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ROZHOVOR S LENKOU
SPURNOU
Co jste o ní nevěděli a co považuje za
životní úspěch? Vše se dozvíte
ČTĚTE NA STRANĚ 4

TOP 4 V PRAZE
Krásná místa v Praze a kam se
rozhodně musíte jít podívat?
ČTĚTE NA STRANĚ 3

VTIPY A VTÍPKY

 
Pepíček sedí ve vlaku a žvýká
žvýkačku. Sedne si k němu stará
paní. Po asi 10 minutách mu

stařenka řekne:
 
To je od tebe moc hezké
Pepíčku, že mi tu tolik věcí
vyprávíš, ale já jsem hluchá.
 
 
Tak jste se teď dověděli že se
těleso při zahřívání roztahuje
a při ochlazení se stahuje.
Uveďte prosím nějaký příklad.
Hlásí se Boris: "Prosím,
prázdniny letní jsou dva měsíce
a zimní jenom týden".

autor článku:
MATĚJ ŠŤASTNÝ

třída VII.A

Slovo úvodem

první vydání se vám bude líbit,
zaujme vás a pokud budete chtít,
můžete nám napsat zpětnou
vazbu či přidat nějaký nápad
nebo myšlenku. Za všechny vaše
postřehy a zlepšení budeme rádi.

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VI.A

Zdravíme všechny naše vážené
čtenáře.
 
Jaro už se blíží, a tak jako
přináší nový a svěží vzduch tak
i náš časopis Ráček se vrací
po delší odmlce v novém
a svěžím provedení. A máme
pro vás v našem prvním vydání
v roce 2021 mnoho zajímavých
článků. Náš tým se rozrostl
o nové redaktory (naše redakce
nyní čítá 10 členů) a tím pádem
větší výběr témat a zajímavostí.
Jestli vás baví psát a máte chuť,
tak neváhejte a napište nám!
Rádi mezi sebou přivítáme nové
nadějné novináře. Doufáme, že

Hry, které ve 20. století změnily herní 
průmysl

Díky technickému pokroku
můžeme hrát hry na mnoha
herních zařízeních s hráči, kteří
sedí za počítači v různých částí
světa. Trh s herními hrami se
neustále rozvíjí. Těšíme se
na nové série, jejich postavy
a příběhy, ale každá hra má svůj
počátek, svoji historii. Jednou

z her, která ovlivnila herní
průmysl v minulém století byla
legendární hra s názvem The
Legend of Zelda. Jde o fantasy,
akční a dobrodružnou hru, kdy si
hráč může vylepšit postavu dle
svého herního stylu.
 
Hra byla vyvinuta v roce 1986
japonskou firmou Nintendo
a stala se díky devatenácti sériím
jednou z nejpopulárnějších her
na světě, které se do dnešního
dne prodalo zhruba 68 miliónů
kopií. Další hrou je King Kong,
kdy předlohou pro tuto hru byla
právě známá filmová série King

Kong. Hra s velkou gorilou
velkou asi jako jedenácti patrový
panelák vznikla ve společnosti
Tigervision v roce 1982.
 
Nesmí tu chybět ani hra
Wolfenstein 3D. Jde o populární
herní sérii ve které si můžete
zahrát na amerického špiona
a musíte se dostat z hradu
Wolfenstein, ale nejste tam
sami... Tato hra vznikla v herním
studiu Id Software v roce 1992
ve 3D podobě a v pohledu té
utíkající osoby.
 
Příjmy z prodeje her jsou rok

od roku vyšší, to samé platí i pro
herní zařízení, roste počet her
na mobilních zařízeních.
Díky celosvětové pandemii, kdy
nás korona virus uvěznil doma,
navíc upřednostňujeme hry
před filmy a hernímu průmyslu
rostou tedy zisky z prodeje.
Za loňský rok se příjmy
vyšplhaly na necelých 140
miliard dolarů!

autor článku:
VÍT ŠTĚPÁN

třída VII.B

Sladký recept měsíce - 
"Brownies"
Suroviny:
 
100 g máslo
100 g hladká mouka
4 ks vejce
250 g cukr krystal
1 lžíce prášek do pečiva
200 g čokoláda nasekané
nebo nalámané na čtverečky
30 g kakao
 
Postup:
Nejprve si předehřejeme troubu
na 180° C. Čokoládu a máslo si
rozpustíme v mikrovlnné troubě
nebo ve vodní lázni, zchladíme

na pokojovou teplotu, poté
přidáme vejce a cukr,
promícháme, do promíchané
hmoty přidáme mouku, kakao,
a kypřící prášek a vše důkladně
promícháme. Dáme
do vymazaného plechu či
pekáčku a pečeme v předehřáté
troubě 25-35 minut.

