
PRÁZDNINY JSOU ZA NÁMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZKRAT Z JEDNIČKY    

Čau, tady Pavel.  

O prázdninách jsem byl u mámy. Taky jsem byl u babičky. Doma jsem chodil furt ven. Za 

kámoškama a kámošema. Nebo jsem byl u kámoše a hráli jsme PS 4. Líbilo se mi Rozloučení 

s létem.A nejlepší byly ty hambáče a hranolky.  

     Tak čau Pavel 

 

Ahoj, tady Adam. 

U mámy jsme byli 2 měsíce. Chodili jsme ven, byli jsme i u tety. Hráli jsme fotbal, chodil jsem 

s kámošem ven. Pomáhal jsem tátovi se dřevem a zatápět. Byli jsme i u babičky. Tam jsem 

měl 4 zmrzliny. Byli jsme i v bazénu. Koukali se na telku. U mámy jsme grilovali asi 5 x. V noci 

jsem koukal na Karavan smrti, taky na Piraně, na Piráty z Karibiku a na Doktora. Taky jsme 

koukali na A – tím poslední mise. U mámy jsem jezdil na koloběžce a rozsekl jsem si koleno. 

Pak jsem se vrátil  do DD a měli jsme Rozloučení s ltem. To bylo supr. No, toď vše.  

Čau, čau Adam 

      
 

Ahoj, tady Zuzana.  

O prázdninách jsme jeli domů k mámě. Doma jsme si hráli, já jsem hodně chodila ke 

kamarádce Káje. Pak jsme jeli k babičce. U babičky jsme se koupali, chodili na výlety. Pak 

jsme jeli zase domů a já byla furt u Káji. No, a na konci prázdnin jsme se vrátili do DD. Tady 

jsme oslavovali Rozloučení s létem. Soutěžili jsme a tancovali.  

                                                                           Pa pa pa Zuzka 

 



                                                           
 

Ahoooooj všichni. 

Já byla o prázdninách taky doma u mámy a u babičky. Koupali jsme se v bazénu, chodili na 

procházky s Kelinkou (to je pejsek), chodili na houby a na zmrzlinu. Líbilo se mi Rozloučení 

s létem, hlavně klauni, tancování a jídlo. Teď už chodím do 2. třídy.  

       Ahooooj Verča 

 
 

 

 

Vanesa se hlásí.  

Ahoj, jak se máte? Já se mám dobře. O prázdninách jsem byla u mámy a u babičky. Líbilo se 

mi tam. Rozloučení s prázdninama se mi taky líbilo. Hlavně klauni a hasiči. A taky, jak jsme 

tančili. Teď už chodím do 1. třídy. Zatím, dobrý. Mám smajlíky jedničky. Tak se mějte hezky.  

Vanesa                                            

 



 

Ahoj, Dominik z jedničky. 

Byli jsme u mámy. Koukali jsme na pohádky, třeba na Safari, Máša a medvěd, večerníček, 

atd. Taky čtení do ouška. Nebo Lví hlídka a Esa z pralesa. Taky nám volala babička. Těšil jsem 

se do Dětského domova. Líbilo se mi Rozloučení s létem. Chutnaly mi hambáče.  

       Ahoj Domča 

 

 
 

 

 

Ahoooooooooooj! 

Jeli jsme domů a tam jsem si hrála. Pak jsme jeli sem do DD. A to jsem se moc netěšila. Ale 

pak už jo. Líbila se mi oslava, soutěže a tak. Mám tu hračky. Taky jsem se už těšila do školky. 

Tety říkají, že jsem vyrostla.                                 Ahojky Amálka 

 

 
 

 

                                                      



                                                           

Po příjezdu z domova:  

 
 

 
 

 
 

 

Všem přejeme krásný školní rok, hlavně bez distanční výuky.  

                                   A krásný podzim.  

 

                                        Tety a děti z 1. skupiny. 

 

 

 



PRÁZDNINOVÝ POBYT V PRAZE 

 

Dne 30.6. 2021 jsme měli vysvědčení, na které jsem se těšila, protože jsem jela 

rovnou na prázdninový pobyt k mámě a sestře do Prahy. Byl to můj první 

prázdninový pobyt u rodiny. Cesta byla dlouhá a únavná, ale těšila jsem se domů. 

Po příjezdu jsem si vybalila věci, povídala jsem si s mamkou, bratrem a matky 

přítelem. Potom jsem se šla projít ven do parku s bratrem. Celé prázdniny jsem si 

moc užila, až na pár hádek se sourozenci. Prázdniny utekly jako voda a jela jsem 

zpátky do DD. Už se těším na další. 

                                                                                               Simona 

 

 

PRÁZDNINOVÝ POBYT DOMA U MAMINKY 

O prázdninách jsem byla v léčebně v království. Po příjezdu do DD jsem jela 

druhý den k mamince na pobyt až do konce prázdnin, už jsem se moc těšila. 

