
Můj zážitek z prázdnin

slohové práce žáků 6. třídy
(jazyková korekce Martin Jeřábek)



Můj táta nás dovedl na Karlštejn, kde jsme byli na exkurzi. Viděli jsme 
královskou korunu Karla IV. Poznali jsme obývací pokoj krále, kde měl 
oblečení a postel. 
Později jsme letěli s babičkou do Bulharska na Zlaté písky. Zjistil jsem, že 
v Bulharsku používají cyrilici, takže jsem něčemu dokonce rozuměl (třeba 
„děkuji“ bude bulharsky „blagodarja“). Vrátili jsme se v noci, proto jsme 
rovnou šli spát. 
Týden před začátkem školního roku jsme konečně po karanténě jeli do 
aquaparku. Strašně jsem se těšil, hlavně na tobogány. Sjel jsem i z 
tobogánu pro děti, které mají 12 a více let, protože tam byl velký trychtýř.
Celkem se mi prázdniny velmi líbily! 



Hned třetí den prázdnin jsem vyrazil na skautský tábor - na celý měsíc. 
První tři dny jsme stavěli tábor, až potom nám začal program. Táborem nás
provázela kniha „Srážce ohně“, někdy nám také četli druhý díl 
„Mojmírova cesta“. Hráli jsme různé hry, ale nejvíc se mi líbila hra softbal.



O prázdninách jsem byla na brigádě s mámou v MC Řepík (mateřské 
centrum), teda na brigádě jsem byla spíš já, protože mamka v Řepíku 
pracuje.
Měli jsme příměstský tábor s dětmi okolo 3 - 7 let, tábor trval celý týden, 
každý den jsme šli na výlet někam jinam, byli jsme dokonce na hradě 
Berchtold (jako každý rok).
Potom jsme měli i druhý tábor, ale bylo tam jenom pár malých kluků, a 
jinak jsem tam byla se svými kamarádkami.
S nimi jsme se koukaly na „V zajetí démonů 1“, „V zajetí démonů 2“ a na 
„V zajetí démonů 3“.
                      



                                    
Tenhle rok moje prázdniny, byly hezké, ale i pěkně debi***, lol!
Takže začneme, nějak tak u tábora? (Já si to popravdě ehm moc 
nepamatuji ) Ok stop pozitivními barvami:-) Takže první byl můj ¨super¨ 
tábor,  s kamarádkami a s debi*** vedoucími, :D (já tam nechtěla, vážně), 
jo a celou dobu mě bolelo břicho, a byla tam kadibudka, kde jste vážně 
nechtěli dejchat (věřte mi)!
Potom moje kámoška jela na naší chatu, nad Řehačkou (Lysá nad Labem). 
Bylo to docela cool. 
Jela jsem potom k mojí kámošce na Slovensko (nevím kam:-)...
Následoval další strašný tábor (ach joooooooo). Byla tam paní, která mě 
vůbec neměla ráda, a ještě k tomu, to byla HlAvNí vEdOuCí.
Potom jsme asi jeli na chatu s babičkou. (Nuda jako blázen!)
Začala škola, ale já se na ni doslova vykašlala, a místo toho, abych se už 
začala učit, jsem jela do Tuniska (Afrika), kde to bylo ještě strašnější, než 
doma v Čechách. :,3



O prázdninách jsme jeli s mojí rodinou do Itálie. Cesta do Itálie 
nebyla dost dobrá. Nemám rád cesty autem. Cesta trvala cca 17 
hodin. Když jsme dorazili konečně na místo, tak nás ubytovali do 
apartmánu. Další den jsme jeli do Padovy. Byli jsme v bazilice sv. 
Antonína. Také jsem byl na největším náměstí v Itálii. Pak jsme jeli 
zpátky do apartmánu. Plaval jsem v bazénu. V Itálii se mi líbilo. Pak 
jsme jeli zpátky do Prahy a netěšil jsem se do školy.



Na začátku prázdnin jsme jeli do Polska, kde jsme navštívili zoologickou 
zahradu, ve které mě zaujali zubři evropští. Také jsme zde navštívili město 
Varšava, které se mi líbilo. Potom, co jsme přijeli z Polska zpátky do 
České republiky, tak jsme jeli na dvoutýdenní tábor, tam jsem si to moc 
užíval. Když jsem přijel z tábora zpátky domů, dozvěděl jsem se, že moje 
morče bylo nemocné. Museli jsem ho léčit a pečovat o něj. Poté jsme jeli 
na dovolenou k moři do Chorvatska.



                        
Jeli jsme do Mirákula (což je zábavní park v Lysé nad Labem). Jak jsme 
přijeli, tak jsem šel na obří skluzavku a na opičí dráhu. S maminkou jsme 
šli do bludiště, které mám trvalo projít asi 10 minut, což bylo fajn. Potom 
jsem šel na obrovskou prolézačku, která byla hodně vysoko. Šli jsme na 
oběd a vyšli jsme po schodech na terasu s výhledem na bludiště. Po obědě 
jsme šli na tankodrom, který byl taky super.



Na začátku prázdnin jsme promítali u nás na chalupě v kině.
A potom jsme šli stanovat a tam byla rozhledna.
Večer byla čistá obloha a krásný výhled a byla nám zima.
Vyndali jsme plynový vařič 
a udělali jsme si čaj. :-)
A rozdělali jsme si oheň, 
bylo nám o mnoho lépe.
Ráno jsme si udělali čaj 
a dali jsme si buchtu.
Šli jsme na vlak a před obědem jsme byli na chalupě.
Pak jsme jeli čtyři hodiny vlakem do hlavního města
Německa, do Berlína. A z Berlína jsme jeli do Hamburku.
A tam jsme šli do Labského podvodního tunelu a do přístavu, pak jsme jeli
domů. Chodil jsem s tátou do práce (do divadla V Dlouhé) a byli jsme na 
chalupě a pak nastal čtvrtek neboli prvního září. 


