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Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, 
Držíte v rukou vánoční číslo našeho časopisu—
ohlédneme se za naším projektem Halloween, 
naladíme Vás vánočními příběhy, ale také foto-
grafiemi našich výrobků, které se nám podařilo 
nainstalovat na výstavě v Městské knihovně Krá-
líky. Nezapomeňte sledovat naše webové stránky 
a náš facebook—tam se pořád něco děje…. 
Letošní rok 2020 byl náročný, těžký. Věřme, že 
příští rok bude zdravější, šťastnější. 

Všem čtenářům Školního bra-
víčka přejeme šťastné a radost-
né Vánoce, nový rok 2021 plný 
zdraví a radosti , ať se všem 
splní jejich tajná přání .. 

 
VELKÝ ÚSPĚCH NAŠÍ ŠKOLY 

 
Naše škola se účastnila krajské soutěže Zelený ParDou-
bek, kterou jednou za dva roky vyhlašuje krajský koordi-
nátor ekologické výchovy Paleta, z. s., a Pardubický kraj. 
Této soutěže se účastní mateřské, základní, speciální, 
střední školy z celého Pardubického kraje. Odráží stav 
ekologického vzdělávání a výchovy žáků. 
 
Naše škola se ekologickou výchovou zabývá již od roku 
2002. Naši žáci jako první v okolí třídili ve škole odpady 
(včetně bioodpadu, baterií, elektroodpadu), realizovali 
projekty zaměřené na místně zakotvené učení—učí se v 
místě o místě, v němž žijí. I díky tomu naše škola inicio-
vala vznik Regionální čítanky, která byla před dvěma ro-
ky vydána Městem Králíky pro širokou veřejnost. 
 
V letošním ročníku naše škola obsadila 1. místo 
v kategorii Speciálních škol, spolu se sedmi školami 

z celého Pardubického kraje získala nejvyšší ocenění - 
titul „Škola s mimořádně dobrou úrovní environmen-
tální výchovy—Ekologická škola Pardubického kraje 

1. stupně. 



Vždy ve čtvrtek 

Klub deskových her 

Do konce ledna: 

Doučování z anglického jazyka 

Leden 2021—ukončení projek-

tu Škola horou 
21.—22. 12. 

Ředitelské volno 

23. 12.—3. 1. 

Vánoční prázdniny 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

12. 1. KNIHOVNA 

9. 2. KNIHOVNA 

Za zvířátky do lesa s myslivci 

28. 1. VYSVĚDČENÍ 

29. 1. pololetní prázdniny 

15. 2.—19. 2. jarní prázdniny 

 

Vypracování grantové žádosti 

na ekologii, prevenci, zdravý 

životní styl 

 

ŠKOLNÍ BRAVÍČKO      stránka  2 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ  
V hodinách pracovního vyučování, v pracovním dni pedagogové 
a žáci školy vytvářeli výrobky s vánoční tematikou, kterými se 
prezentovali na vánoční výstavě v Městské knihovně Králíky. 
Jsme moc rádi, že se nám podařilo výstavu zrealizovat. 
Děkujeme pracovnicím Městské knihovny Králíky za vstřícnou 
spolupráci. 

KALENDÁŘ AKCI 

ANEB CO NÁS ČEKÁ? 

LEDEN, ÚNOR 

SUŠÍME  

POMERANČOVOU,  

CITRÓNOVOU KŮRU.  
 

CITRÓNOVÁ KŮRA: 50,- Kč/kg 
POMERANČOVÁ KŮRA: 12,- Kč/kg 

https://www.prego.cz/
https://www.obrazky.cz/?q=pomeran%C4%8D&url=https%3A%2F%2Fslunecnyzivot.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2Fcitrony.jpg&imageId=09c4182c5f57ee0b&data=lgLEEHmdET8J7qdur1GTlCOCUUvEMOOl8rhht-KGGn1xUK3_O2a71oIffXo-1wNG-YakpZ-iZ8g6R2eJu17bVaAPN3vjtM5d9nmA
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Klub zábavné logiky a deskových her 

Ani nevím, jak se to semlelo a zima už je za-

se za dveřmi. Koronavirová epidemie nám 

situaci neusnadňuje a našich klubových 

schůzek bylo celkem pomálu. Jste však vytr-

valí, často se ptáte, kdy bude další schůzka, 

za což jsem velice ráda a dělá mi to velkou 

radost. Je vidět, že se na naše setkání těšíte.  

Řekla bych, že nejoblíbenější hrou mezi vámi 

je dlouhodobě hra Karak, ve které se vžíváte 

do postav s nadpřirozenými schopnostmi, 

dokážete jejich schopností využít a baví vás 

myšlenkově pobývat a fantazírovat ve světě 

nadpřirozena. Hra vás učí strategicky pře-

mýšlet.  Máme za sebou i novou hru Kvedla-

lové z Kvedlinburku, která vám všem trochu 

zamotala hlavy, ale věřte nebo ne, je více o 

smůle a štěstí. Hlavy tedy nevěšte a mějte na 

paměti, že štěstí je tu pořád, jenom ho často 

nevidíme. Velký úspěch měla hra Creationary 

- Postav svět podle sebe, ke které jsme potře-

bovali velkou spoustu lega, což některé z vás 

doopravdy nadchlo. Creationary je skvělá hra, 

která maximálně prověřila vaši představivost, 

tvořivost, stavební dovednosti a odhad.  

Díky knihovně máme dostatečný výběr a 

možnost zapůjčení her, které ještě neznáme. 

Na příštích klubových schůzkách se můžete 

těšit na nové hry, jako např. Vlci a ovce, Vla-

kem po Evropě, postřehová hra Grabolo nebo 

vědomostní hra Desítka – Česko.  

Těším se na další setkávání s vámi a přeji vám všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků, 

pí. uč. Alžběta Adamová 

 
SVĚTOVÝ DEN 1. POMOCI 
Tento dne 22.9.2020 se naše škola účastnila této prohlídkové akce na Velkém náměstí v Králíkách. Žáci 

si prohlédli hasičská auta, shlédli ukázku rozstříhání auta, dále si prohlédli záchranku a mohli si vyzkou-

šet ošetření popáleniny, zlomeniny či si vyzkoušet srdeční masáž. 
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DEN V PŘÍRODĚ 
3. 9. 2020 se uskutečnil tento jednodenní projekt zaměřený na pohybovou aktivitu dětí. Všichni si v rámci skupin 
snažili navzájem pomáhat, a přitom si protáhnout své tělo při orientačně postřehovém závodu. Zbyl také čas nau-
čit se pracovat s mapou, vázat uzly, seznámit se se šifrou Velký polský kříž a naučit se „Pozdrav Slunci“. Nako-
nec jsme si stihli opéct vuřty. 

