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Vánoce, Vánoce přicházejí… 
Vánoční svátky jsou za dveřmi, čeká 
na nás jedno z nejkrásnějších období 

roku a my jsme se rozhodli vydat 
„vánoční“ číslo školního časopisu. 
Udělejte si pohodlí, dejte si něco 

dobrého a pod stromečkem si přečtěte 

příspěvky našich žáků . 



Několik slov na úvod… 
Podzim je za námi a už na jeho konci jsme se mohli radovat ze 

sněhové nadílky. Pevně věříme, že sníh nebyl poslední a že nám zlepší 

vánoční náladu. K vánoční atmosféře chceme přispět také my 

speciálním vydáním školního časopisu. Většina témat je zaměřena na 

Vánoce či zimu.  

V letošním předvánočním čase se poprvé konal kvíz pro milovníky 

češtiny. Jeho součástí byla krátká slohová práce, jak se účastníkům 

podařila, se můžete podívat sami.  

Poprosili jsme rovněž naše zahraniční kolegy o krátký příspěvek do 

časopisu. Přečíst si tak můžete, jak se slaví Vánoce ve Španělsku nebo 

v Americe – a nejsou to informace z internetu, nýbrž od pravého 

Španěla a pravé Američanky .  

 

Příspěvky studentů i učitelů 

 
ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE V EVROPSKÝCH ZEMÍCH 

 

POLSKO 

Večeře se skládá ze 12 chodů, které symbolizují 

počet měsíců v roce a počet apoštolů. Večeře začíná, 

když na nebi vyjde první hvězda. Na začátku se 

rozdělí o oplatek, ze kterého si každý kousek ulomí. 

Jako polévku mají boršč a  hlavním jídlem je kapr 

s omáčkou a rozinkami. Další chody jsou například 

pierogi (většinou plněné žampiony a zelím), kutia (sladká pšeničná kaše se 

sušeným ovocem), makůvky (rohlíčky máčené ve sladkém mléce) nebo kompot, 

který není považován za dezert ale za nápoj. 

 

 

NORSKO 

V Norsku nemají jeden typický hlavní chod. Ve 

východním Norsku na večeři mají pečená 

vepřová žebírka s dušeným zelím, brusinkami, 

sušenými švestkami či jablky. V západním 

Norsku jedí sušená jehněčí žebírka s 



bramborem a kedlubnovou kaší, občas mají i speciální vánoční párky. Severní 

Norsko má vylouhovanou tresku. Dezert mají stejný a to je rýžová kaše s 

malinovou nebo rybízovou polevou. Do kaše dávají mandle, a kdo ji najde, tak 

je odměněn marcipánovým prasátkem, které může vážit až 1 kg. 

 

VELKÁ BRITÁNIE 

Zde se podává pečený krocan s kaštanovou nádivkou se 

zeleninovou omáčkou. Podává se s pečenými brambory, 

pečeným pastinákem, vařenou zeleninou, pečenými 

párečky obalenými slaninou, brusinkovou omáčkou. 

Jako dezert mají vánoční pudink, což nemá s českým 

pudinkem nic společného. Je to tmavá bábovka plněná 

ořechy, švestkami, rozinkami atd.. Vánoční pudink se vaří několik týdnů, občas i 

měsíců, předem.  

 

ITÁLIE 

V Itálii nemají typický hlavní chod. Liší se to kraj od kraje. Večeře se skládá z 

několika chodů. Milánské panettone, jediné společné pro celou Itálii, je sladký 

chléb, který je ochucen kandovaným ovocem. Ve 

střední Itálii mají parmazánové nudle nebo 

tresku. Parmazánové nudle se připravují z vajec, 

parmazánu a strouhanky. Nudle se ochutí 

solí, muškátovým ořechem a kůrou z citronu. V 

Římě jí vánoční variantu špaget s ančovičkami, v Neapoli se špagety připravují s 

malými mušlemi ve tvaru srdce a jih Itálie je jí se strouhankou, chilli a 

česnekem.   

 

NĚMECKO 

V každé části Německa se jí něco jiného. 

Objevuje se zde pečená husa, kachna nebo 

klobásy se zelím a knedlíky. Obvyklé jsou i 

ryby a bramborový salát. Jí se zde i vánoční 

štola což je vánoční moučník se sušeným 

ovocem, ořechy a shora je posypaná moučkovým cukrem. 

Studentka prvního ročníku 

 

 

Záhadný spolubydlící 

Psal se rok 2021 a pro mě byl tento rok jiný než všechny roky předchozí. 

Opustila jsem své rodné hnízdo a začala žít na vlastní pěst. Zprvu jsem se cítila 



divně a opuštěně. Navíc se brzy ukázalo, že sama vlastní byt nedokážu zaplatit. 

Pronajala jsem si malý apartmán v okrajové části města, ale asi po dvou 

měsících jsem věděla, že si musím sehnat nějakého spolubydlícího. Nikoho jsem 

v tomto pro mě novém městě neznala a nenapadlo mě nic lepšího, než si podat 

inzerát. Následující dny jsem strávila pohovory s všemožnými lidmi 

ucházejícími se o můj byt. Teprve pátého dne jsem se pro jednoho z nich 

rozhodla. 

Mikael byl tmavší pleti s oříškově hnědými vlasy a pronikavýma zelenýma 

očima. Pracoval jako právník, a proto pro něj výše nájemného nepředstavovala 

sebemenší problém. Byl opravdu příjemný a na první pohled šarmantní a 

přitažlivý. Maličká část ve mně věděla už od začátku, že naše soužití může být 

velký risk, ale okouzlil mě natolik, že jsem téměř okamžitě souhlasila. 

Překvapila mě rychlost jeho přestěhování do teď už našeho bytu. Neuběhly ještě 

ani tři dny a najednou jsem měla dokonalého spolubydlícího. To jsem si alespoň 

myslela.  

Všechno bylo dokonalé, až příliš dokonalé. Mikael se brzy stal mým 

nejlepším přítelem a náš vztah se rychle vyvíjel. Věděla jsem, že chci, aby byl 

víc než můj kamarád, ovšem příliš jsem se bála, než abych udělala první krok. A 

tak náš perfektní život trval bez větších změn už téměř půl roku, když se něco 

změnilo. Můj drahý spolubydlící se začal chovat divně. Začal odcházet 

uprostřed noci ven a mnohdy byl pryč několik dní. Snažila jsem se zjistit, co se 

děje. Jenže marně, jako by se mi s každou další otázkou vzdaloval a odcizoval 

se. Nemohla jsem to už dál vydržet. Nehledě na to, že jsem do něj byla blázen, 

bála jsem se o něj. A tak jsem se jednoho dne vyplížila z bytu za ním a tajně ho 

sledovala. 

 Byla temná noc a já se mohla strachy zbláznit. Tajná sledovací akce asi nebyl 

ten nejlepší nápad. Původně jsem si myslela, že půjdeme do města, jeho cesta 

však vedla opačným směrem. Směrem k lesu. Když jsme došli k jeho okraji, 

zaváhala jsem. „Opravdu chci Mikaela pronásledovat i sem?” jenže touha 

konečně zjistit příčinu tohoto podivného chování byla silnější než strach. 

Alespoň zpočátku. Neviděla jsem ani  na krok. Les byl plný všelijakých 

strašidelných a záhadných zvuků lesních tvorů, větví a větru. Šli jsme víc než 

půl hodiny. Odtud domů sama nikdy netrefím. Nesmím Mikaela spustit z očí. 

