr. V DD se mi líbily dárky. Dostala jsem panenku a pejska, hlavolam, župan, 

tašku, šaty a čepici. Jo, a dvě knížky. Tak se mějte hezky.  

 

 

 
Vaše Zuzka 
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Ahoj, tady Amálie. 

Moc se mi líbily narozky. Dostala jsem magnetickou tabulku. Líbilo se mi u mámy 

a u táty. K Vánocům jsem dostala tabulku. V DD jsem dostala panenku, zimní 

bundu, puzzle, boty, čepici, boby. Moc se mi líbil doma Silvestr.                                                                    

              
 

Ahoj, vaše Amálka.  

 

Všem přejeme krásný celý rok 2022, hlavně zdravíčko a hodně krásných 

zážitků.                                     Děti a tety z 1. RS 
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Z DVOJKY 

VÁNOČNÍ BESÍDKA V DD 

 

Dne 16.12. 2021 jsme měli v dětském domově vánoční besídku, kterou jsem 

tento rok uváděla já s mým klukem Denisem. Na začátku jsem se hodně bála a 

měla jsem obrovskou trému, když jsem tam viděla tolik lidí, před kterými jsem 

musela mluvit, ale když jsem se rozpovídala, tréma mě opouštěla a docela jsem 

si to i užívali. S Denisem jsme se u toho dost nasmáli. My jako 2.skupina jsme 

měli dvě vystoupení. První vystoupení měly malé děti a druhé my starší. Děkuji 

všem, co se na tom podíleli, vážně se mi to moc líbilo. 

                                                                                               Kamila 
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MOJE VÁNOCE U BABIČKY 

 

Na Vánoce jsme vstávali v 9.hodin, abychom ještě se sestrou a Šimonem mohli 

zajít do obchodu. Začali jsem připravovat obývák a kuchyň do vánoční atmosféry. 

Smažili jsme řízky a potom jsme šli společně naproti mámě na autobus a když 

jsme přišli domů, tak máma byla překvapená, jak jsme to hezky připravili. Kolem 

20:00 hodiny jsme začali večeřet, měli jsme řízky a bramborový salát nechyběl 

ani vánoční přípitek. Po štědrovečerní večeři jsme se přesunuli do obýváku, kde 

jsme si předali dárky. Já jsem dostala hygienu, nějaká trika a jako tradičně mikinu. 

Tento den jsem si užila a chci své rodině poděkovat za krásný pobyt a za to, že 

jsem mohla jet domů.           Kamila  
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NAŠE PRVNÍ VÁNOCE V DD 

 

Tento rok to byly první naše Vánoce, kdy jsme nebyli s rodinou. Trochu jsme měli 

obavy, jaké to bude. Nejdříve jsme se museli přestěhovat z naší skupiny na 

budovu, kde se mi líbilo, že budu s Vanesou, ale na druhou stranu jsme chtěli být 

na naší skupině. Přípravy byly veliké, začalo to chlebíčky, dále jsme se museli 

krásně obléknout a šli jsme do tělocvičny, kde na nás čekala krásná slavnostní 

tabule. Večeře byla moc dobrá a užili jsme si to. Po večeři jsme šli na skupinu, 

kde jsme si rozdali dárky.  Nejvíce se mi líbila deka s polštářem, která v noci svítí, 

Terezka má nejraději panenku, o kterou se může starat. Nakonec Honzík dostal 

hasičské auto, s kterým si každý den hraje. Bylo to moc hezké. 

 

 

Viktorie, Tereza, Honzík 
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VÁNOČNÍ POBYT U BABIČKY A DĚDY 

 Na Vánoce jsem jela k babičce a dědovi, byla jsem moc ráda, že si mě vzali. 

Pomáhala jsem babičce připravit slavnostní tabuli, smažit řízky atd. Už jsem se 

těšila, až zazvoní zvoneček a přijde Ježíšek. Dočkala jsem se. Dostala jsem školní 

výbavu, bonbony a masky. Viděla jsem se i s maminkou. Vánoce rychle utekly a 

moc se mi líbily. 

                                                                                                        Eliška 

 

POSLEDNÍ VÁNOCE V DD 

 

24.12. byly Vánoce, což znamená, že jsou všichni spolu, dávají si dárky a užívají si 

to spolu. Jsou to mé poslední Vánoce v DD, kde jsem od mala, proto jsem byla 

ráda, že mohu jet na pobyt až 25.12. Jelikož v červnu odcházím, tak jsem si přála 

výbavu do bytu, kterou jsem dostala. Moc se mi to líbilo, a jsem ráda, že jsem 

poslední Vánoce mohla být zde.                        Simona 
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POBYT U PŘÍTELE 

25.12. jsem odjela k příteli do Prahy, s kterým jsem také oslavila Vánoce a 

Silvestra, jak jsem si přála. Setkala jsem se tam s matkou a Dominikou. Pobyt se 

mi moc líbil a děkuji vychovatelům, za to, že mlhu jezdit na tyto pobyty. 

