
Je lepší sedět s holkou nebo klukem (podle 2. C)? 
Amálie: je lepší sedět s holkou, protože si s holkou víc rozumím 
Dominik: já bych seděl s klukem, protože je větší sranda. 
Patrička: je lepší sedět s holkou, protože kluci dělají rachot. 
Terka: s holkou, protože si pomáháme. 
Teri: je lepší sedět s klukem, protože mě neotravuje. 
Beáta: s holkou, protože když něco nevím, tak mi poradí. 
Kryštof: chtěl bych sedět s klukem, protože je s ním o přestávce sranda. 
Marek: s klukem, protože jsem kluk. 
Tomášek: je lepší sedět s klukem, protože je zábavný. 
Danek K.: s klukem, protože se pořád smějeme. 
Danek J.: je lepší sedět s klukem, protože dost kecáme. 
Filip: s klukem, protože kluk je lepší než holka. 
 

Chtěl bys sedět v lavici sám nebo se sousedem? 
sám: 2 žáci 
se sousedem: 19 žáků 
- s někým, protože je větší sranda 
- raději s kamarádem, protože by mi bylo smutno v lavici 
- raději sám, aby mě nikdo neotravoval 
- nechtěla bych sedět sama, protože bych se nudila 
- s kamarádem, protože neopisuje 
- sám, protože mám celou lavici sám 
- se všemi i s paní učitelkou 

 
5. A 

Jak jsem získal svého souseda? 
- protože jsem se bavil s bývalým sousedem. Je to hrůza 
- bylo rozesazování a tak to vyšlo 
- poprosila jsem paní učitelku, jestli by nás spolu posadila 
- nevím, byla jsem nemocná, když se přesazovali 
- moje mamka chtěla, aby mě paní učitelka přesadila dopředu 
- kluci kecali, tak nás paní učitelka přesadila s klukama. Doufám, že jen 
blbá náhoda ☺ 
- protože jsme obě vysoké 
 
Je lepší sedět s klukem nebo holkou? 
Názor kluka:   



- je lepší sedět s hezkou holkou, protože holky jsou hezké. 
- s holkou, je s ní sranda 
- s klukem je větší sranda 
- s některýma holkama je sranda 
- asi s klukem, protože kluci jsou většinou chytřejší 
- je lepší sedět s holkou, dá se od nich opisovat 
- je lepší soused, protože tě aspoň nepomlouvá 
 
Názor holky: 
- je o hodně lepší sedět s klukem, protože holky kecaj a pak se 
nesoustředím 
- je lepší sedět s holkou, protože je stejného pohlaví a víc si rozumíme 
- s klukama se lépe sedí, umí pobavit, je s nimi sranda 
- myslím si, že s holkou, protože já jsem holka a s holkou si mám víc co 
povídat 
- je lepší sedět s holkou, protože holka neopisuje 
- většinou s holkou, nemá blbé kecy a někdy při písemce i poradí 
- asi s klukem, protože jsou vtipní a je s nimi sranda 
 
Co dobrého (a špatného) vám může soused přinést? 
- opisuje a půjčuje mi náplně do pera 
- dobrého nic, nedobrého – drká, otravuje 
- umí matematiku, tak mi s ní může pomoct, když něco neví z ČJ, 
nemůže mi pomoct 
- dobrého: přináší mi společnost, můžu se s ním bavit, špatného: zdá se 
mi, že často opisuje 
- moc do mne nemluví, je někdy zábavný, špatného: v hodině si nahlas 
grgá, pak se k němu přidá i kluk, co sedí za mnou a je to hrozné! A taky 
opisuje! 
- dobré je to, že můžu opisovat, špatného je to, že je to holka 
- moje sousedka mi přinesla do života kamarádství a taky nenávist 
- soused mi může donést nemoc, ale třeba i bonbony 
- hezké: nechá mě opisovat, špatné: pomlouvá mě před holkama 
 
Zajímavá příhoda se sousedem 
- odstěhoval se do Znojma a pak po půl roce se vrátil zpátky 
- omilem jsem mu provedl to, že jsem mu dal loket do nosu 
- občas si drkáme a otravujeme se, dokonce i opisujeme 
- v minutovkách jsme se spletli o 300 000 000 



- Renata spadla ze židle 
- v první třídě mě můj soused žduchl na lavici a já si rozsekl pusu 
- ze srandy a naschvál jsem se roztahovala a kamarádka pak psala na 30 
cm kousku lavice 
 
 