SPORT JE PRÍMA 3 
Dne 14. 9. 2020 jsme se s žáky vypravili do zábavného parku Mirakulum Milovice. Zde na nás čekal den plný 
zážitků jako například jízda BVP, vodní svět, lesní park, obří trampolíny, obří hrad, podzemní chodby, různé hou-
pačky, tobogány a mnoho dalších atrakcí. Bylo to opravdu super! Tento projekt byl finančně podpořen Pardubic-
kým krajem částkou 14 000,- Kč. 

SPRÁVNÁ CESTA 
7. a 8. 10. 2020 jsme se s žáky celé školy ubytovali na chatě Moravanka na 
Dolní Moravě. Zde se uskutečnily různé preventivní aktivity. Proběhly také 
dva interaktivní programy pro mladší žáky – Začátek a pro starší žáky Ky-
bersvět, které mám přijely pomoci realizovat pracovnice Krajského centra 
primární prevence z Ústí nad Orlicí. Hlavním cílem projektu bylo najít spo-
lečnou řeč a zábavu pomocí her. Žáci si zde také vyrobili třídní vlajku a všich-
ni jsme prožili příjemné dva dny. Tento projekt byl finančně podpořen Pardu-
bickým krajem ve výši 10 000,- Kč, žáci se spoluúčastnili částkou 55,- Kč. 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ—OHLÉDNUTÍ ZA PROBĚHLÝMI AKCEMI 
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PROJEKT HALLOWEEN   
 

 Před podzimními prázdninami  naši školu 

ovládla strašidla a další příšery... 

Ve dvoudenním projektu všichni žáci měli napilno. Starší žá-

ci zjišťovali informace o státech, ve kterých se tento svátek 
slaví a jak se slaví, informace o jeho historii. Mladší žáci si 
nacvičili básničku a koledu a připravili halloweenské pohoš-

tění. V pátek proběhla prezentace—mladší žáci nás postra-
šili strašidelnou koledou, řekli a pohybově ztvárnili básničku. 
Starší žáci ostatní seznámili s tím,, jak se slaví svátek v 

Irsku a USA. Potom žáci 
plnili strašidelné úkoly na 

stanovištích po celé škole 
(i ve strašidelném sklepě, 
kam se normálně nikdo 

neodváží,  a nakonec se 
občerstvili na halloween-
ském rautu. Projekt se  

všem líbil.  
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PROJEKT HALLOWEEN   
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 Vánoční čas 

Ve školní družině se připravujeme na Vánoce. Posloucháme vánoční ko-

ledy a vždy po adventní neděli zapínáme svíčku na adventním věnci. Ve 
družině svíčky nezapalujeme, ale zapínáme, abychom nezpůsobili požár, 

nebo se nespálili. Vždy sedíme u stolu, na talířkách máme něco dobrého 
a povídáme si o vánočních tradicích a zvycích. Dozvěděli jsme se, že se 

svíčky zapalují proti směru hodinových ručiček a 1. zapálená svíčka se 

jmenuje NADĚJE, 2. svíčka MÍR, 3. svíčka PŘÁTELSTVÍ a 4. svíčka 
LÁSKA. Každý se do povídání zapojí vyprávěním, jak tráví vánoční čas 

u nich doma.  

Projektové dny proběhly v rámci projektu Škola hrou, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012005. 

Projektové odpoledne – Hrátky s hlínou 
Ve středu 9.12. mezi nás přišla opět paní keramička, která nás seznámila s keramickým kruhem. Nejdříve 

nám ukázala své krásné hrníčky a mističky, které vyráběla a nás to velice nadchlo. Postupně si to každý 
z nás chtěl vyzkoušet co to vlastně obnáší, než vznikne taková miska nebo hrníček. Šli jsme do práce na 

kruhu s velkým nadšením. Někomu se dílo dařilo hned napoprvé, někomu to trvalo déle. Všichni jsme si 

točení na kruhu vyzkoušeli a moc nás to bavilo. Vznikly krásné mističky, které se musí ještě vypálit 

Projektové odpoledne – Naše město 

V pondělí 14.12. proběhlo poslední projektové 

odpoledne, kdy mezi nás přišla paní učitelka se 

kterou jsme se společně vydali na naše náměstí. 

Zde jsme se trošku seznámili s historii a potom 

na nás čekaly připravené úkoly. Museli jsme po-

čítat domy, určovat barvy omítek, říkat co se ku-

puje v jednotlivých obchodech. Po splnění úkolů 

jsme se vrátili do družiny, kde na nás čekal další 

úkol. Museli jsme pomocí vytvořených nákresů 

sestavit celé náměstí. Společnými silami jsme 

celé náměstí úspěšně postavili.  
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ADAMOVÉ 

Třída paní učitelky Adamové se vypravila za Ježíškem do Betléma. 

Zdenda B.: Jako Santa Claus – starší, fousatý, 

červenobílé oblečení, lítá s vánočním jelenem. 

CO MYSLÍTE, JAK ASI JEŽÍŠEK VYPADÁ? JAK SI HO PŘEDSTAVUJETE? 

Všichni z naší třídy znají koledu Půjdem spolu 
do Betléma. Společně jsme si ji zazpívali a do 
Betléma se vypravili. Cestou jsme potkali spous-
tu hodných a milých lidí, kteří chtěli Ježíška 
uvítat a obdarovat. Lidu přišlo opravdu mnoho 
a my koukali, čím vším byl Ježíšek obdarován. 

Dary pro Ježíška: 
Kůže na zahřátí 
Mléko  
Beránek 

Kamila: Když jsem byla malá, představovala 

jsem si Ježíška jako malého, asi čtyřletého andě-
líčka v bílé košilce. A když u nás zazvonil zvone-

ček, maminka vždy říkala, že ho viděla zrovna 

vyletět oknem ven.  

Martin: Krásný pán, lítá, má lítací saně a koně, 

bydlí v nebi a je tam s mým dědečkem. 

Lucka: Můžeme ho vidět? Třeba ano, třeba 

ne… má nás rád a my jeho. 

Sára: Je to mladý pán, třeba jako školník. 

Michal: Pochází z nebe, něco jako nadpřirozený 

duch. 

Sára si zapamatovala pěkné říkadlo: 
Narodil se Ježíšek,  
darujem mu kožíšek,  
hodně dlouhý huňatý,  
ať ho má až na paty. 

