
 



Veronika Přibylová, 5. A 

JAKÉ BYLO POČASÍ V LÉTĚ A JAKÉ V ZIMĚ? 
 

LÉTO 

V létě jsme měli: sluníčko, opalovací 

krém a dovádění malých dětí ve vodě 

(i na souši), ale otravují nás škůdci. 

 

!!!VOSY!!! 

Přesně tak, to vosy nám kazí naši 

dovolenou! 

Radím vám, vezměte si raději postřikovač. Hlavně ne žádné ovoce! 

 

ZIMA 

Děti, za chvilinku nám na dveře zaklepe paní 

Zima a my se na ni musíme připravit! Co budeme 

potřebovat: 

teplou čepici, bundu, šálu, pevné boty, teplé 

kalhoty a rukavice. 

 

!!!VLOČKY!!! 

Všichni máme rádi vločky. 

A také SNÍH! Ze sněhu se dají stavět sněhuláci. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Já vám zapomněla říct, že se blíží plíží VÁNOCE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Už rychle chystejte cukroví, ať vám ho Ježíšek přijde sníst. 

!HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA! 

 

 

 

 

 

 

 



Lucka Palkaninová, 7. A 

 

O Vánocích je hodně 

pohádek v televizi, spousta 

cukroví a ovoce … 

 

 

 

 

 

 



Bára Šimáčková, 3. B 

 

 

… přijede Ježíšek.  

 

 

Vánoce mám ráda. 

Dostanu hodně dárků, které si 

přeju. O Vánocích máme dobrou večeři a pes 

dostává jídlo od stolu. 

Dobré chutě! 

   

 
 

 



Adéla Vokurková, 3. B 

Vánoce jsou hezké, že se nikdo nehádá. 

Podle zvyků se jí třeba kapr s bramborovým, salátem. 

A také se jí knedlíčková polévka a řízek s kaší. 

Po večeři se chodí ven, aby Ježíšek mohl přinést dárky. 

Ale jestli na Ježíška nevěříte, tak to nevadí. 

Třeba když čekáte venku, tak se pouští ohňostroj. 

A pak se rozbalují dárky. 

Když jsou vánoce, tak se vyplňují přání. 

 

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ 
 

Vánoce se nám začínají roztahovat po městě a my už chystáme 

cukroví a stromečky. Také čekáme na MIKULÁŠE, který přijde 5.12., 

a nezapomeneme ani na ČERTA  a ANDĚLA. Přinesou vám: kalendář 



Veronika Přibylová, 5. A 

plný čokolády, čokoládového Mikuláše a možná i nějakou tu bramboru. 

HAHAHA. A taky se všichni určitě těšíte na JEŽÍŠKA! Přinese vám 

dárečky, které jste si napsali na papírek a dali ho za okno, a kdo 

nedal, TAK RYCHLE DEJTE! Ježíšek je tu každou chvíli, tak na nic 

nečekejte a SNĚTE o svých vánočních dárcích. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší Vánoce 
 

Vánoce jsou tady. Ou, zapomněla jsem 

se představit. Jsem Zuzka. Moje 

nejoblíbenější svátky v roce jsou 

Vánoce. I když narozeniny mám 

v listopadu. Patří tam i Mikuláš, ale ten 

mě moc nezajímá.  

Mám je ráda, protože celá naše rodina 

je pohromadě.  



Zuzka Čmerdová, Varja Chutovisina  

a Maruška Klemperová, 3. A 

Kristýna Husáková, 3. B  

Můžeme dělat i různé sporty, třeba: bobovat, bruslit anebo se jen 

tak koulovat. 

Je toho hodně. Ale nejlepší je ta chvíle, když je všude ticho a někdy 

se něco šustne. A najednou slyším: crrrrrrrrrrrrrrr! 

Otevřu dveře a uvidím hromadu dárků, ale já je obejdu a rychle 

běžím uličkou a zatočím. Ale smutně se vracím. Ježíška jsem neviděla. 