Oznámkuj svého souseda 
2 – Ondra je fajn, ale to opisování mě štve 
3 – protože je většinou otravná, ale je s ní i sranda 
4 – dá se to s ním přežít, ale radši bych seděla s holkou 
1 – je ukecaná a je s ní sranda, ale jednička jen tak tak, občas je taková 
no a chová se divně 
2 – mému sousedství dávám ti 2 
3 – protože se hemží jako červ 
4 – protože opisuje a pořád do mě hučí 
3 – protože si grgá, opisuje a furt mě popichuje 
4 – protože mě pořád otravuje a já se nemůžu soustředit 
1 – protože mě furt neotravuje jako kluci 
2 – protože nikdo není dokonalý 
1 – protože je vtipná 
3 – někdy je náladový a kyselý, i když mu nic neudělám 
 

6. A 
- původní soused ode mne opisoval, sedí teď vedle mne Vítek a je to 
celkem stejné, taky opisuje, teda většinu  
- přechozí soused mě furt otravovala a tahal za vlasy. Řekla jsem paní 
učitelce, ať nás přesadí 
- musel jsem se přesadit a tak s ní sedím 
- soused se mnou sedí asi proto, že jsme se ještě neznali a že nejspíš 
nebudeme mluvit 
- byl mi přidělen při rozesazování 
- sedly jsme si spolu a moc nás to sblížilo 
- byl jsem ke svému spolužáku přiřazen 
- byl jsem hodný a nekecal v hodině 
 

Je lepší soused kluk nebo holka? 
Názor kluka: 
- celkem nastejno 
- s klukem se pobavím o přestávce i v hodinách 



- podle mě má normální hlavu a mozek 
- s klukem, více si s ním rozumím 
- holky žalujou a kluci ne 
- radši bych seděl asi s holkou 
- s holkou, protože nekecá 
 
Názor holky: 
- s holkou se líp povídá 
- s holkou, protože vše, co nechápete, vám lépe vysvětlí než kluk 
- chtěla bych sedět s holkou, protože můžu probírat holčičí věci 
- s nějakou holkou, protože holky spolu dobře vychází. Kluci jsou 
hloupější než holky, tak opisují. 
- s holkou, tolik neotravuje a neruší 
- s klukem, protože se se mnou moc nebaví a nerýpe do mě 
 

Co dobrého a co špatného mi může soused přinést? 
- dobrého nic, zlého nemoc 
- pomáhá mi s úkoly a já jí taky poradím, špatné: otravuje mě 
- bude se se mnou bavit a nebude mě mlátit 
- dobré: skoro vždy mi něco půjčí 
- bude mi pomáhat, když něco nevím 
- dobré: srandu, dobrou náladu, špatné: opisování 
- soused mi může pomoct, něco vysvětlit, ale zase se může roztahovat 
- laskavost a špatného asi nic 
- že mě nebude otravovat a nebude bordelář 
- že mi třeba něco půjčí z pouzdra 
- dobré: dobré jídlo, bonbony a špatné: asi mi někdy dá pohlavek a štve 
mě 

 
Zajímavá příhoda, co se stala mému sousedovi nebo co mi 

provedl 
- jsem někoho zlechtala a spadla ze židle 
- sousedka se napila a já se jí smála a ona se začala smát taky a to pití 
vyplivla. Stalo se to 8x. 
- půjčil si sešit na 3 dny a já se nemohl učit na písemku 
- zakroutil mi zápěstím, ale já mu udělala to samé 
- rozmazala mi paštiku po hlavě 
- vyklopila jsem sousedku ze židle a ona mě polila pitím 
- zlomil si ruku sám, spadl z terasy 



- pořád mě otravovala, tak jsem jí počmáral kalhoty 
- bývalému sousedovi jsem namohl ruku 
 

Oznámkuj svého souseda 
2 – kecá, blbne 
1 – je na mě hodný 
1 – baví se se mnou i v hodině 
3- trochu do mě rýpe a radí mi 
1/2 - nespí v hodinách 
1 – je to nejlepší sousedka, pomůže mi a poradí, o přestávkách si spolu 
povídáme a děláme blbosti 
3 – divný člověk 
1 – dobrý kámoš, pomáhá mi 
1/2 – jsem se svým sousedem spokojen 
4 – pořád opisuje, i když mu to řeknu třikrát! 
3 – sedím s holkou 
3 - někdy mě štve 
4 – furt v hodině dělá různé zvuky 
 
 