Maminka pro mě přijela a jeli jsme do Křečan, kde bydlí. Skoro celé prázdniny 

jsem si hrála s kamarádkami venku na zahradě u baráku. Hráli jsme na 

schovávanou, na babu, jezdili jsme na klouzačce. Dokonce jsem byla i nakoupit 

sama. Maminka mi napsala lístek a já šla. Byla jsem také u babičky Vejrychové, 

spala jsem tam dvě noci. Hrála jsem si s hračkami, které u babičky mám. Také 

jsem se pomazlila se zvířátky psem Fídem a kočkou Micinou. Jeden den jsme jeli 

navštívit tetu Kačku do Jiříkova, které se narodilo miminko. Viděla jsem tam i 

babičku Jiřinku. Doma se mi líbilo, byla jsem ráda, že jsem viděla celou mou 

rodinu. 

                                                                                               Eliška 



 

VRACOV – MORAVA 

 

Ve čtvrtek 5.8. 2021 jsem jela se strejdou Davidem a Pepou na Moravu do 

Vracova za strejdou Hanákem. Celou cestu jsem poslouchala písničky. Cestou 

jsem měli přestávky, jedna z nich byla pře Mladou Boleslaví, abychom si dali 

oběd. Další byla v Hodoníně, kde jsme si nabíjeli auto. Když jsme přijeli do 

Vracova, tak už na nás strejda Hanák čekal. Přivítali jsme se společně a šli jsme 

dovnitř, kam jsme dali veškeré věci, postavili stany, ubytovali se a připravili se 

na večeři. Po večeři jsme odpočívali, hráli různé hry, zpívali. Ostatní dny jsme 

měli nabitý, byli jsme na koních, na kapličce, střelnici, ve vinárně, na pejscích a 

koupališti. Vždy večer jsme zpívali nebo měli osobní volno. Ve čtvrtek 12.8. 2021 

jsme jeli domů. Cesta byla stejná, akorát jsme se stavili ve Varnsdorfu v bazénu 

a v restauraci. Na Moravě se mi moc líbilo, moc děkuji, že jsem mohla jet, byl to 

super týden. 

                                                                                                       Kamila 

 

 



 

TÁBOR TOMÁŠOV 

 

Koncem srpna jsem jel s ostatními dětmi na tábor do Mikulášovic na Tomášov. 

Tábor byl v lese. Byl jsem tam 14 dní. Ubytovaný jsme byli v chatkách, bydlel 

jsem s Tomášem, Davidem a Nicolas s Kristiánem ty byli z Ústí. Já jako jediný 

jsem v chatce uklízel. Ráno jsme měli vždy rozcvičku, potom snídani, dopolední 

program, oběd, polední klid, odpolední program, večeře, hygiena, večerka. 

V areálu jsem často hrál fotbal, vybíjenou, hru na babu, cukr, káva 

limonáda…Byli jsme na výletě na rozhledně Tanečnice, kde jsem viděl celé okolí 

z výšky. Byli jsme i několikrát v obchodě, kde jsem si mohl koupit dobrůtky. 

Jeden den jsme měli sportovní odpoledne, kde jsme skákali přes švihadlo, házeli 

na terč a koš a jiné hry. V lese jsme si pro změnu stavěli domečky z přírodnin. Na 

konci pobytu bylo vyhodnocení pořádku chatek, ale přestože jsem uklízel pořád 

sám, nic jsme nevyhráli. Na táboře se mi moc líbilo.   

                                                                                            Patrik 

 

 

 

 

 

 



Dětská ozdravovna Špindlerův Mlýn 

 

Dne druhého sedmý jsem jel s Davidem Janovičem do ozdravovny ve 

Špindlerově Mlýně kam nás odvezla teta Hanka ze šestky když jsme přijeli tak 

už nás čekali nejdříve jsme se šli na obědvat pak zjistit jaký máme pokoj. Když 

nám byl přidělen pokoj tak jsme si vybalili , druhý den jsme šli na první vrchol 

jménem Kozí hřbety kde jsem si hned udělal pár fotek, byl tam krásný výhled 

další dny jsme chodili převážně na procházky po okolí  šli jsme i na nákupy do 

města kde jsem si převážně nakoupil pití a něco na zub. Těsně před koncem 

jsme šli i na celodenní výlet po krkonošských vrcholech byl jsem dokonce i na 

polské straně Krkonoš kde jsem si taky něco vyfotil , poté co jsme se vrátili jsme 

se hned šli na jíst a měli jsme volný čas. Další dny už jsme se připravovali na 

odjezd . A dvacátého druhého sedmý jsme se s Davidem Janovičem vrátili . 

