
 

BEST OF (KY) 5. B. 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

 

v době, kdy čtete tyto řádky, je třída 5. B paní učitelky Mgr. Kateřiny Malinské 

minulostí a dětem začíná nová etapa jejich školního života – druhý stupeň. Přesto  

mi dovolte, prostřednictvím tohoto výboru slohových prací třídy 5. B, krátký  

návrat do našich hodin českého jazyka. Jsem přesvědčená o tom, že umět 

pracovat s fantazií a vytvořit smysluplný text, jež má tzv. „hlavu a patu“,  

má v dnešním, čím dál více digitálním, světě obrovský smysl. Jsem vděčná za 

práci s třídou, která se slohů rozhodně nebála. Díky tomu mohl vzniknout tento  

výběr zahrnující nejlepší  popisy, deníky a dopisy. Závěrem bych ráda poděkovala  

Katce Malinské za skvělou spolupráci a svému manželovi za pomoc s grafickou  

úpravou dokumentů. 

 

       Hezké počtení přeje Mgr. Šárka Netolická 

 

 

 



 

Naše třída 

Ve třídě je nás dohromady  

dvacet šest. Dvanáct holek 

 a čtrnáct kluků. Někdo si 

rozumí, někdo méně  

a někdo vůbec. Kluky 

 spojuje to, že děláme  

rošťárny a holky drby. Pokud nějaká holka něco uslyší, hned to řekne – teda jen 

nějaké holky to tak mají. A my kluci, my si jen děláme srandu, anebo si hrajeme  

na bůhvíco nejvíc frajery. Všichni si ale pomáháme, a to je hlavní. Třeba, když  

někdo brečí, tak se všichni ptají, co se stalo, a to je vidět, že se o toho druhého  

bojíme, ať je to holka, nebo kluk.  

          Patrik Linhart 

     

AC Sparta Praha 

 

AC Sparta Praha je pražský fotbalový klub,  

který dostal pojmenování od starého  

řeckého města Sparty. Vznik fotbalového  

klubu je datován do roku 1893. Za dobu  

svého trvání Sparta posbírala třicet šest 

fotbalových titulů. Momentálně je Sparta  

druhá v tabulce s dvaceti jedny body, její největší fotbalový rival Slavia Praha je  

v tabulce první s body dvaceti šesti. Včera hrála Sparta o postup ze skupiny s AC  

Milán. Sparta hrála vyrovnaný zápas a Heča (to je brankář) chytal dobře. Ale když  

nevychytal střelu jednoho hráče, dal AC Milán branku. Sparta už do konce zápasu  

nedokázala vyrovnat a prohrála 0:1. Mezi nejlepší útočníky Sparty 

patří: Kozák, Štětina, Sáček a Zahustel. Trenér Sparty je Václav Kotal.   

        Jan Křivský 



 

Mirka Fuksová 

 

Mirka je moje nejlepší kámoška už od první třídy. Nejlepší je na ní, že je hodná,  

laskavá, má hodně humoru a je s ní celkově zábava. Chodíme spolu ven už od 

třetí třídy, ale nevycházelo nám to pořád. Snažíme si pomáhat, a když se  

pohádáme, tak se zase dáme dohromady. Mirka má velký talent na kreslení,  

nechce to sice uznat, ale já jí to říkám pořád. Až vyrosteme, budeme možná  

prodavačky. Taky jsme si říkaly, že až budeme dospělé, tak spolu budeme jezdit  

nakupovat a na kafe.    

          Sára Drápalová  

 

Vnitřní planety Sluneční soustavy 

 

V tomto slohu vám popíšu  

planety vnitřní Sluneční soustavy.  

Začneme u Merkuru. Na Merkuru 

je obrovské teplo: až 450 °C 

a v noci tam je zima: až -180 °C.  

Jeho povrch je poset krátery.  

Pokračujeme k Venuši. Na jejím  

povrchu není téměř žádný kráter, protože má hustou atmosféru, a její tlak je  

desetkrát větší než na Zemi. Další je krásný ráj Země. Je to dosud jediné těleso,  

na kterém je život. Vyskytuje se na ní tekutá voda a v její atmosféře je asi 70% 

dusíku, 25% kyslíku, 0,9% argonu a 0,5% oxidu uhličitého. Nyní je tady prašná  

planeta Mars. Mars je planeta téměř bez atmosféry. Na jejím povrchu byla před  

čtyřmi miliardami let tekutá voda, která je tam teď ve formě ledu. Má dva malé  

měsíce, které byly planetkami.     

