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     Každý má nějaké to tajné vánoční přání, které se někomu dříve či později 
splní.  Já mám taky své vánoční přání. Mám moc ráda Vánoce i předvánoční 
období, kde v každém okýnku vidíš, jak blikají světýlka. Mnoho lidí ale 
nevidí krásu Vánoc, protože spěchají, aby bylo vše hotové a vše se stihlo. 
Zkuste se někdy zastavit, rozhlédnout se kolem sebe a podívat se na tu 
krásu. V den, na který se všichni tak těšíme, všechno najednou utichne a 
všichni jsou se svými nejbližšími. Všem přeji, aby prožili Vánoce krásně, byli 
se svými blízkými a aby se všem vyplnila jejich tajná vánoční přání.  
                                      
                                                           Klára Nováková,  8.A 
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Zapojení do celostátní soutěže pro mladé čtenáře 

„Kniha je kamarád“ 

Podzimní odpoledne pro předškoláky 

Sběr šípků, kaštanů a papíru 

Okrskové kolo ve florbalu 

Sobotní oběd pro veřejnost 

Zapojení do národní potravinové sbírky  

Výtvarná a fotografická soutěž 

Účast v okresním kole v sálové kopané. 

Keramická dílna pro rodiče s dětmi 

Burza středních škol v aule školy 

Soutěž „O pohár starosty“ 

Sportovní odpoledne pro předškoláky  

Mikuláš, čerti i andělé ve škole 

Vánoční setkání bývalých zaměstnanců 

Vánoční jarmark a divadelní představení 

Předvánoční koncert Plamínku 

vše na www.3zshol.cz 
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     Druhá svíčka na adventním věnci 

nám připomněla, že tyto svátky jsou 

nejen oslavou radosti, lásky a štěstí, ale 

také pospolitosti, soudržnosti, přátelství 

a obdarovávání. S adventem a 

Vánocemi se pojí symbolika světla, a 

tak jsme s dětmi ve školní družině 

namalovaly obrazy, jimiž chceme 

pomyslně rozsvítit bílé stěny dětského 

anesteziologického oddělení Baťovy 

nemocnice ve Zlíně. Děti pracovaly 

s velkým nadšením, chutí a radostí,  a 

protože daly do práce na obrazech kus 

svého srdce, věříme, že to z obrázků 

bude cítit a že se nám tak podaří 

alespoň malinko zpříjemnit hezkým 

pohledem dlouhé chvíle v nemocnici 

všem, kteří na tomto místě musí být. 

      

                                  Bc. Iveta Dvořáková 
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Vyhodnocení výtvarné a fotografické soutěže 

 

Spolek žáků 3. ZŠ uspořádal v listopadu soutěž na téma podzim. Celkem  

bylo do soutěže přihlášeno 17 obrázků a 7 fotografií. Vítězné práce  

získaly nejvíce hlasů v hlasování, do kterého se mohli zapojit nejen  

žáci a zaměstnanci školy, ale i rodiče. 

 

Vítězové hlasování jednotlivých kategorií: 

 

1. stupeň- Crlíková Karolína - 3. B (obrázek draka) 

2. stupeň- Nesvadbová Eliška – 7. A (obrázek postavy na cestě) 

 

1. stupeň- kolektiv dívek ze 4. B, (fotografie psa) 

Janečková Tamara, Krajčová Lucie a Horváthová Viktorie  

2. stupeň- Nováková Klára 8. A (fotografie listu) 
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Kvak a Žbluňk jsou kamarádi. Jezdí na saních. Čekají na jaro. Kupují si 

dárky. Hrabou listí. Je to veselé čtení!                                     
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                                                                                   Obr.: H. Jurčíková, 5.A, text: V. Podhajská, 5.A 

Hele, vločka! Padá z nebe. 
Spadne na nás, potom 
zebe. 
Všude bílo, všude zima,  

půjdem bruslit, je to 

prima. 

 
Stromy 
už 
nejsou 
zelené, 
líčka 
máme 
červené. 
 

Všude       zima,  
všude       mráz, 
 

nejkrásnější roční 
čas. 
Přece tmavý, 
tajemný,  
na mrazivé straně 
severní. 