A tím se s vámi loučí Marek         

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍCHOD NOVÝCH DĚTÍ NA 2.SKUPINU 

 

14.9. 2021 k nám přišli 3 nové děti, jsou to sourozenci a jmenují se Kallaiovi. 

Nejstarší je Viktorie 9.let, následně Terezka 4.roky a nejmladší Honzík. Děti 

jsou moc hezké, milé, rychle se adaptující na nové prostředí. Na naší skupině 

máme veselo, jsme rádi, že je tady máme 

 

 

JÁ JSEM TEREZKA 

 

 

 

 

 

 



 

JÁ JSEM VIKTORKA 



 

JÁ JSEM HONZÍK 

 

 

 

 

 

 

 



Zkrat z 3.RS 

 

 

Ahoj všichni, o prázdninách jsem byl v ozdravovně v království, kam jsme se s Eliškou vrátili, 

protože jsme tady byli v klokánku. V ozdravovně se mi moc líbilo. Pak jsem byl se strejdou 

Pepou, strejdou Davidem a tetou Hankou u strejdy Pavla ve Vracově, kde jsme zažili hodně 

zážitků a legrace. Taky jsem byl na táboře v Tomášově, kde to bylo taky docela pěkné. Ale co 

je teď nejdůležitější???? Od září je ze mě školák, jojo už chodím do první třídy a těším se až 

budu umět číst a přečtu tetě a strejdovi nějakou pohádku.  

Zdraví vás Marcus 

 

Tady Eliška, moje prázdniny byly také docela pestré. Potom jsem navštívila ozdravovnu 

v Království, kam jsem se po dlouhé době vrátila a znovu se mi tam moc líbilo. Potom jsem 

byla v dětském domově, kde pro nás tety a strejdové také připravovali různou zábavu. A pak 

jsem byla na táboře, kde to nebylo špatné a poznala jsem tu hodně nových kamarádů. Taky se 



mi moc líbilo ukončení léta s klauny, kteří pro nás připravovali různé soutěže a těch dobrot 

mňam. A hasiči, ti byli taky super      .  

Mějte se krásně Eliška 

 

 

Čau tady Fanda, jak jste se měli o prázdninách, já teda dobře. Byl jsem v ozdravovně a na táboře 

a užíval jsem si hodně nových zážitků a kamarádů. Bylo to moc pěkné. Také jsem byl doma, 

kde to bylo taky hezké. Moc se mi líbilo i zakončení léta, kde jsem soutěžil a koupal se v pěně 

     . Zkrátka byla to pohoda. Od září zase chodím do školky, kam jsem se moooc těšil.  

 



 

Ahoj, jak se máte zdraví vás Ema z trojky. O prázdninách jsem jako většina dětí byla 

v ozdravovně Království, kam jsem se těšila a také se mi tam moc líbilo. Také jsem byla doma, 

kde jsem si taky užívala. Byla i na táboře v Tomášově, kde to také nebylo špatné. Užila jsme si 

taky moc rozloučení s létem, kde byli klauni, kteří nás bavili a hlavně hodně dobrot. Jinak vám 

musím říct, že už nejsem úplně malá holka, ale už jsem školačka a navštěvuji první třídu. Moje 

paní učitelka se jmenuje Jana Válková. Ve škole mě to baví, protože se každý den učím něco 

nového.  

Tak se mějte hezky Ema 

 



Čau lidi, tady Milan tak co bych řekl k prázdninám. O 

prázdninách jsem byl taky v Království, kde jsem byl již podruhé a vždy se mi tam moc líbí. 

Pak jsem se těšil domů, ale bohužel se pobyt moc nepovedl a musel jsem přijet dříve do DD 

(přijeli pro mě a Páťu strejda Pepa a David). Pak jsem byl ve Vracově, kde to bylo úplně nejlepší 

– měl jsem radost, že mě strejdové vybrali a děkuji za to. Hlavně díky strejdovi Pavlovi, co pro 

nás dělá. Zažili jsme tolik zážitků (motokáry, koně, výcvik pejsků, let letadlem…). Příště bych 

chtěl jet znova se stejnými vychovateli. Pak jsem byl na táboře, kde to nebylo špatné, ale mohlo 

to být lepší. Rozloučení s létem jako vždy super. Od září opět hrajeme fotbal. První zápas jsme 

prohráli s Českou Kamenicí a druhý jsme s Chřibskou vyhráli na penalty.  

Tak čau zase někdy Milan 

 



 

Ahojky chci vám říct, že jsem byl o prázdninách na táboře v Tomášově, tam to bylo super. Taky 

jsem byl doma (u ségry), chodil jsme tam na brigády a hlídal jsme malého Matýska. Teď už 

jsme rád, že se může jezdit mimo Lipovou a jinak jsme také rád, že jsme se dostal do druhého 

ročníku.  

To je vše loučí se David 

 

Ahoj, tady Alex.  



