
MOJE OBLÍBENÉ MÍSTO 
 

Vojtěch Tvrdík -  Naše chalupa 

Rád jezdím na naši chalupu, která se nachází v kraji Vysočina. Všechna roční období jsou 

tam příjemná. 

Nejraději se vydávám na chalupu na jaře, protože se probouzí příroda. Uprostřed ze-

lených lesů se nacházejí rybníčky s křišťálově čistou, ale velmi studenou vodou. Když 

přijedeme k chalupě, vypadá to, že chce skákat radostí. Z garáže vyjede i traktor, který 

nás chce přivítat.  

Nejvíce času na chalupě strávím v létě, protože máme prázdniny. Léto je teplé. Voda 

v rybnících se ohřála, jako kdybychom ji dali do hrnce a ohřáli na plotně. Slunce se na 

nás téměř celý den směje a připomíná oranžový pomeranč. I stromy se snaží radostí vy-

skočit za země a tančit. 

Na podzim jsem na chalupě nejméně, protože nám začala škola. Když už tam pobý-

vám, stojí to za to. U chalupy máme pestrobarevný les, v němž roste mnoho voňavých 

hub. Listí hýřící všemi barvami tančí ve větru. Děda topí v kamnech, komínem se vkrádá 

meluzína a škrábe zezadu na vrátka od kamen.  

Zimu máme rádi, hlavně když napadne sníh a my můžeme jezdit na saních. Vlezlá 

zima bez sněhu nikoho nebaví. Vločky se v zimě z nebe trousí, sněhulák si nechá narůst 

dlouhé vousy, na listí se ze sněhu udělá peřina, která naši chalupu přikryla. Na chalupu 

jezdím rád ve všech ročních obdobích, protože je tam vždy úžasná zábava.  

 

 

Marie Zozuláková  -  Moje oblíbené místo 

Nejraději jezdím na tábor do Orlických hor. Na jaře potůček zpívá veselou písničku. Jeho 

křišťálově průzračná voda odráží paprsky slunce. Příroda se probouzí ze zimního spán-

ku. Malí zpěvaví ptáčci si prozpěvují v korunách stromů. Koruny stromů příroda obarvi-

la nazeleno, rády si šeptají. Květiny začínají hýřit různými barvami. Žáby si večer povída-

jí. Na trávě se ráno lesknou kapky rosy.  

V létě je i v horách tepleji. Květiny září různými barvami, až louka vypadá jako duha. 

Děti přijíždějí na tábor, radují se a dovádějí a vypadá to tu jako v úlu.  

Na podzim se ochlazuje. Barevné listí z dubů a buků padá do potoka. Prší klidně i ce-

lý den. Je nevlídno a po deštích jsou cesty rozbahněné. Občas padají i kroupy. 

V zimě hodně sněží, napadne i patnáct centimetrů za den. Stromy jsou zahaleny do 

bílého pláště. Celá příroda jakoby usnula. Do Orlických hor jezdím ráda, protože je tam 

nádherná příroda, klid a pohoda. 

 

 



Vojtěch Pozdník -  Naše chalupa 

Nejraději jezdím odpočívat na naši chalupu. Chalupa je zajímavá ve všech ročních obdo-

bích. Léto je horké slunce. Všude vyniká křišťálově čistá voda. Na zahrádce neustále hře-

je slunce a vypadá jako oranžový pomeranč. Teplé dny u bazénu jsou velmi příjemné. 

V létě se z chalupy vždy vracím opálený. 

Podzim je napínavý jako film. Nedaleko chalupy září barvami krásný les. Všude po 

zahrádce poskakuje hnědé, žluté, vínové listí. Často si v listí s bráškou hrajeme a dová-

díme. Podzim je veselý jako komedie. Domů se vždy vracím plný pohody a štěstí. 

Zima je na chalupě chladná. Všude je vidět zamrzlá voda. Ve větru tancují sněhové 

vločky. Stavění sněhuláků je velká zábava. Všichni se koulují a dovádějí na ledovém sně-

hu. Stromy jsou bez listí. Celá chalupa je zasněžená. V zimě se domů vracím zmrzlý až na 

kost.  

Jaro je nesmírně voňavé a barevné. Rád si lehnu do trávy a poslouchám včelky, jak 

bzučí. Celá naše zahrádka je uklizená a čistá. Stromy rozkvétají. U některých pupenů se 

začínají objevovat plody.  Opadané okvětní lístky poletují po zahrádce. Na jaře je tu vždy 

velká pohoda a tu si přivážím i domů. Ve všech ročních obdobích na chalupu jezdím rád. 

 

 

David Siegl  -  Moje oblíbené místo 

Nejraději jezdím do Krkonoš. Na jaře je tam příroda krásně pestrobarevná. Všude je hez-

ký výhled. Ptáci kolem poletují a my si hrajeme různé hry. Příroda ožívá, květiny tančí. 

Naše zahrádka je barevná a voňavá.  

I v létě jezdím na chalupu rád.  Všude je příjemné teplo, slunce se směje. Naše zahra-

da je rozpálená a krásně rozkvetlá. Poblíž máme i několik jabloní, občas si nějaké plody 

utrhneme.  