Jako bych si to přivolala, zakopla jsem o kořen a praštila sebou na zem.  Než 

jsem se stačila postavit, byla jsem sama. Zůstala jsem stát a poslouchala, zda 

neuslyším jeho kroky. Vtom něco zašustilo v listí po mé pravici. Prudce jsem se 

otočila. Nic jsem neviděla. Zrychlil se mi tlukot srdce. Teď už jsem se opravdu 

začala bát. Udělala jsem jeden nejistý krok vpřed. Tajemný zvuk se zopakoval 

na druhé straně.  Ztuhla jsem. Nemohla jsem pořádně dýchat. Můj mozek mi 

velel dát se na zběsilý útěk. Jenže jsem udělala něco úplně jiného, možná nejvíc 



stupidního, jak jsem jen mohla. Zakřičela jsem: „Mikaeli! Miku, prosím, jsi tu?” 

Z nedalekého křoví vyskočil vlk. Vrhl se přímo na mě. Vyskočil, srazil mě na 

zem a předníma nohama mi stál na hrudi. Jemně vrčel a já přestala dýchat. Ani 

jeden z nás se ani nehnul. V hlavě se mi honilo tisíc myšlenek, všechny byly k 

ničemu. Vtom jsem si něčeho všimla. Nebyl to obyčejný vlk.  

Byl větší a celkové jiný, ale jedna věc mě na něm především upoutala. Ty 

jeho oči. Zelené pronikavé oči, které jako by uměly přečíst, co máte na srdci, co 

si myslíte a viděly vám až do duše. Nedokázala jsem to pochopit. Ležela jsem 

uprostřed lesa s vlkem na břiše, ale přesto jsem se najednou nebála. Pomaličku 

jsem pohnula rukou a on zavrčel. Nechápala jsem vlastní chování. „Miku, jsi to 

ty?” vysoukala jsem ze sebe chraptivě. Celá jsem se třásla. Vlk ze mě slezl a 

přímo před mýma očima se změnil. Během pár vteřin přede mnou stál Mikael. 

Já dál ležela, snažila jsem se ze všech sil pochopit, co jsem právě viděla. Sklonil 

se ke mně a nabídl mi pomocnou ruku. Opět jsem stála na nohou. Přesto jsem se 

cítila víc v nebezpečí než před chvílí. Prudce jsem se otočila a chtěla utéct, jenže 

on mě chytil za ruku. „Počkej. Neboj se. Chtěl jsem ti to říct, vážně chtěl, ale 

nevěděl jsem jak. Neutíkej prosím, já… Miluju tě!“ Chtěla jsem zůstat, ale 

nedokázala jsem to. Utekla jsem a vůbec nevěděla kam. Následující dny jsem 

bloudila městem, přespávala u známých a bojovala s minulým zážitkem. Do 

bytu jsem se vrátit nemohla. Ne dřív než jsem si uvědomila, že jeho city opětuji. 

Když jsem šla po příjezdové cestě, nohy se mi třásly. Během chvilky jsem se 

ocitla zpátky v našem domově, kde na mě už čekal. Zavřela jsem za sebou 

dveře. Jen tak jsem tam stála. Já a můj “dokonalý” spolubydlící. Co bude dál? 

Neznám odpověď, ale jedno vím jistě a to, že můj teď už přítel je vlkodlak. Tak 

to bych do něj neřekla.  

Kristýna Ondrouchová 

 

Liščí příběh 

Bylo, nebylo, v dalekých krajích bydlela liščí rodina. Ale nebyla to obyčejná 

liščí rodina. Její členové byli potomci prvních magických lišek. Kouzelná moc 

se předávala z generace na generaci. Ale s postupem času začalo těchto 

jedinečných stvoření ubývat, až zbyla jediná poslední rodina. Tri klan sídlil v 

divokých Wicklow Mountains. Ačkoliv se toto pohoří stalo známým turistickým 

místem, lišky chránilo silné kouzlo. A tak žily všem na očích, ale zároveň 

skryty. Jenže tak tomu nemělo zůstat navždy. 

Léto skončilo, slunečních paprsků začalo ubývat a podzim se přihlásil o 

slovo. Tou dobou nastalo v Tri klanu období zkoušek dospělosti nejmladší 

generace. Dvojčata Sonnie a Gail se celá léta připravovala právě na tento 

moment. Dnes dosáhly dospělosti a jejich moc je nyní zcela odpoutaná. Navíc 



počínaje dneškem smějí aktivovat svou proměnu a změnit se do lidské podoby. 

Osud celé rodiny odteď leží v jejich rukou. Společně jsou nejmocnějšími 

ochránkyněmi za sta tisíce let. Gail má oříškově hnědou srst s bílými odznaky a 

krásné šedo-zelené oči. Ovládá elementy ohně a větru. Je z obou sester ta 

bojovnější a svou rodinu je připravená chránit za každou cenu. Její dvojče 

Sonnie má tmavou hnědou srst, hnědé oči, které mnohdy působí až černě a pár 

bílých skvrnek. Jejími elementy jsou země a voda. Oproti Gail je klidnější a 

trpělivější, však jednoho dne by mohla na svou dobrotu a naivnost tvrdě doplatit. 

Ještě že jí sestřička hlídá záda.  

Dnes se poprvé vydají do světa lidí. Jejich matka Ornela se může strachy 

zbláznit, ale ví, že své holčičky musí nechat jít. Konec konců aby mohly rodinu 

ochránit, musejí vědět, před čím ji mají chránit. A tak se naše dvě lišky ve 

svůdné podobě mladých dívek ocitly v centru velkého města. Gailinu pozornost 

téměř okamžitě upoutala obrovská socha ohnivé koule. Sálala z ní podivná 

energie, ale lišky zatím nechápaly její význam. Město bylo plné lidí a ruchu, po 

prvotní nejistotě sem naše hrdinky rychle zapadly a splynuly s davem. Všechno 

pro ně bylo nové a zajímavé. Hned jim došlo, že tenhle výlet zabere víc než pár 

dní. Noc se rozhodly přečkat v liščí podobě v jednom z parků na okraji města. V 

podobném režimu stráví několik následujících dní, než se poprvé ve svém životě 

rozdělí. Sonnie si rychle najde spoustu kamarádů a začne navštěvovat jednu z 

místních škol. Gail je opatrnější, drží se víc v povzdálí a dává si pozor na to, s 

kým se pustí do řeči.  

V mžiku oka uteče několik týdnů a nastane čas vrátit se domů. Jenže ani jedné 

se ještě nechce. Navíc Sonnie se s jedním ze svých kamarádů opravdu sblížila. 

Dokonce natolik, že mu prozradila, kým doopravdy je, což její sestru vyděsilo. 