                                                                                                      Simona 

                                                 

 

MŮJ VÁNOČNÍ POBYT DOMA 

 

Po roce jsem jel domů na Vánoční prázdniny. Doma jsme sice neměli vánoční 

stromeček, ale dárky jsme dostali. Já jsem dostal míč, s kterým jsem si hrál, a to 

jak Milanem, tak i s tátou. Chodili jsme na procházky a hráli si, byl jsem rád, že 

jsme po dlouhé době byli všichni pohromadě. Moc se mi to líbilo. 

                                                                                             Patrik 
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Muzikál Tarzan 

  

Dne 16.10.2021 jsme jeli na muzikál do Prahy který se jmenoval 

Tarzan.  Odpoledne kolem druhé hodiny jsme nastoupili do autobusu, který nás 

odvezl do Prahy. Když jsme přijeli do Prahy, tak jsem vystoupily a šli k divadlu. 

Kde jsme se vyfotili a šli na muzikál. Když jsme se všichni usadili tak jsme chvíli 

čekali. Když to začalo tak jsem koukal a bylo to fakt úžasný. Protože když jsem 

viděl jak to bylo náročné tak jsem tomu nemohl vůbec věřit. Poté co představení 

skončilo tak jsme si zajeli do McDonald’s .a z McDonald’sje jeli do DD . Jsem rád 

že jsem byl vybrán protože jsem si moc užil.  

                                                                                                    Marek Králík.  
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Z TROJKY 

 

 

Milan: - Ahoj, byl jsem rád, že mohla proběhnout naše besídka, že nebyla 

karanténa. O Vánocích jsem byl doma u mámy a táty, dostal jsem telefon, 

sluchátka a hygienu. a také živého pejska a jmenuje se Tuli.  Přišla se podívat na 

návštěvu i Maruška a já jsem byl za to rád, protože jsem ji dlouho neviděl.  V DD 

jsme měli taky stromeček a po návratu z prázdnin byly pod ním dárky a já jsem 

dostal mikrofon na zpívání – to jsem si opravdu hodně přál.  

Možná že jsem zapomněl poděkovat motorkářům za to, že přijeli – tak to dělám 

teď.  Ahoj Milan 

 

Ema: Já jsem byla doma na Vánoce, kde se mi moc líbilo, a byla jsem u mámy i u 

táty. Dostala jsem brusle na bruslení ne na ledě, to se mi nejvíc líbilo. Doma jsme 

třeba jeli do Ústí na návštěvu za tetou a hráli jsme si s kamarády a chodili jsme 

na procházky.  Narodila se mi sestra Silvinka a já jsem jí vozila.    Ve škole se nejvíc 

líbí hudební výchova, kdy hrajeme na ozvučná dřívka.  
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Marcus: Ahoj, já bych vám chtěl říct, co jsem zažil hezkého o Vánocích. Nejel jsem 

domů. ale byl jsem rozdělený na 5.RS, kde jsem si hrál s Gejzou.  Ve škole jsme 

besídku neměli, i když jsme na ní dlouho trénovali, to mi bylo líto. Na naší besídce 

jsem byl pejsek a s kočičkou Eliškou jsem pekl dort.  Můj nejlepší dárek byl boby 

a auto na ovládání a knížky.  

Ve škole se mi líbí tělocvik, kdy můžu hodně rychle běhat a taky rád čtu a baví 

mě to a paní učitelka mě chválí.  

 

Eliška: Ahoj, představte si, že jsem měla narozeniny a hádejte, kolik mi je roků. 

Je mi 9 let. Taky vám chci napsat o Vánocích. Nejela jsem domů, ale byla jsem 

v DD na 6.RS.  Nejvíc jsem si hrála v Vanessou J. Taky jsem se dívala na pohádky 

a hrála si s dárky. Dostala jsem krásný ručník s Elzou a náušnice. Na Silvestra jsme 

se dívali na oblohu, byl tam ohňostroj. V družině jsme měli před vánocemi párty 

, kde jsme tancovali a poslouchali písničky a jedli občerstvení. Měla jsem na sobě 

šaty a na Vánoce jsem taky jedny šaty dostala. Jsou krásné.  