Ale dárky mě utěší. Otevřu první dárek, a co to vidím - štěňátko! Je 

to holčička, budu jí říkat Dášenka. 

To jsou nejlepší Vánoce. Ale už musím končit. Tak ahoj. 
 

Vánoce 
Vánoce jsou hezké, že se nikdo nehádá. Dostaneme dárky, které jsme 

si přáli. Někdo má doma jedli nebo třeba borovici. 

 

 

My máme třeba na večeři řízky s bramborovým salátem. Vánoce jsou 

prostě hezké. 
 



Bára Majerová, 3. A  

Vánoce jsou tady! 
 

Určitě máte rádi Vánoce. Vánoce nejsou jen dárky a stromek, ale i 

vánoční obyčeje. Mikuláš má svátek 6., ale chodí 5. prosince. To si 

nepleťte!  

K štědrovečerní večeři máte asi rybí řízky a bramborový salát. 

Nejlepší je to se sněhem. Koulujeme se, stavíme sněhuláky.  

Na Štědrý den má svátek ADAM a EVA. Já, Bára, mám svátek 4.  

V Rusku chodí DĚDA MRÁZ, v Americe SANTA CLAUS a v Itálii 

čarodějnice.  

Silvestr je 31., je hodně ohňostrojů a slávy.  
A to je vše. 

 

 



Jenda Karban, 3. B  

Vánoce 
 

Vánoce jsou hezké.  

Že se někdo nehádá. Že 

jsou všichni spolu.  

Že se zdobí stromeček a 

rozbalují se dárky. Peče 

se cukroví. 

Vánoce se slaví 24. 

prosince. 24. prosince se 

narodil Ježíš Kristus. Ve 

20. a 21. století jsou 

Vánoce v mnoha zemích 

vnímány převážně jako 

svátky pokoje, rodiny a lásky. 

Ahoj, tohle bude článek o Vánocích. 

Máme pro vás pár Vánočních koled: Štědrý večer nastal, Veselé 

Vánoce, Nesem vám noviny, Zítra stromek zazáří, Dej bůh štěstí, 

Rolničky, rolničky. 

A máme pro vás bonus, a to pár Vánočních anglických koled: We wish 

you merry Christmas, Let it snow, Jingle bells. 
 

Advent 

Znáte Adventní věnec, nebo Adventní kalendář? My vám povíme co to 

je. 

Adventní kalendář je papírová téměř plochá krabička, ve které je 24 

okének, každý den si otevřete jedno okénko a v něm je nějaká 

sladkost, v nové verzi vymysleli i adventní kalendáře, ve kterých jsou 

nějaké drobnosti pro radost. 



Eliška Krejčová a Vája Másílková, 5. B  

Adventní věnec je korpus ve tvaru kruhu obalený vánočním chvojím a 

na něm jsou různé ozdoby, například: sušené ovoce, jako třeba jablko 

nebo pomeranč. 

Na adventním věnci jsou také čtyři svíčky a na každou adventní neděli 

zapálíte svíčku, protože neděle jsou samozřejmě o adventu čtyři, tak 

si zapálíte jednu na Bronzovou neděli, o Stříbrné neděli a o Zlaté 

neděli, která je poslední neděle před Štědrým dnem. 
 

Vánoční stromeček 

Určitě máte 

doma na Vánoce 

stromeček, pod 

kterým na vás na 

Štědrý den 

čekají dárečky. 

Zdobíte rádi 

stromeček? My 

ano a je to 

zábava. Na 

stromeček se 

dávají různé vánoční ozdoby, jako třeba hvězda, řetěz.  
 

Vánoční cukroví 

Na Vánoce se také peče spoustu vánočního cukroví jako třeba:  

vanilkové rohlíčky, včelí úly, perníčky, žabí huby, máslové cukroví, 

kokosové kuličky, rumové placičky a třeba i linecké cukroví. 

Spousta lidí peče na Vánoce toto cukroví, proto doufáme, že chutná i 

vám. 
 

Štědrovečerní večeře  

Na Štědrý večer se jí k večeři kapr s bramborovým salátem, kdo 

nemá rád kapra, tak si dá řízky. Někdo si dá i cukroví.  