V červenci jsem byl v ozdravovně v Bukovanech, to je kousek pod Prahou. Našel jsem si tady 

kamarády z jiných děcáků, docela mi chybí… Tam jsem byl celý měsíc. Na začátku srpna jsem 

trávil čas s kamarády v Lipové, především s Kájou, pak jsem jel na tábor. Dělal jsem tam 

brigádu v kuchyni, vařili jsme pro 115 lidí. Na táboře jsme byli společně s Němci, takže jsem 

musel mluvit německy a anglicky, bylo to strašný. Tam jsem si taky našel kamarády z jiných 

děcáků, ale i z normálních rodin. Bylo to fajn, ale díky mým kamarádům, ne díky těm, co to 

pořádali.       Hned druhý den, co jsme přijeli, tak jsem slavil narozeniny. Děkuji mé skupině 

za oslavu.  

Teď něco ke škole. Od září jsem nastoupil na obor Cestovní ruch do Varnsdorfu. Kdybych měl 

být upřímný, tak se mi tam docela líbí, ale zas to je díky lidem, kteří mě obklopují. Vybavení 

školy je strašný, protože to je bývalá továrna. Předměty ujdou, zatím je to lehké, protože 

začínáme od znovu, a to mě nebaví. Jsem ve třídě s mojí spolužačkou ze základky, ale seznámil 

jsem se s dalšími lidmi z naší třídy. Ve třídě je nás 28 včetně dvou maminek.       Myslím si, že 

normálních lidí je nás tam pár, ostatní jsou divný, s nikým se nebaví, takže ta třída je celá divná. 

Uvidíme časem, mno.  To je asi všeckoooo.  

                                                                   Mějte se  

Zkrat ze 4.RS 
Zdravíme všechny 

Tyto prázdniny jsme opět 

trávili u naší babičky. Byli 

jsme moc rádi, protože se 

nám po babičce vždy 

stýská. I když nás mrzelo, 

že musíme už zpět od 

babičky, tak jsme se 

nakonec rozhodně nenudili 

a hned jsme jeli s ostatními 

dětmi do Tomášova, kde se 

nám moc líbilo. Další super 

věc bylo loučení s létem. Po 

dlouhé době jsme měli 

hambáče a moc nám 

chutnal. Tak Čau!!!!!!!!! 

Marta a Vašek 

 

Helenka ve škole 



Prvního září jsem nastoupila do školy ve 

Šluknově a to do první třídy. Nejdříve jsem si 

myslela, že budu chodit do třídy s Milanem, ale 

nechodím, mám jiné spolužáky a moc se mi zde 

líbí. První den jsem nesla kornout, který byl plný 

dobrot a proto jsem si na něj dávala velký pozor. 

Také mám hezkou školní tašku, o kterou se budu 

hezky starat.  

Zatím nemáme moc úkolů, jen obalování sešitů a 

různé maličkosti. Tak mi všichni držte palce, 

abych to všechno zvládla.  

 

Ahoj Helenka 

 

 

 

 

Ahoj!!!!!!!!!!!!!!!!  

Letos se nám nejvíce za celé 

léto líbilo loučení s ním. 

Program plný zábavy a soutěží 

neměl chybu. Perfektně jsme 

se nadlábli a parádní tečku za 

akcí nám zajistili hasiči. Byli 

jsme celí od pěny a hrozně 

mokří. To nám ale nevadilo, 

protože to byla neskutečná 

sranda. Mějte se fajn  

 

 

Milan a Helenka 

 

 

 

Narozeniny Petra 



Ahoj tady Petr, zase jsme už u dalšího 

Zkratu. Nedávno jsem měl narozeniny 

a oslava byla spojená i s narozeninami 

Milana. Milan dostal koloběžku a já 

svoje první kolečkové brusle. Moc se 

nám to líbilo. každý z nás měl i svůj 

dort. Ke konci prázdnin bylo opět jako 

v loni ukončení léta, kde jsme byli 

všichni i vychovatelé a náš strejda 

Honza a teta Katka. Moc se nám to 

líbilo. Bylo to moc hezké byli tam i 

zábavné hry a hasiči, kteří nás 

postříkali vodou a pěnou.  

TAK ZATÍM AHOJ Petr.  

 

 

 

 

 

Moje nová škola  
 

Zdravím Vás u 

nového Zkratu. 

Dnes Vám napíši 

něco málo o mé 

nové škole. Jak 

jste si někteří 

mohli povšimnout, 

tak jak do školy i 

ze školy nosím 

černou uniformu. 

