
 
 

 

IX.A 

Dopis kamarádovi ze školky 

Milý kamaráde, 

píšu Ti z harmonizačního pobytu, na který – doufám – příští rok pojedeš. Letos jsme byli na 

místě, kde by se Ti určitě moc líbilo, v Zámostí u Jičína. je tu rybník a hned blízko les. My 

starší spíme v chatkách a malí školáci v hotelu. Hrajeme tu různé hry a děláme věci, na které 

není ve škole čas – malujeme trika, zkoumáme složení půdy, byli jsme na raftech a lezli jsme 

na lanech. Dobře tu vaří a všichni jsou tu spokojení. Dneska budeme hrát celoškolní hru – 

všichni se spojíme do 24 skupin a budeme plnit různé úkoly. Doufám, že příští rok určitě 

pojedeš! 

 

                                                                    Ze Zámostí Blatná Martin Briestenský 

Harmonizační pobyt 

 

V pondělí byl krásný den 

na harmonizák jsme jeli jen. 

Počásí nám moc nepřálo, 

ale hodně se toho událo. 

Do teplého oblečení jsme se oblékli 

 a z domácích úkolů se vyvlékli. 

Autobus pro nás přijel 

cestou hezké domy míjel. 

Na konci naší cesty 

shodili jsme stresové vesty. 

 

Kdo s kufry měl by pomoci 

než devítka, vaši otroci  

Na raftech jsme byli, 

pak nám došly síly. 

Snídaně nám chutnaly, 

všichni pilně papali. 

 

Společenské hry jsme hráli 

 a přitom se hodně smáli. 

Celoškolní hru jsme hráli 

 a kamínky jsme nasbírali. 

U chatek nám mává 

velká zatoulaná kráva. 

                                       Áňa Krykorková, Julča Lukášová 
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Životopis 

Jmenuji se harmonizační pobyt – Zámostí Blata. Narodil jsme se v Základní škole Smržovka, 

začátkem školního roku 2011-2012. Důvod, proč jsem byl stvořen bylo poznání nových 

zážitků a být týden v přírodě. Co si o sobě myslím? Myslím si, že jsem byl dobře organizovaný 

a naplánovaný, ale hlavně také zábavný a záživný. 

Chtěl bych dosáhnout toho, abychom se ve škole znali všichni jménem a uměli spolupracovat. 

A co nabízím? nabízím kvalitní ubytování v chatkách na svahu, výborné jídlo a především 

hodně zábavy. 

                                                        Piškot (Vojta Mikeš) 

Moje skupina 

Na harmonizačním pobytu se uskutečnila školní hra „Za Osudem“. My, deváťáci, jsme byli 

vedoucí skupin, do kterých nás rozdělila paní ředitelka. Já jsem dostala osm dětí. Z každé třídy 

jednoho úžasného človíčka. Z první třídy to byla Míša. Do úkolů se sice moc zapojovat 

nechtěla, ale zato celé odpoledne nezavřela pusinku. Druhou třídu zastupoval tichý, ale snaživý 

Martin. když ho v průběhu hry štípla vosa, byl statečný a dál s námi pokračoval. Viktorka, už 

velká holka ze třetí třídy, byla taky hodně snaživá a moc dobře jsme si popovídaly. Další 

slečna ve skupině byla Eliška, opravdu inteligentní holka, která do všeho šla s plným 

nasazením. Páťačka Anička mi toho za odpoledne taky pověděla hodně, takže jsem se opravdu 

nenudila. Ze šesté třídy byl u nás kryštof. Byl nepozorný a často se někde zapomínal, ale jinak 

mne při plnění úkolů velmi mile překvapil. A poslední členové skupiny – Honaza a Michal ze 

sedmé a osmé třídy. Ze začátku jsem se bála, jak to spolu zvládneme, ale oba mi pomáhali a 

hlavně v Michalovi jsem vždycky našla oporu, když někdo výjimečně zlobil. Celé odpoledne 

strávené s fajn skupinou se mi líbilo a ani ta zodpovědnost za skupinu mi nevadila. Bylo to 

poučné a hezké zpestření harmonizáku. 

                                                                               Vendy Kobrová 

 

 

 

 

 

 


