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Milý Kájo, 

 

            jsi pohodový kluk, který nezkazí žádnou legraci a není vídán ani u žádných nepravostí. 

Pokud je třeba přiložit ruku k dílu, jsi ochotný pomoci. Není Tě třeba nahánět do hodiny, a 

když doladíš vybavení penálu a přípravu domácích úkolů, bude z Tebe primový školák. 

Nebuď tak pohodlný a nech se námi vytáhnout častěji ven. Dá se tam také zažít leccos 

zajímavého a čerstvý vzduch ještě nikoho neporazil. 

            Slovní druhy v Českém jazyce, Ti, Kájo, v tomto pololetí nedělaly žádný problém, a 

to je prima. Stejně tak jako diktáty. Ale samostatná práce v písance a domácí úkoly by si 

zasloužily trochu více pozornosti a pečlivosti. Měl by ses ve psaní postupně zlepšovat a ne 

naopak. Jsi pozorný posluchač i čtenář. Neunikne Ti žádné slovo a dokážeš si v textu najít 

potřebné informace. Mám radost, že dobrodružství a zábavu hledáš v knihách. Za angličtinu 

Ti náleží VELIKÁNSKÁ POCHVALA. Všechny písemné práce jsi napsal skoro bez chyby a 

v hovoru dokážeš pohotově reagovat na otázky a slovíčka, která neznáš, si domyslet. Baví Tě 

anglické jazykolamy i procvičování si angličtiny na počítači. Dobře ses naučil nová slovíčka a 

dokážeš sestavit spoustu vět. Umíš vyprávět o sobě a dobře používáš slovesa „to have“ a „to 

be“. Jsi výborný angličtinář. V matematice Tě zprvu trochu pozlobilo odečítání pod sebou, 

ale myslím si, že násobilkou sis spravil chuť. Ani převody jednotek, či zaokrouhlování Tě 

nedostalo do úzkých. Mohu Ti jen důvěrně sdělit, že slovní úlohy budou na programu i příští 

rok, tak snad už jim konečně přijdeš na chuť a nenecháš se jimi tak lehce pokořit. 

Dramatikou vždy ožiješ a dáš o sobě vědět. Rád se zapojíš do všech aktivit při hodině a 

pěkný pohled je i na Tvé hraní si venku. Pro bystrého kluka jako jsi Ty, Kájo, je předmět 

člověk a svět to pravé. Rád se dozvídáš nové informace a spoustu se jich od Tebe také při 

hodinách dozvíme. Snažím se, aby zápisy a malůvky do sešitu byly co nejskromnější a tak mě 

trochu mrzí, že je někdy odbudeš s takovou lehkostí. Mohl by ses na nich pěkně „vyřádit“ a 

předvést nám, že je v Tobě i kousek umělce. A je to! Práce Ti jde hladce od ruky a máš z ní 

náležitou radost. Byl by z Tebe dobrý řemeslník. Tvořili jsme se dřevem, ale také venku 

většinou zahradnické práce. Je fajn, že umíš dotáhnout práci až do konce. Jak to vypadá 

s Tvým výtvarným projevem? Máš rád kresbu. Dokážeš se soustředit a pouze tužkou 

vykreslit i ty nejmenší detaily. Zvládneš dobře vystihnout prostor. Bylo by dobré, abys 

používal i jiné výtvarné prostředky – třeba barvy. Dobré sportovní výkony a radost 

z pohybu, to jsi celý Ty. Nejraději máš „opičí dráhu“, kterou překonáváš často v rekordním 

čase a ještě s úsměvem na tváři. Při jízdě na kole zvládneš kdejaký kopec a jen tak se 

neunavíš. Tak, Kájo. Letos si toho v hudbě moc nezvládl. Naučil ses hrát akorát na různé 

druhy bubínků  - perkusí, na kytaru, nyní to zkoušíš na trumpetu. Nic moc. Umíš hrát zatím 

na flétnu, housle, kytaru, bubny a některé rytmické nástroje. Budeš-li v tom pokračovat, 

budeme muset postavit koncertní síň! Je paráda, že s námi hraješ v Břinku. Bez Tebe by to 

nebylo ono. Nezapomínej, že základ je cvičit.   

 