Ano správně mám 

tam napsaný ,,BPČ 

ŠLUKNOV“. Ten 

nápis tam nemám 

bezdůvodně, 

přijali mě totiž na 

Střední Lesnickou 

školu na obor 

bezpečnostně 

právní činnost. Dostal jsem dopis nejprve o tom, že jsem přijat a pak o tom, že máme 

seznamovací (adaptační) tábor. Náplní seznamováku bylo, abychom se co nejlépe poznali, což 

si myslím, že se i podařilo. Teď Vám popíšu v krátkosti, jak to na tom seznamovacím táboře 

fungovalo. Začal bych tím, že jsem tam byl na tři dny, od neděle do úterý. Byli jsme ubytováni 



v kempu u Valdeku, nevím přesně kde to bylo, ale šli jsme tam pěšky, když jsem se pak koukal 

na mapy, tak to bylo necelých sedm kilometrů. A protože jsme šli lesem, tak jsme museli mít 

všichni maskáčové jak kalhoty, tak blůzu a také jsme museli mít na nohou kanady. Když jsme 

tam přišli tak jsme si rozdělili chatky a vybalili si. Po večeři, se s námi začali seznamovat 

učitelé, a protože by to bylo nespravidelné, tak jsme se museli také představit. Druhý den jsme 

měli budíček v půl sedmé a v sedm jsme museli být připravený na ranní běh a rozcvičku. Kluci 

byli bez trika a jenom kraťasy a boty a holky měly sportovní podprsenku. Když jsme doběhli, 

tak jsme šli rychle na snídani a pak hned na pětihodinovou procházku, kde nám učitel například 

ukazoval, jak určit sever podle hodinových ručiček atd... Přišli jsme měli jsme chvilku volno, a 

pak přijeli policejní psovodi, kteří nám ukazovali slušnost a výcvik policejních psů. To trvalo 

do večeře a pak jsme měli hodinové volno a pak dobrou noc… :D Další den jsme se rozdělili 

do skupin a běhali po stanovištích a plnili různé úkoly. Pak bylo rozloučení a jeli vlakem do 

Šluknova a já pak jel ze Šluknova busem do DD. Kdyby se mě někdo ptal, jak se mi líbí v nové 

škole, tak Vám odpovím, že dobře poněvadž se ve škole k sobě chováme hezky, jsme dobrý 

kolektiv (aspoň prozatím). Ale tohle všechno bych neměl nebýt tohohle dětského domova.  

Tímto bych celému vedení a kolektivu dětského domova chtěl poděkovat a také mým 

vychovatelům, kteří mi dodávají sebejistotu, tak všem ostatním, kteří mi povolili tuto školu… 

DĚKUJI  

 

S přáním do nového školního roku Denis 

 

 

 První den ve škole 

  



Na první den jsme se moc těšili, protože už předem jsme si připravili své nové školní tašky a 

dostali jsme velikánský kornout plný dobrot. Školu, kterou nyní navštěvujeme vlastně známe, 

chodili jsme tam do školky, ale teď je to jiné, budeme se učit číst, psát počítat. Domů zatím 

úkoly nenosíme, ale přesto máme novou povinnost a tou je příprava do školy, při které našim 

vychovatelům předkládáme obsah celé školní tašky a zjišťujeme, zda nám něco nechybí.   

 

 

 

Vašík a Marta 

 

 

Zkrat – 5. RS – září 2021 

 

Aneta P. -  

 Ahojky, tady Aneta P. Povím vám o prázdninách na táboře. Na tábor se mi nejdříve moc 

nechtělo, ale když jsem odjížděli z tábora, tak se mi zase nechtělo z něj. Na táboře se mi moc líbilo, 

hned bych se tam chtěla vrátit. A také jsem byla na pobytu doma, takže se mi prázdniny líbily. A já budu 

končit, tak ahoj. 

 

Leon F. -  

 Ahoj, tady Leon. Byl jsem na táboře v Tomášově, moc se mi tam líbilo. Hráli jsem vybiku, 

soutěžili jsme a chodili nakupovat do krámu. Byla tam zábava, chodili jsme také do lesa, cvičili jsme a 

běhali a také jsme chodili na hřiště. Byl jsem také na pobytu doma, brácha měl narozky a jezdili jsme 

na kole. 

 

Gejza Č. -  

 Ahoj, tady Gejzi. Líbilo se mi na táboře a těším se na další. Našel jsem si tam nové kamarády, 

hráli jsme vybiku, házeli jsme do koše, soutěžili jsme, skákali přes švihadlo a hráli fotbal. Dělali jsme 



ranní rozcvičku, běhali jsme kolečka a dávali si závody. Koukali jsme na pohádky, měli jsme stezku 

odvahy, chodili na procházky a měli jsme diskotéku. 

 

Markéta R. -  

 Ahoj, tady Markéta. Moje prázdniny byly úžasné. 30. 06. 2021 jsem jela do ozdravovny 

Království. Bylo to tam hezké a měla jsem tam hodně kamarádů. Bylo mi smutno, když jsem odjížděla. 