Všude kolem bylo slyšet slavnostní písně pro 

Ježíška – pro nás známé koledy, byla slyšet mu-

zika a říkadla: 

Objevili se i tři vzácní muži, Tři králové – Ka-

špar, Melichar a Baltazar. Ti obdarovali Ježíška 

nejvzácnějšími dary na světě – myrhou a kadi-
dlem – trochu to kouřilo, ale nádherně vonělo. 

Dovezli mu také zlato, které mu zajistí živobytí 

na mnoho let dopředu. 

JEŽÍŠEK NÁM LIDEM ZASE NA 

OPLÁTKU PŘINÁŠÍ LÁSKU, DOBRO A 

HLAVNĚ POCIT, ŽE NIKDO 

NA SVĚTĚ NENÍ SÁM. 

Lucinka našla hezké přání: 
Největším dárkem, nejen v této době, 
je, když lásku dáváme nejen sami sobě. 
Zapomeňme na chvíli na to, co je „in“, 
zkusme v době vánoční trochu ubrat plyn. 
Hezký úsměv, milá slova, 
zkoušejme to zas a znova. 
Pohlídejme myšlenky, ať plují správným 
směrem. 
Podepsaný Ježíšek – psáno svatým pe-
rem. 
 
Veselé Vánoce všem! Přeje Lucie 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ADAMOVÉ 

Sára: Zázrak by byl, kdyby napadl na Štědrý den 
sníh. 
Michal: Zázrak by byl, kdybych mohl sám chodit 
a mluvit svobodně s lidmi. 
Martin: Aby byl Pepíno s námi doma, jet k moři, 
na nové motorce bych jel ke Kamilce a svezl bych ji 
rychle. Stát se doktorem, to by byl zázrak. 
Lucinka: Chtěla bych jezdit na koni s větrem o 
závod. 
Zdenda: Umět létat. 

 Andy 

Zdenda  

 Michal  Martin 

  Martínkovi a některým dalším láska a dobro nestačí a od Ježíška by si přáli: 

Milý Ježíšku, přál bych si pod stromečkem najít… 

Říká se, že Ježíšek umí dělat zázraky a o Štědrém 
dnu se mohou splnit ta nejtajnější přání.  
POVĚZ TEDY, CO BY BYLO PRO TEBE O 

ŠTĚDRÉM DNI NEJVĚTŠÍM ZÁZRAKEM. 

Chlapcům naší třídy se líbilo následující 

přání:   

Děvčata vybrala další přání: 

Sára  

Lucka  

Červený a žlutý župan, počí-

tač, trenky, kreslení, hodinky 
Košile, kalhoty, interaktivní 

kniha 

Pod stromečkem bych rád 
našel digitální hodinky  

 Modrá mikina, župan, fia-

lové kalhoty  

 Svetr, knížky o zvířatech, 

výtvarné potřeby 

 Obrázkové knížky, zvukové 
hračky, stavebnice  

Dneska k Tobě přiletí, 
dárečky Ti nadělí. 
Jídla, pití ať máš dost, 
letí z dálky pro radost.  
Dej mu najíst, dej mu napít, 
Letí s dárky popřát svátky. 
Krásné Vánoce, přejí Lucinka a Sára 

  

Ten, kdo zlobil, nemá nic, 
kdo byl hodný, ten má víc. 
Ježíšek všem dárky dá, 
protože je má moc rád. 
My Vás rádi také máme, 
krásné svátky Vám přejeme. 
Buďte stále šťastní, veselí a zdraví. 
Krásné Vánoce přejí,  
Martin, Michal a Zdenda B. 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

Jestlipak už Ježíška někdy někdo viděl? 

Já jsem ho viděl jenom v pohádce.   
Štefan 

Filip 
Ježíšek má soby, ti lítají po obloze a k nám domů 
se dostanou komínem. Dá k nám domů dárky a pak 
zase odletí. Má velký bílý vousy, je tlustý, na po-
moc má skřítky, aby mu pomohli s dárky. Má čer-
nou, bílou a červenou barvu. Kožíšek má červený, 
bílou mašličku. Bude už velký, dospělý. Byl mi-
minko, potom vyrostl a když byl velký, tak ho 
ukřižovali. Říká se, že vstal z mrtvých, aby mohl 
nosit dárky. Má na dárky velké sáně, má lítající 
soby a vezou dárky. Taky jsem ale viděl, že dárky 
dávala pod stromeček maminka. 

Adam 
Těším se na Ježíška. Když k nám chodí, tak se 

jdeme nejprve schovat do koupelny. Tam zatím 
zapalujeme prskavky a svíčky, které pouštíme po 

vodě. A když slyšíme zacinkání, tak se jdeme po-

dívat ke stromečku, jestli už tam jsou dárky. Ježí-
šek je neviditelný, projde zdí nebo možná projde 

dveřmi a dá tam pod stromeček dárky. Nechce se 

nám ukázat. Zatím jsem ho ještě neviděl. Bude 
asi velký, protože už je to pán. Nosí červeno bílý 

svetřík. Dárky dá do balíčků, zabalí je, všechny si 

je dá do velkého pytle. A pak je u nás doma vysy-
pe. Maminka by mě nepustila se podívat ke stro-

mečku, jestli už tam je Ježíšek. Abychom ho ne-

vyplašili. Čekáme vždycky až zacinká. Už se na 
něj moc těším. 

Štefan 
Tatínek říkal, že má velký pytel a v něm nosí dár-

ky. Tatínek už ho viděl. On spal a když Ježíšek při-
šel, tak ho polekal. Může přiletět komínem nebo 

střešním oknem. Přiletí na saních. Kdyby ale přile-

těl k nám do pokoje a narazil do televize, tak by byl 
nemocný. Tak to se nemůže stát. A aby se k nám 

trefil do okna, tak mu je asi otevřeme. Tatínek se 

jde vždycky podívat pootevřenými dveřmi, jestli už 
tam jsou dárky. Já se už hrozně moc těším na dárky 

a na Ježíška. 

Matěj 
Ježíšek má červenou čepici, červený plášť, černé 

boty. Má vousy. Domů se dostává komínem nebo 
projde zdí, protože to umí. Musíme vyčistit ko-

mín, aby k nám mohl přiletět komínem. On ne-

může jít dveřmi. My máme doma hodně komínů. 
Na pomoc má ještě elfové, kteří vyrábějí dárky 

pro děti. Bydlí na severním pólu. Na dárky má 

velký pytel. U nás vždycky zazvoní zvoneček, 
když už tam jsou dárky. My musíme říkat básnič-

ky. Ježíška může vidět jenom Marie a Josef. 