Sedím doma na pohovce,  
piju horký čaj. 
Dívám se na nejkrásnější  
zasněžený kraj. 
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Obr.. R. Pilo 

     Bojím se čerta, protože je ztělesněním zla…A víte, proč je Mikuláš 
bílý? Protože je svatý!...Bojím se dát nohu pod postel, protože si 
myslím,  že jsou tam čerti! Pak mám zlé sny…Napřed se těšíme a 
potom bojíme. Někdy nemáme čisté svědomí…Čerti ve mně vyvolávají 
strach. Vím, že jsou to normální lidé, ale mají strašidelné masky…. 

Mají velké rohy a špinavý obličej! Nechci 
dostat brambory nebo uhlí...Bojím se, že čert 
je opravdový… 

Jak může mít Mikuláš tak 
velkou čepici?... 
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     Zase po roce jsem vás se svými anděly a 
čerty navštívil, abych všem pověděl, co jsem z 
nebe během roku viděl. Plno žáků jsem chválil 
za to, že se snaží, plní si pilně své úkoly, ale 
našli se i tací, kteří mají co zlepšovat. Ale i přes 
to všichni dostali od andělů odměnu a ti, kteří 
zlobili, se do dalšího roku jistě polepší. 
Za rok vás přijdu zkontrolovat! 
                                           S pozdravem Mikuláš. 
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ruhého prosince to vypuklo, začalo, odstartovalo... Co? Vánoce ve škole! 

Jak? Velkou a zdařilou akcí – JARMARKEM s vánočním DIVaDÍLKEM. 

Samotná akce i přípravy  byly velkolepé. Paní učitelky vymýšlely, sháněly 

a nakupovaly materiál, děti vyráběly, až se jim od rukou prášilo, 

maminky (a možná i někteří tatínci) pekli a šili. A výsledek? Školní aula 

zaplněná „stánky“ se zbožím. Výběr byl opravdu široký. Žáci jednotlivých ročníků, 

školní družiny i keramického kroužku připravili pod vedením svých učitelů vánoční  

D 
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přání, ozdoby na stromeček, svícínky, lampy, polštářky, voničky, ekotašky, dárkové 

tašky a krabičky, dekorace na vánoční stůl, betlémy, zvonečky, perníčky, cukroví, 

křížaly, pečený čaj... a mnohé další sváteční drobnosti a radosti. Děti zboží nejen 

připravily, ale také ho samy nabízely a prodávaly. Chvílemi to v aule vypadalo jako na 

opravdovém vánočním tržišti. 

     Příjemněji už snad advent zahájit nešlo. Maminky, tatínci, prarodiče, tety a 

strejdové, a vůbec všichni milí návštěvníci, si prohlédli naše výtvory i nakoupili pro 

radost. Potom mohli zhlédnout vánoční DIVaDílko, které nazkoušeli žáci s paní 

učitelkou Vávrovou a paní vychovatelkou Budišovou, poslechnout si koledy v podání 

školního miniorchestru a vánoční náladu dovršit nad šálkem voňavého čaje a 

medovými perníčky. 

     Děkuji za spolupráci všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli. Nejen dětem, 

které tak pilně vyráběly a prodávaly, ale také jejich paním učitelkám za všechen čas 

věnovaný přípravám. Paní učitelce Zdráhalové, která zorganizovala a do příprav 

zapojila celý druhý stupeň, paním učitelkám Sovadníkové, Zalabákové za Spolek žáků, 

Krejčí za družinu, Dvořákové za keramický kroužek a všem dalším, které se na chystání 

podílely, za jejich energii i nápady.  

          Mgr. Lenka Antonovová, za organizátory Jarmarku 
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     Možná malé dílko, ale určitě velký div. Možná pro někoho samozřejmost, 

ale tak samozřejmé to není. Nic nejde samo. Musí být učitelé, kteří chtějí, 

musí být děti, které chtějí, musí být rodiče, kteří podporují a fandí, musí být 

prostředí,  které je podnětné,  podporuje  a věří. A když to funguje, je to 

radost. Radost pro všechny. Pro děti i pro dospělé. Přejme si, abychom 

takovou radost zažívali.                    Mgr. J. Sovadníková 
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     Na jarmarku bylo moc věcí, byly tam prsteny, 

kytky, stromeček… Bylo toho vážně tolik, že se to 

nedá spočítat. Koupila jsem si toho hodně.         