 

Fanda: ahojky, mě se moc líbilo na besídce, já jsem tam říkal básničku o princezně 

a byly tam dárky a já jsem dostal melounový míč a knížku s obrázky.  Byl jsem u 

táty a u mámy a tam jsem dostal vojenskou helmu a pistol a taky šlapací kolo. A 

taky autíčka.  Taky pyžamo s dinosaurem a ručník s autem a lampičku jako pandu.   

Naučil jsem se další básničky a každý večer si je s tetou opakujeme.  Ve školce 

máme od Vánoc bagr a můžeme si s ním hrát, to se mi líbí.  

 

Alex: Ahoj, jak žijete? Já momentálně studuji na škole ve Vdf cestovní ruch a 

nečekal jsem, že tam bude tak výborný kolektiv a líbí se mi tam. Od září jsem 

pravidelně začal jezdit na pobyty k bratranci do Trmic a vypadá to, že odejdu 

z DD, už se na tom pracuje.  

Na Vánoce byli se mnou v Trmicích i sourozenci, dostali jsme plno dárků a užili 

jsme si to tam. Když jsem se vrátil z pobytu do DD, tak jsem měl dárky i tady pod 

stromečkem a byly velmi osobní a potěšily mě.  

Přeji všem dětem i vychovatelům i jiným zaměstnancům mnoho úspěchů a 

radosti. 
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David: něco k Vánocům: byl jsem doma na pobytu u táty, byl jsem navštívit Járu, 

viděl jsem se po dlouhé době s tetou a pomazlil se s miminkem od sestry, roste 

jako z vody. Spal jsem taky u bráchy a byl jsem s ním na brigádě na Jedlové, 

zrovna na Štědrý den, dělali jsme sádrokarton. S dárky jsem byl spokojený, 

cukroví bylo vynikající a stromeček byl krásný.  

Chtěl bych si udělat řidičák, ale stojí hodně peněz. Možná bych si mohl přivydělat 

na brigádách. Zatím se pilně učím na mobilu na testy autoškoly a modlím se ať to 

vyjde. Držte mi palce. 
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OD ČTYŘKY 

 
 

Marta a Vašek 

Ahoj zdravíme vás všechny. Letos se nám 

moc líbil Mikuláš. 

Nejdříve jsme se 

strašně báli, ale 

nakonec si nás čerti 

neodnesli. Moc se 

nám líbila akce 

s motorkáři, kde jsme 

si psali Ježíškovi o dárky. Těšíme se na Vánoce u naší 

babičky, kde se uvidíme s ostatními členy rodiny a oslavíme 

společné Vánoce. Ve škole jsme si mohli nějaké dárky 

vyrobit. Snad udělají babičce a ostatním u nás doma radost. 

Tak Čau Marta a Vašek. Uvidíme se po 

prázdninách!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Petr  
Ahoj tady Petr zase jsme u dalšího Zkratu. 
Minule jsme byli jeden den v karanténě 
kvůli tomu, že u nás spolužák Ondra 
onemocněl. V pátek jsme se testovali na 
PCR test a byli všichni negativní, takže jsme 
šli v pondělí do školy. Naše babička poslala 
žádost o pobyt, takže jedeme domů.  
tak zatím ahoj PETR.  

 

Milan a Hela 

Ahoj všem. No musíme vám říct, že letos byli čerti 

úplně nejvíc strašidelný. Milana si dokonce chtěli 

odnést do pekla. Dokonce se pro něj i vrátili, protože 

byl pořád 

zlobivý. Řekli 

jsme jim 

básničku a Mikuláš nás obdaroval 

dobrotami. Také se moc těšíme na naše 

Vánoce tady v děcáku. Jasně doma je 

doma, ale moc dobře víme, že si nás 

Ježíšek najde i tady a tety a strejdové 

nám to tu udělají moc hezké. 
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Denis  
Zdravím vás u nového Zkratu. 
Dnes se s vámi podělím o 
orientačním běhu u nás ve 
škole. Dne 11. listopadu se u 
nás ve škole konal pro první 
ročníky společně s druhými 
ročníky od nás BPČ. Měli 
jsme sraz před tělocvičnou ve 
Šluknově v 18:00. Nejprve si 
všichni účastnící ze třídy 
nastoupili do pozoru, a pak 
jednotlivý učitelé a ředitel 
nám řekl pár slov k tomu 
běhu. Byli jsme rozdělený do 
pětičlenných skupin. Každá 
skupina měla mapku a museli 
se zorientovat v terénu. Naše 
družstvo na tom bylo docela 
dobře, i když jsme tam měli i 
nějaké dívky. Když jsme 
doběhli tak jsme si mohli vzít 

bagetu, a co bylo dobré – že jsme přespávali v tělocvičně. Pro mě to bylo hrozně 
dobré. Druhý den jsme měli exkurzi u policie ČR a u HZS ve Šluknově. Mohl bych 
rozepisovat dál a dál, poněvadž jsem si to užil a mám z toho dobrý zážitky. Tak 
tím se s vámi loučím a přeji VESELÉ VÁNOCE A BOHATÉHO JEŽÍŠKA, A AŤ SE VÁM 
PODAŘÍ DOBŘE NAŠLÁPNOUT DO NOVÉHO ROKU J váš Denis  
 
