Milá Báro,
zvu Tě k nám do Všenor. Všenory leží blízko Prahy na řece Berounce.
Ve Všenorech je dost „hustá“ hrobka, u které jsem viděla mloka, třeba tam ještě
je. Taky tu máme gloriet a kostel, do kterého bych trefila i poslepu. Je tu
fotbalové hřiště a dům profesora Kubálka. Podle něj se jmenuje naše škola.
Strašně ráda chodím na skály, jsou kousek od nás. Taky tu ráda plavu
v Berounce, a když zamrzne, dá se na ní parádně bruslit. A můžeme jít na výlet
do lesa!
Mám to tady strašně ráda.
Těším se na Tebe, E.

Milá Káťo,
přijedeš za námi na Řitku? Leží blízko Prahy.
Máme kapličku, nově postavené hřiště a spousta polí a lesů. Také tu máme stáje
s koňmi a malou ZOO. V jednom lese máme hrobku, a když se vyleze úplně
nahoru, tak jsme na hřebenu, kde je malý kiosek a tam je věž, kde jsou vystavené
obrazy. V létě tam chodíme často a hodně si to užíváme. Chodíme tam i se psy
a ti jsou taky nadšení. Chtěla bych Ti to taky ukázat. Je to tu fakt super
a doufám, že se Ti tu bude líbit.
Zdraví E.

Milá Dorino,
ráda bych Tě pozvala do Všenor.
Všenory jsou blízko Prahy u řeky Berounky. Je tu kostel a les, kam se dá vyrazit
na výlet. Mohli bychom jít na Gloriet nebo se vykoupat v řece. V zimě můžeme
zase bruslit.
Mám to tu ráda, je tu hezký výhled.
Už se těším, zdraví Tě, D.

Ahoj Pavle,
chtěl bych Tě pozvat na pár dní do Všenor.
Všenory leží na řece Berounce a jsou blízko Prahy.
Máme tu kapli sv. Jana Křtitele, hrobku Kasalických a kostel. V létě i v zimě se
tu dají chytat ryby. V zimě chytáme na dírky.
Mám to tu rád, protože je tu klid.
Těším se na Tebe, T.

Milá Léňo,
nechceš navštívit Všenory?
Všenory leží ve Středočeském kraji.
Jsou tu krásná hřiště, kaplička, pomník. Máme tu i gloriet a nádhernou řeku
Berounku. Dá se tu chodit na výlety do lesa, koupat v řece, a když je velký
mráz, tak na ní i bruslit.
Mám to tu moc ráda, je tu klid a čerstvý vzduch.
Tvá kamarádka N.

Milý Jáchyme,
máma říkala, že můžeš přijet do Let. Je to blízko Prahy.
Máme Úřad spojený se školkou a s domem mého kamaráda. Máme taky srub,
kde se schází cyklisti. Je tu hodně cest, takže se tu dá jezdit na „penny boardu“.
Žije se mi tady dobře, protože tady mám hodně kamarádů.
V.

Milý Martine,
nechceš přijet do Letů na prázdniny? Lety leží mezi Řevnicemi a Dobřichovicemi.
Lety jsou blízko řeky Berounky.
V Letech sice nemáme moc památek, ale máme knihovnu, Obecní úřad a budovu
Sokola. V Letech se dá dělat spousta věcí. Máme fotbalové hřiště, blízko jsou
krásné lesy a chráněná oblast Český kras, kde se dají potkat divočáci.
Můj vztah k Letům je velice kladný, protože v nich vyrůstám.
T.