JAK VYPADÁ JEŽÍŠEK?    

Viděl jsem ho, když jsem byl malý. A 
to si už nepamatuju. Teď jsem ho zatím 
neviděl.   Adam 

Zatím jsem ho ještě neviděl.   
 Filip 

Já jsem ho taky viděl jenom 
v pohádce, byl takový červený, měl 
černý boty a byl tlustý… měl velký 
pupek…   Oni ho vidí jenom velký. 
My ho nemůže vidět. Já jsem ho asi 
viděl, když jsem byl malý.  Matěj 
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Davídkovy Vánoce 
Ježíšek přichází na Vánoce, protože se narodil, aby nám nadělil dárky pod stromeček. Aby mohl přijet, 
tak otevřeme okno, přiletí na sobech.  Soby zaparkuje na střeše, dostane se do domu komínem. Musí 
najít vánoční stromeček, dát tam dárky z pytle. Udělat všem radost. 
A  odešel na severní pól. 

David Z. 

Jack Frost byl kámoš s Ježíškem, Velikonočním 
Zajdou a se Zuběnkou.  Se Zajdou dělali závod.  
Jack Frost, Zajda a Zuběnka pomáhají Sedmenovi 
večer dávat dárky. Sedmen přichází komínem, 
Zuběnka oknem, Zajda ze své díry, Jack Frost ok-
nem a Santa komínem. Santa bydlí na severním 
pólu,  Zuběnka bydlí mezi horami, tam má svůj 
palác. Santa má ve svém domě zeměkouli.  Všich-
ni jezdí na Santových sáních, rozdávají dárečky a 
dělají všem radost. 

Anička 

V HLAVNÍ ROLI JEŽÍŠEK  

Pohádka o vánočním domě  
Byl jeden rodinný dům, tam neměli žádná světýl-
ka, neměli totiž moc peněz. Jednoho dne šla celá 
rodina na procházku, přišli z procházky a celý 
dům byl krásně ozdoben světýlky. Měli na tom 
domě hodně světýlek. Ještě větší radost měli, 
když  světýlka rozsvítili. Byly tam led řetězy, led 
rampouchy, led motiv, led girlandy, led kabely. 
Krása, radovali se.  
Lidé si zdobí celý dům světýlky, aby je  Ježíšek  

našel. 

Petr K. 

Pohádka o Ježíškovi 
 
Jednoho dne neměli děti a jejich 

rodiče nic. O vše přišli na Vánoce.  

Ale měli štěstí. Potkali pána, který 
říká: „Nechcete pomoc s osvětle-

ním a stromkem?“ „Ano, ale vy nic 

nemáte!“ „Jen počkejte, to uvidíte, 
co mám“, a pak jim v noci pomohl, 

dal jim dárky. Druhý den byly pod 

stromečkem dárky a na nich lístek: 
VESELÉ VÁNOCE VÁŠ JEŽÍ-

ŠEK 

Mirek 

Byl jeden Ježíšek a ten zachránil Vánoce. On pot-

kal smutnou rodinu. Neměli dárky pro děti. Jed-

nou uviděli na obloze hvězdy a přáli si, aby měli 

dárky pro děti. Ježíšek se rozhodl, že jim pomůže. 

Oni se šli najíst. Dojedli, zazvonil zvoneček a 

najednou u stromu našli dárky. Rozbalili dárky, 

byli štasní a spokojení. Šli spát a těšili se na ráno, 

až si budou dárečky znovu prohlížet. Zazvonil 

zvonec a pohádky byl konec. 

Zdenda R. 
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MILÝ JEŽIŠKU, PŘÁL BYCH SI TELEFON  
PRO MAMINKU: VOŇAVKU  
PRO SESTRY: PANENKY 
Mirek 

Milý Ježíšku, moc bych si přál: VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ, ŠTĚNĚ NĚMECKÉHO OVČÁKA, VR-
TULNÍK NA OVLÁDÁNÍ. 
Děkuji moc Petr 

    
Milý Ježíšku přeji si,  
abys mi nadělil deník, 
pro maminku hrníčky,  
pro tatínka kalhoty, 
pro sestru mikimause, 
pro bráchu auta. 
Děkuji Anička 

PÍŠEME JEŽÍŠKOVI   

Filipovy Vánoce: 
Milý Ježíšku, přál bych si, abys 
mi nadělil: lego, mikinu, stolní 
hru KARAK  ☻ 
Pro maminku: nový mobil, dovo-
lenou u moře ♥ 
Pro sestru: novou televizi, dovole-
nou 

Milý Ježíšku, přál  bych si ledové království, power banku   
David Z.  

Milý Ježíšku, 

přál bych si, abys mi nadělil: 
telefon 

Pro maminku: samé pěkné věci 

Pro tatínka: nové věci do auta 

Pro brášku: hračky 

Děkuji Zdenda 
 



ŠKOLNÍ BRAVÍČKO   stránka  14 

 

   

TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

Kdo to byl Ježíšek?  
Jednoho dne byly Vánoce. Děti si přály k Vá-
nocům  dárky a čekaly, kdy bude Štědrý ve-
čer. Nachystaly štědrovečerní hostinu a pak 
čekaly, kdy přijde Ježíšek. Byl večer a děti 
otevřely okno pro Ježíška. Děti si říkaly, jak 
ten Ježíšek vypadá?  Jak ten Ježíšek může při-
letět?  Poletí s křídly nebo se sobíky? Bude 
mít dárky? Jak je všechny pobere?  
Nakonec přiletěl se soby. Děti pro Ježíška ne-
chaly otevřené okno. Pak šly jíst a Ježíšek 
v klidu mohl dát pod stromeček dárky. Když 
odletěl, tak zacinkal se zvonkem a děti šly ke 
stromečku. Dárky si otevřely, měly velkou 
radost. Pak šly k oknu a řekly: „To jsou pěkné 
dárky, děkujeme!“ A říkaly: „Mami, koukej, 
co jsem dostal k Vánocům od Ježíška!“ A ma-
minka říkala: No vidíš, co jsi dostal pěkného, 
to jsi musel být hodný!“ Nakonec byli šťastni 
děti i maminka i tatínek.  
Mirka D. 