autor článku:
TOMÁŠ CIKHART

třída VI.A

Sportovní rubrika

SUPER-G 2021 V COTINĚ D'
AMPEZZO
Ester Ledecká, přestože jela
výborně skončila o šest setin
čtvrtá, třetí skončila Američanka
Mikaela Shiffrinová, druhá byla
Švýcarka Corinne Suterová,
první skončila také Švýcarka
Lara Gutová-Behramiová
s časem 1:25,51
 
VÝZNAM SLOVA SUPER-G

SUPER-G je druhá nejrychlejší
disciplína v alpském lyžování
po sjezdu. Trasa je kratší než
při sjezdu, ale technicky
náročnější. Existuje mnohem
více cílů, které jsou také pevněji
stanoveny. Super-G zavedla FIS,
aby mohla nabídnout další
rychlostní disciplínu na jedné
straně, na druhé straně
nasměrovat obří slalom zpět
do užšího směru bran a tím
i technicky orientovaným
směrem.

autor článku:
BARBORA KURZOVÁ

třída VI.C
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10 zajímavostí z natáčení 
Harryho Pottera

1. Bradavické hodiny, které se
ve filmu objevily, byly navrženy
podle Pražského Orloje
na Staroměstském náměstí.
 
2. Hagrid ve skutečnosti vůbec
nemá rád psy, a proto se Tesáka
vůbec nedotýkal, pokud opravdu
nemusel.
 
3. Hercům bylo řečeno, že
cukrovinky v Medovém ráji jsou
natřené lakem, i když tomu tak
nebylo, aby náhodou někdo něco

během natáčení neujedl.
 
4. Klofana ve filmu zaskakoval
kůň a jindy jen tyč, na jejímž
konci byl upevněn zobák.
 
5. Harry během natáčení použil
160 kusů kulatých brýlí.
Pro scénu z prodeje hůlek
u Ollivandera bylo vyrobeno 36
000 krabiček. Harryho sovu
Hedviku si zahrálo více sov,
většina z nich byli samečkové,
protože jsou bělejší než samičky.
Lokomotivu, kterou studenti
odjíždějí do Bradavic, zachránili
filmaři ze skládky!
 
6. Dětští herci natáčeli 4 hodiny
denně a následně věnovali 3
hodiny školní přípravě. Podle
zákona totiž museli pokračovat
ve školní docházce i během
natáčení, a proto s nimi všude
byl soukromý učitel.
 
7. Herečka, co hrála Lenku
Láskorádovou, si vybírala módní
doplňky sama.
 

8. Hagridovi během natáčení
zůstaly několikrát zamotané věci
v jeho plnovousu.
 
9. Herečce, která hrála
Ufňukanou Uršulu bylo
přes třicet let.
 
10. Tom Felton se původně
ucházel o roli Harryho Pottera
nebo Rona. Nakonec získal roli
Draco Malfoy.

autor článku:
LUCIE KUNCOVÁ

třída VI.B

Plastová 
apokalypsa

Plast, jako vynález 19. století, se
postupně stává úhlavním
nepřítelem celého lidstva, ale
především naší planety. Nové
oblečení, nová elektronika,
plastové hračky nebo vybavení
do domu či bytu. Jsme zavaleni
věcmi, které neustále dokola
nakupujeme. Jen málo z nás
v tomto uspěchaném koloběhu
zaznamená narůstající problém,
jménem plasty. Od padesátých
let jsme vyprodukovali
neuvěřitelných 8,3 miliard tun
plastového odpadu. Pouze cca
25 % plastu bylo recyklováno,
zbylých 75 % odpadu skončilo
na skládkách, ve volné přírodě.

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VI.A

Co se děje ve škole?  Projekt les!

 
Moc jim děkujeme, protože je
velmi příjemné chodit na oběd
lesem a pozorovat lesní zvířata.
Všichni máme velkou radost
vidět s jakým zájmem na chodbě
školy umí žáci vytvořit tak
krásnou výstavu.
 
 
POŠLETE NÁM PODNĚT
NA ČLÁNEK O PROJEKTU
DO REDAKCE
 
Pokud i vy se svou třídou
vytváříte zajímavý projekt
z kterékoliv oblasti, neváhejte
nám zaslat podnět a fotky
na email: 
redakce@zsrakovskeho.cz ,
Velice rádi otiskneme o vašem
projektu článek zde v časopisu.