Nejdřív se zdálo, že se není čeho bát a tento mladík nebude představovat pro 

liščí rodinu nebezpečí, ale opak byl pravdou. Dvojčata skončila zamčená v kleci 

a skupina lovců magických tvorů se vydala do jejich domova. Lišky se 

nevzdávaly, nekonečně znovu a znovu se pokoušely osvobodit, až než se jim to 

povedlo. Jenže tou dobou už byli lovci v horách. Než se tam stihly sestry dostat, 

jejich rodina byla pryč. Nechápaly to, o krutosti lidí slýchaly odmalička, ale 

nikdy si neuměly představit míru této krutosti.  Pro sebemenší kapičku magie 

jsou lidi schopni vymýtit celou populaci magických tvorů. Zatímco Sonnie se 

hroutila pod nátlakem výčitek, Gail začala plánovat pomstu. Lišky propojily 

svou magii a v plné zbroji se vydaly po stopách lovců. Pronásledovaly je až k 

jejich domu. Přímý útok se jevil jako hloupost, proto tiše vyčkávaly v 

nedalekém porostu. Téměř když už chtěla Gail vyrazit do útoku, tak si její sestra 

něčeho všimla. Byla to lovcova žena. Krásná mladá žena s rezavými vlasy, 

jantarově hnědýma očima. Ale vypadala ztrápeně. Díky svým schopnostem lišky 

hned poznaly, co se děje. Její muž s ní špatně zacházel a často ji bil. Musely jí 



pomoct. A tak se priorita jejich výpravy změnila. Nebylo to snadné. Nejdřív 

ženu oslovili a zjistily, že se jmenuje Šaila. Vymyslely plán útěku, ale ona se 

příliš bála. Jenže víc času už neměly. Spojily svou magickou moc a vytvořili 

silnou energetickou vlnu, která lovce zastavila. Popadly Šailu a bezhlavě běžely 

městem. Cestou obě přemýšlely, kam ji před lovcem ukryjí. Právě minuly onu 

ohnivou kouli, když to Gail došlo. Ta koule byla jedním ze čtyř elementárních 

totemů proměny. S její pomocí se se souhlasem všech členů liščí rodiny, může 

kdokoliv stát liškou. A tak bylo rozhodnuto, počínaje tímto dnem byla Šeila 

jednou z nich. Menší avšak atletická rezavá liška s bílou náprsenkou a ocasem. 

Ukrytá v magickém údolí Wicklowských hor pod ochranou nových ochránkyň.  

Byla to víc než tvrdá lekce, ale lišky zjistily, jací lidé jsou. Nejsou jen zlí nebo 

jen dobří. Ale někteří jsou hodní a nevinní, takovým se naše dvojčata rozhodla 

pomáhat.  Liščí rodina sice ztratila několik členů, ale získala i členy nové a co 

především, sestry našly své životní poslání. Tj. - hodní lidé stojí za záchranu a 

liščí rodina bude díky totemu žít dál. A tak počínaje tímto dnem jsou lišky 

věčnými ochránci lidí.  

Kristýna Ondrouchová 

 

 

Předsevzetí – brát či nebrat? 

Proč asi vznikla novoroční předsevzetí? Řekla bych, že původní záměr 

předsevzetí je velmi pěkný, s novým rokem přichází nové návyky a lidé se snaží 

být svým novým a lepším já. 

 Realita však bývá většinou jiná. Lidé si vymyslí velké cíle, chtějí udělat či 

zlepšit spoustu věcí, které již dlouho odkládají, a když přijde den Nového roku, 

přijde jim to jako ideální příležitost. Nahromadí si všechny své cíle a úkoly a 

věří, že je splní, když je to předsevzetí. 

 Spousta lidí si navymýšlí, jak začnou pravidelně cvičit, zdravě jíst, naučí 

se nový jazyk, přestanou kouřit, budou více produktivní, konečně zhubnou a 

další a další. Často si nedokáží stanovit splnitelný cíl. Místo toho, aby si řekli, že 

začnou chodit na pravidelné procházky, tak chtějí hned ve velkém začít běhat, 

cvičit a sportovat každý den. Takové předsevzetí obvykle plní tak týden. 

Obvykle ztratí motivaci kvůli náročnosti úkolu, nevidí okamžitě výsledky, jsou 

unavení, neumí si rozvrhnout čas a zkrátka se jim nechce. 

 Jsou předsevzetí bezvýznamná? To určitě netvrdím. Věřím, že spousta lidí 

opravdu splní to, co si naplánuje. Dostanou pod stromek sportovní oblečení či 

vybavení, kuchařku zdravých receptů či letenky do cizí země, které je 

namotivují se cizí jazyk konečně naučit. Často lidé od ledna začínají chodit do 

posilovny, tím že do toho všeho vrazí peníze, snaží se dělat vše pro to, aby 

nebyly vyhozené. 



 Záleží na povaze člověka, musí být trpělivý, cílevědomí, vytrvalý a 

dostatečně motivovaný. Předsevzetí zkrátka nejsou pro každého. Hodně lidí je 

pak každý rok zklamaných sami ze sebe, protože selžou po krátké době a jejich 

sen být lepším člověkem se jim nedaří splnit. Jsou tak zbytečně sebekritičtí a 

nešťastní. Proč máme předsevzetí zrovna na Nový rok? To je jednoduché, je 

nový rok, lidé chtějí nové věci a různé změny. Nový rok je může nakopnout k 

tomu začít něco dělat, ale pokud člověk opravdu chce s něčím začít, měl by to 

udělat hned, neodkládat to a nečekal na leden. 

 Přemýšlím, zda si staří lidé vůbec dávají předsevzetí, přijde mi, že 

většinou ne. Proč to tak asi je? Možná už v životě stihli udělat vše, co chtěli, 

nebo jim to přijde zbytečné. Nejspíš jen zjistili, že pokud něco chtějí dělat, mají 

začít hned, a že se velké cíle rychle splnit nedají. 

 Nejčastěji si asi dávají předsevzetí mladí lidé, řekněme tak okolo 20 – 30 

let, lidé, kteří se hledají, mají spoustu snů a plánů a chtějí je rychle splnit, jsou 

namotivováni do nových věcí a chtějí mít život, jaký si přejí. 

Hana Válková 

 

 

VÁNOCE 

Dovolila bych si se tu lehounce rozepsat o jednom kouzelném období, které nás 

za malou chvíli čeká. Jsou to Vánoce. Čas, kdy se smějeme s našimi nejbližšími, 

dáváme si navzájem pocity štěstí a lásky a trávíme tento čas s lidmi, kteří jsou 

pro nás nejdůležitější. Vánoce nejsou o tom, jak je trávíš, jde o to, jak se cítíš a s 

kým tohle období strávíš. Většinou to bývá rodina. A to by se mělo uvést na 

pravou míru.  

Obdarováváme naše blízké a na oplátku oni nás. Máme radost z dárků. A to je 

ono. Kouzlem Vánoc je úsměv. Máme se všichni rádi, snažíme se o svátcích 

vyjít bez hádek a trávíme co nejvíce času spolu. Pokud se někdo nechová tak, 

jak by měl, většinou toho má pod stromečkem méně než obvykle. Bohužel 

některým se nevyhne i smutek. Myslí na své blízké, které už nemají po svém 

boku a přemýšlí, jaké by to bylo, kdyby tu byli s námi. Důležité je si uvědomit, 

že se mají už nádherně a netrápí se. 

 Jestliže má někdo v rodině malé děti, dodržují se tradice jako dopis za okno, 

chodit brzy spát, protože až se vzbudí, bude nazdobený stromeček a mají 

adventní kalendáře s cukrovinkami. Spousta z nás se každoročně na Vánoce těší. 

Děti mají prázdniny. Na náměstí jsou trhy a kluziště obohacuje střed města. 

Prodává se punč. Věší se jmelí. Zpívají se koledy, které dodávají Vánocům 

příjemnou atmosféru. Za mě je nejlepší o Vánocích procházka kolem 

osvětlených domečků, které září na kilometry daleko, sníh, který křupe pod 

nohama a když konečně dojdu domů… Zachumlat se do teplé deky, uvařit si 



voňavý čaj a dívat se na pohádky s rodinou. Je to krásný pocit, když máte po 

svém boku milující rodinu a zase se jednou za rok sejít na pár dní, vyprávět si, 

svěřovat se a hlavně v dnešní době být vůbec rádi, že jsme zdraví. 