Pohádka o Ježíškovi 
 Byla jednou jedna chudá rodina 
se čtyřmi dětmi, která bydlela v jedné chalupě 
u lesa. Jednoho dne našli v lese opuštěné dítě. 
Vzali si ho domů a starali se o něho. Když si 
venku hrálo s dětmi, tak si povídali, co by si 
přáli pod stromečkem. Věděli, že jsou chudí a 
každý dostane jen jeden dárek. Ani netušili, že 
to je Ježíšek. Když nastal Štědrý večer, děti 
našly mnoho dárků a dopis, ve kterém bylo 
napsáno: „Byli jste na mně hodní, tak jsem 
vám splnil přání. Ježíšek.“ Děti měly radost a 
budou na něho ještě dlouho vzpomínat. 
Jára B. 

 Ježíšek - Czech Ježíšek je můj kámoš. Má oči jako 
kuna, má je červené. Často říká: „Přeju vám hodně lás-
ky, a hodně, nejvíc dárků a veselé Vianoce. Občas ho-
vorim po slovensky a písam tiež po slovensky. Tak 
vám prajem sťastný nový rok, abyste boli spolu sťastni 
po sto rokov. Taky ať si užijete hodně srandy (to už 
mluví česky) bez poplatků a doplatků. Občas si přeju 
vystrašit paní učitelku.“  
A co bychom si mohli od Ježíška přát? Já si přeju au-
tobus Karosa, ještě setra sorka a písničky. Taky ať mi 
táta koupí nové světlo do kuchyně.  
Přeji vám veselé vánoce, sťastný nový rok a ať jsme 
všichni zdraví. 
Váš Petr P.  

Ježíšek a covid 
V roce 2025 stále pokračuje Covid…  
Dnes  se otevřely obchody, ale jen do 24.11., aby si lidé 
mohli koupit dárky .  Ve vesnici  se otevřely obchody, 
ale na všechny nevyšlo,  takže rodina Kolářů si nestihla 
nakoupit dárky, protože všichni ostatní všechno vykou-
pili, takže neměli žádné dárky. Tak táta aspoň šel do 
lesa pro vánoční stromeček. Jak hledal v lese, potkal 
starého dědu a zeptal se ho: „Co vy tady, dědo-?“, děda 
odpovídá, že se ztratil a je daleko od domova a že nemá 
kde přespat. Tak se táta nabídl, že ho nechá u nich přes-
pat, ale ještě před tím, než šli domů, uřezali stromeček, 
přivázali k autu a jeli domů. Doma dědovi nabídli jídlo 
a dali mu oblečení, protože to jeho bylo děravé a mok-
ré. Večer u vánoční večeře mu dali bramborový salát a 
kapra. Děda hned po večeři zmizel, ale před tím jim na 
stolu nechal vzkaz: „Tady máte oříšky, oříšek rozlousk-
něte a přejte si něco. Ježíšek. PS: Covid jsem zničil.  
Táta rozlousknul oříšek a přál si auto a najednou se 
před domem objevilo auto. Maminka si přála makeup a 
rozlouskla oříšek, najednou se na stole objevil makeup. 
Syn si přál rc auto, rozlousknul oříšek a objevilo se na 
stole rc auto. Konec   
Šimon B. 
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Vánoční strom 
Byl jednou v jednom lese malý, ale pěkný smrček. Rostl 
na dobrém místě. Svítilo na něho  sluníčko  a vítr hladil 
jeho větve. Okolo sebe měl spoustu kamarádů - smrky, 
borovice, jedličky. Byl stále nešťastný, chtěl být velký. 
Šel rok za rokem. Malý smrček rostl jako z vody. Toužil 
po tom, aby byl vysoký smrk. Představoval si, jak v jeho 
větvích si ptáci staví hnízdo, jak si vítr bude pohrávat do 
rytmu s jeho větvemi.  Jednoho dne ale přišel ke smrčku 
hajný a řekl: „Ty jsi tak krásný a vysoký, budeš zdobit o 
Vánocích náměstí jednoho velkého města. Jmenuje se 
Praha.“  
Když napadl první sníh, přijelo velké auto a dřevorubci 
smrček uřízli a naložili na auto. Cesta byla dlouhá a ve-
selá. Smrček měl velké větve, a tak vždy se muselo če-
kat na volnou cestu. Při jednom čekání na volnou cestu 
přiletěla ke smrčku straka a byla zvědavá, kam strome-
ček vezou. Vše jí pověděli a straka se rozhodla, že poletí 
také do toho velkého města.  
Když smrček dorazil na místo, kde měl stát, straka už 
číhala ve větvích. Přišla parta lidí a dali stromečku špici 
hvězdu, která svítila na větve, také žárovky. Straka, pro-
tože má ráda vše, co se třpytí, tak chtěla jednu žárovku 
pro sebe. Jenže žárovka byla přidělaná a straka měla 
smůlu. Když zatáhla, tak spadlo celé osvětlení na zem a 
straku to zamotalo. Přišel k tomu jeden kluk a straku 
rozmotal a postavil jí hnízdo na stromě. Tak se náš smr-
ček dostal do paměti všem lidem. Byl jediný smrček, 
který měl na sobě mezi světýlky 
hnízdo, kde bydlela straka. Byla 
pyšná, jak jí svítí a třpytí se 
hnízdo. Smrček byl šťastný, že 
ho každý člověk obdivuje a 
chválí, jak je krásný, a tak dělá 
radost dětem i dospělým.             
NIKOL  

CHLAPEČK A JEHO VYPRAVOVÁNÍ  
Byl jsem ještě malý kluk, když se to všechno stalo. Ale 
něco málo si pamatuju. 
Bydlel jsem nedaleko od vesnice v chaloupce. Moji 
rodiče byli ta nejkrásnější věc, co jsem si mohl přát. 
Blížily se Vánoce a jako každý chlapeček jsem miloval 
dárečky. Přál jsem si červené autíčko. Moje maminka a 
tatínek měli sotva na vánoční večeři, ale chtěli něco 
vymyslet. Šli do lesa a uviděli kus dřeva. Rozhodli se, 
že z toho vyřežou autíčko. Maminka ho natřela červe-
nou barvou, zabalili ho do novin a šli spát. Ráno za-
kokrhal kohout, otevřel jsem oči a utíkal jsem ze scho-
dů dolů ke stromečku. Otevřel jsem a věděl jsem, že 
tam nemám ten nejkrásnější dárek. Ale i za tu malič-
kost jsem byl šťastný. A tak se to opakovalo každý rok.  
Ale jednou se už nevrátili a lidé z vesnic říkali, že je 
unesli zlí skřítkové. Byl jsem malý, někdo se o mě mu-
sel postarat. Ale každý z nich měl málo, tak se konala 
porada a rozhodlo se, že každý měsíc se posunu o cha-
loupku dál. Tak jsem si zvykla a musel jsem jít dál do 
rodin. 
Blížily se Vánoce. Byl jsem u jedné rodiny. Bydlela 
tam maminka a sestra a její bráška. Přáli si k Vánocům 
nějakou maličkost, ale věděli, že maminka nemá pení-
ze, tak si nic nepřáli. Nechtěl jsem 
se na to dívat, tak jsem šel do lesa a 
poprosil jsem dobré anděly, aby mi 
dali nějaký nápad. Každému z dětí 
jsem něco málo vyřízl ze dřeva, dal 
jsem to ke dveřím, a tak mě začali 
nazývat Ježíškem.      Sabina B. 