6. B 
Jak jsem získal svého souseda? 

- přesazováním 
- byl jsem donucen 
- protože jsem chtěl dobrovolně 
- můj spolusedící dělal kraviny s jiným spolužákem a já jsem se pořád 
bavila s minulou spolusedící, tak ho dali ke mně 
- protože seděl s klukem, který kecal, tak to takhle dopadlo 
- ze začátku jsem seděla za 2 kamarádkami, které se furt hádaly a my 
jsme se domluvili, že se prohodíme a od té doby sedím s Aďou 
- přišla jsem a sedla si k Lucce 
- s Dančou se už dlouho známe a sedíme spolu už od 2. třídy 
 

Je lepší soused holka nebo kluk? 
Názor holky: 
- s holkou, protože je normální 
- kluk, s holkama v hodině moc mluvím 
- s holkou, protože ona něco ví a já taky 
- holkou, protože kluci opisují, nemají mě rádi a jsou rozpustilí 



- s holkou, protože jsem taky holka a s holkama se víc bavím 
 
Názor kluka: 
- holka, můžu od ní opisovat a dívat se na ni 
- holka je chytřejší 
- s holkou, protože je hezká a není otravná 
 

Co mi soused může přinést dobrého, špatného? 
- dobrého: přinést zábavu, špatného, že mi bere mobil 
- dobrého: půjčí mi věci, když zapomenu, špatného: žaluje 
- výhody: půjčuje věci, nevýhody: nemůžu se roztahovat 
- opisování, nevýhoda: furt kecá 
- dobrého: můžu opisovat, špatné: kecá o facebooku 
- může si se mnou hrát a mluvit, chápe mě, nevýhody: furt mě mlátí 
pravítkem 
- můžu opisovat, ale nesmím se s nikým bavit, protože by to řekla 
- výhoda: nevím, nevýhoda, když mu furt musím něco vysvětlovat a 
půjčovat 
- špatné je to, že dává nohy na mou židli, dobré je to, že spolu kecáme 
 

Oznámkuj svého souseda za předmět SOUSEDSTVÍ 
1 – je kámoška, bavíme se 
3 – furt do mě rejpal 
1 – protože je hodný,  je hustej 
1 – chová se slušně 
1 – nekritizuje mě a už nevím 
2 – je strašně moc zamlklý a nechce mi dát nic opsat 
3 – opisuje a nedává pozor 
5 – je nepříjemná 
2 – protože kecáme 
1 – umí se dobře bavit 
 
Zajímavá příhoda, co se stala mému sousedovi, co mi provedl, 

co jsem mu provedl já? 
- hádka a do minuty jsme se zase bavily 
- seděly jsme v lavici, sousedka pila a vyprskla to na mě 
- sousedka mi pořád drkala 
- sousedka šla pro vodu do kelímku a já jí napatlala lepidlo na židli. 
Sedla si na to a měla úplně špinavé legíny. 



- vylil mi lepidlo do pouzdra 
- lepili jsme si lepicí pásku na záda 
- měli jsme stejné odpovědi, ale neopisovali jsme. Dostali jsme oba 
poznámku o opisování. 
 
 

8. A 
Jak získat souseda 

- já ho ještě nezískal, takže nic 
- paní učitelka nás přesadila 
- za trest jsem si musela sednout do první lavice, kde seděla Lucka, takže 
takhle jsem ji získala 
- s Darčou jsme moc kecaly, proto mě přemístili 
- seděl jsem sám a jak se vrátil Tonda, tak ho ke mně přisadila 
- při přesazování má sousedka strašně chtěla sedět se mnou… Nevím, co 
s tím mám dělat. 
- za odměnu sedím s ním 
- protože není moc chytrý a potřebuje pomoc 
 

Je lepší soused nebo sousedka? 
Názor kluka: 
- spíše sousedka, protože více poradí 
- vyzkoušel jsem obě varianty a sedí mi obě 
- se sousedem je sranda a sousedka je dobrá na pokecání 
- sedím s klukem a dobře se s ním kecá, s holkou se moc nekecá a dávám 
více pozor 
- je lepší sedět sám, ale když si mám vybrat, tak asi s holkou, trochu se 
seznámím, naučím se s ní bavit atd. 
- je mi to tak jedno 
- soused, víc pokecám 
- s holkou, pokud to není Lucie 
- nejlepší je Adam! 
 