Daniel Jíra 



 

Aternos 

 

Ahoj, dnes vám popíšu jednu aplikaci,  

která se jmenuje Aternos. Nejprve  

vám popíšu, jak funguje: za prvé se  

musíte zaregistrovat přes Facebook  

nebo Google. Když už máte hotovo,  

tak dáte „home“, tam si můžete dát  

jinou IP adresu a ještě tam dávat  

pluginy jako world, edit atd. Tento server je zadarmo a může být pro dvacet lidí.  

Pozor ale, aby se server nesekal.         
     

Tomáš Koky 

    

Počítač Acer Gaming Book 15 

 

Počítač má šedou barvu. Obsahuje  

osmi jádrový procesor. Grafickou  

kartu má od Acer. Má tři terabity  

paměti a osmy pákový dotykový  

display, reproduktory Dolby 

Atmos, Windows 10 s ochranou  

proti virům a konektor k připojení  

k flash disku. Nabíječku má s rychlým  nabíjením a konektor pro propojení  

s telefonem. Též se dá dokoupit myš. Počítač obsahuje dva větráčky pro chlazení, 

má přehlednou podsvícenou klávesnici a web kameru s HD rozlišením. Záruka je 

tři roky. A tím bych to zakončil.  

                                     Filip Košina  

 



 

Luky Gruber 

 

Luky je občas hodný, má hnědo černé, krátké vlasy a hnědé oči. Ze sportu má rád  

fotbal a podporuje tým FCB. Z youtuberů má rád Morryho a Cukyho. Jeho  

nejoblíbenější barva je zelená a k jídlu má rád kuřecí řízek s bramborovou kaší.  

Má tři sourozence – jednu sestru a dva nevlastní bráchy. Za domácího mazlíčka  

má agamy a určitě má rád svoji rodinu a kamarády.  

         Natálie Krejsková 

 

Jednou z nejoblíbenějších knih pro děti a mládež je v současnosti Deník malého  

poseroutky. Vtipné zápisky Grega Heffleyho, které zaručeně pobaví i  

dospěláky, se nám staly inspirací pro další slohové téma – žáci tentokrát měli  

za úkol napsat text na motivy deníku. Ráda nyní předkládám ty  

nejpovedenější.  

 

Chata v lesích 

 

Pátek: Dnes už to je nějaká doba, kdy jsme přijeli. George říkal, že včera večer  

něco viděl za oknem, a že ho to něco sledovalo. Prý viděl siluetu hlavy s rohy a  

červenýma očima. Dopoledne jsme prohledávali knihovnu a doufali, že najdeme  

něco, co by nám pomohlo. Nic jsme nenašli. Aspoň zatím. Když jsme skončili  

s hledáním, byl už večer a my prošli teprve polovinu knihovny. Marek řekl, že  

bychom měli jít už spát.  

 

Sobota: Dnes ráno našel Bill na chodbě mrtvou Nelly. Vypadalo to, jako by jí něco  

velkého zakouslo.       

Jan  Brdíčko  

 

 



 

Jedu si pro psa 

 

Pondělí: Jako každé ráno mě mamka vzbudila v šest. Šla jsem do školy a  

připadalo mi to jako úplně obyčejný den. To jsem ještě nevěděla, že až se vrátím  

domů, někam pojedeme. Dnes jsme měli jenom čtyři hodiny, a to matematiku,  

češtinu, angličtinu a tělocvik. K obědu byl řízek s bramborem.  

 

Cestou domů jsem se stavila v Pokroku a koupila něco k jídlu, doma totiž  

docházely housky. Doma jsem čekala půlhodiny a přijeli rodiče se ségrou, pořád  

mi ale nechtěli říct, kam pojedeme. Sedli jsme si do auta, cesta nebyla úplně  

krátká. Konečně jsme dorazili na místo. Stál tam modrý dům a na něm cedule  

Prodej psů. A já jsem poznala, že asi dostanu psa. Vešli jsme dovnitř a rodiče mi  

řekli, ať si vyberu, jakého chci. Vybrala jsem si štěně, holku, a pojmenovala ji Bibi.  

 

Úterý: S Bibi jsme se víc poznaly a všechno bylo fajn.  