Druhý den jsme jeli s bratrem na 14 dní domů. Dělali jsem tam hodně věcí, stanovali, koupali v bazénu, 

chodili jsme ven s kamarády, jezdila na kole, chodili do Německa, prostě to bylo boží. Opět mi bylo 

smutno. Potom jsme jeli k tetě. Spolu jsme jeli do Prachovských skal a bydleli v kempu Eden Jinolice. 

Měli jsme tam velkou chatku. No a nakonec jsme jeli na tábor do Tomášova. 14 dní, to rychle uteklo, 

chci zpátky! Tyto prázdniny byly super, tak pá, Vaše Markéta. 

 

Tomáš K. -  

 Ahoj, tady Tomáš. Byl jsem rád, že jsem byl po roce zase doma na prázdniny, moc jsem si to 

užil. Našel jsem si plno nových kamarádů, s kterými jsem chodil ven a dělal srandy. Když jsem jel domů, 

tak jsem se hodně těšil na rodinu. Hodně jsem se viděl s bratrancem, za kterým jsem furt chodil. S ním 

i s rodinou jsem hráli fotbal. Se švagrovou a s bráchou jsme hráli playstejšna. To je vše, tak ahoj, Tomáš. 

Vanesa Č. -  

 Prázdniny – ještě než jsem si je začala pořádně užívat, tak skončily. První měsíc jsem strávila v 

lázních Bělohrad, kde se mi upřímně nelíbilo. Poté jsem strávila 14 dní strávila v DD, kde jsem většinu 

času jezdila na brigádu. Posledních 14 dní jsem si užila nejvíce a to na táboře v Tomášově, kde jsem 

měla také brigádu. Mimo brigádu jsem si ale dokázala tábor užít. Poznala jsem nové lidi, kteří mi 

dokázali za tak krátkou dobu přirůst k srdci a jen doufám, že se s nimi budu vídat i nadále. S pozdravem, 

Vanesa. 

 

Martin R. -  

 Ahoj, tyhle prázdniny jsem si moc užil. Nejdříve jsem byl v ozdravovně, kde jsem si našel bezva 

kámoše. Potom jsme byli doma u táty, tam to bylo nejlepší. Potom jsme byli (i se ségrou) u tety, se 

kterou jsme jeli do Prachovských skal. A naposled jsme byli na táboře v Tomášově, tam jsem si to také 

užil a těším se, až pojedu zase na tábor. 



 

Hana P.  

Ahoj tady Hanka, jako první bych chtěla začít táborem. Na táboře se mi moc líbilo, protože tam bylo 

moc zábavy. Byli tam diskotéky, stezka odvahy, různé soutěže a moc mě to bavilo. O prázdninách jsme 

doma slavili bráchy narozeniny a sestry Anety. Jinak jsem pobývala v DD a to je vše. Ahoj    

Zkrat 6. RS 

David Janovič 

Ahoj, na začátku srpna jsme jeli do Vracova, který je 410km daleko od Lipové. Když jsme přijeli 

vybalili jsme si kufry a šli jsme se ubytovat do  stanů, které byly v postaveny v kotcích. Strejda Hanák 

nám jako vždycky zařídil na každý den aspoň jednu akci. Měli jsme koupaliště zadarmo, měli jsme tam 

ještě motokáry, koně a já jsem měl koně, který se jmenoval Manny. Byli jsme také ve vinárně Bzenec 

a ještě jsme byli na střelnici, kde jsme si zkusili střílet z různých zbraní. Já jsem si vyzkoušel všechny 

co tam měli. Když jsme se vrátili z Vracova, jeli jsme na tábor do Mikulášovic do Tomášova, ten tábor 

se jmenoval Yetti. I tady jsme střílel, ale z luku. Ve volném čase jsem hrál fotbal. Rozdělili nás na 

týmy, které spolu hrály turnaje, tým, ve kterém jsem byl já, byl druhý. Také nám připravili vedoucí 

disko, dokonce třikrát. Další překvapení pro nás byla stezka odvahy, tady mi hodili pytel na hlavu a já 

se vůbec nebál. Na konci stezky, nám rozdali vedoucí lízátka. Ještě jsem zapomněl, že jsem byl, na 

začátku prázdnin, v ozdravovně ve Špindlerově Mlýně, kde se mnou byl Marek Králík. Druhý den po 

příjezdu jsme šli na túru na Kozí Hřbet. Byl to tam samý schod až do nebe, ale když jsme vyšli až na 

horu, byl krásně vidět celý Špindlerův Mlýn. Také jsme byli na túrách na jiných skalách, ale to je na 

dlouhé vyprávění, a tak se s Vámi loučí Váš David 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Sivák 



Ahoj kamarádi, moc se mi o prázdninách líbila oslava mých narozenin. Dárky, které jsem dostal, byly 

moc hezké, dostal jsme batůžek se Spidermanem, pistol, a Nike flašku. O prázdninách jsem chodil 

s Gejzou na vycházky a také jsme měli zápas a vyhráli jsme. To je ode mě asi vše Míra 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Sivák 



Ahoj tady Tomáš, budu vám vyprávět o tom, co sem dělal o prázdninách. Na začátku prázdnin jsem 

jel do ozdravovny Království, tam jsem si to moc užil díky kámošovi Adamovi Dvořáčkovi. Byla s ním 

opravdu legrace. Když jsme přijeli domů, oslavovali jsme bráchy Míry narozeniny, oslava byla super. 