V tělocvičně bylo vystoupení dětí. Vystupovali žáci 

druhých, třetích, čtvrtých a pátých tříd. Moc se mi 

to líbilo. Bylo to hezké. Hrály tam flétny, triangl a 

zvonkohra. Konec jsme odměnili potleskem. Pak 

už tam nebylo nic ke koupení. Všechno bylo 

vyprodané.                                               

                                                                  V. Darmovzalová, 3.C 
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Kdyby byla ve školní aule úplná tma, Plamínek a folklórní soubor Malá Rusava 

by ji stejně rozsvítili. Ale i přes světla reflektorů možná tyto děti rozsvítily tmu 

v některých unavených duších. Předali svou radost všem, kteří ten prosincový 

podvečer přišli. Posluchačů rozhodně nebylo málo. Oči zpěváčků mezi nimi 

hledali své blízké. Zachytili jste někdy ten nepatrný okamžik tiché radosti, 

když vás v publiku najednou uviděli ?  

 

     Zpívat v Plamínku je tak trochu škola života. Děti se učí mít povinnost. Učí 

se někam pravidelně chodit, i když se jim někdy zrovna nechce. Musí 

komunikovat s ostatními, navazují nová přátelství mimo rodinu i třídu, učí se 

mít zodpovědnost za sebe, starší už i za ostatní, získávají spoustu zkušeností, 

ví, že musí občas i něco obětovat, osamostatňují se. A sdílejí společné zážitky, 

výhry i prohry, pocity z dobře odvedené práce. Třeba právě na předvánočním 

koncertě. Pro ty nejmenší nováčky to byla premiéra. Udělali radost dalším 

lidem. Zpívali pro někoho.  
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Je neuvěřitelné a ne zcela samozřejmé, že naše sbormistryně předávají svůj 
um, zkušenosti, trpělivost a především čas novým a novým zpěvákům už 
téměř 15 let. A těšíme na další krásné koncerty. 
                                Mgr. J. Sovadníková 
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Jeden z nejvzdělanějších mnichů středověku. 

 

     Ve 14. století patřila část holešovského panství biskupům z Olomouce. V té době 

stála v místech hlavního vstupu dnešního zámku středověká tvrz, ve které sídlil 

správce biskupského majetku Ulman z Holešova.  V roce 1366 se mu narodil syn Jan.  

V dospělosti odešel studovat na univerzitu v Paříži a po návratu vstoupil do 
kněžského řádu benediktinů. Pobýval v klášterech v Břevnově u Prahy a potom v 
Rajhradě u Brna. 
     Nezajímalo ho jen náboženství, ale hluboce se zabýval například studiem českého 
jazyka a jeho pravopisem (pravděpodobně jako první používal tečky, čárky a háčky). 
Do své kroniky zaznamenává i pojednání o nejstarší české duchovní písni Hospodine, 
pomiluj ny (smiluj se nad námi). Už ve středověku byla zpívána i mimo kostel jako 
píseň slavnostní. Císař Karel IV. ji zařadil do obřadu královské korunovace, Jan Hus ji 
dával zpívat v Betlémské kapli. Píseň se zpívá dodnes.    
     Jana z Holešova zajímal i život a zvyky lidí mimo kláštery. V celém světě se proslavil 

spisem „Pojednání o Štědrém večeru“.  Poprvé v dějinách někdo zaznamenal nejen 

různé štědrovečerní zvyky a obyčeje, ale i odkud se tyto zvyky objevily. Jan zapsal i 

nejstarší slovanskou koledu. V době středověku je badatelská práce Jana z Holešova 

zcela nevídaná. A může nás těšit, že tento učený mnich  určitě vzpomínal i na zvyky 

ze svého dětství v Holešově. Zemřel v Rajhradě roku 1436. 

 
de se věrní křesťané postí až do večerní hvězdy, druzí se opíjejí a jiní 
nejen do večerní hvězdy, ale i do jitřní hvězdy hrají v onen nejsvětější 
večer v kostky a zkoušejí,  jaké budou míti v kostkách štěstí po celý 
budoucí rok. A když se zvoní na jitřní, kdy řádní lidé vstávají, tu se oni 
teprve ukládají a spí až do východu slunce.  

Štědrovečerní hostina   
     Zvýšený příděl krmiva dostával i dobytek. Bohatí také toho dne štědřeji 
obdarovávali chudé – peníze, které pro to měli vyčleněné, se při obědě dávali na stůl. 
Mnozí kladou peníze na stůl ne pro to, aby je rozdělili chudým, ale aby měli štěstí na 
peníze; otvírají své kapsy toho večera nikoli chudobným, nýbrž aby všechno štěstí 
vešlo do jejich kapes. 
 