Hanka  
Ahoj jsem tu nová a jmenuji se Hanka. Někdy zlobím a 
někdy jsem hodná. Zatím se mi tady líbí, ale už se 
těším, až půjdu ven s mamkou, ale nic neříkám. Libí se 
mi tady a není to tady špatné a našla jsem si 
kamarádky, které jsou úplně boží hlavně Lenka. Jo a už 
se těším, až budu moc na vycházky, jo a chtěla bych jít 
na fotbal, jestli to půjde. To je vše. Děkuji, ahoj mám 
vás ráda. 
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Magdaléna  

Ahoj tady Lenka, jsem tady už dva měsíce a zvykla 
jsem si na nové prostředí i na školu, kterou nerada 
měním, ale ve škole jsem si zvykla na nové spolužáky 
i učitelé. Mega moc těším domu na Vánoce. Na svoji 
rodinu. Tak čau zdraví vás Lenka 

 

 

 

 

 

 

Štědrý večer na čtyřce 
Na štědrý den a večer na naší skupině zůstala 
jen Hela a Milan a tak Vám nyní mohou 
vyprávět:  Večer se nám moc líbil, chutnala nám 
štědrovečerní večeře a hlavně rozbalování 
dárků u stromečku, kde nechyběla teta Katka se 
strejdou Honzou. Moc Ježíškovi děkujeme! 
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OD PĚTKY 
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Moje zážitky z domova 

Ahoj, tady Maky a vítám vás u mého zkratu. Pobyt doma, byl opravdu moc skvělý. 

Moc děkuju za to, že jsme mohli jet domů dřív. Když jsme přišli tak nás přivítal 

náš pes. Potom náš táta řekl, že potřebuje do obchodu pro suroviny na Vánoční 

jídlo. Bratr šel se psem na procházku a my jsme jeli do Rumburku nakoupit. Na 

Vánoce jsme měli řízek a bramborový salát. Já, jsem dostala hodně dárků. Podle 

Ježíška jsem byla hodná. Na Silvestra bylo hodně prskavek a hodně se odpalovaly 

petardy. Podle mě by se neměly odpalovat petardy, protože psi to cítí jinak než 

my. Podle mě tenhle pobyt byl moc dobrý.  

 

Vánoce na skupině 

Když jsme přijeli do DD tak 4.1 2022 nám vychovatelé řekli, že máme jít do pokoje 

tak jsme poslechli. Potom nás zavolali a byly tam dárky. Já jsem byla moc ráda za 

to, jak na nás všichni myslí. Dostala jsem všechno, co jsem si přála. Moc děkuji a 

přeju krásný rok 2022. 

Markéta 

 

Ahoj, tady Martin 

Chci předem poděkovat, že jsme mohli odjet domů už ráno. Byli jsme doma a 

táta řekl, že máme jít do krámu pro suroviny na Vánoce. Moje ségra šla s tátou 

do Rumburka a já jsem šel vyvenčit psa. Na štědrý den jsme dostali  hromadu 

věcí, například Power banku a sluchátka. Měl jsem z dárků velkou radost. Přišel 

Silvestr a s tátou jsme pořádně oslavovali. Po Novém roce jsme se vrátili do  

dětského domova. Tady jsme měli taky dárky, a že jich bylo!  Měl jsem takovou 
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radost, že jsem až vykřikoval☺. Děkuji všem, za Ježíška!!! Vychovatelům děkuji 

za rok 2021. Děkuji za tento pobyt doma a přeji všem Šťastný nový rok 2022. 

 

Ahoj tady Hanka  
Nejprve bych chtěla poděkovat všem Ježíškům, že i v dnešní době to zvládli. 

Velmi se mi líbili, letošní dárky, nejvíce se mi líbilo mé oblečení jak v dětském 

domově, tak na pobytu doma.  

Chtěla bych poděkovat strejdovi Alešovi za oba výlety. Nejvíce jsem si užila výlet 

do Havlíčkova Brodu: „ Daruj hračku“, kde jsem si uvědomila, že ne každá rodina 

má takové štěstí jako my, a že existuje mnoho rodin, co řeší finanční či zdravotní 

problémy.  

S tetou Míšou  a tetou Verčou jsme pekli cukroví, já pomáhala a moc mne to 

bavilo. 