-les-

Rádi bychom v každém čísle
časopisu ukázali něco
z projektové práce tříd a nyní
jsme rádi, že můžeme začít
hned od těch nejmladších
a velmi kreativních žáků ŠD,
kteří pro nás s pomocí paní
vychovatelek a pánů
vychovatelů v prostorách školy
vytvořili kouzelnou atmosféru
lesa a jeho obyvatelů
nebo například krásnou
ukázku zimního období a vše
co k tomu patří. Jejich práce
můžete obdivovat zde
na fotkách a případně pak
v prvním patře při cestě
na oběd.
 

LES A ZIMA
POKRAČOVÁNÍ
 
Žáci 1. a 2. ročníků se na zimu
jistě moc těšili. Zahájili ji
společně s vychovateli
projektem, kde se učili poznávat
znaky a charakteristiku ročního
období, nebezpečí na sněhu
a ledu, zimní sporty, krajinu
kolem nás.
 
LES ZAHÁJENÍ
 
Děti, paní vychovatelky i páni
vychovatelé se do školní družiny
jistě moc těšili. Neuplynul ani
týden a již vyrobili krásný les
i se zvířátky.

STOP! Týrání 
zvířat

Zvířata, jak jistě víte jsou živými
tvory jako my, lidé. Věřím, že
pokud máte v péči nějaké
zvířátko tak že se o něj dobře
staráte, ale existují lidé, co
zvířatům ubližují. A to je špatně!
Pokud byste byli svědky násilí
na zvířatech, určitě se obraťte
na policii. Od roku 1992 existuje
zákon o ochraně zvířat
proti týrání, takže člověk, který
týrá vědomě zvířata, si může
odpykat pár let za mřížemi.
Existují organizace, které
proti týrání zvířat bojují a zde se
můžete z vlastní iniciativy
zapojit.
(www.hlaszvirat.cz)

autor článku:
LAURA LAFATOVÁ

třída VI.B
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Top 4 v Praze aneb město podle 
mého gusta

Praha je hlavní město České
republiky. Má cca 1 milion
obyvatel a je to centrum
kulturního a historického dění
v ČR. Je to unikát, který se
ve světě jen tak nenajde a málo
kdo si to umí skutečně
uvědomit. Jako rodilý Pražák,
který má velkoměsto skrz
na skrz prochozené
a prozkoumané, mi je ctí vás
provést po často opomíjených
památkách a zajímavostech
o kterých byste určitě měli
vědět, právě na území toho
našeho krásného města.
V dnešní topce si ukážeme
nejhezčí šlechtická sídla, která
tady máme. Bylo opravdu těžké
vybrat jen 4 zámky z celkem
čtyřiceti, protože všechny
překypují svou krásou.
 
Krčský zámek 
Stavba, ve které dnes sídlí hotel
s restaurací Chateau st. Havel
vznikl přestavbou
hospodářského dvora ze 16.
století. V letech 1860-1880 byl
totiž JUDr. Karlem baronem
Schlosserem upraven
do anglického novogotického

stylu a rozšíření zámeckého
areálu. Zámek vypadá obdobně
jako zámek hloubětínský.
Za komunismu sloužil jako sídlo
Agroprojektu a po restituci
v roce 2003 byl přestavěn
na výše zmíněný
čtyřhvězdičkový hotel.
 
Zámek Ctěnice 
Konečně se dostáváme
k přístupnému zámku. Jedná se
o barokní budovu se vstupní
bránou a rozsáhlým zámeckým
parkem, který byl vystavěn roku
1502 rodem Hrzánů, kteří ho
o 50 let později nechali
renesančně upravit. V pozdější
době se na zámku střídali
majitelé od Hasmburků
po Valdštejny. Pozdější majitelé
Windischgrätzové nechali zámek
ve 30. letech 18. století barokně
upravit do podoby, v jaké ho
známe dodnes.
 