K 
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Dárky  
     Na Štědrý večer se rozdávaly dárky – lidé si navzájem posílali příjemné a vybrané 
věci, a zvláště vonné, vložené mezi dvěma krásnými miskami. Poslové vždy zazvonili a 
oznámili, kdo dar posílá. Někteří posílají toho dne štědrovečerní dárky… aby měli 
štěstí po celý následující rok. Doznávají totiž, že kdo toho večera neobdaruje jiných, 
zchudne dříve, než rok skončí. Zle se ti povede tohoto roku, protože tohoto večera nic 
nedaruješ.  
Jídlo  
     Na štědrý večer se jedlo velké bílé pečivo, i v podobě vánoček a koláčů. 
Jedlo se ovoce na oslavu zrození  Ježíše Krista. Toto ovoce se také krájelo, aby se z 
řezu hádala budoucnost. Stromy se omotávali slámou, aby měly dobrou úrodu příští 
rok. 
Koleda  
     Kněží a žáci, oblečení v bílých rouchách, obcházeli domy s koledou – zpívali písně 
zvěstující narození Krista a bývali obdarováni výslužkou. Kněží nesli obraz Ježíška, 
před nimi šli děti se svícemi v rukou. Mělo jít o způsob uctívání Krista. Kéž by se v něm 
chvála Kristova neměnila v chtivost peněz! 
Místnosti i kostely se na Štědrý večer vystýlaly slámou připomínající první lože 
Ježíška.  

                                  Jan z Holešova ( 1366 – 1436 ) 
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R. Pilo                         N. Šimková       M. Čihař                                  

  
J. Foltýnová                         J. Kocur       E. Řiháčková 

  
K. Kopečná      M. Vald 



 - 20 - 

 

 

     Je to už šest let, co jsme byli pozváni do Německa k mé tetě a 

strýci na Vánoce a na velkou narozeninovou oslavu. Můj strýc 

v Německu měl totiž o Vánocích roku 2009 čtyřicet let. Dlouho jsme 

se domlouvali, co mu asi koupíme. Strýc má spoustu peněz a má 

prakticky všechno, ale ze všeho nejraději má české cigarety, ale ty 

jsme mu kupovat nechtěli. Nakonec jsme se domluvili. Celá moje 

rodina,  i babička  a děda,  jsme 20. prosince odjeli do Německa. 

Den před Štědrým dnem jsme měli velkou narozeninovou párty. 

Strýc dostal spoustu skvělých dárků, které ocenil. Ale když dostal 

náš poslední dárek, vyděsili jsme ho tak, že málem omdlel. Věnovali 

jsme mu totiž dárkový certifikát na let horkovzdušným balonem se 

seskokem do brněnské přehrady a následným vylovením zkušeným 

potápěčem. Aby to nemohl odmítnout, tak jsme zdůraznili, že na 

dárek se složili všichni a že nás stál hromadu peněz. Věděli jsme, že 

se strýc ze všeho nejvíc bojí výšek, a tak jsme čekali na jeho reakce. 

Strýc byl úplně rudý a odešel na balkón, aby si pročistil hlavu 

a zanesl plíce cigaretou. Mojí mamce ho bylo líto, proto, když se 

vrátil z balkónu, jsme mu sdělili, že to byl vtip. Strýc měl obrovskou 

radost a říkal, že to byl jeho nejlepší dárek. 
 

Cyril Veverka,8.A 
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     Kamarádství je věc, kterou nejde koupit, nejde zabalit. Kamarádi si vzájemně 

půjčují věci, jdou do čehokoliv s tebou, třeba pro míč za plot. Kamarádi se občas 

pohádají, ale zase se usmíří. Jsou spolu napořád, můžeš jim říct vše. Kamarádství je 

důvěra.                      A. Benedikt, 4.A 

     Věc, kterou nekoupíš, je třeba dobré srdce. Když se někdo narodí jako rošťák, tak 

nekoupí dobré srdce, zůstane rošťákem. Ale dobré srdce se dá i ztratit. Třeba tím, že 

začneš lhát. I když někdy pravda bolí, musíš s ní ven, jinak tě to bolí celý život. 