 Samozřejmě, ne všechny Vánoce baví. Někteří to nazývají „nákupní sezónou”, 

nebaví je zdobit stromeček, nebo jsou proti tomu. Ale kdo by se netěšil na 

bramborový salát s kaprem nebo řízkem? Snad nikdo! Myslím si, že tohle 

období je naprosto kouzelné a už se těším, až to vše po roce nastane. Jsem 

milovník Vánoc. Užívejte si odpočinek od školy, od reálného života a buďte co 

nejvíce s rodinou. Rodina a úsměv jsou teď nejdůležitější! 

Michaela Fládrová 

 

 

Zima, Vánoce 

Zima je roční období, kdy začínají jít teploty pod nulu. Někdy je venku i -10 

stupňů. Venku panuje zima, námraza a bílý sníh, který lidem křupe pod nohama. 

Je ho všude plno.  

Děti jsou rády, že je sníh všude, mohou se neustále koulovat, sáňkovat nebo 

stavět sněhuláka a to prakticky kdekoliv venku. Bílá pokrývka je všude na 

cestách, polích, zahradách. Na rozdíl od dětí většina dospělých nemá sníh moc 

rádo. Venku jim mrzne nos, mají mokré a zmrzlé nohy, co chvíle někde spadnou 

na zamrzlé kaluži. Dospělí také musí odhrnovat sníh před domem, odhrnovat a 

škrabat zamrzlá okna aut, kdežto děti si to užívají v plném proudu. Toto období 

je něčím zvláštní. Rybníky zamrzají a vše kolem se třpytí jako drahokamy v 

peří. A se zimou se pojí i svátky. Vánoce je jeden z nejhezčích svátků v roce. 

Lidé se navštěvují, jsou na sebe milí a dávají si dárky, zdobí stromečky, pečou 

cukroví a mnoho dalšího. Vánoční atmosféra je překrásná. Nejlepší pocit je, 

když vyrazíte třeba s rodinou ven do města. Po cestě postavíte sněhuláka nebo si 

zahrajete vybíjenou. Na městě si půjčíte brusle a věnujete se tomu zábavnému 

bruslení na ledě. Po chvíli bruslení vás tak zebou ruce a celé tělo, že dát si teplý 

čaj nebo punč je v tu chvíli to nejlepší, co můžete udělat. 

Já osobně mám zimu rád asi jako všechny ostatní roční období. Ale atmosféra je 

nejlepší v zimě u vánočního stromečku, teplého čaje a čerstvě upečených 

perníčků. 

Student 2. ročníku 

 

 

 

 

 

 



Vánoční čas  

 

Padá hvězda, něco si přej, 

koukej, padá celý rej. 

Přeji si bílé Vánoce, 

zas a znova, po roce. 

 

Od Mikuláše nadílku, 

anděli říct básničku. 

Čert mě vezme jenom stěží, 

po cukroví jsem zas těžší. 

Ježíškovi pošlu přání, 

on nám všechny dárky shání! 

Žádný Santa ani Mráz, 

nepleťte mi je sem zas! 

 

Štědrý večer už je tady, 

dárečků donesl mraky. 

A tak přeju vám všem, 

Krásné Vánoce a Štědrý den! 

Anička Hajkrová 

 

Od Nového roku budu lepší… 

Za nedlouho tady bude nový rok. Venku se bude odpalovat ohňostroj, lidé se 

budou scházet a diskutovat o roku minulém, někteří se budou po právu chlubit, 

co se jim povedlo a co plánují do nového roku, někteří však na ten rok nemusí 

vzpomínat v dobrém, ne vždy se vše povede a mohou to být věci, které ti lidé 

ani neovlivní. Samozřejmě nezůstane jen u diskutování a lidé se budou i bavit a 

slavit. 

 Po dlouhé noci ale přichází každoroční nový rok, nové výzvy a nové 

šance se nakopnout a začít dělat něco nového. Novoroční předsevzetí si ale 

nedává každý, někdo je třeba se svým životem spokojen a nechce jej měnit, 

někdo si zase dává předsevzetí v průběhu roku, někdo si zase říká, že je už na 

tyhle věci starý. Měl by si ale každý člověk dát aspoň nějaké předsevzetí? Podle 

mě ano, člověk může cítit s novým rokem i novou šanci. I kdyby to měla být 

malá věc, tak by vás mohla udržet v tom ji stále dělat a nepokazit to, co jste si 

dali jako předsevzetí.                                                                                   

 A co si vlastně můžeme dávat jako předsevzetí? Těch věcí je hodně, lidé 

si většinou dávají věci jako je chození do fitka, běhání, učení se nových věcí, ale 

může to být i jiné. Každý člověk sám moc dobře ví, co se mu minulý rok 

nepodařilo a co by chtěl zlepšit. 

 Ale hodně lidem předsevzetí nevyjdou. Proč? Je to jednoduché, lidé si 

podle mě dávají až moc velké cíle. Každý den chodit do fitka, zhubnout do 

konce ledna aspoň 8 kilogramů, za měsíc se naučit plynule mluvit cizím 

jazykem. To jsou pro většinu z nás nesplnitelné cíle. Měli bychom si nastavit 

cíle, co můžeme splnit místo 10 kilometrů denně začít na 3 a každým týdnem to 

zvyšovat, učit se každý den 10 nových slovíček místo toho se učit každý den 

novou lekci.  

 Já jsem si třeba minulý rok dal za úkol každý den běhat. Bylo jedno kolik, 



hlavní bylo, aby mi to vydrželo co nejdéle. Začínal jsem na 4 kilometrech denně, 

ale postupně jsem se dostal až na 12 kilometrů za den. Bohužel jsem s tím musel 

kvůli zranění na 3 týdny přestat a pak mi už chyběla vůle začít znovu. Ale tento 

rok si chci dát stejné předsevzetí a doufám, že mi to znovu vydrží co nejdéle. 

Kordzik Martin 

 

Las 3 fiestas de la Navidad española 

(Antonio Castellar) 

La Navidad española es una de las 

épocas más importantes del año. El 

periodo de vacaciones escolares de 

Navidad dura unas dos semanas y 

contiene 3 grandes fiestas.  

La primera, con un marcado carácter 

familiar, es la Nochebuena. Es el día 24 

de diciembre y ese día se 

reúne la familia extensa 

(abuelos, tíos, primos, etc.). 

El motivo de la reunión es 

una cena especial con 

productos que no se comen 

normalmente. Predomina el 

marisco o carnes 

especialmente sabrosas 

(cordero, pavo, gallina 

pularda, etc.). La reunión 

familiar comienza alrededor de las 9 de la noche y se prolonga hasta la 

madrugada. La tradición es comer y beber bien y, finalmente, se suele acabar 

cantando. Las canciones típicas son los villancicos, aunque cada vez se cantan 

menos.  

Después de la Nochebuena se celebra Nochevieja, el 31 de diciembre. Esta 

fiesta no es tan familiar sino que es más de encuentro con amigos. También se 

cena bien pero el momento más especial es a las 12 de la noche. En España, a la 

vez que suenan las 12 

campanadas que indican el 

comienzo del nuevo año, se 

comen 12 granos de uva. Un 



grano por cada campanada. Al mismo tiempo se pide un deseo. Seguidamente 

comienza el “cotillón”: se brinda con cava, las personas se colocan algunos 

complementos de disfraz (pelucas, narices, collares) y se lanzan “serpentinas” y 

“confeti”. A continuación, se suele beber y bailar hasta que el cuerpo aguante. 

