
VII. PŘÍLOHY 
 

 

Příloha č. 1 
 
PŘEPISY SLOHOVÝCH PRACÍ NA TÉMA IDEÁLNÍ SPOLUŽÁK A IDEÁLNÍ 
SPOLUŽAČKA 
 
Pozn. Slohové práce jsou přepsány v autentické podobě včetně stylistických a gramatických 
chyb. 
 
1. IRYNA 
 
Ideální spolužačka 
 
Jednoho dne k nám do třídy přišla nová spolužačka, o které učitelka mluvila už delší dobu. 
 
Je střední postavy, má rovné tmavé vlasy nad ramena. 
Jo oblečena do džín a delšího bílého trika. 
 
Učitelka jí řekla, ať o sobě něco poví. 
Jmenuji se Monika. 
Myslím, že jsem kamarádská holka, která má ráda zábavu, tanec a sport. Ráda poznávám 
nové lidi, se kterými si mám o čem povídat a čemu zasmát. 
 
Jsem ráda, že jsem do týhle školy přišla.  
A těším se, až se s vámi poznám líp. 
 
Ideální spolužák 
 
Jednoho dne k nám do třídy přišel nový spolužák, o kterém učitelka mluvila, už delší dobu. 
 
Je vysoký, má krátké tmavé vlasy a hnědé výrazné oči. 
Má na sobě širší tmavé džíny a volnější černé triko. 
 
Učitelka mu řekla, ať o sobě něco poví. 
No tak má rád sport, tancuju break dance a někdy si zahraju nějaký ty počítačový hry. 
Mám rád lidi s kterýma je sranda a zábava. 
 
Jsem rád, že chodím do týhle školy, protože to teď mám blíž.  
A doufám, že si tady najdu nový kámoše. 
 
2. ADÉLA 
 
Ideální spolužačka 
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Jednoho dne k nám do třídy přišla nová spolužačka se jménem Andrea. Její vzhled na mne 
působil velice mile. Byla štíhlá, ale ne příliš, pokožku měla opálené barvy. Obličej měla 
milý. Měla smaragdově zelené oči a vlasy černé jako uhel které jí sahaly po lopatky. Měla 
zajímavě sestříhanou „patku“ na pravou stranu. Měla krásné plné červené rty. Na sobě měla 
žluté delší triko a černé lesklé legíny. Vypadala velice sympaticky. Byla velmi chytrá. Její 
zájmy byly: tanec, malování a zpěv. Byla velice kamarádská a do třídního kolektivu zapadla 
rychle. 
 
Ideální spolužák 
 
Jednoho dne k nám přišel do třídy nový spolužák, rozený angličan, který žil v čechách. 
Jmenoval se Jacob. Když vešel poprvé do třídy, měl velice roztomilý a zároveň přátelský 
úsměv. Měl blonďaté vlasy a azurově modré oči. Na sobě měl úplé džíny, červenou košili, 
přes ní šedivou vestičku a boty „conversky“. Pokožku měl bledší. Blond vlasy měl trochu 
delší a velmi pěkně sestříhané. Mezi jeho zájmy patřily: fotbal a hudba. Byl chytrý a do 
našeho kolektivu zapadl velice rychle. 
 
3. TEREZA 
 
Ideální spolužačka 
 
Jednoho dne k nám do školy přišla nová spolužačka. Na první pohled vypadala jako největší 
frajerka a myslela si o sobě hodně. 
 
Byla hubená, ale na to jak byla hubená měla velkej hrudník což todle nikdo nechápal měla 
prostě štíhlou postavu. Všechno měla černo-růžovo-bílé. Měla růžové úzké kalhoty, černé 
tričko s kšandama jako nosí zpěvačka Avril Lavigne a černo-růžovou tašku od Converse a 
černo-růžovo-bílou mikinu. Měla černé vlasy, ale měla v tom tmavě růžové proužky a tmavě 
růžově podbarvené a v patce měla růžové proužky taky. 
Měla piercing v koutku a v nose a taky měla černě namalované oči, strašně ráda používala 
tmavé stíny a tužku a hodně si to namalovala. 
 
Povahou se všem zdála dost uzavřená a nikdo ji neměl rád, ale pak se z ní vyklubala skvělá 
holka, která byla oblíbená sice měla jiný styl, který je smutný, ale smát se uměla dobře. 
 
Ideální spolužák 
 
Jednoho dne k nám do školy přišel nový kluk. Na první pohled takový drsný. 
 
Byl hubený měl štíhlou postavu, a měl svaly to bylo poznat. Všechno měl černo-růžovo-bílé. 
Černé úzké kalhoty, růžové tričko, černou tašku od Converse a černo-růžovou mikinu. Měl 
černo-růžové vlasy, no spíš černé s růžovýma proužkama a taky měl ostříhaný vlasy na 
patku. 
 