          Mirka Fuksová  

  

 

 

 

 



 

Já a pondělí 

 

 

Ahoj, já jsem Zdenda a mám dost kamarádů, ale můj úplně nejlepší kamarád se  

jmenuje Lukáš. Dnes je pondělí, je to začátek týdne, takže nejhorší den.  

V pondělí jsme měli kreslení, ale místo něj jsme psali test. Ale jinak to byl docela  

dobrý den. Žádný úkoly a už žádný jiný testy, až na to, že jsem dostal čtyřku, a  

když jsem šel na autobus, tak mi ujel přímo před očima. Tak jsem musel jet o  

hodinu dýl. Ale co, alespoň jsem šel k Lukymu. Hráli jsme na počítači a taky jsme  

dali jídlo agamám. A zjistili jsme, že jedna agama je těhotná. Jmenuje se Maxa a  

je moc pěkná. Samec od agam se jmenuje Dráp, když jsem si ho vzal, tak mě  

pokakal a hrozně moc to smrdělo, a tak jsem triko dal na vyprání do Lukyho  

pračky.  

    Zdeněk Dvořák  

 

Deník o apokalypse 

Úterý  

Dnes je to už jeden den od začátku jaderné války. Všude je radiace. Zvířata ani  

lidi tu žít nemůžou, a pokud ano, tak hodně těžko.  

Středa  

Skoro všichni se evakuovali, nebo zemřeli. Všude je panika a město začíná být víc  

a víc rozbořené.  



 
 

Pátek  

Našel jsem nějaké zásoby. Jenom nějaké sušenky a plechovky s gulášem nebo  

fazolemi, taky nějaký chléb a vodu. Napadl mě nějakej týpek, asi mě chtěl zabít.  

Měl jsem štěstí, že jsem s sebou měl nůž.  

 

Sobota  

Začal jsem s pěstováním rajčat, ředkviček a salátu.  

          Vojtěch Rabas  

 

Deník posádky C-23      

 

Pondělí 1. června 2323 

„Dneska jsme měli opravdu perný den. Jedné lodi se  

uprostřed trasy zasekl a vypadl generátor. 

 Takže se náklad nedoručil včas. Ale ani se nedivím.  

Těmhle zastaralejm typům X-233 se pořád něco  

děje. Normálně my, jako obranná loď, ostatním  

lodím nepomáháme, ale zrovna jsme byli poblíž.“ 

Úterý 2. června 2323 

„Dneska nás poslali na neprozkoumanou planetu. Ze začátku to bylo vše  

normální, ale pak jsme vstoupili do temného lesa s obřími stromy. Najednou  

Paula něco stáhlo. Běžel jsem zpátky k lodi, ale systém byl vyřazen. Čekal jsem u  

lodi, ale nikdo nepřišel. V duchu jsem si říkal, že bych se měl vrátit zpátky. Právě  

teď ve mně bojovalo mé bojácné a odvážné já. Nakonec odvážné vyhrálo. Vrátil  

jsem se do lesa a šel jsem opatrně po cestě. Všude byl slyšet křik, ale nikde  

nikdo. Došel jsem k oltáři a ten mě někam vtáhnul. AuuAuuuu!  

Bzzzzzz..... Další hlasové nahrávky nebyly nalezeny.“  

                                                                                                                        Filip Košina  



 
Poslední část našeho výboru budou představovat dopisy. Jejich zaměření a  

obsah opět byly ponechány fantazii žáků....  

Milý covide 19,         Adresa: Čína  

          Pro: Covid 19 

          Od: Chrast  

 

cca rok a půl jsme byli všichni zavření doma. Také kvůli tobě zemřelo hodně lidí  

z celého světa. Zavřely se všechny restaurace, kina, obchody. Nechodili jsme do  

školy, teď už naštěstí chodíme, ale rotačně. A od 24. května bychom měli chodit  

všichni. Tak už to snad vyjde. Kromě toho, že jsme nechodili do školy, tak jsme se  

nemohli moc setkávat s kamarády. A také jsem dlouho neviděla babičku a  

strejdu, teď už se ale naštěstí vídáme. Aspoň vidíš, co vše jsi způsobil. To je asi  

tak vše. Áďa.  

Adéla Kramaříková 

 

 

Moje milá Natálko,      Slečna Natálie Krejsková 

           ulice Tylova  

           Chrast u Chrudimi 

 

jsem moc ráda za to, že jsme se poznaly, a jsem taky ráda za to, že si mě vážíš.  

