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Dobrý den, zdravím vás a doufám že se máte dobře. Tahle doba je příšerná ale samozřejmě
má své výhody! Naučila jsem rozvrhnout si den pro plnění úkolů a také více dbát na
hygienu. Učení zvládám ale určitě bych byla radši ve škole, protože mi už chybí ten školní
režim a kamarádi... Volný čas se snažím trávit co nejvíce venku s mojí kamarádkou z Police.
Dopoledne se učím a snažím se nějaké úkoly plnit venku abych byla na čerstvém vzduchu...

Rodičům samozřejmě pomáhám. .
Uklízím myčku, vynáším koše, luxuju a někdy pomůžu mamce i vařit nebo pověsit prádlo.
Kdybych byla ministryně tak bych určitě povolila školu a sporty. Až tahle doba skončí a s
tím i všechna omezení tak bych jako první jela za kamaradama... Třeba za kamarády do Brna

nebo k sestřenici do Liberce. Také bych zašla do knihovny . Na dovolenou bych

chtěla jet někam k moři ale nevím jestli to půjde... Kdyby ne tak nejspíš budu
prázdniny trávit u babičky s Fidorkou... Snad tuhle domu nějak přečkáme a potom se zas

vrátíme do školy a svět se zas obrátí k lepšímu .

Přeji pevné zdraví a hodně lásky, pohody a pevné držení kotle .

P.S. Jste vážně super učitelka a jsem moc ráda že jste toto místo dostala právě vy. Přeji vám
aby se vám tu pořád líbilo a svůj sen učit ( a třeba i umřít před tabulí) se vám vyplnil... Máte
s námi obdivuhodnou trpělivost a jste super dokonale vtipná a hodiny (třeba i online) mě s

vámi opravdu hodně baví... Vždy se všichni zasmějeme a smích je v téhle dobře

hodně potřeba . Mám vás moc ráda a doufám že se co nejdříve uvidíme naživo ve

škole  .

S pozdravem Sára

Moc �ěku����, všem �čit���ám �o ��ěla�� ��li��� �ad���.