                         K. Vaněk, 4.A 

     Nemůžeme si nikdo z nás koupit to, co máme rádi. Já bych si nemohl koupit 

rodinu. Mám ji rád, jsou na mě milí, někdy tvrdí, protože udělám neplechu. Ale vím, 

že rodiče mě budou mít vždycky rádi. Nikdy na mě nezapomenou, protože mě mají 

v srdci. Rodina je můj život. A proto vám radím, nikdy nikomu nedávejte svoji rodinu, 

protože by vám bylo moc smutno a rodičům taky. Pamatujte si, všechno na světě se 

nedá koupit  

obr.: N. Kujová                                      M. Stavinoha, 4.A 
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Nejlepší dárek je dobré srdce. Dobré srdce je vzácné, jen tak někdo ho nemá. 

Projevuje se různě. Někdo pomáhá starým lidem. Někdo daruje krev. Je to nejlepší 

dárek, který nekoupíš. 

                     P. Preisler, 4.A 

     Dárek, který nikde nekoupím, je život. Když zemřeš, tak se neprobudíš. Láska, když 

ji najdeš, tak už se jí nechceš vzdát. Rodina je nad všechno. Zdraví, když ho ztratíš, tak 

už ho nemusíš najít. Přátelství, už nejsi sám. Chytrost se bude hodit k práci. Dobré 

srdce se hodí, když někomu pomůžeš a on ti to oplatí. 

                                                                                                                            A.Zaoralová, 4.A 

     Dárky, které nekoupíš, jsou rodina, domov, láska a přátelství. Máš je na celý život. 

Rodina tě chrání a pomáhá ti v životě. V rodině máš také brášky, sestřičky nebo můžeš 

být i sám, ale vždy máš maminku a tatínka. Nikdy nejsi úplně sám. Můžeš mít 

kamaráda nebo celou partu kamarádů, se kterou se nikdy nenudíš. Kamarádem může 

být i zvířátko. Já jsem ráda, že tyhle dárky, které nikde nekoupím, mám. 

                       N. Kujová, 4.A 

     Nemůžu koupit ani zabalit dobré srdce. Dobré srdce má málokdo. Dobré srdce má 

ten, kdo druhým pomáhá, dokáže ostatní potěšit, rozdělí se, i když sám má málo. 

S dobrým srdcem se člověk musí narodit.                                                      S. Mikulová, 4.A 

 

obr.: S. Chudárková, L. Kunečný                    
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Obr. T. Kotasová, 5.B 

 

     Je krásné, když na začátku adventu zavoní v kuchyni vánoční cukroví. Mám 

ráda ten pocit, když s maminkou cukroví pečeme. Moje nejoblíbenější je 

linecké. Ráda je spojuji s marmeládou. A babička dá nakonec lískový oříšek. 

Jednou se mi podařilo shodit celý plech na podlahu. To jsem ale nešika! 

Vánoční atmosféru mám moc ráda.                                                 N. Pazderová, 5.B 

     Na Vánoce vždycky pečeme vanilkové rohlíčky. S bratrem a sestrou rádi 

pomáháme. Když je dáme do trouby a začnou se péct, tak to krásně voní po 

celém bytě. Tu vůni miluju.                                                               A. Olejníková, 4. C 

     Nikde nekoupím  perníky od maminky, které zdobíme my děti. Zažijeme si 

u toho legraci. Třeba, když sestra udělala sněhulákovi z perníku jedno oko 

větší než to druhé.                                                                                   D. Grygera, 4. C                                                                                                          

     Vánoce si nedokážu představit bez perníkové chaloupky od maminky. Když 

se peče, nádherně voní.  Pak se těším, jak ji budeme zdobit. Každý rok je jinak 

krásná.                                                                                                       O. Nedbal , 4. C 
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     Tomáš  v  předvánočním čase zapaluje svíčky. Danek se těší, až budou 

s rodinou všichni pohromadě. Ondra si nenechá ujít pořádnou koulovačku. 

Adélka se těší na pohádku Tři bratři a Stelinka na pohádku Ledové království. 

Danielka by ráda zahlédla zlaté prasátko. Matýsek se bude hezky usmívat při 

pořizování  tradiční vánoční fotografie. Tobi se těší na pouštění lodiček. 

Vaneska by si ráda užila lyžování na horách. Barunka T. už si dělá chutě na 

vánočního kapra. Sam a Péťa se těší na dárky pod stromečkem. Zuzka by si 

přála na Vánoce sníh, aby mohla lyžovat a bruslit. Barunka V. má ráda pocit 

překvapení, co bude pod stromečkem. Natálka se těší na rozbalování dárků. 

