
Místo, které mám ráda 

 

Moje oblíbené místo  je obec Dolní Kralovice. Je tam  

všude  krásné  okolí. Tuto  obec  nemám  ráda  jenom 

kvůli  čistému  vzduchu  a  krásně  upravené  vesnici,  

ale i  kvůli  mým kamarádkám, se  kterými  prožívám  

různá  dobrodružství, a  i  kvůli  mé  vždy  usměvavé  

babičce a vtipnému dědovi, za kterými jezdím alespoň  

jednou za tři týdny. 

Jezdím tam také ráda na kole, jelikož tam tolik nejezdí  

auta jako u nás v Ledči nad Sázavou. V  létě nám zase 

slouží   malé  čisté  koupaliště  Láb. Moc  ráda se  tam  

chodím  koupat. Také  v  Kralovicích  chodím  ráda  s 

rodiči na procházky lesem. Na podzim zase s babičkou  

chodíme zapalovat  svíčky na hřbitov. V této vesnici se 

mi zkrátka líbí a chtěla bych se tam pořád vracet. 

 

                                             Karolína Zelinková 5.C 

 

 

                                                                 Místo, které mám ráda 

 

Místo, které  mám ráda, se  nazývá  Budčice. Když jsem 

byla malá, jezdila  jsem tam s  rodiči na chalupu. A teď? 

Teď tam dokonce bydlím. V  létě je v Budčicích spousta 

dětí, turistů, táborů  a  vodáků. Hrozně  ráda  jezdím  do 

sousední  vesnice na zmrzlinu. V zimě je tam sice hodně  

sněhu, ale děti  tam  nejsou. Stavím  s taťkou  sněhuláka.  

Vesnici  mám  moc  ráda. Až  budu  velká, plánuju  tam  

velkou  farmu, protože  vedle  našeho  domu  je  veliká 

louka, kterou si časem koupím. 

 

                                                                                                              Vendula Nováková 5.C  

 

Místo, které mám ráda 

 

Nejvíce se mi líbí u babičky. Všude, kam se  podíváte, jsou 

rozlehlé  lesy a  pole. V zimě  je tam úplně  bílá krajina, ale 

v  létě  zase celá  zelená. Jaro  mám  nejraději, protože  vše  

začíná znova. Také podzim mám ráda, s babičkou chodíme  

na  kaštany a  ráda s  ní  trávím čas. Vždy, když  přijedu za 

babičkou, celá se rozzáří. Ráda s  ní chodím na  procházky  

do lesa pozorovat lesní zvěř. S dědou také pozoruji zvířata, 

zvířátka  mám  moc ráda. Mrzí  mě, že s babičkou a dědou 

nemůžu trávit více času. 

 

                                                                  Natálie Casková 5.C 

Obrázky:www.google.cz 