Povahou a všem dost uzavřenej a nikdo ho neměl rád, ale pak se z něho vyklubal skvělý kluk 
a byl oblíbený sice měl jinej styl, který je smutný, ale smát se uměl. Byl oblíbený, protože 
dělal bojové sporty a jezdil motocrost, což znamená to, že miloval nebezpečí a byl odvážný 
což nikdo takhle nebyl. 
 
4. ESTER 
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Ideální spolužačka 
 
Přišla k nám nová spolužačka, která na první pohled vypadala velmi mile. Šla jsem za ní, 
abych se s ní seznámila. Jmenuje se Magdaléna Pittburská a přistěhovala se do Prahy z Brna. 
Hned jsem si s ní začla povídat. 
 
Je hubená a má úzký obličej, který zvýrazňovaly tmavě hnědé vlasy sahající až na lopatky. 
Má zelené oči, které vypadaly jako malé smaragdy. Na sobě měla žluté tričko a světle zelené 
kalhoty. V uších byly černé náušnice ve tvaru kočky. 
Asi po týdnu se ukázalo, že je velice veselá a tolerantní. A v některých předmětech je chytrá, 
zejména v angličtině. Angličtina ji baví, o prázdninách jezdí do Anglie. Má tam totiž tetu se 
strejdou. Odpoledne chodí do jazykového kurzu. Mimo jiné ráda plave, jezdí na kole a 
lyžuje. Doma má psa – Dobrmana. K ostatním se chová velice tolerantně a ráda se s nima 
baví o čemkoliv. 
Stala se mou dobrou kamarádkou a nejen mou vlastně všech. 
 
Ideální spolužák 
 
Přišel k nám nový spolužák. Učitelka nám ho představila pod jménem Bob Bobek. Na první 
pohled se nám zdálo, že je uzavřený. 
Nejčastěji nosí kostkovanou košili a černé kalhoty. Na obličeji má brýle pod kterými se 
schovávají modré oči. Vlasy má světlé. 
Později se ukázalo, že není tak uzavřený jak se zdálo, ale je veselý, legrační a průměrně 
chytrý. Rád hraje fotbal, florbal a rád čte dobrodružné knížky. Doma chová psa, kterého má 
rád. Nemá rád kočky. Každou středu chodí hrát florbal. K ostatním se chová docela dobře, až 
na pár lidi s ním baví všichni. 
Stal se oblíbencem celé třídy. Je to doopravdový kamarád. Nikdo si na něj nestěžuje. 
 
5. KATKA 
 
Ideální spolužačka 
 
Jeden den přišla paní učitelka do třídy, že zítra přijde nová spolužačka. Byla jsem zvědavá 
jaká bude a jak bude vypadat. Když přišla, byla uplně jiná, než jsem si představovala. 
Byla širší postavy a velmi vysoká, celkově větší  než jsme byli my. Její postava nebyla ani 
štíhlá, ani velmi široká, ani velká, ani malá. Andrea – tedy tak se jmenovala měla krásné, 
dlouhé, černé vlasy a jemný obličej. Oči měla velké a modré. I v obličeji vypadala o dost 
starší než my. Přišla elegantně oblečená. Měla bílý top s černým bolerkem, těsné a úzké 
džíny, boty na podpatku a černý klobouk v pánském stylu.  
Byla milá, přátelská a ochotná, měla ráda jízdu na kole, tančila a krásně kreslila. Co jí nešlo, 
byl zpěv. Chodila do jezdeckého kroužku, kde měla krásného koně. 
Sice byla přátelská, ale vztah k ostatním moc dobrý neměla. Možná to bylo tím, že byla 
dospělejší, tedy aspoň tak vypadala. Bavila se tak nějak se všemi, ale nebylo to takové jaké 
jsem si představovala. Zkrátka byla taková „oboustranná“. Občas byla v pohodě, občas ne. 
Nakonec se ale spřátelila se všemi a byli jsme všichni jedna velká parta. 
 
Ideální spolužák 
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Když nám paní učitelka oznámila, že k nám přijde nový spolužák, který se přestěhoval 
z vesnice, ihned byl ve třídě slyšet šum. Každý jsme si ho představoval jinak. Byla jsem 
hrozně zvědavá, jaký bude, ale nezbývalo, než čekat. 
Když přicházel do školy, viděla jsem ho z konce chodby. Byl vysoký a štíhlý. Ruce měl 
silné, alespoň to tak vypadalo. V obličeji vypadal skoro jako holka. Měl ho takový jemný a 
oči měl černé, vypadaly skoro magicky. Měl vlasy po ramena a hnědo-černé-krásné. Měl na 
sobě zelené, volné tričko, volné džínové kalhoty, černou mikinu a modrou bundu. 
Vypadal mile a kamarádsky. Hned se začal bavit. Byl velmi přátelský, vtipný a chytrý. Hrál 
florbal a tenis, nejspíš proto měl silné ruce. Měl rád horolezectví a hrál v divadle.  
Vztah k ostatním měl velmi dobrý. Bavili se s ním téměř všichni. I on byl velmi přátelský a 
společenský. Byl to zkrátka ideální spolužák. 
 