Dianka by ráda zahlédla Ježíška. Dominik by si přál pod stromečkem zlatou 

motorku s mini kamerou. Deniska by si přála chodící pandu. 

A všichni se těšíme, až se společně sejdeme v novém roce 2016. 

     Vánoce si nedokážu představit bez krmení kačenek s celou rodinou. Před 
štědrovečerní večeří vezmeme suchý chleba a jdeme k Rusavě. Dojdeme na 
nějaký most a házíme chleba kačenkám. Když nám dojde, jdeme domů. 
Doma si sedneme kolem stolu ve svátečním a díváme se z okna. Až vyjde 
první hvězda, večeříme.                                                                      V. Darmovzal, 4.C 

                                                                                                                                

Obr.: S. Chudárková, 4.A M. Stavinoha, 4.A 
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     Když mě přivezli k jedné milé rodině, těšil jsem se, 

kam mě postaví a jak mě nazdobí. Nejprve mě postavili 

do kouta. Ale o dva dny později jsem konečně stál na 

světle a začali mě zdobit. Děti se nejprve hádaly, jestli 

tam budou modré nebo červené ozdoby, ale potom se 

domluvily, že dají od každé barvy trochu. Na Štědrý den 

jsem se úplně netěšil, protože jsem se bál, že se budou 

rodiče hádat a děti budou smutné, ale byly to krásné a 

klidné Vánoce. 
       Obr.: V. Vojáčková, 5.B                                                                                          B. Michálková, 5.B 

     Na Štědrý den mě krásně ozdobili a já se se všemi díval na pohádky. Když všichni 

večeřeli, samou chutí mi trochu opadalo jehličí, protože tuze zbožňuji kapra. Stál jsem 

a myslel si, že letos už Ježíšek nepřijde. Ale v tu ránu přiletěl. No a ta křídla! Donesl 

tolik dárků, že se ani nedaly schovat  pod mé větve. Když si děti dárky rozdávaly, 

trochu se mi zastesklo. Tolik radosti jsem ještě neviděl. Nakonec jsem byl moc rád, že 

mě donesli právě do takové rodiny. 

                                   E. Procházková, 5.B 

 

     Tak jsem tady! Když už mě sem dotáhli, doufám, že mě nazdobí! V lese mi bylo 

možná líp. Měl jsem čerstvý vzduch….a teď? Stojím tady kdesi v koutě. 

A možná budu za blázna. Pověsí na mě nějaké ozdoby, které se mi třeba ani nebudou 

líbit. Svítím! Všichni mě obdivují a pořád na mě něco věší. Nevím, k čemu je to dobré. 

Možná, abych byl dokonalejší. A proč pořád stojím v koutě? To tedy nevím. No, do 

duše mi nikdo nevidí, tak ani nemohou slyšet můj názor. Snad to přežiju. Alespoň se 

v lese nebudu cítit sám.                                                                              V.Vojáčková. 5.B 
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     V lese nás naložili do velkého vozu a zavezli do města. Tam jsme čekali. Jednou 

přišla malá holčička s tatínkem a ukázala na mě. Vybrali si mě! Přijeli jsme k domku, 

který byl velmi pěkně nazdobený. Vzali mě dovnitř. Večer mě začali zdobit. Dávali na 

mě různá světýlka a baňky. Druhý den šli všichni ke stolu, povečeřeli a šli se projít. 

Chtělo se mi spát a trochu jsem se prospal. Vzbudil mě rachot klíčů. Kolem mě byly 

dárky a já svítil. Jak se to stalo? To už zůstalo tajemstvím. Ten večer jsem si moc užil.   

                                                                                                                             M. Krajčová, 5.B 

     Když stromek dovezeme, stojí pár dní ve sklepě. Potom ho doneseme do obývacího 

pokoje, kde mu uvolníme místo. Nejspíš si myslí: „ Ti mě mají rádi a jak se o mě 

starají.“ Když je noc, je smutný, protože je sám. Možná je smutný i proto, že jsou na 

něm ozdoby, které jsou těžké. Na Štědrý den mu pustíme koledy a jdeme k večeři. A 

on svítí a čeká na tu chvíli, kdy se objeví Ježíšek. Když zazvoní, stromek se těší na to, 

jakou radost budeme mít z dárků. Ale možná se ptá sám sebe, jestli od nás dostane 

taky nějaký dárek.                                                                                          J. Adámková. 5.B 

