
Ahoj děti,  

     posílám vám pozdrav od nás z domu. Nejdřív vás musím pochválit, že se 

snažíte pracovat alespoň tak, jak nám to situace dovoluje. Jste šikovní, jen tak 

dál. Já se mám dobře, jen se mi po vás stýská. Je fakt, že moc nemám čas na 

nudu a pořád něco dělám. To víte, nevstávám ráno moc brzy. Proč taky? Ale pak 

nastanou drobné starosti se zvířátky, protože k pejskovi Bele přibyla kočička 

jménem Paní, kterou máme na hlídání z Brna, když je naše Bětka taky doma. Je 

to jako v knížce O pejskovi a kočičce, jen jim chvilku trvalo, než se holky 

skamarádily. Je to někdy pěkné kino, ani kolikrát nevím, kdo koho honí. Řekla 

bych, že Bela víc žárlí a občas by si chtěla do čičmundy trošku kousnout. Dostane 

pak od ní lepanec a je to.  

      Daly jsme se s Bětkou taky na šití roušek pro Vlkoš i pro naši rodinu. Ze 

začátku to byl spíš souboj se šicím strojem, protože delší dobu nebyl v provozu a 

chtěl trošku seřídit. První výrobky bych vám nepřála vidět. Teď už je to docela 

dobré, ale zase je těch roušek tolik, že nám z nich jde hlava kolem (asi 150). My 

to vydržíme! 

      Samozřejmě v neposlední řadě trávím čas u počítače a mobilu, abych 

alespoň trošku s vámi komunikovala (třeba i přes rodiče) a chystala věci do 

školy. Je to takové divné chystání. Raději bych to chystala pro třídu plnou dětí, 

tam je odezva jiná. 

     Mezi tím vaříme, uklízíme (s těmi rouškami je to trochu zbytečné, pořád jsou 

na zemi kousky nití), chodíme s pejskem a pomáháme babičce, a když není zima, 

pracujeme na zahrádce. 

   Čekám na vaše vyprávění. Příští týden zase napíšu. 

    Od počítače a šicího stroje vás zdraví vaše paní učitelka Neničková 

1. Hahá- kolik je v dopisu vlastních jmen (pokud se opakují, tak jen jednou)? 

2. Kolik je v prvním větném celku slov? 

3. Napiš první souvětí v dopisu (pozor, počítáme určitá slovesa) 

4. Z kolika větných celků se skládá první odstavec? 

Odpovědi mi napište do emailu k fotkám.  Nebo SMS. 

  



 