6. KLÁRA P. 
 
Ideální spolužačka 
 
Osoba, kterou chci charakterizovat k nám přišla do třídy minulý rok na konci března. Je to 
slečna jménem Eliška Nývltová. 
Jedná se o dívku vyšší, štíhlé postavy se světlými medově hnědými vlasy a jen zřídka se jí ve 
vlasech objevují kaštanově hnědé proužky. Líbí se mi, jak je má kudrnaté a zatočené 
v prstýncích trčící všemi směry. Vypadali až neuspořádaně, ale přesto velmi hezky. Má úzký, 
oválný obličej a malími kukadli, ale zato plnými rty. Její oči jsou světle modré, ohraničené 
hustými, tmavými řasami. 
 
Eliška je velmi sympatická a milá holka, která je velice upovídaná. Často se zapojuje do 
hovoru, je hodně temperamentní. Nedělalo jí problém najít si kamarády. Mé kamarádce to 
přišlo až divné, mě to naopak fascinovalo. Dozvěděla jsem se od ní, že ráda čte a poslouchá 
pomalejší písničky. Což mi k ní moc nesedlo. Čekala jsem, že bude poslouchat něco rychlého 
a temperamentního. Zkrátka něco co bude podobné v souladu s jejím chováním. I přes její až 
divoké chování je poměrně skromná. Řekla bych, že je i velmi šikovná a trpělivá jelikož umí 
hrát na dva hudební nástroje, učí se dvěmi jazyky a škola jí taky nedělá žádné větší potíže. 
 
Zkrátka si myslím, že je to holka a kamarádka jak má být. 
 
Ideální spolužák 
 
Jednoho dne k nám do třídy přišel nový spolužák, který se jmenoval Erik. 
Je to opravdu hezký kluk s krásnými, lesklými, černými vlasy a pronikavě modře zbarvenými 
oči, které zvýrazňovali ostré hrany jeho bledého, někdo by řekl až kameného výrazu 
v obličeji. Erik je vysoký kluk, který nosí až drze těsná trička, která odhalují svalnatou 
postavu. Svalnatá postava je důkazem, že je sportovec. Opravdu se sportům věnoval, hrál 
závodně hokej. 
 
Tento kluk navíc je velice milý, pozorný a přátelský. A po delším čase se ukázalo, že je i 
chytrý. Velmi mu šla matematika a chemie. Jediné negativum co jsem na něm našla je, že byl 
mírně namachrovaný, ale zase jsem si řekla, že v jeho případě kdo by nebyl. Také se mi 
velmi zalíbylo jak je ohleduplný ke všem učitelům a učitelkám. Pomáhal jim nosit sešity a 
další věci. 
 
A je živým důkazem, že gatlamani ze světa nezmizeli, zatím ne!! 
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7. LUCKA 
 
Ideální spolužačka 
 
Za několik měsíců opět měl přijít nový spolužák přesněji spolužačka. Další den se tak stalo 
přišla o první přestávce k naší lavici a představila se jmenuje se Izabela. Pro nás nezvyklé 
jméno, ale na jménu přeci nezáleží. Tak jsme si s ní začali povídat, byla milá, hodná a 
laskavá. Když byla vyvolaná k tabuli všimla jsem si, že je štíhlá. Vlasy hnědé rozpuštěné. Má 
piersing na pravé straně nosu. Oblečená byla šedé džíny bílé tričko s krátkým rukávem. Po 
pár dnech jsem se dozvěděla, že se 3 roky věnuje gymnastice. Docela mě to překvapilo. 
Chování? Milá, upřímná a hlavně přátelská. Jsem moc ráda, že zrovna k nám přišla. Je to 
dobrá kamarádka. 
 
Ideální spolužák 
 
Jednoho dne přišla paní učitelka a říká „děti zítra k nám do třídy přijde nový žák“. Druhý den 
se opravdu tak stalo přišel k nám ráno nový spolužák a schovával se vzadu ve třídě. A vůbec 
s nikým se nebavil. Už od prvního pohledu bylo poznat, že je to fotbalista hubenější postavy 
krásné, krátké blonďaté vlasy. Modré oči. A menší náušnice v levém uchu. Při první hodině 
se nám představil, jmenoval se Kamil. Oblečený byl: úplé černé džíny, tmavě modré tričko. 
Je vtipný, hodný, laskavý a aspoň trošku chytrý. Zájmy fotbal věnuje se tomu 4 roky a potom 
procházky a zábava. K ostatním by se měl chovat tak jako ke mně. Tohle je můj ideální 
spolužák. 
 
