
Dobrý den, 
Posílám vám příspěvek do soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ 
Jedná se o práci žáků třetí třídy a pojali jsme to formou odpovědi na položenou otázku. I když 
jsou to ještě žáci poměrně malí, některé odpovědi mě dost překvapily. Posuďte sami: 
 
1.Co pro mne znamená slůvko soukromí? 
Pavel: Soukromí je pro mě samota. Je to pro mě nevyrušování. Své soukromí bych ochránil 
tak, že bych na své dveře nalepil papír a na něm by bylo napsáno: NEVYRUŠOVAT!!! 
Máša: Moje soukromí je, že je něco jenom moje a nikomu to nechci říct ani ukázat. Vše si 
raději píši do svého deníku, abych to nezapomněla.  
V první třídě jsem měla kamarádku a s tou jsme si vždycky všechno řekly a pak jsme měly 
soukromé tajemství dohromady. 
Aneta: Je to prostě věc, která je jenom moje a moje soukromá… 
Jana: V každém případě je mé soukromí tady tahle soukromá odpověď na vaši otázku. 
Petra: Když chci něco si tajného psát nebo něco tajného nebo i méně tajného dělat, a někdo 
mě pořád otravuje a otravuje (třeba jako můj mladší brácha) 
Honza: Soukromí pro mě znamená: pohodu, klídek a tabáček….A víte, jak bych ho ochránil? 
Rozvěsil bych všude kamery a detektory pohybu, přede dveřmi bych vykopal díru a zakryl ji 
rohožkou….Dobré, ne? Ještě nějaký dotaz? 
Filip: Já nechci mít své soukromí. Možná jednou až vyrostu se to ale změní…Kdo ví? 
Jakub: Nemám rád, když mi někdo leze do soukromí a okukuje, co, jak a kde, proč???? 
Hlavně holky, ty to potom všem vyžvaní. Soukromí pro mě znamená osobní věci, třeba i 
nějaké tajné a zamilované psaní apod. 
Veronika: Já si myslím, že soukromí potřebuje každý. Někdo víc a někdo míň.  
Nikola: Víte, jak ochráním své soukromí? Zamknu si ho!!!! 
Michala: Všechny mé soukromé věci mám v deníčku. Ten mám zamknutý. Ještě, že mám 
klíče pod madračkou! 
Jindřich: Mé soukromí je pro mě důležité tím, že můžu dělat, co chci a nikomu do toho nic 
není…tady, nemělo by být… 
Alena: Já bych chtěla mít na mé dvoupatrové posteli soukromí, ale pořád mi tam leze sestra. 
Nemůžete s tím něco udělat? 
Eliška: Soukromí je důležitá věc. Kdyby mi soukromí vzali, už bych neměla prostor pro své 
myšlenky. Pro mě je soukromí důležité! Kdyby třeba kluk našel můj deník a přečetl si ho, tak 
by také zasáhl do mého soukromí. Soukromí pro mě znamená hodně. Narušení soukromí je i 
to, když vám někdo „čučí“ do okna. 
 
Tak to jsou naše příspěvky. Příspěvky žáků 3. třídy (9 let), 1.ZŠ Komenského 268, 
NAPAJEDLA 763 61 
Zaslala vychovatelka Simona Šulcová 
Email: sulcovas@seznam.cz 
 
 
Přejeme vám hodně štěstí a pěkných prací v soutěži! 
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