A samozřejmě nesmíme
opominout dominantu Prahy - 
Trojský zámek . Je to snad
největší a nejhezčí zámek co
na území našeho hlavního města
máme. Zámek nechal v letech
1679 - 1685 postavit hrabě
Václav Vojtěch ze Šternberka.
Architekty a projektanty zámku
byli Giovanni Domenico Orsi,
Jean-Baptiste Mathey a Silvestro
Carlone. V roce 1763 odkoupila
od Šternberků zámek císařovna
Marie Terezie, která zde nechala
zřídit ústav šlechtičen. Roku
1776 koupil zámek Jan Václav

Alsterle z stfeldu a Vydří, roku
1832 byl odkázán klášterům
alžbětinek a milosrdných bratří.
Roku 1842 zámek koupil Alfred
kníže Windichgrätz, který zřídil
na svahu nad zámkem vinici
s kaplí sv. Kláry. Od roku 1873
byl zámek v držení rodiny
Židlických. Poslední soukromý
majitel byl velkostatkář Alois
Svoboda, který zámek držel až
do příchodu komunismu.
V letech 1977-1989 prošel
zámek rozsáhlou rekonstukcí,
včetně restaurování stropních
maleb, které dodnes krášlí
interiéry zámku. Při povodních
v letech 2002 a 2013 byl zámek
z části zatopen. V současné době
je zámek v držení Národní
galerie, které zde vystavuje.
 
Zámek Hloubětín 
Tento zámek byl postaven v 70.
letech 19. století jako rodinná
vila JUDr. Václava Linharta, ten
ji však brzy prodal JUDr.
Františkovi Sedláčkovi, který ji
započal přestavbu
na novogotický zámek. Později
se vlastnictví zámku dostalo
do rukou karlínskému
velkostatkáři Vladimíru
Židlickému, který zámek ještě
vylepšil o další prvky, jako je
např. cimbuří. Ve 40. letech byl
zámek znárodněn a po restituci
v 90. letech se v něm usídlil
zdravotní ústav, který je tam
dodnes.

-top-

Ledňáčci v 
Praze ?!
Kdo by tomu uvěřil, ale v dnešní
době málo se vyskytující pták
létá i v Praze! Jedná se
o Ledňáčka Říčního (Alcedo
Atthis), kterému se také říká
přezdívkou "létající drahokam"
pro své krásné zbarvení. No
a přesně tohoto krásného
tvorečka můžeme spatřit i v
Praze. Vyskytuje se na potoku
Brusnice, Křižovnickém ostrově
nebo na Kampě. Stopy ledňáčka
v historii můžeme spatřit třeba
na stropní malbě v klenbě
Staroměstské mostecké věže,
na které je vyobrazeno 8
ledňáčků, nebo vitráž od Jiřího
Binka na stejném místě.

-top-

Tip na výlet

Rozhledna Doubravka XIV. -
nová dřevěná rozhledna byla
postavena v roce 2018 na vrchu
Horka, který se vypíná
nad Hostavicemi a Černým
Mostem, rozhledna tak nabídne
krásný výhled na Prahu.

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VI.A

Život moderního puberťáka a rozmačkáme,
do rozmačkaného avokáda
přidáme med zamícháme a je
hotovo. Masku aplikujeme
na vyčištěnou pleť.
 
RECEPT NA ZDRAVÉ
KUŘECÍ NUGETKY
Nutriční hodnoty: 282 Kcal, 31g
bílkovin, 3g tuků, 32g sacharidů

Suroviny:   600 g kuřecích prsou,
250 g jogurtu 2 lžičky kurkumy,
sůl podle chuti, 120 g
kukuřičných lupínků
(cornflakes), ½ lžičky pepře, ½
lžičky sušeného chilli
Postup: 
1. Troubu předehřejeme na 190
(stupňů).
2. Očištěné kuřecí maso
nakrájíme na větší nudličky.
3. V menší misce smícháme
jogurt, kurkumu, sůl, pepř
a chilli.
4. V další míse si pomocí rukou
nebo tyčového mixéru

rozdrobíme kukuřičné lupínky
5. Nakrájené kuřecí maso
přendáme do mísy s jogurtovou
směsí a rukama promícháme tak,
aby se kousky rovnoměrně
obalily.
6. Jednotlivé kusy obalíme
v podrcených lupínkách
a pokládáme na plech vyložený
pečícím papírem.
7. pečeme v předehřáté troubě
na 190 (stupňů) cca 20 minut.
8. Před konzumací
zkontrolujeme, zda je maso
dostatečně propečené. Stačí
jeden kousek rozříznout
kuchyňským nožem, pokud je
uvnitř růžové, vrátíme ho zpět
do trouby.
9. Nugetky jsme podávali
s dipem z jogurtu, česneku,
limetkové kůry a petrželky.


autor článku:
BARBORA KURZOVÁ

třída VI.C

V této rubrice si připomeneme
současné trendy a tipy, které
jako "teenager" určitě oceníte.
A vzhledem k tomu, že dámy
mají přednost, začínáme tedy
děvčaty. Takže holky! Pozor!
Jak se správně obléct a nalíčit
a jak si dát do nosu, ale
do určité míry a zdravě,
najdete jedině zde!
 