 

Byla jsem doma na pobytu, i když to vypadalo, že se díky svému chování letos 

domů už nedostanu. Chtěla bych za to poděkovat svým vychovatelům, ale i tetě 

Soně, která mi domlouvala. Myslím si, že jsem vše pochopila a už se to moje 

chování nebude nikdy opakovat. I když občas asi ještě zazlobím☺. Doma jsem si 

svátky,  užila. Silvestr i Vánoce. Pak jsme se museli vrátit do dětského domova. 

V úterý jsme dostali i tady dárky od Ježíška, za všechny dárky bych chtěla moc 

poděkovat. Přeji šťastný Nový rok, ať se i dětem, vychovatelům v dětském 

domově povede líp než ten předešlý rok.  

Vánoce a dárky i pobyt u tety a babičky 

Ahoj, nejprve bych chtěla poděkovat všem Ježíškům, že nám  dali tak krásné 

dárečky pod stromeček. Já osobně jsme měla velikou radost ze všeho. Doma 

jsme byli na oslavě narozenin sestřenice a bylo to moc prima. Babičce i tetě jsem 
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pomáhala s přípravou chlebíčků. Zobala jsem cukroví a na Štědrý den jsme měli 

bramborový salát a řízek a klobásu. Ježíšek se zastavil i u tety Veroniky. 

                                                                                                       Aneta 

 

Nový rok 2022 

Zdravím, než začnu děkovat a vyprávět, chtěla bych vám všem dětem i 

zaměstnancům dětského domova popřát do nového roku 2022. Hodně štěstí a 

hlavně to zdraví. Myslím si, že letošní Vánoce byly jako každý rok pěkné, ale letos 

smutné, dle mého názoru. Problém je v této době, ale i přesto jsme si to dokázali 

udělat pohodové a pěkné.  

 

Chtěla bych poděkovat Ježíškovi a zaměstnancům za štědrého Ježíška a dětem 
vzkázat, že by si měly dárků vážit a být vděčný, jelikož mi přijde, že někteří berou 
vše jako samozřejmost.  

 S pozdravem, Vanesa. 

 

Výlet do Liberce na box  a Vánoce 

Než začnu psát o boxu, tak vám chci popřát zdravíčko v Novém roce 2022. 

Byl jsem tady v Dětském domově  vybrán na box, který jsem si moc užil s 

kamarádama a taky se strejdou Alešem a s panem ředitelem Leošem. Viděl jsem 

tam Vaška Siváka, jak boxuje a taky jsem mu fandil a byl fakt velmi dobrý. Boxoval 

pro šampiónový pás a vyhrál dva pásy. Udělali jsme si společnou fotku s Vaškem 

Sivákem. Když byl konec, než jsme odjeli domů, tak jsme se sešli u McDonald‘s 

kde nám pán ředitel koupil hamburger a colu, hranolky.  
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V jiný den jsem jel se strejdou  Alešem pro dárky do Havlíčkova Brodu  a byli tam 

taky strašidelní čerti a různá koncertní vystoupení. Moc jsem si to užil a pak nám 

rozdávali lidi na podium dárky. Pak jsem jel domů na pobyt v 22. 12. a moc jsem 

si to užil. Doma jsem chodil  každý den ven se svým bratrancem a taky jsem 

pomáhal doma dělat cukroví, uklízet, vařit řízky atd. Připravovali jsme se na  

Vánoce a  tak jsme připravovali chlebíčky. Vánoce byly dobrý, protože jsem se 

nenudil a na  Silvestr jsem se těšil nejvíc, protože silvestr mám rád. Pouštěli jsme 

rachejtle a bylo to moc krásný. Pak jsem se musel vracet do DD. No do DD se mi 

moc nechtělo, protože jsem chtěl zůstat doma. Radost mi udělaly Vánoce v DD a 

to  4. 1., kdy jsme si rozdávali dárky a byl jsem moc rád. Když jsem viděl dárky, 

tak jsem se rozbrečel radostí, ale pak to bylo už  dobrý a já si dárků jen užíval. 

Moc děkuji Ježíškovi.   

S pozdravem váš Tomáš 

 

Vánoční prázdniny  

Ahoj všichni, 

já bych vám chtěl napsat o tom, jak jsem prožil tyhle zimní prázdniny na děcáku. 

Jako každý rok jsem zůstal v DD. Ale mně to vůbec nevadí, protože si je tady 

užívám. Chodili jsme s vychovateli na procházky, užívali si zimních radovánek. 