8. NIKOLA 
 
Ideální spolužačka 
 
Jednoho dne nám ve škole oznámili, že přišla nová žákyně a má nastoupit k nám do třídy. 
Když onu slečnu přivedli, většina třídy jen koukala s otevřenu pusou. Byla štíhlá a vysoká, že 
ji nikdo nemohl přehlédnout. Učitelka ji posadila vedle mě, prý si budeme rozumět. Měla 
zelené oči a rudé rty. Její vlasy se leskly v mnoha odstínech modré, červené, zelené a černé 
barvy. Byla mi podobná i ve stylu oblíkání, což se mi dost líbilo, protože moc lidí tento styl 
neuznává. O přestávce jsme se spolu začaly bavit a ukázalo se, že i její povaha je podobná té 
mé. Trochu cholerická, ale jinak milá a citlivá. Řekla mi, že také ráda tancuje a hraje na 
kytaru. Když k nám přišli kluci ze třídy a začali se předvádět, obě nás napadlo to samé – jsou 
to jen pubertální děti. Byla jsem šťastná, že k nám konečně nastoupila pohodová holka. 
 
Ideální spolužák 
 
Bylo úterý ráno a já poprvé zaspala. Do třídy jsem dorazila o půl hodiny později, zrovna 
když nám paní učitelka představovala nového spolužáka. Byl vysoký a měl vypracované tělo. 
Posadil se o lavici před nás. V obličeji měl kouzlo, zdál se milý už od pohledu. Měl černé 
delší vlasy a světlé modré oči. V obočí se mu leskl piercing a na ruce tetování. Byl oblečený 
v černých uplých kalhotech a červeno-černé košily. Měl spousty náramků a pásků. Po chvíli 
jsme se s nim začali bavit a byl opravdu moc zábavný. Vyprávěl nám o zážitcích z jeho 
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tréninků bojového umění. Všem se nám moc zalíbil. Dokonce později začal holkám dávat 
soukromé lekce bojového umění zdarma a naučil nás nové triky. Jsme rádi, že ho máme. 
 
__________________________________________________________________________
1. FILIP 
 
Ideální spolužák 
 
Jednoho dne k nám do třídy přivedla paní učitelka nového žáka. Představila nám ho jako 
Petra. 
Když sem si ho poprvé prohlédl, všiml jsem si, že má drahé oblečení, sportovní postavu, 
modré oči a na patku sčesané vlasy. Přisedl si ke mně do lavice. 
Když jsem si s ním začal povídat, tak jsem se dozvěděl to, že má rád různé druhy sportů jako 
je například: fotbal, hokej, házená, plavání, různé karetní hry a dokonce i šachy. Od prvního 
pohledu bylo vidět, že je slušně vychovaný, má rád pořádek a zajímá ho učení. 
Ostatní, kluci a holky, ho nejdříve přehlíželi, ale když se dozvěděli, že má bohaté a dost 
slavné rodiče začali se s ním kamarádit. Naštěstí byl opravdu dobrý kamarád a jsem rád, že 
se mnou nepřestal kamarádit. 
 
PS. Jediné, co jsem mu záviděl byla oblíbenost dalo by se říct, že až popularita u holek… 
 
Ideální spolužačka 
 
Jednoho dne k nám do třídy přivedla paní učitelka novou spolužačku. Představila nám jí jako 
Veroniku. 
Když jsem jí poprvé uviděl všiml jsem si, že má krásné šaty, štíhlou postavu, hnědé lesklé 
oči s černou zorničkou uprostřed a hebké hnědé vlasy, které jí sahaly až po ramena. Měl jsem 
to štěstí a přisedla si ke mně do lavice. Všichni kluci mi záviděli. 
 
Než jsme se takzvaně „otrkali“, moc jsme se spolu nebavili (asi proto, že jsme se oba 
styděli). Ale potom jsme se rozpovídali. Dozvěděl jsem se o tom jaké má záliby byly to 
například: volejbal, plavání, kupování oblečení a další ty holčičí věci… Byla slušná, pěkná, 
hodná a zajímala se o učení a také o sebe samou. 
Ostatním se též líbila jako mě, ale se mnou si rozuměla nejvíc (což mě konkrétně nevadilo), 
co si budeme povídat. Po asi třech letech její táta dostal nabídku práce v zahraničí a já ani 
ostatní spolužáci jsme jí neviděli. Škoda!!!!! 
 
