
 
 
 
 
 
 

PROSINEC 2012

Pohádka o 

Vánocích 

Jiří Kovář – 

9.třída 

V jedné malé chaloupce žila babička 

dědeček a jeden malý kluk jménem 

Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl 

čím dál víc nedočkavý, až do té doby 

když k nim přišel velký starý, ale 

hodný Mrazík. Ten klučina byl tak 

vystrašený, že zalezl pod postel a 15 

minut z ní nevylez.  Dědeček a 

babička zatím pohostili Mrazíka 

buchtami a horkým kakaem. Mrazík 

se zeptal, kde mají toho hodného 

kluka  Toníka. Babička odpověděla, 

že se bojí a  že se s vámi nechce 

vidět. Mrazík řekl nahlas, ať se 

Tonda nebojí, že jsem mu přinesl 

všelijaké sladkosti a nějaké dárky. 

Když to Tonda slyšel, tak hned 

seběhl dolu po schodech. To co viděl 

ho velmi překvapilo. Tonda tam měl 

dva koše sladkostí, deset dárků a 

spousty oblečení. Když Mrazík 

odcházel, tak Tonda za nim běžel a 

za všechno moc děkoval a řekl mu, 

že se na něj bude vždy těšit ještě víc 

než na Vánoce.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční příběh -  Julie 

Partyka – 9.třída 



 
 
 
 
 
 

Myslím, že byl štědrý večer a venku padal 

sníh. Malá holčička bez rodiny se smutně a 

opuštěně procházela po ulici. Byla v letním 

oblečení a přesto měla malý kožíšek. 

Pokaždé když šla kolem nějakého baráku, 

musela se na chvíli zastavit a smutně se 

dívat,  jak je za okny hromada dárků , 

dobré jídlo a dokonalá rodina. Jak tam tak 

stála najednou si všimla, že padá hvězda. 

Podle pověr si přála aby mohla být se svou 

rodinou. Jenže v tom jí srazilo auto a 

holčička upadla a ztratila vědomí. 

Najednou vidí sebe u stolu, jídlo, teplo, 

rodinu, dárky a nové  šaty. Přišel nový den 

a bledé slunce svítilo na zledovatělou 

cestu, kde už leželo tělo bez života.. 

Všichni lidi kolem ní jí litovali, ale tehdy 

už byla malá holčička daleko-tam kam se 

nakonec všichni dostaneme…..  

 

 

 

 

 

 

ZIMA 

Sněží, sněží, sněží, 

zima k nám už běží, 

kam se jenom kolem díváš, 

plno sněhu leží. 

 

Saně, naše saně, 

sedneme si na ně 

a pak z kopce dolů 

pojedeme spolu! 

Vánoční příběh – Nikola 

Žáková – 9. třída  

Bylo 24.12 neboli štědrý den. Malý kluk 

jménem Wilson pocházel z Velké Británie. 

Skvěle mluvil česky i anglicky. Jeho rodiče 

měli autonehodu a Wilson bydlel na ulici. 

Taky si přál, aby byl s milující rodinou, 

aby si mohli předávat dárky a společně se 

dívat na pohádky. Zkrátka Vánoce neměl 

žádné, ale ten den ještě netušil co zažije. 

Jde takhle ulicí a najednou ho zastaví 

jakýsi zvláštní muž se ženou. Představili se 

jako Alie a Georg. Malého Wilsona si vzali 

domů a slíbili mu, že zažije ty nejkrásnější 

Vánoce ve svém životě. Večer měli 

štědrovečerní večeři, měli kapra s 

bramborovým salátem a k tomu kofolu. 

Když dojedli šli k vánočnímu stromečku, 

rozbalil si jeden velký dárek. Wilsnovi 

naskočila husí kůže, protože ten dárek bylo 

velké červené ferrari. Stejné jako když mu 

byli 4 roky. Allie a Georg mu vysvětlili, že 

oni dva jsou jeho rodiče, že autonehoda se 

stala sice Alie a Georgovi, ale jiným 

příjmením. Wilson je štěstím objal a řekl: 

Toto jsou nejkrásnější Vánoce mého 

života.  

 

Vánoční vtipy  

„Počkej, nechoď sem!” křičí na manželku 

z ložnice pan Hanák. „Já ti ještě musím 

zabalit ty náušnice...!”  

Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt 

na maminku u sporáku: „Mamí, mamí, 

stromeček hoří!”  

„Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka.  



 
 
 
 
 
 

Chlapeček za chvíli zase začne křičet: 

„Mamí, mamí, záclony už také svítí!”  

Jaký je rozdíl mezi Vánocemi před 15 lety 

a dnes?  

Před 15 lety člověk přemýšlel: „Budou 

dárky, nebudou dárky?”  

Dneska přemýšlí: „Bude na dárky, nebude 

na dárky?”               od: Nikoly Žákové 

  

  

 

 

 

 

 

 

 Přesmyčky 

mzai-zima  

ánevoc-vánoce  

mesčtroek-stromeček  

híns-sníh  

žíjšeek-ježíšek  

ertč-čert  

ěndal-anděl  

kiluášm-mikuláš 

     Já vánoce přímo miluju. Vychutnávám 

si všechno, co se jich týká. Výzdoba, od 

pečení cukroví  až po vánočky. No prostě 

radost, vůbec si nepřipouštím žádný stres 

kolem nich. Dárky,  ani né tak ráda 

dostávám , jako spíš rozdávám. Miluji totiž 

ty nadšené obličejíčky,  když vidí to,  po 

čem tak dlouho toužili.  Anča Tkachenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Žáci 5. třídy si připravili pohádku  O 12 

měsíčkách. Složili vlastní básničky a 

upravili písničky. Moc se jim to povedlo a 

spolužákům z nižších tříd se pohádka také 

líbila. Děkujeme! 

 

  Také jsme si, jak už je naším zvykem, 

zazpívali vánoční koledy všichni společně. 

Tentokrát děkujeme vánoční kapele za 

skvělý doprovod a krásný zpěv. Také 

děkujeme za pěkné slovo panu faráři. 

 

  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

  Také jsme si, jak už je naším zvykem, zazpívali vánoční koledy všichni společně. Tentokrát 

děkujeme vánoční kapele za skvělý doprovod a krásný zpěv. Také děkujeme za pěkné slovo 

panu faráři. 

Tradiční obsluhování žáků 9. třídy při slavnostním obědě.Všem to opět moc slušelo. 

 

 

Žáci ze 6. třídy připravili pro své menší  

spolužáky různé soutěže v tělocvičně. 

Všem přejeme krásné prožití vánočních prázdnin, bohatého Ježíška a do Nového roku hodně 

zdraví,  štěstí , lásky , pohody a spokojenosti. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