MÓDNÍ TRENDY
Stoprocentně je a bude
OVERSIZED oblečení vždy
trendem, protože je přece super
si na sebe vzít nějaký kus
oblečení, který je nadevše
pohodlný a volný (hlavně
v létě). I tak může klidně
vypadat váš outfit na nákup. 
 
JAK NA MAKE-UP
DO CIVILU
Nutno podotknout, že každý má

rád jinou paletkou, jinou rtěnku
a tak, proto vám dám
jednoduchý tutoriál.
Budeme potřebovat:
- paletku, která vám vyhovuje
(samozřejmě ne trilion stínů
které napatláme na oko)
- nějakou tu řasenku je jedno,
jaké barvy 
- linky a rtěnku.
Takže první krok je si na oko
do koutků dát nejsvětlejší stín
který je v paletce, pak od koutků
do konce si postupně dávat vámi
oblíbené stíny od nejsvětlejšího
po nejtmavší.
 
PŘÍRODNÍ PLEŤOVÁ
MASKA
Dál si ukážeme, jak si vyrobit
home-made masku na obličej.
Budeme potřebovat: Med
a Avokádo. Z avokáda si
vydlabeme dužinu
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Lenka Spurná: "Všechno v životě je zkušenost"

Každý měsíčník bude
obsahovat jeden rozhovor
s některým kantorem, který
nás vyučuje. První rozhovor
jsme se rozhodli věnovat paní
učitelce třídní 6.A, která je
v učitelském sboru nová, takže
o ní musíme vědět víc!

Paní učitelko, začneme
takovou rozehřívací otázkou,
prozraďte nám odkud
pocházíte?
Pocházím z podhůří Orlických
hor, takže nejsem v pravém
smyslu Pražák od narození, ale
cítím se jím být, protože zde žiji
více jak 35 let. Co v sobě ale
z horalky nezapřu je láska ke
sportu, přírodě a také pár
východočeských slov jako
"rožni", což pokud někdy ode
mě uslyšíte, tak to znamená, že
máte rozsvítit v místnosti, a ne
dávat cokoliv na gril (smích).
 
Víme, že učitelské profesi se
nevěnujete zas tak dlouho, co
bylo předtím a co vás přivedlo

na naši školu?
Celý život tvrdím, že všechno je
zkušenost. Ať už dobrá,
nebo špatná, vždy vám do života
něco přinese. Zažila jsem toho
opravdu hodně a vše se teď
snažím zúročit v roli pedagoga
a předávat žákům nejen
vědomosti, ale i to co by se jim
mohlo hodit, aby se v životě
neztratili.
Na naši školu mě přivedla moje
úžasná kolegyně paní učitelka
Sidorová. Za to, že mohu učit,
jsem nesmírně vděčná. Jsem zde
na škole obklopená opravdu
skvělými lidmi, kteří se snaží
dělat svou práci s obrovským
nasazením.
 
Pokud se vrátíme ke sportu,
čtenáři určitě nevědí, že jste
sportovní celebrita a že pokud
se zadá Vaše jméno
ve vyhledávači, vyskočí dost
sportovních článků z prostředí
softballu. Jaké úspěchy jste
zažila?
Softball je pálkovací hra
a nepatří mezi zrovna známé
sporty v ČR. V Evropě se hrají
pouze dvě placené profesionální
ligy (pozn. redakce -p.učitelka
hrála italskou profesionální ligu
A1 na Sardinii),ale i tak má své
mistrovství Evropy i světa a nyní
se znovu vrací na olympijské hry
v Tokiu. Určitě bych se nikdy
neoznačila za celebritu, to
přísluší jiným skvělým hráčkám
a hráčům našeho sportu. Ale
faktem je, že jsem se mohla
zúčastnit MS, ME a olympijské
kvalifikace s reprezentačním
týmem a z toho mi dodnes
zůstaly skvělé vzpomínky

a dlouholetá přátelství.
 
Jaké jsou tedy Vaše největší
životní úspěchy?
Ještě před několika lety bych
tvrdila, že medaile a vyhraná
mistrovství. Dnes vím, že
největším životním úspěchem
každého člověka může být to, že
je zdravý a že žije spokojený
život, obklopen rodinou
a dobrými lidmi. A za to bychom
měli každé ráno, když se
probudíme, poděkovat.
Vděčnost jako by se z našich
životu pomalu vytrácela, a její
roli přebírala samozřejmost, a to
rozhodně není dobře.
 