2. JAKUB 
 
Ideální spolužák 
 
Jednoho dne k nám paní učitelka přivedla nového žáka. Nový žák jse jmenoval Bohuslav 
Novák. Bohuslav vypadal že bude dobře učící žák a že s ním nebudou žádné problémy. Byl 
to vysoký, štíhlý, ale ne svalnatý kluk, spíš moc neposiluje. Jeho obličej měl takovej trochu 
přiblblej výraz, ale určitě z něj bude dobrý kamarád. Jeho vlasy byly středně dlouhé a zelené, 
což dost neobvyklá barva vlasů. Oblečení měl takový normální, ale ne můj styl, vypadal že to 
byly značkové věci. Jeho vlastnosti byly že při hodinách byl sice pozorný, ale o přestávce byl 
dost divoký. Jeho zájmy jsou čtení, hraní na počítači a míčové hry. Jeho vztah ke mně a 
ostatním byl první den žádný, ale po týdnu se to změnilo a byl dobrej kámoš. 
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Ideální spolužačka 
 
Jednoho chladného dne pan učitel přived do třídy novou žákyni. Nová žákyně jse jmenovala 
Stanislava Květáková. Stanislava vypadala že je to lajdák, ale ještě sem ji moc nepoznal. Její 
postava vypadala úžasně, byla středně vysoká a hubená. Její vlasy byly hnědý, mněla třpytýsí 
se obličej a zelené oči. Její oblečení bylo přímo úžasné a lesklé. Její vlastnosti byly, někdy 
hlučná a někdy tichá, ale spíš se snažila o hodinách nemluvit. Její zájmy byly jako u většiny 
holek nakupování, ale také plavání, volejbal a přehazka. Její vztah k nám byl ze začátku 
podivný, ale teť se to zlepšilo. 
 
3. DAVID M. 
 
Ideální spolužák 
 
1) Úvod 
S mým kamarádem Martinem kamarádíme už několik let. 
 
2) Vnější charakteristika 
Dřív byl malý, ale teď je už větší než já. Má krátké hnědé vlasy a modré šibalské oči. Ruce i 
nohy má samý sval. Rád nosí džíny a trička v zimě mikinu. 
 
3) Vnitřní charakteristika 
Martin je veselý, někdy trochu výbušný. Hodně posiluje a závodně plave. Je otužilý, takže 
vůbec není nemocný.  
Také rád hraje počítačové hry. 
S ostatními vychází dobře, pořád něco vymýšlí a organizuje. 
 
4) Závěr 
S Martinem se nikdy nenudíme a jsem rád, že jde na stejnou školu jako já! 
 
Ideální spolužačka 
 
1) Úvod 
Jednoho dne k nám paní učitelka přivedla do třídy novou spolužačku, která se jmenovala 
Aneta. 
 
2) Vnější charakteristika 
Ve dveřích se objevila vysoká, dlouhonohá bruneta s výraznýma očima. Měla dlouhé 
rozpuštěné vlasy a velké hnědé oči. Na sobě měla bílé kalhoty, černé tričko a sportovní boty. 
 
3) Vnitřní charakteristika 
Od prvního dne jsem jí poznal jako veselou a milou kamarádku. Ráda jezdila na bruslích, 
dobře hrála tenis a poslouchala disko. 
Ráda pomáhala ostatním spolužákům a nezkazila žádnou legraci. 
 
4) Závěr 
Všichni včetně učitelky si jí rychle oblíbili. 
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4. DAVID K. 
 
Ideální spolužák 
 
Jednou se k nám do třídy přestěhoval nový kluk. Jmenoval se Jirka a přijel až z Japonského 
Tokia. Sice nechápu proč zrovna sem, ale bylo to tak. 
Jirka je o kousek menší než já, ale asi o něco těžší. Má černé nakrátko sestříhané vlasy. 
Obličej má oválný s menší jizvičkou u pravého ucha. Má výrazně hnědé oči, z dálky jakoby 
byli černé. Nosí rifle a delší vytahané tričko nejčastěji značky the north face. Sportovní boty 
nosí v létě i zimě. Vypadal sympaticky už od pohledu v celku společenský i přátelský i když 
hodně nervózní. 
Má hodně koníčků jako například florbal, karate, paintball nebo juggling. 
Je velice kamarádský nejen ke mě, ale i k ostatním. Nedělá mu žádný problém někomu 
pomoct. Můžu se na něj spolehnout. 
Nevím přesně, ale myslím si, že takhle by měl vypadat ideální spolužák. 
 
