Dobrý den, paní nebo pane a nebo oba. Přeju Vám, ať jste zdraví, ať máte
štěstí a lásku. Veselé Vánoce! Přeje Matouš ☺
Já Vám přeju, ať se Vám dobře žije. Ať máte hodně kamarádů. Ať máte hodně
peněz. Ať se Vám splní všechno, co budete chtít. Ondra ☺
Veselé a šťastné! Jak se máš? Já dobře. Jsi smutnej? Žij! Žij! Čestně! Čestně!
Ach synku, synku, doma-li jsi? Tatíček se ptá, oral-li jsi? Daník ☺
Dobrý den, dám ti hodně zdraví a mějte se dobře na Vánoce, a abyste byli
zdraví, a ještě abyste se měli dobře. Vojta ☺
Ahoj, jmenuju se Eliška. A přeju Ti šťastné a veselé. A ať jsi šťastný. A buď
zdravý. A ať jsi ohleduplný na přírodu! ☺
Ahoj veselé Vánoce a šťastný nový rok, ať jste zdraví, ať máte hodně lásky,
hodně veselí, ať máte hodně dárků a peněz a ať máte hodně kamarádů. Ať
máte hodně života! Přeje Elen ☺
Ahoj! Chci tě potěšit. Byl bych rád, kdyby tě tenhle dopis potěšil. Kdybys
chtěl se s někým skamarádit, tak musíš ukázat, jak jsi supr. Až někoho potkáš,
tak si s ním povídej. O čem chceš. A takle se skamarádíš. A takle si můžete
povídat hodně hodně dlouho. Tak ahoj. Filip ☺
Ahoj. Dávám Ti hodně zdraví. V týdle době se to hodí. Nevím? Kdo jsi? Ale
myslím, že jsi hodný člověk. Ať máš hodně peněz. Ať máš hodně štěstí. Ahoj.
Míša ☺
Ať jste zdraví, šťastní, hodní. Jára ☺
Pro lékaře: Děkuji, že nám pomáháte. Děkuji, že nás podporujete a že s námi
moc a moc hezky mluvíte. Moc se mi líbí, jak o nás pečujete. Adélka ☺
Dobrý den. Děkuji Vám, že jste tak pilní a snažíte se překonat koronavirus.
Přeju Vám hodně sil a štěstí k tomu, abyste překonali koronavirus. A sílu, že
jste chránili pacienty. Já Vám přeju hlavně zdraví. A řekněte pacientům, že
se taky snaží překonat koronavirus. Mám Vás rád. Na shledanou. Daník ☺
Ahoj! Čau! Čusák! Těšíš se na Vánoce? Čauky! Ahoj! Ahoj! Ahoj! Ať je Ti
dobře! Ať máš hezký Vánoce! Ať máš hezký život! Kuba ☺

Ahoj, já jsem Charlie. Já vím, že budeš bohatej. A musíš mít dobrou náladu.
Když budou Vánoce, tak určitě budeš mít srandu. Až nebudou Vánoce, tak
musíš mít dobrou náladu. ☺ ☺ Dobrá nálada Třebotov.
Moc si přeju, abyste byli zdraví, abyste byli šťastní zdraví, abyste měli hodně
přátel, abyste měli krásné Vánoce a buďte opatrní, ať se Vám nic nestane.
Žofie ☺
Přeju Ti, abys měl hezké Vánoce a abys neměl koronavirus. Claudie ☺
Dobrý den, jmenuju se Viki. A přeju Vám hodně lásky. A přeju Vám krásný
život! ☺
Ať se Vám povede cukroví na Vánoce! A kapr! A bramborový salát! A řízek!
A polévka! Ať máte spoustu dárků! Bára ☺
Dobrý den, jmenuju se Péťa a rád popřeju někomu hodně zdraví. ☺
Přeji: hodně štěstí, lásky, přátelství, a zdraví, bohatství, a kuráž, ať máš hodně
kamarádů, a ať máš hodně dárků pod stromečkem, ať se dožiješ hodně let, ať
si užiješ hodně zábavy, ať uvidíš zlaté prasátko, ať neonemocníš, ať se na sebe
nezlobíte, ať jste chytří, a pokud máte rádi zvířata, tak ať si nějaké pěkné
pořídíte, a když budete smutní, tak ať se rychle rozveselíte, ať toho hodně
umíte, ať jdete do nějakého pěkného muzea, ať se naučíte hodně věcí.
Sofie ☺
Ahoj! Jak se máš? Já si myslím, že se máš dobře. Doufám, že máš rád zvířata a
že máš doma zvíře. Že hraješ nějaký sport a že se těšíš na Ježíška. Ríša ☺
Už budou Vánoce. Co Ti dělá velkou radost? Určitě chceš sníh. Zbývá jen 10
dnů, než budou Vánoce. Musíš se oblíct. Zima už bude. Těšíš se na Vánoce?
Já jo. Hraješ Minecraft? Já jo. Mám rád zeměkouli. Ty taky? Určitě máš
zeměkouli rád. Máš rád plazy? Já jo. Můj bratr je v nemocnici. Víš, že se tvoří
člověk z vody? Já jo. Víš, že se země tvoří z vody a kamenů? Jaký zvíře máš
nejraději? Já hada. Maty ☺
Ahoj lidi, doufám, že budete mít hezký Vánoce, doufám, že máte kotě. Lidi
mají rádi koťata ☺ A ještě něco – ať máte hezký život. Od Amálky ☺
To všechno Vám lidem přejí děti z 2. třídy ☺☺☺