Tak to je od nás vše a užijte si Vánoce, tak pa. 



Tobík Klofáč, 3. B  

Vánoční strom 
 

Vánoční stromeček je ozdobený 

stromek, obvykle stálezelený jehličan 

jako smrk, borovice, jedle, který je 

jedním ze symbolů Vánoc.  

Tradice zdobení stromků pochází 

z území dnešního Německa a původně 

byl ozdoben jablky, ořechy a jinými 

potravinami. V 18. 

století se přidala 

tradice zdobení hořícími svíčkami, které byly po 

nástupu elektrifikace nahrazeny vánočním 

osvětlením.  

V domácnostech se zdobí malé stromky, které 

mohou být nahrazeny umělými stromky, zatímco 

ve městech se staví velké vánoční stromky 

v průběhu adventu. 

 

Cukroví 
Marcipánové čtyřlístky 

Hladká mouka 200 g 

Moučkový cukr 140 g 

Hera 100 g 

Vejce 1 ks 

Mleté mandle 100 g 

Kakao  

práškové - jen na obarvení těsta  

  



Jana Francová, 6. B  

Marcipán  

Moučkový cukr   

Sušené mléko   

Mandle - loupané 50 g 

Máslo 30 g 

Med 1 lžička 

Mandlový likér  

 

Postup přípravy: 

 

Na vále zpracujeme těsto, které vyválíme na 3 mm a vykrajujeme 

formičkou čtyřlístky. S těstem se lépe pracuje mezi fóliemi. Pečeme 

na papíře. 

Na marcipán smícháme sušené mléko a cukr. Pak zamícháme máslo a 

med a mandlový likér. Likéru přidáme tolik, aby vzniklo polotuhé, 

trochu vlhké těsto. To rozválíme mezi foliemi asi na 4 mm a 

vykrajujeme opět čtyřlístky (vykrajovátko si „namáčíme“ do mletého 

cukru, aby se cukroví nelepilo). Každý marcipánový čtyřlístek vložíme 

mezi dva upečené a dobře přimáčkneme. Proto musí být marcipánové 

těsto sice tuhé, ale současně vlhké, aby upečené díly po slepení 

zvlhly. Horní díl slepených čtyřlístků zdobíme čokoládou, ale opatrně, 

aby byly vidět všechny tři vrstvy. Ze zbylého marcipánu vyválíme malé 

kuličky (asi 5 mm v průměru), které zploštíme a položíme doprostřed, 

do ještě teplé čokolády. Cukroví je hezčí, když marcipánovou hmotu 

trošku obarvíme na růžovo. 

Nedoporučuje se použít pravý marcipán. Je to drahé, ale hlavně, 

cukroví s ním nezvlhne a je tvrdé. 
 



Nicol Červenková, Aneta Mlčáková,Tereza Halounová, 5. A  

Vánoce (zřejmě z němčiny Weihnachten – svaté 

noci) jsou křesťanské svátky narození Ježíše 

Krista. S Vánoci souvisí advent, který jim 

předchází a slouží jako příprava na slavnost. 

Vánoce patří k nejvýznamnějším křesťanským 

svátkům. Slavnost Narození Páně připadá 

tradičně na 25. prosince a Vánoce se 

v římskokatolické tradici slaví od jejího 

předvečera (večer 24. prosince) do svátku Křtu 

Páně (první neděle po 6. lednu, resp. 13. leden). První záznamy oslav 

Vánoc křesťany pocházejí ze 4. století z Říma. 

V Česku a dalších zemích 

s převládající římskokatolickou 

tradicí začíná oslava Vánoc 

na Štědrý den, 24. prosince, kdy je 

předvečer vánoční slavnosti. 

K Vánocům se pojí množství 

lidových tradic, k nimž se 

řadí vánoční stromek, jesličky, 

betlém, vánoční dárky, které podle české tradice nosí Ježíšek, 

či vánoční cukroví. 

