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JAKÉ BY TO BYLO, KDYBY… 
1. Jaké by to bylo, kdyby prázdniny trvaly celý rok: 

2. Jaké by to bylo, kdybych se o prázdninách mohl/a podívat, kam chci, kam by to bylo: 

3. Jaké by to bylo, kdybych prázdniny strávil/a na ostrově, co bych dělal/a: 

4. Jaké by to bylo, kdybych prázdniny strávil/a pod hladinou moře, co bych zažil/a, viděl/a : 

5. Jaké by to bylo, kdybych prázdniny strávil/a na poušti: 

6. Jaké by to bylo, kdybych mohl/a strávit prázdniny v jakékoli historické době, kde by to bylo, proč: 

7. Jaké by to bylo, kdybych prázdniny trávil/a v nějakém velkém, moderním městě světa: 

8. Jaké by to bylo, kdybych prázdniny trávil/a v Bradavicích: 

9. Jaké by to bylo, kdybych prázdniny trávil/a na zaoceánské lodi: 

10. Jaké by to bylo, kdybych na prázdniny mohl/a odletět do vesmíru: 

 

1. Bylo by to skvělé, mohla bych spát, do kolika chci. A mohla bych cestovat. Bylo by to super, mohla bych stále 

cestovat. Mohla bych spát na chatě, měla bych párty s kámoškami, spala bych u nich. Byl bych dlouho venku. Chodila 

bych k bratránkovi do bazénu. 

2. Chtěla bych jet do Paříže, chci si ji prohlédnout. Letěla bych do Egypta a do Bulharska a tak různě na výlety. Chtěla 

bych do Švýcarska, být tam 3 týdny a chtěla bych vidět světlušky a lišky. Jela bych do Anglie. Jel bych do New 

Yorku. Já do New Yorku i do lesů . Jela bych do Londýna i do Egypta. A já do Španělska nebo do Paříže. 

3. Bylo by to velmi divné, kdybych byla na ostrově, kde nikdo není. Každý den bych se ale koupala v moři. Bylo by to 

hustý, ale chtěla bych tam mít alespoň jedny sousedy, pořád bych ale plavala. Udělala bych oheň, aby mi viděli, 

postavila stan a jídlo bych si nějak obstarala. Koupal bych se v oceánu. Žil bych jako Robinson Crusoe. Já bych 

ostrov opevnil. Nějak bych si postavila domeček a tam bych jedla banány a kokosy. Cítila bych se jako Robinson a 

skamarádila bych se s Pátkem. 

4. Bylo by to hustý, viděla bych tam ryby, možná delfíny a jiné mořské živočichy. Chtěla bych vidět korály a chtěla 

bych být v hotelu pod vodou. Zemřel bych, nejsem podmořský tvor.  Já bych zažil absolutní strach ale i krásu od 

hladinou.  Navštívila bych mořské lidi, ale pak bych chtěla na souš.  

5. Zahrabala bych se do písku. Našla bych velblouda a svezla bych se na něm. Potila bych se, nikde by asi nebyla voda 

a jídlo, takže bych nepřežila.  Byla bych hrozně unavená z toho vedra, ale byl by to asi super zážitek. Hledal bych 

vodu. Hrabal bych se v písku.  Dělala bych hrady z písku. Našla bych kaktus. 

6. Ráda bych viděla Karla IV. A jeho dobu.  Chtěla bych si vyzkoušet, co za Karla lidé zažívali. Chtěla bych strávit 

prázdniny na Karlštejně.  Já bych chtěl do doby Rudolfa II, kouknout se na jeho sbírku.  A já bych chtěla vidět 

u Rudolfa vynálezy. Chtěla bych znát Karla IV. 

7. Bylo by to nej, nej hustý. New York.  Taky bych chtěla do New Yorku a mít tam hodně peněz. Jela bych do Tokia 

do Japonska, chci se naučit jíst hůlkami. Nebavilo by mě to. Musel bych mít pořád navigaci. Chtěla bych do Tokia, 

New Yorku, ale i do Londýna, abych se naučila líp angličtinu.  

8. Byla bych v Nebelvíru, kamarádila bych se s Harrym, Hermionou, Ronem a Hagridem. Bylo by to super, chtěla bych 

být v Nebelvíru nebo Zmijozelu. Naučila bych se kouzlit a lítat na koštěti. Nejlepší – naučila bych se magii. Nejdřív 

bych musela mít svolení od Brumbála. Ale jinak bych si to užila. Bylo by mi jedno, v jaké jsem koleji. Byla bych ve 

Zmijozelu a bylo by to okouzlující. 

9. Bylo by to skvělý, byla bych tam s Káťou, Marky a rodinou. Asi by mi nebylo dobře a chtěla bych domů. Bylo by to 

dobrý, pokud by se nepotopila jako Titanic. Stal bych se pirátem. Já bych dostal mořskou nemoc. Šplouchaly by 

vlny a bylo by to okouzlující.  

10. Koukala bych na hvězdy a vzala bych s sebou Áňu. Chtěla bych skákat na Měsíci a fotila bych fotky. Chtěla bych 

přistát na planetě. Viděla bych aspoň jinou dimenzi a černou díru a Mléčnou dráhu. Letěl bych zpátky domů. Já 

bych se kochal. Já bych moc nechtěla, ale kdybych musela, chtěla bych potkat strážce galaxie.  

Zamýšleli se Paprskáři 1. stupně: Michta, Sluníčko, Mráček, Eleven,  

Pastelka, Čarodějka, Blázen, Bonboňák, Sultán v Egyptě. 

 