Milý Ježíšku, přál bych si najít pod stromečkem: 

pro sebe - lékařský oblek se jmenovkou ředitele a primáře Petr 
Pacek, 

pro tátu - holící pěnu a žiletku na holení a nová sluchátka, 

pro Lucku a Jardu velkého - aby se nehádali a aby se měli rádi 
velkou silou, 

pro malého Jáju a Kubíčka - nový Xbox pro Jáju a pro Kubíčka 
čokoládu a nový koberec.  

Milý Ježíšku, přál bych si 
pod stromečkem: videohry 
na PS4 
Pro tatínka – Old Spice balí-
ček. 
Pro maminku – robotický 
vysavač. 
Pro sestru – pánev na vaření. 

Tvůj Jára 

Milý ježíšku přála bych si:  
Pro sebe elektrický kartáček, nějaké malování, ať jsou na sebe 
všichni moji nejbližší z rodiny hodní a mají se rádi - nic víc 
nepotřebuju.  
Pro maminku: dám ji něco do kuchyně, musí to být fialové, 
protože moje maminka miluje fialovou barvu a máme celou 
kuchyň fialovou. Dám jí nějakou vázičku, která se bude ba-
revně hodit do kuchyně. 
Pro moji sestřičku: chci ji dát anděla, protože se něco stalo a 
od té doby miluje anděly, každé Vánoce jí dávám anděla.  

Nikča K. 

Milý Ježíšku, přála bych si:  
Pro sebe nějaké malování, rifle, boty Fila, par-
fém,  
Pro maminku - mamince bych dala košili 
s křídly,  
Pro tatínka bych dala balení šamponů a voňav-
ku,  
Pro babičku - babičce bych dala slonovou deku, 
Pro strejdu bych dala hračku traktora, 
Pro sestru bych dala hračku, 
Pro bráchu bych dala autíčko na zeď a novou 
deku auta. 

Mirka 

Milý Ježíšku,  
pro sebe si přeji rc dron  
pro maminku žehličku 
na vlasy  
pro tatínka fotbalový 
dres  
pro sestru tablet  
pro bratry tablet a ho-
dinky. 

Šimon 

PÍŠEME JEŽÍŠKOVI... 
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Štědrý večer u Dvořáků  
24.12 rodina Dvořáků se chystala na vánoční párty. Pozvali 
sousedy, takže tatínek šel nazdobit obývák. Z bedny vytáhl 
světýlka a začal rozvěšovat. Když je rozvěsil, najednou to 
začalo jiskřit a bouchly žárovky. Tatínek se tak lekl, že shodil 
televizi. Televize se rozbila, tak tatínek  šel do synova pokoje 
a vzal jeho televizi a dal jí do obýváku. Když ji konečně do-
nesl do obýváku,  začal ji zapojovat. Když ji konečně zapojil, 
začal sundávat ta rozbitá světýlka, z bedny s vánočními ozdo-
bami vytáhl náhradní světýlka a začal je připevňovat. Když je 
zapojil, byly už v pohodě. Maminka mezitím ještě pekla cup-
cake, dala je do trouby a šla dělat punč. Když si vzpomněla, 
že má capcaky v troubě, utíkala do kuchyně a viděla velký 
černý kouř. Rychle vytáhla cupcake z trouby, ale pozdě, byly 
spálené, tak začala od začátku. Udělala těsto a dala do formy 
na cupcake, dala je do trouby. Za 15 minut šla do kuchyně a 
vytáhla je z trouby a byly dobře upečené. Pak šla pomoct tá-
tovi se synem zdobit stromeček. Až ho dozdobili, bylo 6 ho-
din večer, a to začali přicházet hosté: babička, děda, sousedi,.. 
Všichni šli do jídelny a začali večeřet. Pak si šli dávat dárky. 
Mezitím je za oknem pozoroval Santa a říkal si: „Kašlu na ně, 
nepotřebují mě, jdu domů“. The end. 
Šimon B. 

Štědrý den v rodině u Bukvic 
Dnes od rána jsme měli hodně práce. Ráno malýmu Bukvicovi 

spadlo na zem sklo. Rodiče mu řekli: „Mazej do pokoje a 

nevylejzej z pokoje.“ 

 Bukvicova rodina se najedla buchtou a vánočkou s mar-

meládou. „Synku, vylez z pokoje a najez se s námi!“ Syn se 

omluvil, že rozbil sklo. V obýváku se pustili do úklidu, měli 

tam nepořádek.  

Vše dopadlo dobře, rodina dostala bramborový salát s kaprem. 

Taky řízek s okurkou a s chili paprikou. Najedli se a dostali 

dárky.  

Petr P. 

 ŠTĚDRÝ DEN U  KAPROVÝCH 
Byl jeden Štědrý den. Tatínek se ráno vzbudil a řekl: „To 
je krásný den, dneska jsou Vánoce! Dnes si to užijeme!“ 
Šel za maminkou a říká jí: „Dobré ráno, maminko.“ „No 
dobré“, řekla maminka tomu tatínkovi. A ten tatínek jí 
řekl, že jde koupit stromeček a kapra. Maminka mu odpo-
věděla: „Jo, to můžeš, já tady trošku uklidím. Na večeři 
mají přijít moji rodiče a sestra.“ Táta povídá: „To je dob-
ře, že jsi je pozvala, tak já to jdu koupit.“ „Jojo, jen běž.“ 
A tatínek teda šel. 
U Kaprových měli malou holku, jmenovala se Aneta. Šla 
za maminkou. „Nepotřebuješ s něčím pomoci, mamin-
ko?“ „Ano, můžeš,“ řekla maminka, „můžeš udělat stůl.“ 
Aneta šla udělat ten stůl. Přišel tatínek, měl stromeček, 
ale kapra neměl. Oni ho už nikde neměli. „To nevadí, 
když ho nemáš,“ říká maminka. Tak šli s Anetou zdobit 
stromeček a u toho si zpívali písničky. Potom přišla ma-
minka se na ně podívat. „Juuu, to máte krásné.“ A potom 
zazvonil zvonek. Byli to maminčini rodiče a její sestra. 
Tak šli k tomu stolu, maminka tam dala cukroví, pití, atd., 
a nakonec to dopadlo dobře. 
Nikča 