     Když se rodiče hádali, najednou v místnosti někdo promluvil: „Jsou Vánoce, 

nehádejte se. Vánoce jsou svátky klidu a míru.“ Zarazili se. Kdo to mluví? A světe div 

se, byl to vánoční stromek, který stál v koutě. Máma s tátou si uvědomili, že strom má 

pravdu. A tak jsme byli všichni v klidu a míru, jak řekl strom.             M. Vaculíková, 5.B 

  
Obr.: R. Blažek, A. Brázdilová, J. Vojtek, 3.A 
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 Vánoce začínají adventem a já s maminkou vyrábíme adventní kalendář i věnec. 

Potom zdobíme celý dům vánočními ozdobami. Pečeme perníčky a jiné 

cukroví. Na Štědrý den sledujeme pohádky a chystáme se na večeři. 

Máme kapra a bramborový salát.  

Když dovečeří i nejpomalejší tatínek, rozbalujeme dárky, které nám přinesl 

Ježíšek pod stromeček. Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce, protože jsme všichni 

spolu.                 L. Zapletalová, 3. C 

 

Večer už máme pořádný hlad. Celý den jsme nic nejedli (jen pár kousků vánočního 

cukroví), abychom viděli zlaté prasátko. Po večeři pouštíme lodičky z oříšků a 

posloucháme koledy. A nyní nastává to hlavní – jdeme se podívat ke 

stromečku, co nám nadělil Ježíšek. Jsem rád, že dokáže ocenit mé chování a 

známky ve škole. Příští rok se budu opět snažit.          F. Hájek,  3. C 

 

Vánoční čas mám moc rád. Doma voní cukroví, ve vaně máme kapra. Den před 

Štědrým dnem zdobíme stromeček. Na Štědrý den se snažím málo jíst, jen v poledne 

máme houbovou polévku. Večer to ale všechno doženeme. Po večeři rozbalujeme 

dárky. Sestra Maruška nám hraje na housle koledy. Na Štěpána každý rok jezdíme 

na Hostýn. Z Hostýna chodíme pěšky k babičce do Brusného.    J.  Hrabal , 3. C 

Obr.: M. Krajčová, 5.B, K. Ševelová,  3.A J. Vacl, 5.B,  
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Na Štědrý den chodíme dávat zvířátkům jídlo do krmelce. Jak přijedeme 

domů, maminka začne vařit štědrovečerní večeři. Po večeři se jdou rozbalovat dárky. 

A na to se nejvíc těším. U stromečku rozkrojíme jablíčko a vždy se nám ukáže 

hvězdička.                            A. Farkaš, 3. C 

 

 

Vánoce jsou svátky klidu a míru. Já nevím, jestli jste si toho také 

všimli, ale lidé se k sobě chovají mnohem lépe, než když nejsou 

tak hezké svátky.  Když píšu Ježíškovi, mám takový zvláštní pocit, že se mi rozbuší 

srdíčko. Svoje přáníčko pak složím do čtverečku a čekám, jestli si Ježíšek přání odnese 

už hned večer nebo ráno. Na Štědrý večer míváme řízky a bramborovou 

kaši.                                      Š. Špirková, 3. C 
 

 

Vánoce mám nejraději, když jsou bílé. Ale i když není sníh, moc se na ně těším. Mám 

ráda, když jsme spolu všichni doma – já, sestřička, maminka a tatínek. Těším se na 

stromeček a také na dárečky. Na Štědrý den večeříme houbovou polévku, 

pečeného kapra s bramborami. Během dne posloucháme koledy a po večeři 

rozbalujeme dárečky. Pak se spolu díváme na pohádky.                 P. Úrubková, 3.C 

 

 

 

Byla jedna holčička, která se jmenovala Lída. Moc se těší na Vánoce, protože přijde 

Ježíšek a dostane dárky. Lída se svou rodinou dodržují vánoční 

zvyky. Dávají si penízky pod talíř, zpívají koledy a jí z talířů cukroví. Babička a 

dědeček přinesou krásně ozdobenou chaloupku z perníku. Do chaloupky dává Lída 

svíčku, aby přivolala Ježíška. Lídě a bráškovi Tomovi přinese vždy hodně dárků. 