Poslední a trochu troufalá
otázka. Jaká byla Vaše první
láska? Kdy jste ji poznala?
Svou první opravdovou lásku
jsem poznala minulý rok,
když jsem vás dostala. Vy – 6.A
jste totiž má jediná láska
a doufám, že nám to vydrží až
do konce (smích).
 
Tak to je vše. Naší paní učitelku
máme moc rádi a naučila nás se
navzájem respektovat.
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Horoskopy
RYBY  (1.3. - 31.3.)
 
Březen můžete využít podle
svých nejsmělejších představ.
Objeví se nové možnosti, jak
zvýšit svůj vliv na okolí. Máte
chuť do života a do všeho
nového. To by vám mělo přinést
užitek. Protože co vyzařujete, to
se k vám mnohonásobně vrátí.
V lásce tedy potkáte někoho, kdo
s vámi rád půjde životem a s kým
si budete dokonale rozumět.
Dokážeš urovnat všechny spory,
ale jakmile tvá nálada klesne
pod bod mrazu, neodpustíš
každé rýpnutí.
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INZERÁTY
Andyx 
YouTube kanál A. Antonyho se
specializuje na videa o zvířatech
a o válečných hrách. Určitě si
zaslouží odběr a like.
 
Sídliště Modřany 
Do našeho časopisu sháníme
jakékoli staré fotografie
ze sídliště Modřany. Pokud
takové fotografie vlastníte,
zašlete nám je prosím na mail
redakce@zsrakovskeho.cz.
 
Boys Lendings 
YouTube kanál M. Kopeckého,
který se zabývá videy o učení
a hrách, pokud vás to zaujalo,
hoďte mu odběr a like.

Ptáte se mě - Březčina poradna
Ahoj,
 
jmenuju se Březka a budu tady
každý měsíc psát o různých
věcech a samozřejmě odpovídat
na vaše otázky.
Když budete potřebovat s něčím
poradit nebo se mě na něco
zeptat tak neváhejte napsat na:
redakce@zsrakovskeho.cz  a já
ráda odpovím na všechny vaše
dotazy.
 
Jinak jsem žákyně 6. třídy
a podle mého mám i slušné
známky, učení mě dost baví. Asi
se všichni divíte proč „Březka",
ale vysvětlení je lehké: Mé
jméno je Nikola Březinová
a ještě na prvním stupni ve třídě
jsme měli čtyři Nikoly a učitelé
měli problém nás rozlišit a tak
mého kamaráda napadlo že budu

Březka a to se mi líbilo.
Takže od té doby jsem Březka,
složitý to vůbec nebylo. No, co
bych vám o sobě ještě řekla, tak
asi: má oblíbená barva je
RŮŽOVÁ, ale tu má ráda skoro
každá holka. Nejradši mám sushi
a ráda si čtu. Miluju společnost
a zábavu. No to je asi vše, co
byste o mně měli vědět.
Protože tenhle blog není o mně,
ale o vás a pro vás.
Takže hned na úvod bych s vámi
chtěla probrat Covid-19. Můžu
vám říct, že je to hrůza. Moji
rodiče mi vypráví, když byli
v našem věku, jak od rána
do večera byli venku, ale my
sedíme na židlích a koukáme
do počítačů.
 
Chápu, někomu to vyhovuje
sedět doma, hrát hry a nic

nedělat, ale mě fakt ne. Prostě si
uvědomuju, že bez školy
a učitelů to nejde. No, ale taky si
z toho musíme vzít něco
pozitivního, já to třeba beru tak,
že mám trochu času víc na sebe.
Jen škoda, že si nemůžu vzít
nové oblečení od Ježíška :)
Tahle doba je fakt divná
a hrozná. Doufám, že to brzy
skončí a aspoň půjdeme už
konečně do školy. A co vy? Jak
to prožíváte?
Můžete mi kdykoliv napsat a já
vám ráda odpovím. Komunikace
je totiž hrozně důležitá, zvlášť
v týhle době. No tak na závěr
bych vám chtěla popřát hodně
zdraví a doufám, že to přežijete
bez úhon a starostí. A hlavně aby
tato pandemie brzo skončila
jinak to určitě bude mít vliv
na naše fyzický i psychický

zdraví. Takže ahoj v příštím díle.
 
Vaše Březka
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