Názor holky: 
- sousedka je lepší, můžem se spolu bavit 
- holky si lépe pokecají a nemají perverzní narážky 
- sousedka, protože s ní sdílím více zájmů 
- s klukem je to fajn, ale furt do vás šije, otravuje vás nebo do vás strká 
pravítkem. A z výuky není nic. 



- je lepší sedět s holkou, víc si s ní pokecám a neotravuje mě jako minulý 
spolusedící… 
- s klukem je větší sranda 
 

Co dobrého a špatného může soused přinést? 
- papír na písemku 
- špatná: počmárá mě, dobrá: někdy poradí 
- dobré je, že když nevíme, tak nakouknem, špatné, že máme na lavici 
méně místa 
- dobré: pomůže mi, když něco nechápu, v opačném případě, když to 
nechápu, tak mi nepomůže a jsem v … 
- opisování a to, že dostanu 5 za opisování 
- 1 z testu, když to můžeme opsat, 5 za opisování 
- dobré jsou rady u učení, špatné je vyrušování 
- radit při písemce, špatného, že nechodí do školy 
- určitě poradí, ale když je ukecaný, tak vás ruší při učivu, které vás 
zajímá 
 
Zajímavá příhoda, co se stalo mému sousedovi, co mi provedl, 
co jsem mu provedl já  
- v šesté třídě jsem mu potáhl židli a on si málem rozbil hlavu 
- s bývalým sousedem jsem se bavila a schytal to on, i když jsem mluvila 
převážně já 
- jednou mi nechtěl poradit při písemce a já mu na oplátku nakreslil do 
sešitu nevhodné obrázky, nebo jsme se mečovali s tužkama a moje tuha 
skončila v jeho ruce 
- tužka v ruce, kružítko v noze, ostříhávání vlasů 
- Tonda si zlomil dvě ruky 
- zalepila jsem mu celou lavici izolepou a dovnitř jsme naházeli strašně 
moc nepořádku. Ten dotyčný dostal kázání a musel to před uklízečkou 
uklidit 
- houpal se na židli a já jsem ho šťouchnul a on pomalu, ale jistě 
padal…☺ 
- dal jsem mu facku, protože už mi lezl na nervy 
- ve druhé třídě mi dal pěstí do nosu a začala mi z něho téct krev 
 
 
Známkování souseda: 
2 – je fajn sedět s někým, s kým si popovídám 



5- protože když jsem chtěl poradit, tak si vždycky něco zamumlala pod 
nosem a já jí nikdy nerozuměl, musel jsem dělat prezentaci do 
přírodopisu 
2 – protože je někdy divný, ale já mám srandu 
2- protože mi s ní nevadí sedět 
2 – právě proto, že je až moc tichá, ale zároveň je to i dobrý, ale když ani 
neřekne, když ji poprosím o stranu. Je to nanic. 
3 – není holka :D 
1 – tak není s ní nuda 
3- protože je občas protiva 
2/3 – protože občas špatně radí 
 

Jak jsi získal svého souseda?  9. B  
- kvůli vyšší lavici 
- kvůli výhodám u písemek 
- bývalá sousedka byla moc vysoká, tak nás paní učitelka rozsadila 
- byl mi udělen třídním učitelem 
- sedíme spolu od začátku roku a taky proto jsme nejlepší přátelé 
- zeptal jsem se, jestli si nesedneme vedle sebe 
- přesadili Tomáše, tak jsem si za ním sedl 
- měl jsem ho přiřazeného 
- to bych taky rád věděl, náhodně se u mě zjevil 
- byl jsem přesazený 
- bavily se mezi sebou dvě holky, tak nás rozesadili tak, že sedím 
s holkou 
- protože chtěl ☺ 
 
 

Je lepší soused nebo sousedka? 
Názor kluka: 
- s klukem, protože holky na sebe často stříkají hrozné voňavky a pořád 
by do mě hučela 
- holky se víc učí, takže občas poradí, ale s klukem je víc prdel 
- s klukem, v této třídě se vůbec s holkama nedá o ničem bavit 
- je mi to jedno, hlavně že mám od koho opisovat 
- s klukem, dá se s ním bavit o normálních věcech a většinou jsou 
chytřejší, takže je lehčí se zeptat, jestli mi poradí 
- je mi to jedno 



- každé pohlaví má své výhody, ale asi s klukem, protože holka má pořád 
blbé kecy 
- se sousedem myslím, neřve, že se roztahuju 
- s holkou, ale jen když je hezká 
 