                        V. Jurášková, 3. C 
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 Obr. V- Podhajská 
 
Vánoce? Vybaví se mi vánoční stromeček, voňavé cukroví, kapr, a že je celá rodina 
spolu…                  Simča, 3.B 

Vánoce jsou zázračné! Před dvěma lety bráška ještě neuměl 

chodit. A na Štědrý den se stal zázrak, udělal své první krůčky a obešel celý obývák.        
                  Nikča, 3.B 
 

U nás se Vánoce slaví takhle. Vždy držíme celý den půst, večer jíme kapra, sedíme u 
stolu a čekáme,  až všichni dojí. Potom se pomodlíme, jdeme k babičce a až zazvoní 
zvonek, rozbalujeme dárky…                   Tom, 3.B 
 

Mně se vybaví dárky, rodina, ozdoby a láska…                                             Domča, 3.B 
 
Na Štědrý den chystáme stromeček a já pomáhám mamince se salátem..ten mám 
nejraději!                                                                                                                                   Kája D., 3.B 
 

Co se mi vybaví, když se řeknou Vánoce? Cukroví, stromeček ozdobený baňkami a 
pod stromečkem dárečky. Má rodina a já sedíme u stolu a jíme hřibovou 
polévku...moc mi chutná!                        Renča, 3.B 
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     Mít kouzelnou knihu, která by splnila každé naše přání, ať už hmotné nebo 

nehmotné, by bylo prima. Záleží na člověku, kterou možnost by si vybral. 

Já osobně mám ráda i hmotné dárky, ale ráda dávám i dárky ostatním. 

Pokud  bych si mohla přát věci hmotné, tak bych volila hračky a rozdala je 

dětem, které si to nemůžou dovolit třeba proto, že jsou chudé. Těm by určitě 

udělaly radost. No a pro sebe a své blízké, které mám ráda, bych si přála 

především zdraví a aby se dožili aspoň 100 let, abychom se mohli vídat 

a zažívat společné chvíle ještě hodně dlouho. Jsou to dárky, které sice nikde 

nekoupíš ani nezabalíš, ale jsou pro mě hodně důležité.                    T. Ježová, 8.A 

        

     Kdybych si mohla přát něco, co nejde koupit, bylo by mým prvním přáním 

zdraví pro všechny, které mám ráda. Potom také štěstí pro sebe i ostatní. 

A potom bych si přála takové ty nepodstatné věci, které ani tak nepotřebuju. 

Přála bych si létajícího jednorožce. Hamburger, který by nikdy nekončil, 

nikdy by se nezkazil a mohla bych ho jíst, kdy bych chtěla, až do konce života.  

Chtěla bych, aby můj pes uměl mluvit. Občas bych také chtěla být neviditelná. 

Chtěla bych mít v hlavě foťák a vyfotit si všechno, co bych chtěla,  aby  mi to 

v hlavě zůstalo navždy.                                                                      N. Vaňharová, 8.B 

 

     Mé přání, které nelze zabalit ani koupit, je mít doma plavecký bazén. 

Chodím do plaveckého oddílu, ale jen jedenkrát týdně.                  R. Šubová, 7.B 

 

     Chtěl bych být bohatý, abych mohl koupit spoustu dárků pro své blízké 

a nejlepší kamarády.                                                                             P. Němeček, 8.B 

 

     Kdybych měla kouzelnou knihu, přála bych si umět létat a aby na Vánoce 

sněžilo.                                                                                               L. Krumpolcová, 9. B 
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     Přála bych si, abych měla  Pegase z mé hodně oblíbené knížky.  Ale nejvíc si 

přeju, aby moje rodina a přátelé zapomněli  chvíli na všechny starosti  a na to, 

co je trápí,  a užívali života, byli šťastní. Aby na světě nebyly žádné války 

a hádky.                                                                                                     T. Sokolová, 8.B 

 

     Moje přání je takové, že i když se nemusí vyplnit, tak si ho stejně přeji. Já si 

přeji, aby neexistovaly žádné hádky a aby se lidé měli rádi.          L. Skutková, 7.A 

 

     Chtěl bych dostat nádherné prožití roku 2016. 

Chtěl bych darovat štěstí, zdraví a úspěch. Kdybych 

měl kouzelnou knihu, přál bych si strážného anděla, 

který mě před vším ochrání a se vším pomůže.  

                                                              L. Leško, 9.B                               

 Obr.: E. Procházková, 5.B,    S. Bartůšek 4.A 


