
  MÍSTO, KTERÉ MÁM RÁD 
 

Místo, které mám rád 

 

U našeho domu je velmi vysoká lípa. Sázel ji ještě dědeček  

mého dědečka, když byl malý kluk. V zimě se mi tam moc 

nelíbí, ale když  není  sníh, je to  nejhezčí  místo  pod slun- 

cem. Sedávám  v  jejím  příjemně  chladném stínu a dívám 

se  na hluboký les. S  bráškou  vždycky běháme a honíme 

se kolem  ní. V teplých letních večerech pod ní dělá babič- 

ka  oheň. To potom  pozorujeme  netopýry kroužící kolem 

prastarého kmene. Při rozednění se z ní ozývají ptačí hlasy. 

Z  jejích  květů vaříme čaj. Tuto  lípu mám rád už od mala 

a doufám, že tam bude stát navěky. 

                                                          

                                                         Dominik Vorlíček 5.C 

 

                                                         

                                                        

                                                         Místo, které mám ráda 

 

Místo, které  mám  ráda, je obec  Bojiště. Bydlím  tam  už od  

dětství. Žije tam kolem stovky obyvatel. V Bojišti jsou hodní 

lidé. Je tam čistý vzduch a  klid. Před naším domem vyrostla 

krásná  lípa, ale už  je starší. V přírodě  je  krásná  procházka.   

Všude okolo nás je hezká příroda, někteří lidé si přírody váží, 

Ale  někteří  ne. Lidé v Bojišti mají  rádi zábavu, a proto se tu  

dělá hodně akcí. My děti jsme rádi na hřišti. Ale i někde jinde. 

Jsem šťastná, že bydlím v Bojišti. Mám to místo moc ráda. 

 

                                                                                                              Martina Pecová 5.C 

 

 

 

Místo, které mám rád 

 

Rád se s taťkou vracím na místo, které leží  na řece Sázavě. 

Je to větší  plac, takže  se tam vejdeme oba. Je  tam  veliký  

klid. Všude kolem jsou stromy a tráva. Zpívají  tam ptáci a  

někdy okolo  projede a  zahouká  vlak. Naše místo je  nad  

suchým jezem. Berou tam kapři okolo 50 centimetrů. Vždy, 

když začne pršet, schováme se pod starou lípu. Nejhezčí je, 

když  jdeme chytat  ryby brzy ráno. Nad Sázavou se  táhne  

mlha, řeka  krásně voní a šumí. Pro mě je to nejhezčí místo 

v Ledči nad Sázavou, které znám. 

 

                                                                  Adam Mašín 5.C 