Stavěli sněhuláka, hráli na schovávanou či na babu. Také jsme chodili po okolí a 

v lese krmili zvířátka.  Vánoce jsem prožil s nadšením, tolik dárků jsem dostal, že 

jsem nevěděl, z čeho mám vlastně nejvíc radost. Asi ze všeho. Ježíšku moc děkuji. 
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Gejza 

 

 

První Vánoce v DD 

tyto zimní prázdniny jsem strávil na domově. Měl jsem na výběr, buď jet na 

Vánoce domů a potom se vrátit, nebo zůstat zde v DD. Já si vybral zůstat, protože 

jsem slyšel, že tu jsou vánoční prázdniny pěkný. Jsem moc rád, že jsem se tak 

rozhodl, protože prázdniny a Vánoce nebyly pěkný, ale bezva suprový. Tolik 

dárků jsem ještě neviděl, vše, co jsem si přál od ježíška, jsem dostal. První den 

jsem nevěděl, s čím si dřív hrát. Také jsme pekli cukroví, chodili jsme na 

procházky, stavěli sněhuláka, skákali do sněhu, koulovali jsme se a dělali andílky 

ve sněhu.  Pěkný byl i Silvestr. Večer jsme trávili u televize a o půlnoci jsme šli 

ven, kde nám strejdové zapálili ohňostroj. To byla podívaná.  Váš Leon 
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Na naší skupině si užijeme mnoho legrace a hlavně si umíme tu legraci udělat i 

sami ze sebe☺ Proto Vám celá naše skupina přejeme do Nového roku 2022 

mnoho smíchu. 
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OD ŠESTKY 

Aneta Ahoj všichni. Takže o zimních prázdninách sem strávila vánoce na pobytu 

u rodičů, a byla sem ráda že sem tam byla ……. ☻ A na Silvestra se vdávala moje 

maminka    …Vánoce se mi líbili, dostala sem hezké oblečení a i za to sem ráda 

a chtěla bych už být doma na stálo s mámou a s rodinou protože se mi po nich 

stýská. Ale nebojte se na vás všechny sem se také těšila, a už mi dochází slova 

tak zatím ahoj…….. 

 

 

Míra ahoj všichni jak se máte, já sem strávil vánoce a také prázdniny u strejdy 

Pavla a užil jsem si to tam, dostal sem k Vánocům auto na ovládání-ponožky-a 

pyžamo a ještě nějaké věci. A také jsem si hrál s psem Belou, a jinak se mi to 

líbilo, dělali jsme srandy a taky jsme si hráli na různé hry a jinak jsem si silvestr 

užil a to je asi vše tak zatím ahoj příště u dalšího zkratu. 

 

Tomáš – 

 

Ahoj tady Tomáš vítám vás u dalšího zkratu, dnes vám budu povídat o vánočních 

prázdninách. Tak o vánocích jsem byl převážně na pobytu u strýce Pavla, jsem 

mu moc vděčný že si mě k sobě domů vzal a nejen mě ale i moje sourozence, a 

chtěl bych poděkovat tetě Frankový  že to proběhlo bez nějakých problému a i 

strejdovy ředitelovi. A teď jdu rovnou k věci, co jsme dělali o vánocích , přijely 

jsme k strejdovy  a všechny jsme pozdravily, pak jsme si celý vánoce hráli s kluky. 

Jak proběhla štědro večerní večeře,  papali jsme pak, když jsme měli plný břicha, 

šly jsme se projít a pak zazvonil zvoneček a přišel ježíšek a dostal jsem, ponožky, 

pyžamo, IPhone Se ,hygienu , parfém, fotbalový míč, pistol NERF , a mnoho 

dalších dárků k vánocům to je asi vše jsem rád že jsem byl na pobytu našel jsme 

si nový přátelé a poznal se trochu víc rodinu.   A dokonce byl ježíšek v DD  to je 

vše tak zdraví do nového roku  2022 . JO a silvestr byl mega boží ----- hezký rok 

 

Ahoj tady David jak se máte já s mám po Vánocích dobře. Dělali jsme cukroví a 

já ho pak jedl na gauči u smutného filmu  protože mě to potěší.  A pak nám teta 

zaplatila Netflix a já jsem se hned koukl na nějaké novinky. Pak byly Vánoce a 
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rozbalovali jsme si dárky, já jsem dostal jelly beans fuj to je hnusný dárek, jednou 

jsme to hráli s Markem Klempárem a je to hra o fazolích, kdy každá fazolka má 

svou chuť a někdy i velmi ošklivou chuť, je to sranda. A pak jsem dostal na pletení 

sadu a pak 

…… A pak byl Silvestr a já jsem říkal, že ten ohňostroj byl fakt hezký nový rok  

2022.        :D  

 

 

 

 

 

 