Ideální spolužačka 
 
Jednou k nám do třídy přišla nová spolužačka jmenovala se Niky.  
Na první pohled sympatická s pěknou postavou. Je vyšší a má černé delší rovné vlasy. Má 
velké pěkné modré oči a malý nos. Oblečení má stylové, v létě nosí košile, rifle s botama na 
podpatku a slunečníma brýlema. V zimě zase nosí rifle buďto s kostkovanou bundou nebo 
kabátem a kulichem. 
Snaží se být vždy milá, přátelská, usměvavá a plná humoru. Můžu se nani spolehnout že 
nezapomene. Je velice učenlivá, ve škole jí nic nedělá problém. 
Mezi její zájmy patří hlavně sport a malování. Ráda sportuje například tenis nebo volejbal a 
také maluje všemi různými technikami. 
Je kamarádská a společenská a nedělá jí žádný problém někomu pomoc když potřebuje. 
Nevím přesně, ale myslím si, že tahle by měla vypadat ideální spolužačka. 
  
5. JÁRA 
 
Ideální spolužák 
 
Chtěl bych vám popsat mého ideálního spolužáka, se kterým by jsem chtěl chodit do třídy. 
 
Můj spolužák je asi stosedmdesátpět centimetrů vysoký sportovní postavy. Vlasy má hnědé, 
nakrátko ostříhané. Také má zelené oči. Nosí džíny s košilí a přes ní mikinu. Na mém 
ideálním spolužákovi mám rád, že je ke mně a mým spolužákům kamarádský a hodný. Když 
někdo potřebuje pomoc, rád pomůže. 
Nejraději hraje florbal, ale také si zamodelaří. Také má rád počítač nejenom na hry, ale i na 
získávání nových vědomostí. 
Ve třídě je oblíbený a baví se jak s klukama, tak i s holkama. 
Byl bych rád, kdyby to byl můj spolužák a kamarád. 
 
Ideální spolužačka 
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Chtěl bych vám popsat mojí ideální spolužačku, se kterou bych chtěl chodit do třídy. 
 
Moje spolužačka je asi 160 centimetrů vysoká, štíhlé trošku vypracované postavy. Vlasy má 
hnědé s blonďatými proužky dlouhé až k lopatkám. Oči hnědé. Ráda nosí dlouhé triko 
s džínami. 
Na mé ideální spolužačce mám rád, že je ke mě a mým spolužákům kamarádská, hodná a 
ochotná. Když někdo potřebuje pomoc, ráda pomůže. 
Nejraději hraje fotbal, ale také si ráda veme knížku a s chutí si jí přečte. 
Ve třídě je oblíbená a baví se s každým. 
Byl bych rád, kdybych s ní chodil do jedné společné třídy. 
 
6. VÁCLAV 
 
Ideální spolužák 
 
Jednoho dne přišla do naší třídy nový spolužák. Jmenoval se Pavel. 
 
Přišel mi, že je to slušný hoch. Byl štíhlý, vysoký a velký silák. Obličej měl kulatý. Oči měl 
hnědé. Vlasy krátké a rovné. Měl bílé tričko s krátkými rukávy, šedou mikynu a černé jeans 
(džíny). 
 
Byl chytrý, ve škole dával pozor a skoro vše uměl. Byl to sportovní typ, rád běhal, hrál 
fotbal, byl k nám slušný a milý. 
 
Na konci jsme si ho oblíbili a byl to náš kamarád. 
 
Ideální spolužačka 
 
Jednoho dne přišla do naší třídy nová spolužačka. Jmenovala se Jana. 
 
Byla vtipná a veselá. Prostě normální holka. Postavu měla hubenou. Obličej měla oválný. 
Oči modré. Vlasi dlouhé a černé. Měla šedé tričko, dlouhý, černý svetr a modré jeans 
(džíny). 
 
Byla chytrá a soustředivá. Ráda jezdila na kole, na koni. Kamarádila se s každým. 
 
Na konci to byla naše nová kamarádka. 
 
7. DAN 
 
Ideální spolužák 
 
Jednoho slunečného zimního dne k nám do třídy přišel nový spolužák, jmenoval se Brian. 
 
Brian byl vysoký afričan z Ameriky. Měl velký placatý nos a velkou pusu. Jeho kudrnaté 
vlasy byly spletené do dredů. Velké oblečení a pestré barvy, to je celý on. Nic jiného si 
neoblíkal. 
 
Přátelský, ale občas pasivní přístup k řešení problémů se k němu hodil. Zajímal se o basket i 
o hraní počítačových her. Každý ho měl rád, protože jeho prostě nešlo nesnášet. 



 10 

 
Brian byl skvělý spolužák a proto s ním dodnes chodíme ven na basketbal. 
 
Ideální spolužačka 
 
Jednoho krásného letního dne k nám do třídy přišla nová spolužačka, jmenovala se 
Drahomíra. 
 