Potom jsme jeli na tábor do Tomášova, to byl asi můj nejlepší zážitek z celých prázdnin. Měli jsme 

tam stezku odvahy, která se mi moc líbila. Našel jsem si na táboře hodně nových kamarádů. Když 

jsme přijeli domů, oslavili jsme Vanessy narozeniny a ke konci prázdnin jsem byl nastydlý. Opravdu 

hezká akce bylo ukončení léta, kde bylo spousta soutěží, hudba, občerstvení a tak dále. Potom přijeli 

hasiči, stříkali pěnu a vodu, moc se mi to líbilo. Prázdniny jsem si opravdu moc užil. Tak zase příště 

Tomáš 

 

 

Vanessa Janovičová 

O prázdninách jsem byla v ozdravovně v Bukovanech, byla jsem tam s Anetou a moc se mi tam líbilo. 

Když jsme přijely, tak jsem chvilku byla doma a pak jsem jela ke strejdovi Hanákovi, tam byl s námi 

strejda David a strejda Pepa a teta Hanka. Po Vracově jsem jela na tábor na Tomášov. Na konec 

prázdnin bylo ukončení léta a tam byla hudba, dobré jídlo soutěže. Moc se mi prázdniny líbily. Tak se 

mějte hezky Vanda 

 

 

 

 

 

Magdalena Siváková 



Ahoj všichni tady Majda, takže líbila se mi oslava Mírových a Vanessiných narozenin. Moc se mi líbilo 

rozloučení s létem, byly tam různé hry, jídlo a pití. Byl to moc hezký den. Moc se mi líbil také tábor na 

Tomášově, měli jsme tam diskotéku a stezku odvahy, různé hry a taky jsme večer seděli u ohně a teta 

hrála na kytaru. Byl to nejhezčí tábor. V ozdravovně, kde jsem byla na začátku prázdnin, se mi také 

líbilo. Také tam jsme měli různé hry a chodili jsme do obchodu nakupovat. Učili jsme se tancovat 

různé tance a našla jsem si tam dobré kamarády. Moc dobře tam vařili, ale chodili jsme spát v osm 

hodin. Vychovatelé tam byli hodní. Tak to je asi vše, mějte se krásně Majda  

 

 

Helena – Tak já nevím  o čem psát , tak píšu o táboře v Tomášově na kterém jsme si užily nejen my 

ale i ostatní děti .Moc se nám tam líbilo nejen kolektiv ale i někteří praktikanti .Konečně že začala 

škola , ale je to nejhorší jsem v 9 třídě takže příjmačy  učení až po uši a tak dále …Doufám že se školy 

zas nezavřou byla by to škola , a nejhorší by bylo asi to učení přes google mite nic by jsme se nzkoro 

nenaučily a příjmačky bychom asi nedaly . 

  Tak to je asi vše děkuji za prožití prázdnin s vámi ahoooj . 

 

 

Aneta- takže  já   sem rada že  sem byla na táboře v Tomášově   moc vám děkuji  …. no  jinak to bylo 

dobry  jo a už konečně že  je škola  a sem rada že sem měli  rozloučení s létem    a máme nove děti 

v škole  tak už nevím o čem psát  jinak to bylo dělo           

PŘÍSPĚVKY 7. RS 

 

Čauky, tady Justina. 



O velkých prázdninách jsem byla u staršího bráchy 

Honzy. Bylo to fajn, sluníčko hřálo a prostě bylo to boží, 

prostě byli jsme v KFC a poznávala jsem Teplice na 

různých místech a co jsem se naučila? Spíš Se už se 

nebojím sama jezdit dál než je VDF. Když jsem 

přijížděla do DD, tak jsme připravovali ukončení léta. 

Já a ségra jsme byly u čaje a u kafe a to bylo úplně boží, 

protože jsem byla co nejblíž k jídlu. 

 

 

 

Ahoj kamarádi. 

 

Budu vám vyprávět o Vracově.  Ve Vracově bylo hezky a každý den jsme byli na výletě. Nejvíc 

se mi líbily motokáry a vždycky když jsme přišli z výletu, tak se grilovalo. Moc se mi tam líbilo 

a to je vše o Vracově. Teďka vám budu vyprávět o táboře. Bylo tam hezky a skoro každý den 

byly hry a soutěže a chtěl bych tam jet znovu a to je vše. 

