Vlastimil - Moje budoucí povolání
Všechno začalo tím, že jsem si už ve školce vybral kostým policisty. Měl jsem úžasnou čepici,
modrou košili a opasek se zbraní. Líbilo se mi, že vypadám jako hrdina a že bych mohl pomáhat
lidem. A maminka mi říkala, že mi uniforma sluší. Kvůli tomu všemu bych rád šel na policejní školu.
Tam bych cvičil a naučil se střílet z různých pistolí. Nakonec se možná stane ze mě detektiv.
Adam D. - Čím chci být
Jako malý jsem chtěl být spiderman. Nyní chci hrát hokej, protože mě baví bruslit. Teď trénuji za
HC Pardubice. Až budu velký, chtěl bych hrát za Washington. Když nebudu hrát hokej, chci být něco
jako táta. Táta pracuje jako instalatér nebo topenář. Mohl bych být i youtuber. Baví mě natáčet s
bráchou. Zajímám se také o práci na počítači. Mám rád zvířata a nejvíc svého psa Tonyho. Možná
bych mohl pracovat se psy.
Barbora H. - Kam směřuje moje cesta
Chtěla bych se stát zdravotní sestrou. Chtěla bych pomáhat lidem s nemocemi a různými zraněními.
Bez zdravotních sestřiček by se svět neobešel. Samozřejmě i jiná povolání jsou velmi důležitá.
Zdravotní sestry pomáhají pacientům různě. Mají služby i v noci v nemocnici. Hlavně v dnešní době
při Coroně jsou velmi důležité, ale i když není Corona, jsou zase jiné nemoci. Proto jsou zdravotní
sestry velmi potřebné.
Antonie - Kam směřuje moje cesta
Až vyrostu, chtěla bych být cukrářkou, protože mě pečení baví. Ráda zdobím dorty a s oblibou
míchám těsta. Doma dělám dorty pro celou rodinu. Kdyby mi nevyšla cukrářka, budu prodavačkou,
protože mě baví komunikace s lidmi.
Vojtěch - Čím bych chtěl být
Chtěl bych být paleontologem, protože mě zajímají druhohory. Prohlížím si v encyklopediích
prehistorická zvířata, například allosaury a spinosaury. Nejvíce mě zaujal masožravý ještěr
tyranosaurus.
Kryštof - Čím bych chtěl být
Přemýšlel jsem, čím chci být, až vyrostu. Často se dívám s nevlastním tátou Romanem na formule
1. Moc se mi to líbí. Rád bych se stal závodníkem. Mám rád rychlou jízdu. Chci vyhrávat všechny
závody a získat hodně zlatých pohárů. Zatím trénuji na koloběžce.
Mikhailo - Chci být hasičem
Čím chci být? Nejvíce ze všech povolání se mi líbí hasiči. Tak já chci být hasičem, protože chci hasit
oheň, zachraňovat lidi a zvířata. A pomáhat všem. Líbí se mi ta „trubka“, když je naléhavý případ,
hasiči se po ní spouštějí. Hasiči jsou moc stateční.

Kristiana - Moje cesta
Moje cesta nejspíš vede k tomu, že budu paní učitelka. Moc si přeji, aby se děti tak staré jako jsem
já i starší vzdělávaly a měly dobré známky. Proč chci být paní učitelkou? Chtěla bych být paní
učitelkou, protože mě baví všechny předměty, které zatím mám. Chtěla bych učit sedm předmětů,
a ty jsou český jazyk, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná
výchova a anglický jazyk. Přála bych si, abych se dostala na osmileté gymnázium.
Štěpán - Čím bych chtěl být
Až vyrostu, chtěl bych být hokejistou. Velmi mě baví hrát hokej. Jednou bych se chtěl dostat až do
NHL. Můj oblíbený hokejový klub je Boston Bruins. Hraje tam můj oblíbený hráč David Pastrňák.
Chtěl bych hrát jako on. To musím ale hodně trénovat a učit se anglicky. Kdyby mi hokej nevyšel,
chtěl bych si otevřít svou vlastní autodílnu na opravu aut. Mám rád sportovní auta.
Barbora P. - Kam povede má cesta
Až budu velká, chtěla bych pracovat se zvířátky v zoo nebo někde u koní. Kdybych byla u koní,
krmila bych je a samozřejmě na nich jezdila. Takže bych zkrátka chtěla mít statek, kde by byli koně,
krávy, kozy a další zvířata. A hezká louka s malým potůčkem.
Alex - Hokejista
Chci být hokejistou, protože mě to baví a je to super povolání, chceš být lepší a lepší. Hokejisté mají
výbornou fyzickou kondici. Pokud je hokejista dobrý, může se dostat do NHL v cizině. A když mi
nevyjde hokejista, tak bych chtěl vytvářet počítačové hry, třeba play game v brawl stars. Babička
říká, že bych měl být právník nebo politik, protože jsem strašně upovídaný.
Jakub P. - Čím chci být
Čím chci být? Ještě jsem o tom příliš nepřemýšlel. Docela se mi líbí práce hasiče nebo policisty. U
hasičů by se mi líbilo jezdit s velkými auty a zachraňovat lidi. U policie bych rád řešil složité případy
a pomáhal lidem v nesnázích. Až budu starší, rozhodnu se, čím bych chtěl být.
Nelly - Mé budoucí povolání
Od dětství ráda kreslím buď podle předlohy, nebo podle fantazie. Ráda se dívám na naučné video
o kreslení, kde se toho mnoho naučím. Už jsem malovala i na plátno akrylovými barvami. Kdykoliv
má někdo svátek nebo narozeniny, nakreslím mu obrázek. Malování mě baví, a proto se mu chci
v budoucnu věnovat. Doufám, že se můj sen stane skutečností.
Adam G. - Čím bych chtěl být
Jsem žákem 3. třídy. Moje představy o budoucím povolání jsou takové, že by mě bavilo být
ošetřovatelem zvířat. Vede mě k tomu péče o našeho kocoura Bubu. Chodím s ním ven, ale také
k veterináři na kontroly.