Názor holky: 
- to je jedno, hlavně abychom si rozuměli 
- s klukem, je to větší sranda 
- když s holkou, tak když je dobrá kámoška tak jo. Jinak s klukem jako 
jo. 
- je to asi jedno, protože záleží na tom konkrétním člověku 
- s holkou, protože si můžeme pokecat 
- sousedka je lepší, protože je s ní větší sranda 
- s holkou, protože si s ní mám co říct. Nevím, je to lepší, ale už jsem si 
zvykla s klukem sedět 
 

Co dobrého a špatného může soused přinést: 
- může poradit, špatné je, že je tu míň místa 
- může mi radit, pomáhat, ale může i vyrušovat a rušit mě 
- dobré známky, ale taky to může být otrava, protože poradí a je hodná 
- můžeme si radit při písemkách a bavíme se, ale zase nám učitelé můžou 
dát zápis nebo tak 
- od mojeho souseda asi nic 
- dobré: nevím, špatné: ebolu 
- můj soused mi přinesl posílení nervů 
- když má špatnou náladu, tak ji potom můžu mít taky 
- může mi přinést lepší známky, ale taky může říct, že opisuju, ale aspoň 
se v hodině nenudím 
- půjčuje mi věci, např. lepítka, nůžky apod. 
 

Oznámkuj svého souseda za předmět Sousedství 
2 – sedí se mi s ním dobře, moc nemluví, ale to se nemá právě! Takže 
dělá dobře. 
1 – protože neotravuje 
2 – pořád opisuje a rozesmívá mě 
4 – protože se pořád směje 
2 – kope mi do židle a v její přítomnosti se nemůžu ani napít 
5 – je otravný, opisuje, člověk se nemůže soustředit na vlastní práci 
4 – je to mamlas, ale nejsem o moc lepší 



2 – prudí, ale je sranda 
1 – proč ne? 
2 – protože nikdo není nejlepší zrovna tak, jak si představuju 
 
 Zajímavá příhoda, co se stala mému sousedovi, co mi provedl 
nebo jsem mu provedl já 
- pořád mi chce sníst můj pravoúhlý trojúhelník 
- sousedka sedla na lavici a ona pod ní rupla 
- Edita mě pořád mlátila 
- rozžvýkal bulku z bufetu, vytáhl z pusy a hodil ji po kamarádovi. To 
samé se opakovalo i s brambůrkama 
- moje bývalá sousedky propadla 
- dal jsem mu průpisku na stůl od učitelky mezi její průpisky a pak jsem 
se s úsměvem díval, jak ji učitelka odnáší 
- furt mi rozebírá průpisky a dává mi bomby. Já mu to oplácím ještě 
většíma peckama a nadáváním. 
- už si nevzpomínám 
 
 

9. C 
 

Jak jsem získal svého souseda? 
- je to nejlepší kámoš a vždycky si spolu sedáme 
- prostě jsem přišla a sedla si do jediné volné lavice, kde seděla holka 
- sedli jsme si spolu na začátku roku 
- protože jsme se tak domluvili 
- kecali jsme, tak jsem o něj přišla a sedím sama 
- protože ta, co se mnou seděla, tak kecala a tak se prohodila s jinou 
- přišel a oba jsme měli rádi fotbal, tak jsme se o něm bavili 
- využil jsem situace, že nejmenovaný žák nechodil do školy, tak jsem si 
sedl ke Kotymu, protože jsme asi na sebe zvyklí :-) 
- já nevím už 
- bylo to nařízeno od učitele 

 
Je lepší soused nebo sousedka 

Názor kluka: 
- sousedka – opačné pohlaví 
- co já vím, asi tak nastejno 



- záleží s kým. Obojí má svoje výhody. Je mi to jedno. 
- soused, holky do mě furt drbou a malujou mi smajlíky do sešitu 
- soused, je s ním větší sranda 
- je mi to jedno, ale asi spíše kluk 
- podle mě lepší s holkou, ale záleží určitě podle toho, jaká je 
- sousedka, je s ní více srandy 
 
Názor holky: 
- s holkou, více si s nimi rozumím 
- je mi to jedno, oba jsou super 
- je mi to jedno, s každým je to zajímavé 
- s klukem, protože se se mnou dělí o jídlo 
- holka, bylo by víc o čem mluvit a nemluví tak sprostě jako kluk 
 

