Konec školního roku

Je 29.6.2020 - konec školního roku a ve škole se rozdává
vysvědčení. Pepíček ale ví, že vysvědčení nebude moc dobré. A už je
to tady, paní učitelka Nováková vchází do třídy a v ruce nese
vysvědčení. Celá třída se chvěje, co dostane. Jenom Pepíček se moc
nestresuje. Paní učitelka rozdává podle školní docházky a Pepíček je
23. Je to tady, na řadě je Pepíček, paní učitelka říká: ,,Pepíčku
pojď sem.”

Pepíčkovo vysvědčení

Pepíček dostal vysvědčení od paní učitelky
a následně byly děti propuštěny za svými rodiči.
Všichni se rozutekly za rodiči,
jenom Pepíčkovi rodiče Prchalovi tu nebyli.
Pepíček se rozbrečí a vrátí se za paní učitelkou.
Paní učitelka mu řekne: ,,nebreč, věřím že si to
příští rok vylepšíš.

Prázdniny začínají

Je již 30.6 2019 a prázdniny začínají, rodina Prchalová se vydává na dlouhý cestavací
prázdniny. První místo je hlavní město Spojeného království, Londýn. Po dlouhé cestě je
rodina Prchalova úspěšně dorazila, jsou ubytováni v hotelu a jdou poznávat hlavní
památky a atrakce hlavního města.

Výlet do Londýna
Dnes přiletěli rodina Prchalová do Londýna. Ubytovala
se v 5 hvězdičkovém Hotelu Keysan House 3.
Jak se vybalovali tak vyrazili na London Eye.
Když byli před London Eyem, tak tam byla velká
fronta. Máma s tátou Pepíčkovi řekli, že jdou koupit pečivo na zítra a pak si pro mě přijdou.
Když skončila jízda na London Eye, tak se koukal kolem sebe, ale mámu a tátu nikde neviděl.
Čekal tam dalších 5 minut. Nakonec zavolal mámě a tatovi , ti mu řekli , že už vycházejí z
pekárny. Když se setkali, tak se máma hrozně omlouvala. Za odměnu že to Pepíček zvládl
sám, mi koupila donut. Už se začalo stmívat, proto jsme šli do hotelu.

Jdeme na Big Ben
Dnes se rodina Prchalová vydala na Big Ben.
Obdivoval jsem, jak ho mohli postavit .
Bohužel nemohli dovnitř.
Ale rodiče Pepíčka vzali na výstavu Harryho Pottera.
Bylo to tam moc hezké.

Na London bridge se loučíme s Londýnem

Dnes byla rodina Prchalová ve městě, chodili jsme
do obchodů. Odpoledne si dali pizzu margaritu.
Večer se šli kouknout na London bridge.
Byl krásně osvětlený. Pořád jsem si ho fotil.
Dokonce jsme byli ve věži, byl tam krásný výhled.

Výlet na Slovensko
Jednoho dne o prázdninách se rodina Prchalova
rozhodla, že pojedou na Slovensko. Hned si
šli balit věci na dlouhou cestu na Slovensko.
Hned ráno vyjeli z Prahy už v 6:00, aby neměli žádné zácpy na D1.

Klučka

Výlet do Bratislavy
První zastávka byla v Bratislavě na
Bratislavském hradě. Sice jsme nebyli
uvnitř, ale moc se nám hrad zblízka
líbil. Na hotelu jsme se podívali na fotky
co jsme nafotili před hradem. Máma
uložila Pepíčka, aby se vyspal na dlouhou cestu do Vysokých Tater.

Klučka

Výlet do Vysokých Tater
Ráno se Pepíček nasnídal s maminkou a tátou,
aby tam mohli být co nejdřív. Zabalili si kufry a
vyrazili na cestu do Vysokých Tater.
Pepíček byl radostí bez sebe až uvidí hory
a bude na ně šlapat. Když přijeli na místo tak se ubytovali a hned vyrazili

Klučka

na turistiku. Cestou hráli slovní hry a dobře se jim šlapalo. Když byli v cíli dali si svačinu a
s radostí v hotelu šli do bazénu.

Kinder Erholungs Zentrum Querxenland 1
Na konci srpna jede Pepíček s rodinou do Německého Seifhennersdorfu do areálu KiEZ
Querxenland. Hned po příjezdu ho zaujmou točící se vrátka. Párkrát si s nimi zatočí,
a najednou uvidí Querxe. Pepíček se ho lekne a začne prchat. Potom však doběhne rodiče
a společně s rodiči se půjdou ubytovat do jejich domečku. Vybalí si věci a jdou si
proholédnout areál. Ještě než se Pepíček vypraví začne zkoumat přitahovací ruku u dveří
- je vypnutá, ale Pepíček jí zapne a najednou vidí rodiče jak ztěží otevírají dveře a říkají
,,Ppepíčku c-cos to provedl?” říkají ztěžka. Však Pepíček řekne: ,,T-to já n-nevím.”

Kinder Erholungs Zentrum Querxenland 2
Po dokončení akce s přitahovací rukou se jde Pepíček podívat dál po areálu, a najednou narazí na velké
fotbalové hřiště, pekárnu, výtvarní místnost, kavárnu atd. Rodina Prchalova je zde ubytována na jeden
týden a užili si tu mnoho zážitků.
Je poslední den a rodina si balí na cestu do Prahy, dnes je totiž 30. 8. 2019 a pozítří je začátek nového
školního roku. Snad ten se Pepíčkovi vydaří.

Návrat domů
Rodina Prchalova vyráží na 3-4 hodinovou jízdu do Prahy. Cesta probíhala bez problému
a rodina dorazí v pořádku a zdraví domů. Pepíček se ale hroutí, protože je 31.8.2019 a
zítra začíná škola. Néééééééééééééééééé zítra je škola néééééééééééééééééééééééééééééééééé
já nechci do školy nééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. Ale Pepíček ví, že prázdniny si
užili, byli na krásných místech Evropy, a Pepíček moc dobře ví, že když nebude chodit do
školy bude ,,blbej”.

Děkujeme za pozornost

