
Mé koníčky
Jmenuji se Anička. Bydlím v Dolních Životicích. Přestěhovali jsme se a moc se mi tu líbí. Jsem
milovníkem konía překvapilo mě, když máme za sousedy koníky. Koně mě začaly bavit už od mala a

moc si přeji koníka. Na koních mě bavila i gymnastika, proto jsem zkusila gymnastiku i na zemi. Taky
mě začala bavit. V gymnastice ráda cvičím nové cviky, Byli jsme dokonce byla na závodech, ale
nevyhráli jsme. Jednou jsem trochu déle necvičila a pak jsem zase začala, ale začaly mě bolet záda.
Od mamky jsem se dozvěděla, že koně léčí záda, tak jsem nechala gymnastiky a jezdila jsem na koni.

To mi trochu pomohlo. Další koníček je tanec. Ve školce
jsem chodila na tančení. Tančili jsme s mamkou n5lbo

s taťkou. Já jsem tančila s paní učitelkou Marcelou,
protože mám dvojče, které se jmenuje Eliška. Eliška má
taky ráda všechno co já. Když jsme přišly do první třídy,
tak jsme si daly obě dvě stejné kroužky. Od čtvrté třídy
navštěvuji kroužek zumby. V zumbě mě to baví, máme
dobré tanečnice, vymýšlíme jsme skladby na besídky a
Dny matek. Do zumby se mnou chodí i Eliška. Ted'spolu
vymýšlíme skladby. Dokonce jsme vyhrály první místo a
měli jsme taky medaile. Další kroužek jsou velcí
monteráčci. Monteráčci, protože jejich. první vystoupení
bylo v montérkách. To jsme taky byly v Praze a taky jsme
dostaly medaili. Pak mi zemřela babička a všichni byli
smutnía dosud mi chybí. Ráda za babičkou chod.ím.

Babička měla ráda kytičky a ráda vařila. Proto babičce ráda dávám na hrobeček kytičky a proto jsem
zaČala chodit do vařeni. Vím, že babička je tu s námi, Babička vždycky s námi pekla koláče, které mi
chutnaly. Maminka ted'měla svatbu a je škoda, že jsme s babičkou nemohli péct koláče. Mamka ted'
pracuje ve školce a mě baví, pomáhat jí kreslit obrázky. Ráda si čtu knížku o koních, také ráda pletu
copánky s vlasŮ sobě i někomu jinému. Nedávno jsem se naučila nový účes. Mamka mě k tomu
dostala a ted' jsem skoro lepší. Staťkou chodíme lyžovat. Lyžuji už od čtyř let. Jezdíme lyžovat každý
rok. Mamka kdysi jezdila na snowboardu. Ted'má ráda ,koně, ale má na srst alergii. Jednou jsme byli
v cirkuse a mamka měla vedle sebe plno kapesníků. Ještě chodím do Skautů, kteří mě bavi. Nejdřív
jsem chodila do medvědí stezky a s Eliškou jsme vyhrály dvě první místa. Kroužky mě moc baví, ale
většinou nic nestíhám, protože toho mám moc,
Anna Gorčicová
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Hra na africký buben
Nela Tichá V tomto školním roce jsem začala hrát (tedy učit se hrát) na
africký buben a jsem za to moc ráda. O letních prázdninách jsem si
projížděla internet, abych si zavčasu vybrala nějaký zajímavý kroužek.
Vůbec mne ale nenapadlo, že si vyberu hru na africký buben. Na tento
kroužek jsem narazila úplnou náhodou, když jsme s rodinou byli
v Arboretu a jejich sbor v něm měl koncert. Ted' už na bubny chodím
třetí měsíc a mohu se pochválit, že se čím dál víc zlepšuju, jsem snad
stále více unešená, když sly,ším, co všechno se dá jen prsty pana učitele
vyloudit za hudbu. Spousta lidí si řekne, že hrát na buben je lehké a že
se to člověk snad ani nemusí učit, ale není to pravda. Je to doopravdy
dost těžké. Jen doufám, že mi nadšení vydrží a já se za pár let cvičení
přiblížím hře našeho učitele.
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Otec Čte synovu žókovskou knížku: ,,Matematika pět.,." - prósk, synovijednu facku. ,,Čeština pět..."
prósk mu druhou facku. ,,Zpěv jednička.,." Prósk mu dolšífacku... Syn: ,,Ale jak to? Vždyť jsem měl
jedničku!" Otec naštvaně prohodí: ,,Tak tobě bylo po dvou pětkóch ještě do zpěvu?!"