Štědrý večer u Kovářů 
Nastal Štědrý večer a rodina Kovářových připravovala 
štědrovečerní stůl, svíčky, ubrousky, talíře, příbory, lžíce. 
Maminka se svou dcerou Kateřinou připravovala brambo-
rový salát. Vařili rybí polévku a obalovali kapra i kuřecí 
řízky. 
Tatínek se svým synem Kevinem jel autem do lesa pro 
stromeček. Při vybírání vánočního stromečku se jim roz-
bila motorová pila a nevěděli si rady, co dál.  Po dlouhé 
hodině přemýšlení a hledání, čím podetnout strom, tatínek 
našel opodál sekerku po zapomnětlivém dřevorubci. Zara-
doval se, použili ji na skácení toho nejkrásnějšího stro-
mečku, který v lese našli. Naložili ho na střechu auta, 
pevně přivázali a jeli celí šťastní k domovu. 
Po postavení stromečku do obývacího pokoje zjistili, že 
v koruně stromu zůstala malá veverka, která na ně začala 
vykukovat z pod větviček. Odnesli veverku na zahrádku 
na vykotlaný strom, kde jí dali mnoho oříšků. Potom se 
vrátili ke zdobení stromečku.  
Před štědrovečerní večeří se stavila celá rodina u zapo-
mnětlivého dřevorubce, vrátili mu jeho sekeru a pozvali 
ho ke štědrovečerní večeři. Protože byl sám a nikoho ne-
měl, dojalo ho to a byl moc rád, že nebude sám. 
Pěkně všichni strávili Štědrý večer společně a obdarovali 
se dárky, které našli pod stromečkem.  
Nakonec Štědrý den skončil šťastně pro všechny. Děti 
měli nového kamaráda na zahradě (veverku), která se jim 
koukla každé ráno ze zahrady do oken, a také zapomnětli-
vého dřevorubce, se kterým se cítili jako se svým dědeč-
kem, kterého neměli, a začali se navštěvovat každou ne-
děli. 
Jára B. 

                                Vánoce u Špindlů   
Jednoho dne u Špindlů byly Vánoce. Maminka a tatínek chys-
tali vánoční hostinu. Maminka poslala tatínka pro stromeček. 
Táta jel pro stromeček a byl hnusný. Pak se mu porouchalo 
auto a jel autobusem. Stromeček v autobuse všechny popíchal 
svými větvemi. Pak ho přinesl domu a začali ho zdobit. Ale 
tatínek spadl ze schodů a maminka dělala cukroví a děti zdo-
bily stromeček a maminka s tatínkem rozkládali stůl. Říkali 
si, jak se ten stůl skládá? A pak na to přišli. Dali ho do kuchy-
ně, aby se mohli najíst. Maminka řekla tatínkovi, aby opravil 
omítku, ale ona se mu zhroutila. Použil pás-
ku, ale ta mu ani nepomohla. Stejnak to 
spadlo, tak se tatínek naštval, sedl si do 
křesla a dal si hlavu do klína a kašlal na to. 
Maminka mu řekla: „To ale musí byt hoto-
vé, než přijde návštěva.“ Tatínek chtěl zdo-
bit stromeček. Jak ho zdobil,   stromeček na 
něho spadl a spadlo to na něho. Pěkně nadá-
val. Byl večer a všechno měli nachystané na 
stole. K večeři měli bramborový sálat a ří-
zek a na stole měli cukroví. Měli nazdobený 
stromeček, i dárky měli. Pak si řekli, že 
věděli, že všechno dobře dopadne. 
Mirka D.    
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VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE 

 Jmelí 
Další „vánoční rostlinou“ je jmelí. Lidé si jeho zelené, po-
stříbřené či pozlacené snítky nejčastěji připevňují na lustr, 
případně nad dveře. Zřejmě proto, že pod zavěšeným jme-
lím má muž právo políbit jakoukoli dívku či ženu. Nebo 
proto, že „kdo se pod jmelím políbí, druhému se zalíbí“ a 
jejich láska bude po způsobu jmelí věčně zelená. Každo-
pádně darované jmelí nosí štěstí, a tak se při vánočních 
návštěvách hodí s sebou snítku přinést. 

 Rozkrojené jablíčko 
Po štědrovečerní večeři si každý může rozkrojit jablko, na-
příč, tedy kolmo na stopku. Kdo ve svém jablku nalezne pěti-
cípou „hvězdičku“ ze zdravých jadérek, může být spokojen. V 
příštím roce ho čeká zdraví a štěstí. Pokud je jádřinec červa-
vý, lze se nadít nemoci. A když místo pěticípé hvězdičky jsou 
jadérka uspořádána do tvaru křížku, hrozí nejhorší. Osudu lze 
napomoci výběrem zdravého, velkého jablka. Podobnou in-
formaci jako jablka podle tradice ukrývají i vlašské ořechy. 
Kdo ve čtyřech nalezne zdravá jádra, bude sám zdravý celý 
rok. 

 Kapr 
Pojídání ryb k štědrovečerní večeři je též zvy-
kem velice mladým. Ryby se totiž na stolech 
našich předků v tento den prakticky nevysky-
tovaly. Jedly se především polévky a luštěni-
nová jídla. Například hrách, hrachová polévka 
či "pučálka" což je jídlo z naklíčeného hrachu, 
se hojně vyskytovala, protože prý zaručovala 
strávníkům hojnost na celý příští rok. Dále jste 
na stolech mohli vidět houbové omáčky, čoč-
ku, "kubu", sušené a vařené ovoce, krupičné a 
kukuřičné kaše polité medem nebo sirupem. 
Ryby byly nejprve záležitostí bohatých měšťa-
nů, na vesnici opět začaly pronikat až ve 20. století. 
Dnes je neodmyslitelnou součástí vánočního stolu 
kapr. Nejčastěji připravovaný v trojobalu a usmažený. 
Ale i on je dnes už na ústupu. Stále častěji je vytlačo-
ván sumci, štikami, pstruhy, ale také lososem a nebo i 
mořskými rybami či plody moře. 