 

Čus Marko 

 

Ahojky jsme u dalšího zkratu a já vám budu o tom vyprávět        

Ahoj tyhle prázdniny byly super a já vám budu vyprávět co se mi líbilo a nelíbilo. Líbil se mi 

Vracov byla jsem tam poprvé a moc se mi to líbilo. S tetou Janou jsme vařily, já jsem jí 

pomáhala někdy s nádobím a taky pomáhaly i holky. Byli jsme i na koupališti a tam jsem 

plavala z Vanessou s Markem, Milanem a dalšíma. Tenhle Vracov se mi líbil moc a těším se 

na další Vracov.        Také tábor v Tomášově byl super, protože jsme měli disko 4x a pak jsme 

měli nějaký soutěže a to bylo super. Byly tam i pohodové vychovatelky, chci tam příští rok na 

2 měsíce, protože se mi tam moc líbilo, moc        Také jsem         měla narozeniny 15.července, 



ale slavili jsme to 1.záři,  protože jsem byla v Bukovanech. Tety mi připravily krásnou oslavu, 

plno balónku, jídla a sladkostí. Dostala jsem krásné dárky a měla jsem velkou radost.        

 

 

                                                                                             Vaše Lenka 

Nazdárek, 

Také vám napíšu o mých letošních prázdninách. 5.7.2021 jsem jela do ozdravovny do Bukovan, 

tam to bylo docela fajn, byli jsme tam na měsíc, ale chtěla jsem se už vrátit do DD. 5.srpna. 

jsem jela do Vracova na Moravu a tam jsme byli na týden a bylo to moc super. Spala jsem ve 

stanu z Kamilou a s tetou Janou. První den co jsme přijeli tak jsme nikam nešli, ale pak jsme 

byli na střelnici, na koních, taky na koupališti a letěla jsem letadlem. Byla jsem ráda, že jsem 

mohla zase jet do Vracova děkuji       15.srpna. Jsme jeli na tábor do Tomášova, tam jsme byli 

my a další dětský domov a Němci atd. bylo to moc dobrý, chtěla bych tam jet i příští rok. Taky 

jsme měli stezku odvahy a diskotéku, sportovní hry atd., byl to docela dobrý tábor a chci tam 

jet i příští rok ……       31.srpna bylo ukončení léta a byl to super den, ale málo lidi, ale zase 

moc jídla a dobrot, mňam. Ale těšila jsem se na tenhle den protože 1.9. začala konečně škola. 

😊 

 

Mějte se Vanesa 



Ahoj jsme u dalšího zkratu a já vám budu něco vyprávět. 

Mě se moc líbilo ukončení léta, a moc se mi to líbilo třeba jak jsme dělali soutěže a tancovali 

jsme, to se mi moc líbilo, a jak přišli hasiči, tak nám vyprávěli o tom co je co a na co se to 

používá a tak a jak tam byla ta pěna, to se mi líbilo nejvíc. Také se mi moc líbilo ve Vracově. 

Byli jsme na koupališti, a to se mi moc líbilo, protože jsme mohli skákat do vody, paráda. A že 

jsme byli večer na procházce, a to jsme si užili nejvíc, chci tam jít znova.  

 

 

  Pa Šeri  

 

Čus, bus všichni, 

tady Esi. Já si taky užila hezké prázdniny. Sice jsem byla hodně v DD a jen v Království a na 

táboře v Tomášově, ale mě to tak moc nevadí. Jsem v DD ráda a nerada odjíždím někam pryč. 

Na táboře se mi líbilo, hlavně soutěže a diskotéky. Někdy tam byla sranda. Nejvíc se mi líbilo 

ukončení léta. Hodně jsme soutěžili, bylo to super odpoledne. Jídlo jako v mekáči a to já ráda. 

Už jsem se ale těšila na konec prázdnin, až začne atletika a 

budou zase závody.  

 

                                                                                                  

 čertice Esmeraldice 

 

Tak vás všechny zdravím moji kamarádi, 

i já jsem si užil hezké prázdniny, naštěstí jsem ani nebyl nemocný, jen občas nemocné byly 

moje brýle… Těm jsem trochu pomohl, ALE slibuju, že už s nima vážně nikdy nebudu házet, 



ani když se budu zlobit sebevíc. Mě se hrozně moc líbilo, když na ukončení léta přijeli hasiči, 

to jsem si pořádně užil. Hlavně když stříkali vodu a dělali pěnu. Pak jsem ale uklouznul, narazil 

si koleno a skončilo to mým řevem na celou zahradu. Snad jste to neslyšeli… 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Tak snad zase někdy „nejhodnější“ Václav 

 

 

 

  

 

 

 

 