Por último, está la fiesta de Los Reyes Magos. Suele comenzar con una 

cabalgata, el 5 de enero. Los 

Reyes Magos son los que 

traen los regalos a los niños 

españoles, aunque es un poco 

tarde, al final de las 

vacaciones. Por este motivo, 

se ha ido copiando la 

tradición americana de Santa 

Claus (Papá Noel) que 

también trae regalos el 24 de diciembre. Con lo cual, los niños españoles tienen 

dos días de regalos. En el momento de abrir los regalos se suele comer el 

Roscón de Reyes acompañado de chocolate caliente. El día 6 de enero es festivo 

y, por tanto, la vuelta al colegio nunca es antes del 7 de enero. 

 

Paní učitelka španělštiny, Jana Suchánková, byla tak laskavá, že nám text od 

španělského kolegy přeložila, abychom mu rozuměli i my, kteří tento jazyk 

neovládáme. Děkujeme . 

 

Tři španělské vánoční svátky  

(Antonio Castellar) 

Španělské Vánoce jsou jedním z nejdůležitějších období v roce. Školáci mají 

přibližně dva týdny vánočních prázdnin, během nichž se slaví tři velké svátky. 

Prvním svátkem, který se odehrává v rodinném kruhu, je Štědrý večer, la 

Nochebuena. Slaví se 24. prosince. V ten den se schází široká rodina (prarodiče, 

strýcové a tety, bratranci apod.). Rodina se schází ke slavnostní večeři, při níž se 

servírují pokrmy, které se běžně nejedí. Převažují mořské plody nebo velmi 

chutné druhy masa (jehněčí, krůtí, kuřecí atd.). Rodinné setkání začíná kolem 

deváté hodiny večerní a obvykle se protáhne do časných ranních hodin. Hosté se 

tradičně skvěle najedí a napijí a každá správná oslava je zakončena zpěvem. 

Typickými písněmi jsou vánoční koledy, „villancicos“, kterých se však zpívá 

stále méně. 



Po Štědrém večeru se 31. prosince slaví Silvestr, la Nochevieja. Tento den se 

obvykle neslaví s rodinou, ale spíše s přáteli. K oslavě samozřejmě také patří 

dobrá večeře, ale nejdůležitějším okamžikem je půlnoc. Ve Španělsku je tradicí, 

že se o půlnoci s každým odbitím zvonu, které označuje začátek nového roku, jí 

12 hroznů. Jedno zrnko hroznu s každým úderem zvonu. Zároveň si každý něco 

přeje. Pak začínají bujaré oslavy, tzv. „cotillón“, připíjí se španělským 

šampaňským, kterému se říká „cava“, lidé si navléknou kostýmní doplňky 

(paruky, nosy, náhrdelníky) a hází konfety a „serpentýny“. Pak se obvykle pije a 

tančí, dokud to tělo vydrží. 

Nakonec je tu svátek Tří králů, Los Reyes Magos. Obvykle začíná průvodem, 

který se koná 5. ledna. Jsou to právě Tři králové, kteří nosí španělským dětem 

dárky. Pro děti je to ale trochu pozdě, až na konci prázdnin. Proto Španělsko 

převzalo také americkou tradici, kdy dětem 24. prosince nosí dárky Santa Claus 

(Papá Noel). Díky tomu dostávají španělské děti dárky dvakrát. V době 

rozbalování dárků se jí obdoba české vánočky nebo mazance, tzv. Roscón de 

Reyes. K němu se pije horká čokoláda. 6. ledna jsou prázdniny, proto se děti 

vrací do školy nejdříve 7. ledna. 

 

 

Vánoce 

Opět stresuju skrz Vánoce, 

až se mi třesou celé ruce. 

Dárky už nestihnu sehnat, 

blízcí to opět musí překonat. 

Nastrojím aspoň stromeček, 

jako by to dělal Jaroslav Havlíček. 

Místo na petrolejové lampy, 

hledět budu na stromeček do tmy. 

Přemýšlet budu u vánoční večeře, 

jak jsem se připravila k matuře. 

Hlavně se ze všeho nezbláznit, 

a Vánoce krásně oslavit! 

Lenka Škopová 

 

Zima 

 

Již začíná zimní čas, 

přestává být slyšet ptáků hlas. 

 



Za okny začínají padat vločky, 

lidé nakupují stromečky. 

 

Mráz nám hladí líčka,  

ve sněhu vidím andělíčka. 

 

Venku začínají mrazy, 

na oknech kreslí obrazy. 

 

Začíná býti dosti chladno, 

hokej vyhrálo opět Kladno. 

 

Na trávě je všude sníh, 

začíná se jezdit na saních. 

 

Mají oranžový nos, 

občas jim ho ují kos. 

 

Dvě oči z knoflíků, 

nebo z kousků uhlíků. 

 

Ještě rendlík na hlavu, 

dítka mají zábavu. 

 

Sněhuláci pak pozorují, 

jak se všichni koulují. 

 

Zima je kouzelný čas, 

každý rok je tu zas. 

 

Vše je bílé jako holubička, 

nemohu se dočkat zítřka. 

 

Zítra je velký svátek, 

musím ještě zabalit dárek. 

 

Neměli bychom zapomínat,  

že by se rodina měla vídat. 

 

Vánoce nejsou jen o dárcích, 

ale o hezkých zážitcích. 

 

Přeji vám Veselé Vánoce, 

ať se potkáme opět po roce. 

Pavel Souček 

 

Ellie – naše nová kolegyně i kamarádka – rovněž posílá několik 

slov. Také jí děkujeme  

 
Hello Prostejov Business Academy Community!  

As Christmas is almost upon us and we all take a short break from school, I 

wanted to talk about my time here at your amazing school. First, I want to give a 

huge shoutout and thanks to all my amazing students and teachers. Because of 

the students’ generosity and welcoming atmosphere they have created, I have 

had a great unique experience most Americans do not have the privilege to 

receive. The past four months I have listened to and answered many curious 

questions about English and the American culture, and have given many 

different American culture interactive lectures to students. Students have come 



to my many after-school conversation clubs where we compare and contrast the 

US to the Czech Republic, play American games, talk about issues America is 

facing, the American school system, traditional American food, practice English 

pronunciation, and so much more. Just last week some first-year students 

brought a bunch of Czech candy bars into school and I taste tested them, telling 

the students my thoughts on the candy I didn’t even know existed before 

arriving in the Czech Republic. I have also had the privilege to interact with 

students outside of school. I have gone out for coffee with students, to the 

Olomouc Christmas market, to ice hockey games, to school dances, and so much 

more. I have absolute loved my time at the Business Academy and in the Czech 

Republic in general, and I can’t wait for what my next 6 months in the Czech 

Republic brings!  

 

 
 

Peníze nebo život? 

Peníze jsou nedílnou součástí našich životů. Desítky hodin týdně trávíme svůj 

čas v práci. Pro menší obnos peněz. Stojí nám to za to? Očividně ANO! Kdyby 

se mě někdo zeptal, zda vyměním hodinu svého drahého času za pár korun, 

nejspíše by mě zachvátil smích. Bohužel, tohle je realita. Proč lidem kdysi 

stačilo málo a stejně měli dost? Obdělat si své vlastní políčko, co potřebuji, to si 

nechám. Zbytek prodám. Stačilo tak málo a lidé byli stejně šťastní. 

