
Raději bych byla ve škole víc. Chy-
bělo mi učení a být s kamarády. 
Zkrácené prázdniny by se mi nelíbi-
ly. Chci, aby byly celé.

Školní rok jsem si užila blbě, pro-
tože jsem moc do školy nechodila. 
Bylo mi to líto. A nejvíce mi chybě-
li kamarádi a hlavně čeština a čtení. 
Brala bych, kdybych mohla více cho-
dit do školy a mít kratší prázdniny.

Školní rok byl docela v poho, i když 
trochu nudnej, protože v ČJ jsme sko-
ro pořad jenom opakovali. Chyběli 
mi kámoši. Rozhodně bych nechtěl, 
aby se prázdniny krátily, to bych radši 
opakoval ten druhej ročník.

Školní rok jsem si skvěle užil. Paní 
učitelka mě dobře učí a chyběla mi. 
Chtěl bych do školy chodit častěji, 
mám to tam rád, ale prázdniny bych 
zkrátit nechtěl, jezdíme na výlety a 
to by mi chybělo.

Druhá třída je super.  Do školy 
bych raději chodila víc, víc se tam 
naučíme než na onlinu. Nejvíce mi 
chyběla čeština, angličtina a taky 
kamarádi a paní učitelka. Nechci, 
aby se prázdniny zkrátily, těším se na 
ně, na koňský tábor s kamarádkou, 
na dovolenou s rodiči a na prázdniny 
u babiček.   -vd-

Školní rok jsem si užil. Máme moc 
hodnou paní učitelku, která mi chyběla 
nejvíc. Radši bych chodil celý rok nor-
málně do školy. Prázdniny bych zkrátit 
nechtěl, už se na ně moc těším.

Líbilo se mi učit se doma. Moh-
li jsme o přestávkách psát na „tabu-
li“, ale byl bych radši, kdybych byl ve 
škole víc. Chyběli mi moji kamarádi. S 
nikým jsem si nemohl hrát a vidět se.

Určitě ale nechci, aby se prázdniny 
krátily. Chci si konečně hrát s kama-
rády a užít si léto venku.

Prázdniny určitě zkrátit nechci, 
to by se mi nelíbilo. Do školy jsem 
ale chtěl chodit víc, to, že jsme tam 
nechodili, mi dost vadilo, protože mi 
chyběli mí kamarádi.

Moc jsem si toho ve škole neužila, 
ale našla jsem si tam i přesto spoustu 
kamarádů. Nemohla jsem si s nimi ale 
hrát, protože jsme byli ve škole málo. 
Už se moc těším na prázdniny, které 
bych rozhodně krátit nechtěla, pro-
tože bych nemohla chodit na výlety.

Druhý rok ve škole se mi líbil. 
Distanční výuka se mi líbila jenom 
trošku. Měl jsem jenom hodinu den-
ně a to mě nebavilo. Teď, jak chodí-
me víc do školy, tak je to lepší. Chy-
běla mi družina, kde jsme hráli hry, a 
taky tělocvik. 

Už jsem několikrát říkal, že prázd-
niny zkrátit nechci. Mamka totiž 
domlouvá, že pojedeme k moři.

První školní rok byl super. Nevadilo 
mi, že jsme tam chodili tak málo, ale 
hodně mi chyběli kámoši. Na ty jsem 
se těšil fakt hodně, hodně moc. Určitě 
nechci, aby se prázdniny zkrátily. 

 STRANA 18 Aktuality/Inzerce JN – ČERVEN 2021

Několika dětí, žáků prvních 
a druhých tříd, jsme se zepta-
li, jak vlastně prožili uplynulý 
školní rok. Chyběli jim kama-
rádi, škola a nebo byli spokoje-
ní tak jak to je? A co by řekli na 
o měsíc krácené prázdniny?

Dětem nejvíce chyběli kamarádi, 
prázdniny by ale krátit nechtěly
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