Jinak, když mi napíšeš, tak ti nebudu odepisovat. Pojedu totiž s rodinou na  

Slovensko a nebudu mít čas kvůli tomu, že budeme chodit s rodinou na výlety  

a na různé akce. Pokud budeš chtít, tak ti budu posílat nějaké fotky. Zdraví tě  

Alena, Šimon, Radek a Bára.  

Antonie Kalejová 

 

 

 



 
 

Milý Tomáši,        Adresa: Novákova 25 

           Chrast 

jsem rád, že jsi mi napsal, a snažím se ti co nejdřív odepsat. Máme ale hodně  

výletů, jsme totiž v Prachovských skalách. Určitě pošlu fotky. Byli jsme taky ve  

vířivce, ale co nebylo super – začalo pršet! A tak jsme hned běželi do naší  

chalupy, sice jsme byli trošku zmoklí, ale dalo se to přežít.  Hlavně pozdravuj  

Pepu a Kačku.  

           Aleš Kubeš 

 

 

Milý Arnolde,  

 

doufám, že se máš Ty i Tvá rodina dobře.  

V Británii jsem pořídil dobře, takže až se vrátím,  

můžeme zahájit vývoz vína. Ale ještě mne čeká  

cesta do Ameriky, abych vyjednal podmínky  

dovozu. Dnes odplouvám Titanikem. Je to  

nádherná loď. Našel jsem jednoho člověka,  

kterého jsem nadchl pro naši věc, a dal mu pár  

vzorků. Zisk si rozdělíme na třetiny.  

Doufám, že Ti dopis dojde.     

 

Jean Westminster 

Odesláno dne: 13. dubna 1912 

          Jan Křivský  

 

 

 



 
Milý E. T. mimozemšťane,      Adresa: město na Marsu 

            20820025 

vím, že je dnes všechno zavřené, proto ti pošta přijde o několik milionů let  

později. Abychom to neprotahovali, chci ti popsat můj nejlepší zážitek. Byli jsme  

na horách na prázdninách v Rakousku. Byl zrovna sníh, tak jsme lyžovali. Lyžovali  

jsme celý týden. Byla to nádherná dovolená. E. T, pokud to půjde, odepiš. Matěj  

           

Matěj Křivský  

      

 

 

Ahoj přátelé,         V Praze 1968 

 

dnes vám píšu, protože v Praze se něco děje. Ve dne 21. srpna 1968 do Prahy 

přijely tanky. A v ten den nás začali okupovat.  Začali střílet, byl to hrozný hluk. 

Taky sem přiletěla válečná letadla. V tomto roce se stal naším prezidentem  

Alexandr Dubček. Nemůžeme si dělat, co chceme, začali nás pronásledovat. Bylo  

a je to moc nepříjemné.  

Teď se s vámi musím rozloučit, mějte se pěkně a pozdravujte svoji rodinu.  

S pozdravem Bára 

          

 Bára Slavíková  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Milá babičko!        

            

Rozhodla jsem se ti napsat, protože jsme se už dlouho neviděly. Nemohla jsem k  

tobě jezdit. Je taková špatná doba, máme tady ten covid-19. Já už chodím  

rotačně do školy a rodiče do práce. Minulý týden jsem pomáhala na zahradě sít  

mrkev, petržel a okurky. Cibuli a brambory už máme nasázené z dřívějška.  

Představ si, že se nám po zahradě proběhla divoká prasata. Prý to byla bachyně  

s malými selátky v pyžamu. Zjistili jsme to podle rozhrabaných řádků brambor. 

Druhá špatná zpráva je, že nám asi liška odnesla šest slepic a kohouta. Údajně  

má někde v noře u řeky malá liščata. Mamka, jako každý rok, předpěstovala na 

oknech  papriky a rajčata. Brzy se budou sázet záhony a pak už jen čekat na  

úrodu. Babi, doufám, že se máš dobře. Měj se pěkně, hodně zdraví a těším se,  

až k tobě přijedu! 

                                     

  Ahoj, tvoje Kačka          V Podlažicích dne 14.5 2021 

          

      

 

 

 

Kateřina Jozífková 

 

 

 

 

 

Použité obrázky jsou volně dostupné na portálu https://pixabay.com/cs/ , https://www.skola-
chrast.net/ 