 Dnes je již však nová doba. Doba plná úžasných, avšak někdy 

zbytečných, vychytávek. Všechno nové však stojí dost peněz. Pracujeme tedy 

více. Není to někdy zbytečné? Někdy to opravdu zbytečné je. 

 Život se musí vždy brát i z té pozitivní stránky. Je to tak i s penězi. Co 

může být pozitivního na tom, že lidé prodávají svůj čas? Kreativita, 



produktivita, snaha. Dokážete si představit, že by bylo vše zdarma? Já taky ne. 

Lidé by měli nulovou odhodlanost něco tvořit, něco dokázat, něčeho dosáhnout. 

Peníze nás ženou do toho, abychom něčím byli.  Jak vnímá peníze společnost? 

Za těch pár let, co jsem na světě, jsem zjistil, že jsou peníze citlivé téma. 

Málokdo otevřeně mluví o svých příjmech, výdajích. Proč tomu tak je? Důvodů 

bude jistě více. Mě však zrovna napadá závist. Je možné, že si lid závidí. Vidíme 

to téměř všude. Zkrátka to je jedna z lidských vlastností.  

 Kdybych mohl promluvit ke všem lidem na celém světě. Zeptal bych se 

jich, zda opravdu potřebují tolik peněz. Však pokud chcete cestovat. Cestujte! 

Nepotřebujete nejdražší ubytování na to, abyste něco zažili. Chcete tu novou 

vymoženost? Nejdříve se zamyslete, zda ji opravdu potřebujete. Zkrátka, peníze 

nejsou klíčem ke štěstí.  

Jakub Labonek 

 

Budu opravdu v příštím roce lepší? 

Tak co? Dali jste si nějaké novoroční předsevzetí? Nějaké to klasické? Od 

nového roku přestanu pít alkohol, kouřit cigarety, hrát poker, začnu cvičit, 

hubnout, běhat a ostatní „blbosti“? Jo? Tak to jste blázni. Podle mě to nevydrží 

všem. Většina lidí si dá novoroční předsevzetí, které zvládne dodržovat 

maximálně měsíc. Já žádné své nedodržela, proto jsem si je přestala dávat. Přece 

jen, když s něčím chcete začít, nezáleží na tom, jaký je den, měsíc či rok. Když 

něco chceš, musíš začít hned a nebát se toho, že na to nebudete mít čas nebo je 

to na vás moc obtížné. 

Myslím si, že si lidé dávají moc těžká novoroční předsevzetí. Dospělí lidé si 

přejí lepšího šéfa v práci nebo rovnou lepší práci. Přece s tímto nejde nic moc 

dělat. Pokud vás práce nebaví, odejděte a podle svých představ si najděte lepší a 

vůbec nečekejte na celý rok. 

Většina předsevzetí se opakuje, jak už jsem zmínila přestat pít, kouřit, začít 

cvičit, hubnout. Já a moje sestra jsme si daly předsevzetí, že začneme cvičit? 

Samozřejmě. Mně to vydrželo maximálně dva měsíce a moje sestra cvičí už dva 

roky. Vše je to o lidech a jak moc tu danou činnost či věc chtějí. 

Liší se novoroční předsevzetí podle vás s věkem? Že ano? Také si myslím. Přece 

jen menší děti si nebudu dávat, že zhubnou, ale spíš třeba víc hraček či plyšáků. 

Starší lidé si zase nedají víc hraček, spíše třeba, že budou více šetřit peníze, že si 

opraví dům nebo začnou pracovat na zahradě. 

Z toho všeho vyplývá, že když s něčím chcete začít, tak hned a neodkládat to na 

nový rok, pak zase na příští nový rok. Některým lidem to vydrží a některým ne, 

ale přece se u toho svět nezbortí. Musíte si užívat život, nesmíte čekat. 

Anička Dostálová 



Soutěžní slohovky 
Naše netradiční Vánoce 

Každá rodina slaví Vánoce trošku jinak, ale jsem si jistá, že my jsme 

korunovanými králi v bizarnosti.   Nikdy nic nestíháme, v domě je zmatek, 

dárky kupujeme na poslední chvíli a svátky nás pravidelně obohatí o nevšední 

historku, kterou bavíme ještě dlouho známé. Ale to nikdo nečekal, co se stane 

letos.  

Bylo 15. prosince a již tradičně jsem brouzdala po obchodech, kde bylo vše 

již vyprodáno, nebo v takové cenové výši, že bych musela daný dárek splácet až 

do konce života. Vtom jsem dostala nápad. Moje maminka má velmi ráda 

zvířata a zrovna, když jsem šla kolem hračkářství, měli ve výloze plyšovou 

lamu.  „Páni, lamu ještě nemáme“, řekla jsem si. To byla právě ta krajní hranice 

štěstí, kterou vím, že unese, aniž by utrpěla šok. A tak jsem hned začala 

prohlížet inzeráty a pátrat po nejvýhodnější koupi. Do oka mi padla strakatá 

roční alpaka, která už z fotky působila rošťácky. Rozhodla jsem se téměř 

okamžitě. Hned další den jsem si půjčila přepravník na koně a jela pro lamu.  

Naplánovala jsem si to brilantně. Dovezu ji domů a dám ji zatím do kozího 

chlívku, tam ji určitě máma neobjeví. Maličká, roztomilá, chlupatá koule na mě 

koukala těma nejroztomilejšíma očima, jaké jsem kdy viděla. „Tak to je jasná 

Fluffynka,“ prohlásila jsem a původní majitelka lamy se začala smát. Cestu 

domů jsme zvládli výborně a rychle si u nás zvykla, ale lidi to byste nevěřili, jak 

těžké bylo udržet, všechny členy rodiny od našeho nového miláčka, chtěla jsem, 

aby to bylo překvapení pro všechny.  

A tak to šlo až do Štědrého dne. Fluffy byla vážně zlatíčko a nejhodnější 

domácí zvíře, jaké jsme měli, proto jsem se rozhodla vzít ji domů a dát ji mámě 

přímo pod stromeček. Uvázala jsem jí kolem krku červenou mašli. Měla jsem 

opravdu strach, co se pokazí. Ale snad poprvé šlo všechno podle plánu. Slyšela 

jsem přijet maminčino auto, a tak jsem s lamou vyrazila do domu. Nechala jsem 

ji samotnou stát sotva pět minut, abych mohla jít otevřít vchodové dveře. Máma 

začala vynášet nákup z auta a já zamířila zpět za naším dárečkem. Když jsem se 

vrátila, obývák byl naprosto zdemolovaný. Pobořený nábytek, pár bobků a naše 

zlatíčko okusovalo vánoční stromeček. „A je to tady, sakra.“ Začala jsem 

zmatečně uklízet, i když jsem věděla, že to nemůžu stihnout.  

Srdce mi bušilo šíleným tempem a měla jsem smrt v očích, jak jsem slyšela 

blížící se kroky. Tohle bude malér… Ale pak jsem uslyšela výbuch smíchu. 

Prudce jsem se otočila a na vteřinu jsem nechápala, co se děje. Pak zpoza mojí 

maminky vykoukla chlupatá hlavička. Začala jsem se smát, až jsem brečela. Do 



místnosti vešla máma a hned za ní lama. „Tak to nemyslíš vážně, jaká je šance, 

že nás napadne takhle praštěný dárek obě?!? No alespoň teď máme lamy dvě“.  

 

Vytoužený dárek 

Povím Vám příběh se šťastným koncem, který se nám přihodil o Vánocích. 