Ve 20. a 21. století jsou Vánoce v mnoha zemích vnímány převážně 

jako svátky pokoje, rodiny a lásky, který lidé slaví společně bez 

ohledu na své náboženské přesvědčení. 
 

Pod stromeček balík zdraví,  

Vzácný poklad jak se praví, 

Lásku, štěstí, žádné hádky, 

Spokojenost, hezké svátky, 

Radost, úspěch, pevný krok,  

A pak šťastný nový rok!   
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_Narozen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_K%C5%99tu_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_K%C5%99tu_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_den
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vigilie
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jesli%C4%8Dky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ek
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_cukrov%C3%AD


Ondra Kadleček, 3. B  

Maruška Klemperová, 3. A  

Jak se málem zrušily Vánoce 
 

Byl jeden král, který nevládl moc moudře. 

Měl v oblibě bláznivé nápady, jako třeba tenhle: nechal jednou 

vyměnit všechna okna v paláci za zrcadla. Takový to byl blázen. 

Jednou, když už byl advent, se král 

rozhodl, že zruší Vánoce.  

To se ví, že to mezi lidmi a nejvíc mezi 

dětmi udělalo velikánský rozruch. Tak 

veliký, že se lidé začali bouřit, ale na 

královo vojsko neplatí nic. To také 

dohlíží v každém domě na to, aby se 

Vánoce neslavily.  

Ale jeden člověk z vesnice, co je 

zároveň také špion, šel do sousedního 

království požádat krále, aby pomohl 

jejich království. Král ho uposlechl a 

zaútočil na jejich království.  

Vtrhl do královy komnaty, kde byl 

nepřipravený král. Král sousedního království ho donutil, aby zrušil 

nařízení, že se Vánoce nebudou slavit. A tak byly zachráněny Vánoce.  

Štědrý večer - Jiří Žáček  
Štědrý večer už je tady, 

Sníh se snáší do zahrady. 

Na stromečku hoří svíčky, 

Vyhlížíme andělíčky. 

Mají sáně s párem koní, 

Rolničky jim pěkně zvoní. 

Uhánějí bílou plání, 

Vezou všechna lidská přání. 



Niky Myhovyčová, 5. B  

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY 
 

Už konečně jsou tady Vánoce ! A jéjé, já jsem vás ani nepozdravila, 

tak to udělám znovu ! Ahojte, doufám, že se taky těšíte na Vánoce ! 

Už to prodlužovat nebudu, vážně, slibuju. Pokud nevíte, co dát své 

mamce, kámošce, babičce nebo paní učitelce, tak z tohoto článku 

budete určitě vědět ! Jdem na to ! 

1. Určitě by mamka měla radost z parfému, ano, 

je to drahá záležitost, ale mohli byste ho 

koupit s taťkou  

2. Knížka, knížka, knížka. Knížka, 

knížka potěší 

každého! 

3. Bonboniéra je také fajn  

4. Ano, i šperk, je to hodně drahé, 

ale zase můžete to koupit s tátou  

5. Nějaký kus oblečení by nebyl špatný 

6. Není to ani drahý a určitě to každého 

potěší - nějaký hrneček s jménem 

(vždycky jsem si to přála :D)  

PREMIÉRA: 

Abyste mohli ušetřit, tak tohle se vám 

určitě bude líbit: kupte nějakou 

průhlednou kuličku. Dovnitř přilepte 

nějaká peříčka. 

A nakonec do toho dejte nějaký náhrdelník nebo prstýnek, cokoliv ! 

A kdybyste sehnali kuličku s háčkem, tak byste tam mohli dát 

nějakou šňůrku a zavázat, a nakonec to dát na stromeček. 
 

No, a to je konec. Tak doufám, že něco vyberete .  Já se loučím , 

užijte si Vánoce, ahoooj.  



Kája Kohout, 3. B, a Verča Přibylová, 5. A  

Už je to tady! Sníh padá a my už stavíme sněhuláky a máme 

OBROVSKOU radost z té krásy. Tady máte pár koled.  
 