Vanessa  

Ahoj všichni, tenhle rok jsem mohla jet poprvé na Vánoce k mámě, dokonce jsem 

měla i povolený pobyt, ale protože můj brácha David nechtěl k mámě jet a já ho 

tu nechtěla nechat samotného, tak jsem zůstala tady v děcáku. Můžu říct, že 

jsem moc ráda, že jsem tu zůstala, štědrý den byl moc hezký, měli jsme k večeři 
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bramborový salát a mohli jsme si vybrat ze třech druhů řízků, cukroví, pití a 

chlebíčků bylo také dost. No a nakonec samozřejmě dárky, dostala jsem toho 

opravdu hodně a dárky se mi moc líbily. Dostala jsem všechno, co jsem chtěla a 

jsem moc ráda a chtěla bych za to poděkovat. Vánoce byly moc krásné a 

Silvestrovský ohňostroj byl úplně super. Vaše Vanda 

 

 

 

Majda 

Ahoj všichni, tenhle rok jsem byla stejně jako vloni na vánoce u strejdy Pavla. Byli 

jsme tam krom Martina všichni. Martin byl na výjezdu na horách. Štědrý den byl 

moc hezký, dostala jsem pyžamo, ponožky, šaty, teplákovou soupravu a panenku 

a vlastně ještě voňavku, korálky a foukací tužku. Silvestr byl fajn, se strejdou jsme 

si připili. Před vánoci ještě proběhla oslava mých narozenin, která se mi také moc 

líbila. Strejdy maminka mi upekla dort, který byl moc dobrý. Tak se všichni mějte 

krásně, vaše Majda. 

 

Ahoj, tady Helena….Nevím o čem psát tak píšu o krásných prožitých vánočních 

svátků které jsem trávila doma s rodinou. Začal nám rok 2022! Chtěla bych vám 

poprat hodně štěstí a zdraví do tohohle nového roku. Poslední rok na základce... 

Strašně ten čas letí Nejtěžší je škola... 
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OD SEDMIČKY 

No ahoj ve spolek, zdravím Vás. 

Tak už je novej rok 2022 a já doufám, že to bude lepší a lepší. 10. 12. 21 jsme 

slavili Vanesy a Esi narozeniny a bylo to fajn a vidět jak pomalu, ale jistě rostou. 

A taky, jak byly překvapené z dárků. Už abych měla také narozky, to si musím ale 

ještě pár dnů počkat. 23. 12. jsme byli připravovat jídelnu na Štědrý den, a i když 

to byla práce, tak byla sranda a klidně bych ten den vrátila. Pak nastal 24. 12. 

Štědrý den a co bylo nejlepší, bylo jídlo a pak dárky. No a nejvíc mě potěšil strejda 

ředitel s obálkou, že jedeme na 3 dny do Liberce do Babylonu – to jsem nečekala, 

fakt ne. a 26. 12. jsme tam jeli a já si už říkala, abychom tam byli. Strašně jsem se 

těšila. Všichni jsme hned chtěli do aquaparku, kde byla i laser show a nám ty 3 

dny strašně rychle utekly. Všichni jsme tam chtěli zůstat, kéž by to bylo na dýl. 

Ale zase jsme se těšili na Silvestr. Byl to dlouhý den, ale zakončený super 

ohňostrojem.  Byl to parádní prosinec a konec roku. 

 

 

 

Tak ať je celej rok 2022 tak super, jako byl můj prosinec. 

Pa Justina. 
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Ahoj lidi, 

dnes Vám budu vyprávět o Babylonu. O tom, že pojedeme do Babylonu do 

Liberce jsme se dozvěděli u vánočního stromečku. Byl to snad ten NEJ dárek, 

aspoň pro mě, protože miluju bazén a tobogány. A v Babylonu to bylo fakt super 

– nikdy jsme asi tak dlouho ve vodě nebyl. Taky jsme byli ve funparku a taky jsem 

jezdil na divokým býkovi a autíčkách v lunaparku. Jedno dopoledne jsme strávili 

v IQLandii a klidně bysme tam vydrželi i dýl, ale zase nás zlákal ten bazén. A ještě 

byste měli vidět naše ubytování. Měl jsem pokoj je pro sebe s Vaškem. Velkou 

postel, televizi, ledničku, koupelnu. Všem bych Vám moc přál, abyste jeli taky a 

užili si to jako my. Tak ať se Vám to splní, Marko 
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Ahoj jsme u dalšího zkratu a já vám budu o tom vyprávět. 