Byl Štědrý den. Za oknem čerstvě napadaný sníh tvořil pokrývku, která 

vypadala jako peřina. Mráz kreslil nádherné obrazce po oknech. Vánoční 

atmosféra pomalu vyplouvala na povrch. Den se táhl stejně líně, jako šnek po 

dešti. Pomalu se blížil večer. Záhadná temnota zahalovala celé město. Strach se 

mísil se štěstím a všechny děti netrpělivě očekávaly příchod Ježíška. Co asi 

najdou pod stromečkem? Panenku? Autíčko? Nebo snad mazlíčka?  

Malý Péťa si celý život přál na Vánoce pejska. Avšak rodiče mu ho nechtěli 

dopřát. Proto se Péťa musel každé Vánoce spokojit pouze s plyšovým psem. 

Čekání na večeři si rozhodl zkrátit procházkou. Když se začal blížit večer, 

rozhodl se, že je nejvyšší čas vrátit se domů. Aby se stihl dostat zpět včas, musel 

si zkrátit cestu temnými uličkami města. Když procházel touto čtvrtí, malého 

Péťu sužoval strach. Najednou uslyšel kňučení, které vycházelo ze tmy. Když se 

přiblížil, byl v šoku. Spatřil malého opuštěného hafánka, který na něj smutně 

koukal. Péťa dostal skvělý nápad: „Co takhle vzít si tě domů?“ Pomyslel ale i na 

rodiče: „Co když mi to nedovolí?“ 

Rodiče netrpělivě očekávali příchod svého syna, avšak nečekali, že s ním přijde 

i nevítaný host. Nejprve z toho nebyli moc nadšení, ale když uviděli v Péťových 

očích tu radost a štěstí, tak se rozhodli, že si ho ponechají.  

Tyto Vánoce Péťa doteď řadí mezi své nejoblíbenější. Konečně se dočkal 

vytouženého pejska. 

Zástupci třídy 2. A 

 

 

Žabí star wars s Malým princem 

Již sto let spolu soupeří dva kmeny divokých žab. Všude panuje neustálý strach. 

Nedají si pokoj ani o Vánocích a jiných svátcích. Právě na tyto svátky spolu 

soupeří nejvíce. Střílí do svých vesmírných lodí a zabíjí malé pulce. Klan 

červených vybudoval masivní mateřskou loď, na které chtěli naleznout pokoj a 

štěstí. Zelený klan je však nepřekonatelný, jenž má nezastavitelnou touhu po 

krvi a žabích stehýnkách z KFC.  

Zelený klan se usadil na planetce B12, kde právě na roštu opékají pozůstatky 

Malého prince z červeného klanu, kterého zajali během jeho průzkumné mise. 

Po spokojené večeři se ukládají ke spánku. O planetku dál sedí zkroušená Růže, 

jež napadne krutý plán na pomstu svého manžela. Její plán je následovný. Přiletí 



na planetu zelených žab, časně z rána pobodá pár jedinců. Zelený klan je v šoku 

a zdevastovaný. Růže jim však unikne a začne válka, protože Růže patří 

k červenému klanu. 

Válka obou klanů vyvrcholí v konec světa a zbytek přeživších se musí spolčit 

při pokusu o útěk do jiného vesmíru, kde musí zplodit nové potomstvo. Na 

obnovu nové generace založí manželskou poradnu pro žáby. Jako psycholog zde 

působí Malý princ, z jeho přítomnosti jsou všechny žáby zmateny, protože po 

pozření jeho vnitřností, nebo si to alespoň myslely, získaly nadpřirozené 

schopnosti. Malý princ pronesl „Musím vám něco říct“… 

Zástupci třídy 3. A 

 

Vánoční rozkoš 

 Na O’Connel street opět padla sněhová pokrývka. Toto období roku Tim 

nejvíce nesnášel. Brodit se sněhem, autem klouzat po silnici, nebo dokonce 

vybírat vánoční dárky. Toto vše si uvědomil, sotva otevřel oči. Se zamračeným 

obličejem vylezl z vyhřáté postele. Ledová podlaha velmi rychle nahradila sílu 

ranní kávy. Oblékl se do saka, vodou si omyl utahaný obličej a vyjel do práce.  

 V jeho malé kanceláři byl ze všech jako první. Pracoval již brzo od rána, 

aby mohl dříve odejít. Sedl si do vychlazené kancelářské židle a podíval se na 

stůl, pod který nedokázal vměstnat své nohy. Ležela tam jediná papírová složka. 

Společně s husí kůží, která mu proběhla po zádech, se na jeho tváři objevil 

mírný, až skoro bezvýznamný náznak úsměvu. Složku otevřel a začal pročítat 

onen případ.  

 Pod okny kanceláře se ozvalo troubení auta. Tim vystrčil hlavu z okna a 

viděl Ellen. Tim seběhl schody a společně odjeli na místo činu. Posbírali vzorky 

jako vždycky předtím a odjeli na pitevnu.  

 Ellen spadl usměv a až nepřirozeně pokrčila ramena. Timovi chvíli trvalo, 

než mu došly všechny okolnosti. „To je George, můj soused.“ zavzlykala Ellen. 

Tim ji objal kolem ramen a společně se posadili. V očích jí byl vidět strach a 

šokování. Klidně to mohla být ona. Tim však věděl, že lidstvo neutrpělo žádnou 

ztrátu. Všichni věděli, že to byl právě on, kdo se tajně uspokojoval při tajném 

sledování Ellen. Nesnášel ho. Následovalo další vyslíchání svědků, nikdo se 

však nezdál být podezřelým. 

 Po dlouhém a únavném dni se vrátil domů. Jako vždy si nalil skleničku 

skotské a vynechal další z předepsaných léků. Pomalu ulehl do postele. Zavřel 

oči a upadl do spánku. V noci se probudil se vzpomínkou štěstí, když vrazil nůž 

do hrudi tomu chudákovi. Jeho škemrání o milost mu dělalo neskutečné 

uspokojení. Nemohl se dočkat své další oběti. Z ničeho nic mu zavrněl telefon. 

„Můžeš dojet?“ od Ellen.  



 Do opasku si schoval kapesní nůž a s novým nápadem odjel z domu.   

Zástupci třídy 3. B 

 

 

Tisíce kilometrů mezi námi 

Pamatuji si to přesně, byly to první Vánoce bez táty, bez naší hlavy 

rodiny. Je to už téměř rok, co konflikty v Evropě vyústily v to, že jediný můj 

kontakt s tátou je přes dopisy.  

 Byla jsem malá holka, když mi táta pletl copánky a já se mu svíjela 

v náručí a cítila pocit nekonečného bezpečí. Ale teď je to v nedohlednu, on je 

někde v dáli na Východu a já tady, s maminkou a malým bratříčkem. Hledáme 

víru v to, že se nám co nevidět zase vrátí a my budeme zaplaveni pocitem štěstí. 

Nastává čas Vánoc, lidé jsou na sebe hodní, scházejí se, plní si přání, ať 

jsou spnitelná nebo ne. Nám se bohužel zdá, že to naše přání je už stěží 

splnitelné. Čím déle je pryč, tím větší máme strach, je to jako nějaká 

matematická rovnice.  

 Každé pondělí ráno vyčkáváme jeho dopis, je to pro nás symbol, symbol 

toho, že je v pořádku. Jenže tohle pondělí, pouhý den před Štědrým dnem, 

nedošel. Jsem v šoku. Dva tisíce kilometrů mezi námi a já nevím vůbec nic. 

