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Svůj volný čas trávím hrou na zobcovou flétnu,
kreslením; čtením nebo ježděním na kolečkových
bruslích. Vím ale jistě, že mými nejmilejšími koníčky
jsou kreslenía hra na zobcovou flétnu.
Na zobcovou flétnu hraju pět let. Začalo to tím, že jsem
si oblíbila zvuk flétny a proto jsem také chtěla hrát na
flétnu. Když mi bylo pět nebo šest let, mamka mě
přihlásila do kroužku ve školce. Tam se mi moc nelíbilo,
tak jsem se rozhodla, že si dám rok pauzu. Od druhé
třídy jsem začala chodit do kroužku v družině. Tam jsem

první až do třetítřídy od čtvrté třídy., o"'l""1l1l1ÍT,§:'-'íXilH'"T"ilfiljŤ5"1-
Také ráda kreslím, Kreslení se věnuji jeden nebo dva roky, Většinou kreslím zvířata. Kreslím hlavně
tuŽkou. Ráda bych našla nějaký kroužek, kde se hraje na zobcovou flétnu, protože mě baví hrát, V
kresleníbych se chtěla zlepšit. V obou koníčcích bych chtěla pokračovat i nadále,
vendula Richterová
Moje nejlepší koníčky jsou malování, hraní her, ráda sbírám
samolepky a hrozně ráda chodím ven. Ve škole navštěvuji různé
kroužky, například bystré hlavy, sboreček , šachy a počítačový
kroužek. Doma maluji barvami , voskovkami a pastelkami, Kreslím
obrázky, vybarvuji omalovánky a dělám bludiště pro synovce. S
nejmenším synovcem si hraji s plastelínou a stavíme kostky a
omino. S rodinou hrajeme různé hry - Černý Petr, pexeso, domino,
Jožin z bažin, dobble , twister, Člověče, nezlob se, bombu, žížaly,
uskoč, activity, žáby, opičky, chobotnice a jiné rodinné hry. Když
dostanu samolepky, mám velkou radost a dělám si z nich obrázky .S
kamarádkami chodíme na areal, do parku, do lesanky a ke školce,
kde si hrajeme s míčem. Společně s holkami jezdíme na ko|e a na
koloběžkách. Ráda bych se chtěla naučit jezdit na penyboardu, ale
zatím ho nemám. Přála bych si ho k Vánocům, V bystrých hlavách hrajeme hry a připravujeme
aktivity. S karnarádkami Připravujeme pro spolužáky A-Z kvíz. Ve sborečku se učíme různé písně, se
kterými pak vystupujeme ve škole, v kostele, na besídkách, při rozsvícení vánočního stromu atd. V
letoŠním roce jsem začala chodit do šachového kroužku. Zatím probíráme jen teorii a zapisujeme si
to do seŠitu. Později už budeme probírat i knihu o šachách. Úplně nejraději navštěvuju počítačový
krouŽek, ve kterém se půl hodiny učíme a potom hrajeme hry. Ráda hraji i doma ve volných chvílích
na tabletu. Hraju minecraft farmu a starám se o zvířátka. Ráda s celou rodinou chodím na procházky
a výlety. Byli jsme v Ostravě a v Olomouci v ZOO, Dream parku v Polsku, v Davidově mlýně a
vJeseníkách. V Nedělijsme byli hrát bouling, kde se mi dařilo, ale bylo to těžké a bolely mě ztoho
prsty. Nakonec vyhrál bratr a já jsem byla druhá. Mám spoustu koníčků a zájmů, tak se nemohu
rozhodnout, který mě bavínejvíce. Mám ráda všechny. Niko| čechová

SvŮj volný Čas trávím ve folkloru, gymnastice a ZUŠ v opavě. Hrajeme tam na kytaru a probíráme
teorii. S mou kamarádkou budeme na kytarové Smršti. Kytarová Smršť je vystoupení kytaristy pro
uČitele a Žáky ZUŠ. Hra na kytaru mě nap|ňuje. Když zpívám, můžu si ktomu hrát. Někdy mě baví i
nauka. Ráda chodím do ZUŠ na obor tanec, kde můžu vyjádřit své pocity. Můj nejmilejší koníček je
folklor, LÍbíse mitam. Mám tam dobré kamarády, Má nejlepšíkamarádka je Kateřina Drábková, hraje
na klavír a krásně zpívá. Jméno naší folklorní skupiny je Úsměv. S Úsměvem jezdíme na vystoupení ,

uŽ jsme byli v Krakově ,na Slovensku ,v Německu, Rakousku a v Podgorici ( to je hlavní město Černé
Hory) a v dalších cizích zemích. Anna Stojakovió