Co dobrého a špatného mi může soused přinést? 
- dobré: může nám donést výsledky, špatné: může na mě mluvit při 
písemce 
- dobré: můžu se zasmát a pokecat, můžu dostat špatnou známku, když 
něco od něj opíšu 
- špatné: ztráta půlka lavice, dobré: poradí 
- větší zkušenosti a sranda 
- špatné: otravuje, kecá, dobré: má pastelky, které půjčuje 
- se sousedem hodina ubíhá rychleji, ale zas budu potom dutá, protože 
neposlouchám učitele 
- škodit mi může tím, jak pořád něco říká a pomoct mi nemůže, bo nic 
neumí 
- roztahuje se jak had 
- dobré: opisování, zábava, špatné: někdy ani nepřečtu nebo to má špatně 
- může mi vysvětlit něco, co nechápu, nejhorší je, když tu není 
- dokáže mi často poradit, když něco nevím Nevýhoda je, že může 
donést nějakou chorobu a může mě nakazit. 
 

Oznámkuj svého souseda 
2 – většinou je v pohodě, ale nikdo není dokonalý 
1- je fajn a vždycky mi poradí. Půjčuje mi fixy! 
1-  sousedství je to to jediné, co jí ve škole jde a v čem fakt vyniká 
1- protože je jiný než normální lidi 
3 – za to, že se se mnou vůbec nebaví, což je dobře 
1 – škoda, že už není mezi námi 



2 – pořád mi rozebírá prupisku 
2 – protože ta známka se k ní hodí 
3/4 – nezaslouží si lepší 
4 – otravuje někdy docela dost. 

 
 

Zajímavá příhoda (co se stalo mému spolužákovi, co mi 
provedl, co jsem mu provedl já) 

- snažila jsem se naslouchat a on do mě pořád repoval a ještě si to 
vychutnával, jak jsem byla naštvaná 
- počmárala mi učebnici matematiky tužkou nebo mi utrhla část stránky 
v zeměpise 
- zničil jsem mu propisky, oznámkoval mi pracovní sešit 
- slepili jsme Šimonovi žákovskou a on potom musel k učiteli s tou ŽK, 
to bylo super, protože to nemohl odlepit 
- snědla jsem sousedovi svačinu 
- obarvovala jsem fixem Filipovy vlasy a učitel mě nachytal 
- škubal mi vlasy, tak jsem mu dala facku 
- několikrát jsem mu propíchl svačinu 
 
 

Kdyby byla ta možnost, chtěl bych sedět v lavici sám? 
 
5. A: 
- kdybych seděla sama, bylo by to ve škole strašně nezáživné 
- se sousedem, protože můžu opisovat a pomůže mi 
- chtěla bych sedět se sousedkou, protože bych se sama v lavici nudila 
- radši bych seděl se sousedem, protože jsem strašně ukecaný 
- chtěl bych sedět sám, měl bych hodně místa a mohl se roztahovat 
- se sousedem, protože můžu opisovat a taky se s ním smát ☺ Pokud to 
není kluk. 
 
6. A: 
- chci sedět sám, abych hodně nevykřikoval a nerušil 
- sám, protože se nemám s kým bavit 
- souseda, protože si myslím, že je to lepší, nevím proč, ale nikdy jsem 
neseděla sama, tak nevím 
- sama, protože nikdo od vás neopisuje 



6. B: 
- nechci sedět sama, protože pak se nudím a nesoustředím 
- s někým, protože když je chytrý, tak mám větší šanci na 1 z písemky 
- sedět s někým, protože bych neseděl sám 
 
8. A: 
- už mě to tu samotného nebaví 
- souseda, je to lepší, člověk není osamělý, ale má přítele ☺ 
- já chci sedět sám, neboť můžu spát a nikdo mě neruší a tak… 
- asi souseda, ale větší lavici. Abych si měla s kým povídat 
 
9. B: 
- sám bych nikdy neseděl. Někdy si popovídám a čas utíká rychleji 
- lepší je sedět sám, mám své soukromí, nikdo neopisuje a celkově lepší 
pohodlíčko 
- nechtěla bych sedět sama, připadalo by mi to, jako bych byla opuštěná. 
Prostě soused je soused! Lepší pocit☺ 
 
9. C: 
- soused je větší sranda a rychleji uběhne škola 
- záleží, jaký by byl soused 
- chtěl bych mít souseda, protože už jsem seděl v 1. stupni v lavici pro 
jednoho člověka a to už nechci 
- soused je super, ale sama bych chtěla sedět. Je to mnohem lepší, když 
se chci soustředit 
- souseda, když sedíme sami, tak jsme hrozně osamělí 
- v určitých situacích (opisování) se sousedem, ale jinak asi sám.  
 


