Z pohledu žáka
Dnes je léto. Na létě miluji plavání, také mám rád volejbal nebo fotbal, ale ten moc nehraju, protože v
létě je obvykle 31°C a více a to si potom zkuste hrát v teniskách s ponožkami! Děda říkal, ať jdu běhat do
lesa, že je tam "chládek" a příjemný vzduch, nápad to je dobrý, jen by nesmělo být riziko, že ten les začně
hořet. Když občas děda nebo babička řeknou nějakou poznámku k dnešnímu počasí, mamka vzdychne a
táta se jim snaží vysvětlit, proč tomu tak je. Já a kamarádi hrajeme dnes docela běžnou hru jménem
"zahlíňovač", jde o to, že do prasklin v zemině musíte dát hlínu a následně jí zalít a jiné hry, na které má
strýček Brumbál stížnosti, i když nechápeme proč.
Konečně podzim, kdy mohu v pořádku hrát fotbal a běhat! Nechápu, proč v létě není škola, a na podzim
nejsou prázdniny! Bohužel, jak už jsem řekl, je škola a začínají narážky na bílou a černou rasu. V České
republice bylo prý značně méně černochů, než je nyní, ačkoliv černochy a Asiaty chápu - také bych v
takovém horku nevydržel.
Ve středu a konci podzimu začínaj záplavy a srážky. I když bydlíme na kopci, často máme vytopený sklep,
mokré stěny a občas vodu až po kotníky.
Zima. Brrrr.. jako každé roční období i zima má mínusy a plusy, zima má značně víc mínusů.
Často jsou povodně, srážky, takže až na domácí posilování nic dělat nemohu, ale zato mám rád Mikuláše,
vánoce a Nový rok. Táta říká, že dnešní Vánoce nejsou to, co bývaly. Nevím, jak to myslel, ale asi má
pravdu. Minulý rok jsme museli dokonce vánoce přesunout, protože byla povodeň.
Je jaro. Miluji jaro, občas je moc velké horko a občas je zima, ale je strašně málo povodní a srážek.
Můžete dělat strašně moc sportů např. běhat, hrát míčové hry a skákat do písku.
Včera nás díky dobrému počasí vzala učitelka přírodopisu do muzea vyhynulých zvířat, kde byly
podobizny a informace, jak jsem už psal vyhynulých zvířatech. Skutečnost, že muzeum je větší, než-li
naše základní škola, byla smutná. V muzeu jsem viděl velice zajímavá zvířata např. lvy, slony, lední
medvědy, mrože, žirafy, opice, netopýry, pelikány, koaly, spoustu hmyzu a žab, aligátory, želvy, pantery,
noháče, pandy, tuleně, hrochy atd., také jsem viděl nějakého divného černobílého ptáka jménem tučňák,
znám ho z vánočních obalů a také z let, kdy jeho vyhynutí těžce nesla maminka, která je milovala.