Maminka dostane nápad a volá na ambasádu. Tam ale pro nás žádné zprávy 

nemají, ani pozitivní ani negativní. Neví o něm vůbec nic. Naše nejhorší noční 

můry se možná začnou stávat skutečností. Tohle nejsou Vánoce, jaké by si 

člověk přál. 

 Je Štědrý den, tedy alespoň pro někoho. Až v takovýchto životních 

situacích, si člověk začne uvědomovat opravdové hodnoty, opravdový poklad, 

který nenajdeme pod stromečkem, ale máme ho celý rok u sebe. Maminka 

prostřela stůl a připravila večeři. Zvoní zvoneček. Tohle většinou kvůli 

bratříčkovi dělá maminka, jenže ona to nebyla. Kdo ale? Jdeme do obývacího 

pokoje. A tam, tam stojí ve vojenském obleku Ježíšek. Tím Ježíškem je náš 

tatínek. Nemůžeme tomu uvěřit. Přání se nám splnilo. Byly to nejšťastnější 

Vánoce v mém životě. Děkuji, tati! 

Zástupci třídy 2. B 

 

Babiččiny Vánoce 

Když jsem spěchala na autobus, potkala jsem paní s potutelným úsměvem, který 

naznačoval, že už má všechny dárky nakoupené. Ani jsem se nezastavila, abych 

ji pozdravila a utíkala jsem na bus, který jsem tak tak stihla. Nastoupila jsem, 

zaplatila a šla se posadit na poslední volné místo. Než jsem se posadila, řidič se 



okamžitě rozjel a se mnou to prudce trhlo. Všichni dělali jakoby nic a já jsem to 

už také dále neřešila. 

Cesta rychle ubíhala a v dáli jsem viděla své rodné město. Náhle zaskřípaly 

brzdy a ucítili jsme náraz. Všichni byli v šoku, když si všimli strachu, s kterým 

řidič rychle vyběhl z autobusu. Nikdo nechápal, co se děje a já se šla podívat 

k čelnímu oknu. Po zádech mě polil ten nejstudenější pot, když jsem na 

přechodu uviděla ležet moji babičku. Sebrala jsem zbytky rozumu a rychle 

vytočila tísňovou linku. Dostala jsem pokyn k tomu, abych šla zkontrolovat, 

jestli dýchá. Naštěstí dýchala, ale nereagovala. Do tří minut záchranka přijela a 

poskytla babičce první pomoc a odvezla ji do nejbližší nemocnice. 

Obratem jsem zavolala mamce a řekla jí vše, co se přihodilo. Poté, co mě 

mamka vyzvedla, jely jsme do nemocnice. Doktor nám oznámil, že to byl tvrdý 

náraz, ale přesto měla štěstí v neštěstí. Cestou domů bylo ticho a já dostala 

nápad, jak babičce v nemocnici Vánoce alespoň trochu zpříjemnit. Mamce se 

nápad líbil a souhlasila, že mi pomůže.  

Babička byla ráda, že o vánočních svátcích nebude sama. Do toho přišel lékař se 

zprávou, že může jít zítra domů. Sbalily jsme jí a odjeli domů s tím, že si jí zítra 

z nemocnice vyzvedneme.  

Brzo ráno jsme přišly k pokoji, kde stál doktor se sestřičkami a s lítostí v očích 

se na nás podíval, bylo nám jasné, že je něco špatně. Oznámil, že babička v noci 

zemřela a našli ji až ráno. Nemohla jsem tomu uvěřit… 

Zástupci třídy 1. B 

 

Příběh kapra 

 Byly Vánoce, lidé se radovali, padal sníh, děti jezdily na saních, 

nakupovaly se dárky pro ty nejbližší a to nejzásadnější, kupovali se třeboňští 

kapři. Náš příběh se odehrává v této úžasné době, konkrétně v jednom malém 

bytě v Kroměříži. 

Bylo to teprve včera, kdy si rodinka Šťastných šla koupit mě. A kdo že to 

vlastně jsem? Jsem kapr, jmenuji se Vítek a pocházím z rybníku Vítek, jsou mi 

dva roky a jsem nejpohlednější lysec u nás. Když si mě jedna milá rodinka 

vybrala, začal jsem mít strach, protože ostatní kapři mě varovali, že to bude 

bolet. Naštěstí jsem minul paličku, ale skončil jsem v divné plastové věci, která 

se mi vůbec nelíbila. Po nekonečné cestě jsem konečně pocítil vodu, která ale 

byla moc teplá, z čehož jsem dostal šok. 

Ve vaně se mi vůbec nelíbilo, proto jsem přemýšlel, jak se dostat z vany 

ven. Když vtom jsem dostal nápad: „Vyskočím z vany ven!“ říkal jsem si: „Je to 

malý krok pro ryby, ale velký skok pro kapra.“  Jakmile jsem byl připravený ke 

skoku, najednou se někdo objevil v koupelně a chytl mě za ocas a zase mě dali 



do té ošklivé tašky. Opět jsem pocítil ten zvláštní houpavý pocit. Nevěděl jsem, 

co se děje, ale zaslechl jsem zvuky domova, a měl jsem pravdu, taška se otevřela 

a já jsem uviděl můj krásný domov. Vtom mi došlo, co se stalo, dali mi svobodu 

a já pocítil neskutečné štěstí, že zase uvidím svoji rodinu.  

Když mě dali do vody, ucítil jsem závan volnosti. Byl jsem velice šťastný, 

ale vtom jsem ucítil, že je něco špatně. Přestal jsem cítit svůj ocas a hůř se mi 

dýchalo. Byl jsem v šoku a měl jsem strach, nejednou jsem uviděl temnotu, 

kapří nebe neexistuje! 

Dne 23. 12. 2020 nás opustil Vítek Kaprů v rybníce Vítek. Budeme na 

tebe vzpomínat, odpočívej v rybníku, kamaráde. 

Zástupci třídy 1. A 

 

BÁSNIČKA NA TÉMA VÁNOCE 

 

Už třetí advent za námi 

a plán na dárky pořád neznámý. 

Co koupit mámě a tátovi? 

Svíčka to vždy zachrání… 

Ježíšek už v ruce chystá zvoneček, 

zatímco já teprve hledám váleček. 

Už z trouby vytahuji rohlíčky, 

to mám ale šikovné ručičky. 

Perníčky, linecké, vosí hnízda, 

ve špajzu už mi začíná ubývat místa. 

Najednou už slyším jen: 

,,Josefe, vylez z toho pokoje okamžitě ven!!“ 

Kapr se na talíři vřele usmívá, 

jak už tomu většinou bývá. 

Celý večer si velmi užijeme, 

nic víc už nepotřebujeme. 

Buďme rádi za tento společný čas, 

nevíte, kdy se budete moci potkat zas. 

Barbora Vyroubalová 

 

Křížovka 

1. S čím nejčastěji podáváme kapra? 

2. Typická barva Vánoc. 

3. V čem spal Ježíšek? 

4. Červená barva připadá na Kristovu…. 



5. Co zpíváme o Vánocích? 

6. Na co čekají děti po štědrovečerní večeři? 

7. Co slavíme každou neděli? 

8. Jak říkají Ježíškovi v Americe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbora Vyroubalová 

 

 

 



Krásné prožití vánočních 

svátků v kruhu rodiny, 

dny plné odpočinku a 

dobré nálady a 

v následujícím roce jen to 

nejlepší přeje všem 

čtenářům kolektiv 

školního časopisu . 


