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Základní škola v ulici
J. A. Komenského

Vánoce očima vánočního
stromku...
Nákup

Tak jo. No pojďte, lidičky, tak hezky blíž. Tady
jsem, no tady přece. Bože, jste natvrdlí, nebo
co?! Jak to, že jste si mě ještě nevšimli? Halóó,
óóúú, jsem ten nejlepší, nejvěrnější a nejskvě-
lejší vánoční stromeček na trhu, mám spoustu
výhod, téměř nepelichám, teda skoro… Kšá od
tý jedle! To jste neslyšeli, že už dávno vyšla
z módy?! Bože, jste tak neoriginální, tak ome-
zení, tak neinspirativní…grrr…jen mě ponižujte,
rozplývejte se nad tou „krasavicí“ a do mě ani
nekopněte, jen mě ignorujte, bouchněte si,
vždyť já jsem jenom smrček, já přeci nemám
city…

Transport domů
Hahahihi…dobře vám tak, vy somráčci, jed-

ličky se vám zachtělo a přitom máte hluboko do
kapsy. Já vám to říkal od začátku, že jsme si
souzeni, viděl jsem to na vás, že mě chcete,
i když vy jste to zatím ani netušili… Hele, a ty co
si hraješ na šéfa, jo, ty co tě ta řvoucí děcka
vůbec neposlouchají, nes mě trochu opatrně, ať
mi nepocucháš jehličí.

Na balkóně
Tak tohle už je trochu hodně, nemyslíte?!

Hovíte si v teple, čučíte na bednu a já tady jen
tak mrznu. Za tohle se vám pomstím, slyšíte?!
Hej! No tak, hej!… Fňuk, kde jste? Když já se
tady v té tmě sám bojím, fňuk…

Štědrý den – ráno
No to je dost, že jste si na mě taky vzpomně-

li. Teď jsem vám dobrej… Ale já důrazně protes-
tuju, odkopli jste mě na balkón, nezahrnovali
láskou, nehýčkali si mě a teď chcete, abych vám
zdobil byt? Pche, ani mě nehne… (o půl hodiny
později)… tak fajn, dobře, dobře, máte pravdu,
nebyl to vlastně tak špatný nápad. Vždyť ono mi
to docela sluší, vlastně proč docela, jsem
fešák… hele, máti, narovnej mi trochu tu mašli
na třetí větvi od shora, kazí celkový dojem.

Štědrý den – večer
Tíííchááá noooc, svááátááá noooc, jaaalaaa

lid v bláááhýýý kliiid… Miluju Vánoce, tak
zvláštně mě dojímají… A těch dárečků…
mmmm… díky, rodinko, tolik jich být nemuselo,
netušil jsem, že mě máte tolik rádi… noo…
vždyť já vás vlastně taky!

Štědrý den – noc
Pomóóóc, byl jsem okraden! Doufám, že se

vánoční stromky taky můžou odvolat k meziná-
rodnímu tribunálu v Haagu, tohle se ještě roz-
mázne v novinách…

Kateřina Hradcová, septima A

Vánoční stromeček
Vánoční stromeček do ozdob zahalím,
tím vánoční stromek na Štědrý den připravím.
Když já si do ruky vezmu ozdobičku,
přidám jí na stromek, jak na nebe hvězdičku.

Hvězdička k hvězdičce, co rozzáří nebe,
ozdůbka k ozdůbce, co rozzáří tebe.
Vezmu si do ruky proutěnou kometu,
nasadím na  špici, jak hvězdu za letu.

Konečně přišel okamžik, na který jsme čekali,
všichni se sešli, aby si u tebe koledy zpívali.
Ani loni ani letos nezklamal jsi nás,
každého uchvátil, tvůj překrásný jas.

Všichni jsme se u tebe zas slavnostně sešli,
přejeme si vzájemně radost, zdraví, štěstí.

Lenka Kerlíková, sekunda A

Bílé Vánoce
Probudila jsem se brzy ráno, slabý proužek

světla od pouliční lampy mi svítil na postel.
Pomalu jsem vstala a šla jsem k oknu, venku
hustě sněžilo, zaradovala jsem se, konečně
budou bílé Vánoce…

Zase jsem si lehla a přemýšlela jsem
o dětech z dětských domovů. Pro ně asi Váno-
ce nejsou svátky klidu a míru a hlavně pohody
s rodinou. Bez rodiny musí být všechno tak
těžké. Rozhodla jsem se, že odpoledne za
dětmi dojedeme, v našem okolí totiž jeden dět-
ský domov je.

Narychlo jsme nakoupili sladkosti a drobné
dárky.

A odpoledne jsme se tam opravdu vydali.
Dětem jsem všechno rozdala. Z jejich tvářiček
zářil krásný úsměv. Byla jsem ráda, že jsem
o Vánocích udělala alespoň nějaký dobrý sku-
tek. Teď ty děti mohou být šťastné alespoň
z dárečků. I když pro ně Vánoce nejsou to, co
pro nás. A mohou se také radovat, že budou
konečně zase bílé Vánoce…

Jarolímová, prima A

Vánoční kapr
Konečně je po roce zase Štědrý den.
A jen se trochu zašeří, 
budu mít kapra k večeři.
Položím ho na stůl, 
táta mu dá paličkou, 
kapr chudák ani neví, 
co děje se mu s hlavičkou.
Běžím juknout na telku, 
princ právě balí Popelku.
Máma míchá salát skvělý, 
takhle jsme to přeci chtěli.
Večeře se podává, 
je tu bezva nálada.
Zvonek cinká vesele, 
Ježíšek naděluje,
přátelé!

Martin Holan, 6. A

(Z)vrácené téma
Bylo nám zadáno téma Vánoční ryba.
To musí být jedna velká chyba!
Kdo by na tohle něco psal?
Potřebuji, aby mi někdo nápad dal!
Můžu zkusit zahrát na city,
Nebo to, jak se o Vánocích vykrádají byty.
Ježíšek, Děda Mráz nebo Santa Claus.
Pod stromečkem najdu ponožky zas.
Kapr ve vodě se pěkně prohání,
Chudák ještě netuší, že ho večer sním.
Povinně odzpívanou vánoční koledu
A novou fajfku pro dědu.
Rybí polévka, salátos bramboros,
No tak, už  toho mám dost!
Dál už to nejde, z tohodle tématu zvracím.
Radši tohle téma vracím.

Jiřina Janečková, 8. C

Lenka Francová, 3. A

Markéta Vildová, 3. A




