Mé koníčky

Můj oblíbený koníčekje skauting. Poprvé jsem se seznámil se skauty před
třemi lety na táboře. Než Jsem jel na tábor, žádnéhoskauta jsem neznal. Na
táboře se mi moc líbilo. Domů jsem přijel nadšený a dalšírok jsem jel znovu a
začal navštěvovat skautský oddíl v Dolních Životicích, Protože ještě nemám
dvanáct let, jsem Vlče, tedy malý skaut. V oddíle jsem poznal hodně nových
kamarádů. Na každéschůzce hrajeme hry, učímese uzly, Morseovu abecedu,
první pomoc a jak přežít v přírodě. Ze všeho nejlepšíjsou výpravy a tábor.
Výpravy jsou do přírody a většinou na dva dny. Často spíme v bunkru, chatě
nebo jen tak venku. Každá výprava má nějaké téma. Ze všeho nejlepŮí je
tábor. Po každétáboříme čtrnáct dnů uprostřed lesa. Každý tábor má sÝé
téma a všechny hry s ním souvisí. Na skautů se mi líbí,že jsem s kamarády,
hrajeme hry, trávíme čas v přírodě a učímese o ní. Ve skautu jsem se naučil
hodně nových věcí,
Jindra klein
Ve volném čase mezi mé záliby patří stavění lega, Stavím z něj města. Na Vánoce bych si přála
dalšílego, tentokrát lego Harry Potter, Lego prostě miluji. O víkendu trávím spoustu času
v kuchyni. Mamka mi zde nechává prostor a pokud mám splněné všechny povinnosti, vyrábím
sliz. Podle receptů z internetu. Velmi ráda chodím plavat s mamkou i sestřenicí. Plavat chodíme
hlavně o víkendu, Můj nejmilejšíkoníčekjsou mažoretky, které navštěvuji od čtyř let, Jsem
dvojnásobná první vicemistryně světa, trojnásobná druhá vicemistryně Evropy, Hrozně ráda
cvičíma věnuji se tomuto sportu. Rodiče mě do ničeho nenutí a snažíse mě ve všem
podporovat. A zato je mám moc ráda, Volný čas věnuji také čtení,hlavně čtu knihy, které mě baví
Chci se zlepšit ve čtení,Zajímám se také o cestování, Chtěla bych poznat všechny země . S mou
sestřenicí bych se chtěla podívat do Disneylendu do Francie, Libí se mi jejich pohádky. Moje
nejoblíbenějšípostavičky jsou Mickey a Minie.
Daniela kozáková
.

Vánoce

Když listuji kalendářem, těšímse na dvě věci - na letní prázdniny a na Vánoce. Na ty jsem se kdysi
těšil o něco víc, ale jednou před Vánoci - to jsem byl o dost menší - jsem viděl mezerou ve dveřích
mamku, jak něco balí, nedočkavostí jsem otevřel dveře a viděl ji stát s vánočnímbalícímpapírem
v ruce,.. Ted' jsem starŠÍa Vánoce vnímám možná jako méně kouzelné, ale také příjemné, protože
dostanu dárky, bude zábava a klid. Samozřejmě vím, že to není jen o dárcích, je to i rozdáváníradosti
a štěstí,o tom, že se rodina sejde u jednoho stolu.
Adam kostera

Proč s sebou nosím pepřák
Vždycky jsem si myslel, že jsou mí rodiče až přehnaně

paranoidní, když mi vyprávěli různépříběhy o lidech, kteří
byli napadeni různýma skupinama. Když moje máma už od
lidí na ulici vždycky čekala jen to nejhorší,protože se ji

stalo něco podobného. Není nic špatnéhona tom,
s sebou nosíte pepřák, protože kdo se

že

umí prát tak dobře,

že by zvládI skupina pěti lidí. A co vlastně

v takových

situacích dělat? Pravdou je, že neexistuje žádná správná
odpověd'. Když ignorování nepomůžemusíte začítutíkat.
Lidé chodíokolo ale nikdo s tím nechce nic mít.
Nakonec se musíte bránit sami. A tady přichází náš starý dobrý pepřák. Nikoho s tím nevyřídíte,
akorát vám získá čas. Opravdu je důležitéabyste VŽDycKy byli připraveni, protože potom už je pozdě.
Nenechte si ubližovat a NlKDY se nespoléhejte na ostatnílidi, protože Vám nikdo nepomůže,o kolika
takových případech už jste slyšeli, je jich nespočet a upřímně, kdo z nás by na u.lici takovému
napadenému člověku pomohl?
samuel svoboda