12.12.2021  měla Vanesa a Esina narozeniny a moc si to užily, dostaly moc dárků 

a měly velkou radost, a také jsme měli 2 dorty a moc nám chutnali a pak jsme si 

užívali. 25.12.2021 byly Vánoce a moc jsem si to užila, měli jsme v tělocvičně 

takovou vánoční večeři a moc mi to chutnalo moc, a pak jsme šli nahoru a byl 

tam Ježíšek a přinesl nám hodně dárku a měli jsme s rodinou velkou radost. 

26.12.2021 jsme jeli do Liberce a tam jsme se ubytovali a pak jsme šli do bazénu 

a do akva parku a moc jsem si to tam užila moc, a pak jsme se šli  najíst do fora a 

tam jsme se najedli a bylo to moc dobré a pak jsme si tam užívali a bylo to tam 

moc krásné moc. 31.12.2021 byl silvestr a moc jsem si to užila moc házeli jsme 

petardy a moc jsme si to užila moc moc vám děkuji za vše  

 Moc chci poděkovat strejdovi ředitelovi, protože nám dál peníze do Liberce a že 

nám dovolil výlet  

moc vám děkuji moc. A chci poděkovat tetě Ivě a tetě Lucce protože to tam s 

náma vydržely a že nám se vším pomáhali moc vám děkuji moc vás mám ráda 

moc.  čus Lena 
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Ahoj přátele zdravím vás u nového zkratu, 

 už je zase nový rok a já jsem zvěda co nám ten nový rok přinese přátele vaše 

Vanesa. 

10.12.21 Jsme já a Esmeralda oslavovaly narozeniny, který jsem si užila dostala 

jsem novou bundu taky voňavku a bačkory. Esmeralda dostala 

taky dárky a panenku a moc děkuji tetám za dárky. 

24.12.21 Byly Vánoce moc jsem se těšila na Vánoce a nejvíc na 

vánoční večeři a na vánoční náladu pak jsme šli na skupinu a tam 

už jsme měli od Ježíška dárky dostala jsem GUCCI voňavky taky 

pedikúru a župan jsem moc ráda že jsem dostala to co jsem si 

přála děkuji moc Ježíšku. 

26.12.21 Jsme jeli do Liberce, protože jsme jako skupina dostaly 

společní dárek pak jsme jeli do Babylonu tam jsme byly do 

28.12.21 Byly jsme akvaparku moc se mi tam 

líbilo, jsem ráda, že jsem tam mohla jet s rodinou 

a tetami. Byly tam moc dobrý snídaně a 28.12.21 

jsme jeli na oběd do KFC a pak do DD. 

 

 

31.12.21 

Byl silvestr bylo to dobrý konečně začal nový rok. 

                                                                                                  

Hodně štěstí v novém roce přeje Vanesa 
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Všechny Vás zdravím. 

Já jsem měla také krásné vánoční prázdniny, byly letos totiž o hodně lepší než 

v loni, kdy jsme nikam nesměli. My jsme byli celá skupina v Babyloně a tam byl 

velký bazén s tobogány, vířivkami a taky tam byly jeskyně s rybama a velká 

světelná šou. To jsem se nejdřív bála, protože jsem myslela, že přijdou čerti, ale 

pak to bylo v pohodě. Moc bych Vám všem přála, abyste jeli taky do Babylonu.  

   

                                                                                                      

 

 

 

                                   

                                Pa Šeri 

 

Čauky, tady Esi 

tak už mi je zase o rok víc. Oslavila jsem osmé narozeniny. Oslavu 

jsem měla s Vanesou, ta měla taky narozeniny, ale vůbec to 

nevadilo. I když jsme slavily spolu, 

tak jsme měla každá svůj dort, 

takže paráda. Dostala jsem plno 

dárků od tet a taky od sourozenců. 

Užili jsme si i srandu, zatancovali 

jsme si a hlavně jsme si hráli 

s novýma hračkama. A to jsem 

ještě netušila, co dárků dostanu 

od Ježíška. Letos jsem byla asi super hodná holka. Byly to moje asi nejkrásnější 

Vánoce.  

                                                                             Mějte se krásně, Esinka 
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Moji milí kamarádi, 

tak máme po besídce, po Vánocích, po Silvestru, po výletě do Babylonu a víte, co 

mě ještě chybí ke štěstí??? No přece sníh. Dostal jsem totiž od ježíška super boby 

s volantem a strašně rád bych je vyzkoušel. A ještě jedna hádanka… Poznali jste 

mě na besídce??? Ne??? No já byl přeci král!!! 

Byl jsem dobře 

maskovanej, že jo. 

Škoda, že ani jako král, 

nemůžu počasí nařídit, 

aby padal sníh. Ach jo, 

tak si přejme, ať to 

vyjde a v tom novém roce 2022 si zasáňkujeme a zabobujeme.  

miluju Vás všechny, Václav 

 

 

                                                             