Drahomíra byla středně velké postavy. Měla drobný obličej s velkýma očima a dlouhýma 
řasama. Její krásné zlaté vlasy skrývaly velkou hvězdu na čele, byla to totiž princezna 
z Lichtenštejnska. 
 
Nosila ráda rozevláté šaty v pastelových barvách. 
 
Byla přátelské povahy, proto měla hodně kamarádů. Ráda sportovala, protože byla sportovně 
založená. Nikdy nevydržela v klidu. Ke každé situaci měla svůj vtipný názor. 
Kdo by do ní řekl, že ta krásná princezna dělá kickbox a čte comixy.  
Všichni jí měli rádi, protože byla slušně vychovaná a vždy věděla, co ve správnou chvíli říct. 
 
Drahomíra byla super spolužačka a proto jí máme dodnes všichni rádi. 
 
8. MARTIN 
 
Ideální spolužák 
 
Jednoho dne k nám paní učitelka přivedla nového spolužáka. Jmenoval se Jan. Do Prahy se 
přestěhoval z Ostravy. Není to jeho první stěhování. Protože bylo vedle mě místo, sedl si do 
mé lavice v předposlední řadě. 
Honza je vysoký, štíhlí kluk s modrými oči. Vlasy má hněde na krátko ostříhané a mírně mu 
odstávají uši. Začínají mu růst vousy. Na tváři má malou jizvu, kterou mu v dětství udělal 
jeho oblíbený kocour Mourek. Měl na sobě tmavě modré džíny, černé triko a hnědou mikinu 
značky Adidas s kapucí.  
Jeho vlastnosti se projevili postupně. Zjistil jsem, že je kamarádský. Učí se celkem dobře, 
takže od něj občas mohu něco opsat. Problém vidím v tom, že je velmi upovídaný a neumí 
udržet žádné tajemství. Rád chodí ven se mnou i s dalšími kluky hrát fotbal, florbal, 
basketbal atd.. Někdy společně vyrazíme na kole na projížďku po okolí. Na florbal se mnou 
chodí i na kroužek ve škole. Když je ošklivé počasí, tak hraje na počítači různé hry anebo se 
kouká na sitcomy. Večer se kouká na horory. V případě, že někdo ubližuje slabšímu, tak mu 
vždy pomůže. Umí se dobře prát. 
Jsem rád, že k nám do třídy Honza přišel. Mám tím nového kamaráda a věřím, že s námi 
vydrží až do konce základní školy. Možná půjdeme spolu i na střední školu. Oba chceme být 
kuchařem. 
 
Ideální spolužačka 
 
Jednoho dne k nám do třídy přivedla paní učitelka novou spolužačku. Jmenuje se Simona. 
Do Prahy se přestěhovala z Plzně. Protože bylo vedle mě místo, sedla si do mé lavice 
v předposlední řadě. 
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Simona je vysoká, štíhlá holka se světle modrými oči. Nosí velké výstřihy a má velké poprsí. 
Vlasy má hnědé a dlouhé až po ramena. Má velký, krásný úsměv a nádherně bílé zuby. Měla 
na sobě červenou sukní a bílou halenku. 
Její vlastnosti se projevili postupně. Zjistil jsem, že je kamarádská. Učí se celkem dobře. 
Problém vidím v tom, že je velmi upovídaná a neumí udržet žádné tajemství. Ráda chodí ven 
se mnou i s dalšími kluky a s holkami. Někdy společně vyrazíme na kole na projížďku po 
okolí. Když je ošklivé počasí, tak hraje na počítači různé hry, anebo kouká na sitcomy. 
Někdy pomáhá těm, co to moc nejde ve škole s látkou, kterou právě probíráme. Umí výborně 
vysvětlovat. 
Jsem rád, že k nám do třídy Simona přišla. Mám tak novou kamarádku a věřím, že s námi 
vydrží až do konce základní školy. Možná půjdeme spolu i na středné školu. Oba chceme být 
kuchařem. 
 
9. LUKÁŠ 
 
Ideální spolužák 
 
Jednoho dne k nám do třídy přišel nový spolužák. Paní učitelka ho přivedla před tabuli a on 
se nám krátce představil. Jmenoval se Petr. 
 
Měl sportovní postavu, hnědé krátké vlasy a modré oči. Na jeho oblečení bylo poznat, že má 
opravdu vytříbený vkus. 
 
Byl chytrý, nemusel se moc učit. Hlavně se s ním člověk nenudil. Rád sportoval. Měl 
výborné výsledky jak v atletice tak v normálních míčových hrách. Nejraději lyžoval. 
 
Jeho oblíbené předměty byla matematika, angličtina a přírodopis. Nejvíc se mi na něm líbilo, 
že se zastával slabších. Jeho vztahy ve třídě byly celkem dobré. Nevycházel samozřejmě 
s každým, ale s většinou mých spolužáků neměl žádný problém. 
 