 Zlaté prasátko 
Při zmínce o zlatém prasátku si v dnešní době snad kaž-
dý vybaví malou holčičku v jedném známé reklamě a její: 
"Ne, ne nemusím, já už ho vidím ... ". Jedná se o tradici, 
kdy se tvrdí, že pokud vydržíte celý Štědrý den se postit, 
tak večer se vám pak zjeví zlaté prasátko, které vám 
zaručí hojnost a dobrou úrodu na celý příští rok. Zřejmě 
proto, že zajišťování úrody už nebývá nejvyšší prioritou 
našich domácností, tak se také málokomu podaří zahléd-
nout stín zlatého prasátka jak běží po stěně či stropu 
místnosti. 

 Ježíšek 
Po štědrovečerní večeři nastává okamžik, na který se mnohé 
české děti těší celý rok. Rodina se shromáždí kolem rozsví-
ceného vánočního stromečku, pod nímž se kupí zabalené 
dárky. Podle tradice je sem nepozorovaně přinesl Ježíšek. 
Na rozdíl třeba od Santa Clause tato postava nemá žádnou 
ustálenou vizuální podobu. Také způsob, jakým k dětem 
přichází, zůstává obestřen tajemstvím. Ježíšek je zdrobněli-
nou pro Ježíše Krista, jehož dětství je o Vánocích zdůrazňo-
váno. Děti Ježíškovi před Vánoci posílají dopis, ve kterém 
ho prosí o to, co by si přály pod stromečkem nalézt. Původ-
ně v českých zemích nosíval dárky sv. Mikuláš, postava 
Ježíška sem pronikla až v devatenáctém století z Německa. 
České děti z obou tradic vytěžily maximum: dárky jim nosí 
jak Mikuláš, tak Ježíšek.  

 Štědrovečerní magie 
Nikdy jindy se v českých domácnostech tolik nečaruje, 
jako právě na Štědrý večer. Přes den nesmíte zametat 
a vynášet z domu odpadky a smetí, protože byste si 
vynesli štěstí. Při samotné večeři počet strávníků můsí 
být vždy sudý, pokud není, dává se talíř navíc pro neče-
kaného hosta. Pod talíř se dávají rybí šupinky, které si 
pak každý dá do své peněženky a ty zajistí dostatek 
financí na celý příští rok. A také se nesmí zapomenout, 
že se od svátečního stolu nesmí vstávat a odcházet až 
do skončení večeře. Protože kdo to udělá, ten se 
už "příštích Vánoc nedožije". 

 Lití olova 
Na přípravu náročnější, zato významově bohatší je staročeský 
zvyk lití olova. Nad plamenem či na kamnech se roztaví kou-
sek olova, které se posléze najednou vylije do nádoby s vo-
dou. Podle tvaru, do kterého olovo ve vodě ztuhne, přítomní 
usuzují, co dotyčného čeká. Svobodné dívky se v něm snaží 
rozeznat tvář či monogram toho, kdo je jim určen. Výsledný 
tvar olova je také možné číst jako odpověď na předem polože-
nou otázku  

  Štěstíčka 
Na malé papírky se napíší zpravidla jednoslovná hes-
la (štěstí, zdraví, bohatství, svatba, dítě atd.) a ty se 
vloží do nádobky. Stolovníci pak po večeři losují. Pře-
vládají samozřejmě pozitivní hesla, negativním dopo-
ručuji se vyhnout. Použité heslo se vrací do nádobky 
zpět, aby další losující si mohl vytáhnout svou bu-
doucnost z plné škály osudu. 

 Skořápkové lodičky 
Poetický zvyk, který upoutá (nejen) každé dítě, je 
pouštění lodiček z ořechových skořápek. Několik 
vlašských ořechů se rozpůlí a do vyprázdněných po-
lovin skořápek se připevní maličká svíčka  - nejsná-
ze  pomocí nakapaného vosku. Ořechová lodička se 
zapálenou svíčkou se vypustí do větší nádoby s vo-
dou. Její plavba předznamenává životní dráhu toho, 
kdo ji vyslal. Když vydrží dlouho svítit, čeká majite-
le život dlouhý a šťastný. Jestliže se lodička pustí na 
volnou vodu, dotyčný se vydá na cesty, drží-li se při 
břehu, zůstane doma.  

  Rozkvetlá Barborka 
Svobodná dívka si na svátek sv. Barbory utrhne větvič-
ku třešně nebo zlatého deště. Pokud jí snítka rozkvete 
do Štědrého dne, do roka se vdá. 
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VÁNOČNÍ POBAVENÍ—PŘÁNÍ, POEZIE, „OBRÁZKY ZE ŽIVOTA“ 

 Ať Ježíšek nemá stání 
a plní Ti bez ustání 
jedno přání za druhým 
a nový rok je snem Tvým.  

  Vánoce na kočku 
Místo kapra dáme párky, 
pošta nedovezla dárky, 
trhy nejsou, není svařák, 
místo sněhu, covid strašák, 
nade dveřmi loňské jmelí, 
hlavně že jsme fit a celí, 
a i když je to na kočku 
sníme aspoň vánočku.  

    Covidové rolničky 
Rolničky, rolničky, kdopak vám vzal hlas, 
premiér stařičký nebo covid zas. 
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich, 
maminčiny rouštičky, Vánoce a kých. 
Škoda není sníh, nejedem na saních, 
lidi křičí, kašel zní, jenom táta ztich. 
Kouká na syna, roušku upíná, 
co to slyší v rolničkách, na co vzpomíná. 
Vánoce dětských let, nevrátí se zpět, 
a těm co už jsou v důchodu dají letos „pět“. 
Zvoňte z lehýnka, stačí chvilinka, 
vakcína jak rolničky, na dveře zacinká.  

 Přejeme nádherný Štědrý 
den, 
ať láska drží dnes pochodeň 
a domem provoní štěstí, po-
hoda a zdraví, 
v kruhu nejbližších ať Vá-
noce vás baví.  

 Vánoce jsou tady, 
ať je slyšet šťastný smích 
a až přijde nový rok, 
ať jdete v správných šlépějích.  

VÁNOČNÍ´VÝZDOBA V 
NEMOCNICI 

ZDOBÍME PERNÍČKY 

ROZKAZ ZNĚL JASNĚ—OZDOBIT 
VÁNOČNÍ STROMEČEK—NEVADÍ, 
ŽE JE ZABALENÝ V KRABICI  

VLASTNORUČNĚ VYROBENÝ 
VÁNOČNÍ STROMEČEK... 

VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM, JEŽÍŠI... 
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