Vánoce, Vánoce přicházejí,  

zpívejme přátelé, po roce 

Vánoce, Vánoce přicházejí,  

šťastné a veselé. 
 

Proč si děda říci nedá, 

tluče o stůl v předsíni, 

a pak běda, marně hledá 

kapra pod skříní. 
 

Naše teta peče léta  

na Vánoce vánočku, 

nereptáme, aspoň máme  

něco pro kočku, jé!!! 
 

Vánoce, Vánoce přicházejí,  

zpívejme přátelé, po roce  

Vánoce, Vánoce přicházejí,  

šťastné a veselé. 
 

Bez prskavek tvrdil Slávek 

na Štědrý den nelze být, 

a pak táta s minimaxem 

zavlažoval byt. 
 

Tyhle ryby neměly by  

maso míti samou kost, 

říká táta vždy, když chvátá  

na pohotovost, jé!!! 
 

Vánoce, Vánoce přicházejí,  

zpívejme přátelé, po roce 

Vánoce, Vánoce přicházejí, 

šťastné a veselé. 
 

Jednou v roce na Vánoce 

strejda housle popadne, 

jeho vinou se z nich linou 

tóny záhadné. 
 

Strejdu vida děda přidá  

„Neseme vám noviny,“ 

čímž prakticky zničí vždycky  

večer rodinný, jé!!! 
 

Vánoce, Vánoce přicházejí,  

zpívejme přátelé, po roce  

Vánoce, Vánoce přicházejí,  

šťastné a veselé. 

 

A když sní se, co je v míse, 

televizor pustíme, 

v jizbě dusné všechno usne 

k blaženosti mé. 
 

Mně se taky klíží zraky,  

bylo toho trochu moc, 

máme na rok na klid nárok,  

zas až do Vánoc, jé!!! 
 

Vánoce, Vánoce přicházejí,  

zpívejme přátelé, po roce 

Vánoce, Vánoce přicházejí,  

šťastné a veselé. 



Vája Másílková, 5. B  

Silvestr 

 

Ahoj napíšu vám něco o svátku Silvestr. 

Silvestr se slaví 31 prosince. 

Na Silvestra vidíte na obloze ohňostroj. I když někomu se nelíbí jeho 

zvuky, protože to dělá strašný randál. 

 

Ale  POZOR, jestli je venku moc sucho a dlouho nepršelo, dávejte 

velký pozor, ať nepodpálíte les.  

Poradím vám, kupte si 

prskavky, jděte ven a 

procházejte se s kamarády 

nebo s rodiči. Prskavka vypadá 

nějak takto. 

 Večer, když jsou všichni doma, 

si všichni popřejí šťastný nový 

rok. Dospělí si dají víno nebo 

něco podobného, a děti třeba 

dětské šampaňské nebo něco 

dobrého k pití. 

A už jsme u konce, doufám, že 

vás článek potěšil a ahoj 
 

 



Tobi Klofáč, 3. B  

Adéla Horáčková a Jana Francová, 6. B  

Tři králové 
 

Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy 

z Matoušova evangelia. 

Navštívili Ježíše krátce po jeho 

narození v Betlémě a přinesli mu 

dary, zlato, kadidlo a myrhu. 

Upřesnění, že byli tři, že to byli 

králové a jejich jména, nejčastěji 

Kašpar, Melichar a Baltazar, 

přinesla až pozdější tradice, 

v Novém zákoně se tyto údaje 

nevyskytují. 

Svátek Tří králů se slaví 6. ledna a tradičně je dvanáctým, posledním 

dnem Vánoc. Tímto dnem Vánoce fakticky vrcholí a končí. 

A přání na závěr… 
 

Příjemné vánoční chvíle při kradení smrčku, smažení leklého kapra, 

průjmu z poslední porce salátu a mnoho štěstí v novém roce při 

zásahu petardou.  

Na Vánoce v krku kosti, na Silvestra zvratků dosti, na Nový rok 

bolehlav, takový Ti přeji stav. Vidím to však černě, budu na tom 

stejně. 

 

přejí : Áďa a Janča 
 