Petr byl ideální spolužák hlavně v tom, že poradil nebo pomohl každému, kdo měl problém 
s nějakým učivem. 
 
Ideální spolužačka 
 
Jednoho dne k nám do třídy přišla nová spolužačka. Paní učitelka jí přivedla k tabuli a ona se 
nám krátce představila. Jmenovala se Lucie. 
 
Byla hubená a poměrně vysoká. Měla rozpuštěné světle hnědé vlasy sahající na ramena a 
stejnou barvu měli i její oči. 
Měla světle modré džíny a žluté tričko s krátkými rukávy. 
 
Byla chytrá, hezká a upřímná, ovšem ne natolik, že by každému do očí řekla co si o něm 
myslí. Občas něco zkritizovala, ale jen mírně v dobrém slova smyslu. Hlavně byla vtipná a to 
se vždy hodí. Moc to s tím smyslem pro humor nepřeháněla, protože nechtěla aby si to někdo 
vysvětloval špatně, ale vždy, když řekla něco vtipného tak opravdu „zaperlila“. Ráda také 
pomohla každému kdo byl v nouzi. 
 
Měla ráda přírodu a sport. Mezi její oblíbené aktivity patřilo lyžování, jízda na kole, bruslení, 
běh a turistika. Uměla i nádherně kreslit. Byla několikrát v zahraničí, takže jí bavil zeměpis a 
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trochu i přírodopis. Matematika, čeština, dějepis a angličtina byly její nejoblíbenější 
předměty. Cizí jazyky jí šli opravdu výborně. 
 
S ostatními vycházela velmi dobře. S nikým moc velké konflikty neměla, ale když se 
pohádala a věděla, že byla chyba na její straně, druhý den to hned napravila. 
 
Lucie byla opravdu ideální spolužačka do nepohody. 
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Příloha č. 2 
 
VÝSLEDKY SOCIOMETRICKÉHO ŠETŘENÍ VE TŘÍDĚ  
(předchozí výzkum z konce školního roku 2010) 

 
 

 

 

 

 

     Známky od chlapců Známky od dívek  
Pořad. 
číslo Jméno Obliba Vliv Průměr  Obliba Vliv Obliba Vliv Náklonnost 

1. Jakub 3,55 3,15 3,35 2,88 3,00 4,00 3,25 3,00 
2. David K. 3,20 3,70 3,45 2,38 3,25 3,75 4,00 2,87 
3. Jaromír 2,65 3,30 2,98 1,88 2,88 3,17 3,58 3,13 
4. Václav 3,15 4,20 3,68 2,38 4,38 3,67 4,08 1,96 

5. David M. 2,90 2,48 2,69 2,44 2,22 3,25 2,67 - 
6. Filip 2,20 2,65 2,43 2,00 2,38 2,33 2,83 3,09 
7. Daniel 2,35 3,05 2,70 2,13 3,13 2,50 3,00 2,22 
8. Lukáš 1,75 2,90 2,33 1,62 2,38 1,83 3,26 3,09 
9. Viktor 3,60 4,00 3,80 3,13 3,50 3,92 4,33 2,78 
10. Martin 3,00 3,55 3,28 2,13 2,88 3,58 4,00 2,43 
11. Zuzana 3,43 4,33 3,88 4,00 4,44 3,00 4,25 - 
12. Petra 2,00 2,65 2,33 2,56 2,78 1,55 2,55 3,09 
13. Adéla 2,40 2,20 2,30 2,22 2,44 2,55 2,00 2,43 
14. Veronika 2,15 2,95 2,55 2,67 3,00 1,72 2,90 2,39 
15. Ester 2,65 3,60 3,13 2,89 3,33 2,45 3,81 2,48 
16. Nikola 2,75 2,90 2,83 2,89 3,44 2,64 2,45 3,70 
17. Viktorija 2,15 2,90 2,53 3,00 3,22 1,45 2,63 2,43 
18. Klára P. 2,00 2,65 2,33 1,67 2,67 2,27 2,63 2,00 
19. Hana 3,50 4,15 3,83 3,89 4,44 3,18 3,90 2,70 
20. Klára Š. 2,75 3,40 3,08 3,44 3,89 2,18 3,00 3,13 
21. Lucie 2,24 3,14 2,69 3,11 3,56 1,58 2,83 - 
22. Tereza 3,30 3,70 3,50 3,89 3,89 2,81 3,55 3,52 
23. Kateřina 2,15 3,40 2,78 2,33 3,33 2,00 3,45 2,09 
24. Irena 3,45 3,85 3,65 3,56 3,67 3,36 4,00 2,61 
Nejvyšší hodnota         
Nejnižší hodnota         