Na podzim se vše změní. Ze stromů opadají listy. Příroda začíná usínat. Místo krásné 

zelené barvy jsou zde hnědé listy ze stromů a vadnoucí květiny. I naše zahrada uvadá a 

ztrácí barvy.  

V zimě přicházejí opravdové sněhové radovánky. Sníh je všude, kam oko dohlédne. 

Děti staví sněhuláky a brodí se v bílé pokrývce. Největší zábavou je koulovaná. Zima je 

v Krkonoších moje nejoblíbenější období, protože nikdy není nuda.  

 

 

Kryštof Fikejz - Ramzová 

Mým nejoblíbenějším místem je Ramzová v Olomouckém kraji. Nejraději sem jezdím 

v zimě, kdy se sníh pěkně třpytí. Jsme tu každou zimu, když je hodně sněhu, abychom 

mohli lyžovat a stavět sněhuláky s mrkví místo nosu a s kamínky jako krásné černé knof-

líky. Rampouchy jakoby oživly a krásně hrály uklidňující píseň.  



Nejvíce času s rodinou trávíme na sjezdovce, která jako by byla nekonečná, ale zato 

nádherná. Když není sníh, procházíme se po krásné jesenické krajině a užíváme si volna. 

Máme to tu rádi. 

Jezdíme sem i v létě, když slunce nádherně hřeje. To se pak chodíme koupat do zato-

pených lomů, kde je voda průzračná jako sklo. Nedaleko je i Dolní Morava, kde se nachá-

zí stezka v korunách stromů, a to si pak připadáte jako veverky. Vracíme se sem vždycky 

rádi.  

 

 

Sabina Jarkovská - Moje nejoblíbenější místo 

Nejraději jezdím do Šumperka ke svému tátovi. Město je obklopené horami. V zimě zde 

pobývám nejraději. Napadne vždy mnoho sněhu jako v pohádce. Krásně se třpytí. Sně-

hové vločky vypadají jako malé hvězdičky. Rampouchy jsou jako živé. Zima se podobá 

sibiřské. Kopec se na nás krásně směje. Občas se udělá i ledová klouzačka.  

Ráda sem přijedu i v létě, je veselo. Ptáčci svižně koncertují, hmyz poletuje sem tam.  

Obloha je pěkně usměvavá, slunce září silně jako oheň. Koupaliště ožívá. Miluji léto na 

Moravě, občas se totiž projedu i na koni. V Šumperku to mám prostě ráda. 

 

 

Filip Joudal - Chalupa  v lese 

Na jaře nejraději jezdím na naši chalupu v lese. Když přijedeme, hned slyším ptáky zpí-

vat jako sbor pěvců. Trávník před chalupou je vždy rozrytý od divokých prasat, která se 

v hlíně válí jako v lázních. Čmeláci, včely, vosy a ostatní hmyz bzučí, jako kdyby hráli na 

miniaturní nástroje. K tomu dveře skučí v pantech a pumpa vrže na celý les. Listí jako 

zelená záře oslňuje krásou a svěžestí jara. Stromy spokojeně šumí ve větru. Navečer na-

startujeme elektrárnu, abychom si i v lese posvítili. Pak je naše chalupa jako svítilna. 

Z proutků od rybníka, které jsou ohebné jako guma a krásně čerstvé, si upleteme po-

mlázku a jdeme koledovat. V poledne naši koledu rozbalíme, je toho obrovský kopec.  

Na naši chalupu se sice vždy moc těším, ale v zimě mám rád dovolenou na horách. 

Většinou nejezdíme do stejného střediska, ale loni nás oslovilo Švýcarsko, a tak tam je-

deme letos znova. Všude je bílý zářící sníh, přímo nádherný pro horskou krajinu. Stromy 

mají větve zmrzlé jako rampouchy. Na horách je to jako v nebi. Bílý sníh, bílé mraky, ob-

čas prosvitne modrá obloha. Rychle ráno vstaneme a už se těšíme na prosluněný a urol-

bovaný svah plný lidí. Vyběhneme. Vítr fouká a řeže do tváří. Všichni jsou zahaleni a ob-

lečeni, že se skoro nedají poznat. Lyžařské brýle se lesknou v záři toho všeho. Sníh někde 

taje pod ostrými slunečními paprsky. Do toho všeho se ozývají výkřiky malých dětí. Mám 

hory rád. 

 



Aleš Gürtler - Moje oblíbené místo 

Nejraději jsem u naší chaty na jaře. Jaro ožívá. Všechny květiny vyrůstají. Ptáčci létají nad 

lesem a prozpěvují si. Sníh všude taje jako máslo na pánvičce.  

V létě bává nejtepleji. Teplo stoupá jak v sauně. Slunce svítí jako oranžový pomeranč. 

Vlhký vzduch proudí pomalu jak v pralese. Voda se skoro vaří.  

Na podzimová vidět mnoho barevných kombinací. Barvy svítí jak na duze. Na zemi 

leží plno barevných listů.  

V zimě na zemi leží sněhové vločky. Vše je zmrzlé. Všichni slaví Vánoce a Nový rok, 

rozbalují dárky. Na naši chalupu se vracím vždy rád. 


