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Základní škola v ulici
Kostelní - Kamenka

Nejlepší přítel nepřišel
Je zima a ona sedí v parku na lavičce. Do vlasů
jí padají první vločky sněhu, které vysílají Váno-
ce jako zvěst, že už se blíží. Ona si jich nevšímá.
Pociťuje chlad, když nějaká vločka zavadí třeba
o nos, ale jinak je nevnímá.

V hlavě jí hýří vzpomínky na nejlepšího příte-
le, který ji tu nechal samotnou, na přítele, který
odešel a ani se nerozloučil. Nevěděl totiž jak.

Nevěděl, jak jí má říct, že už dál nemůže roz-
dávat úsměvy, být někomu oporou a vyslýchat
jeho přání, prosby a tajemství. On to už nedo-
kázal.

Když dívka přišla domů, našla mezi všemi
úkoly otázku, na kterou měla napsat slohovou
práci: Jaké je tvé vánoční přání? Ona měla jedi-
né, nebylo ani velké, ani malé, ani drahé, ani
laciné. Mělo jen jednu vadu. Nešlo splnit.

Přála si vrátit čas alespoň na chvíli zpátky
a zase se prohánět po louce se svým nejlepším
kamarádem, podrbat ho uchem, skočit s ním do
vody a vidět ty rozzářené hvězdičky v jeho
očích, když byli spolu...

Byl tu Štědrý den. První večer, kdy po rozba-
lení všech dárků, které přinesly radost i zklamá-
ní, neodnesla svůj dárek ven před dům. Nemě-
la komu.

Šla se tedy proběhnout po zahradě. Pod
nohama jí křupal čerstvě napadaný sníh,
vzhlédla vzhůru a mávala, jak nejvíce mohla,
doufala, že se jí její kamarád všimne a přijde na
chvíli za ní, aby mu dala svůj vánoční dárek.
Nepřišel.

Večer, když už ležela v posteli a brána snů se
jí otvírala, spatřila, jak se k ní žene její kamarád.
Věnoval jí pár přátelských „polibků“ a ona jemu
svůj dárek. Úplně nový obojek s přívěškem, kde
bylo jeho jméno. Po zbytek snu se spolu prohá-
něli po louce, plavali ve vodě, vynahrazovali si
všechno, co ve skutečnosti nestihli.

Dívčino přání se splnilo, sice jen ve snu, ale
přece. Teď už ví, že Vánoce jsou svátky, kdy se
plní i nesplnitelná přání. Hana Vrbová, 9. B

Zima
Pole si oblékla kabátek bílý.
Už budou Vánoce! A zima sílí.
I tomu sluníčku je strašná zima:
„Najde se pro mě sněhová peřina?“

Oblohu zakryly sněhové víly,
v lesích i komínech Meluzín kvílí.
Rampouchy na střechách zamrzají.
„Blíží se Vánoce,“ oznamují.

Rodiče tajemně dárečky balí,
děti se na sněhu bezvadně baví.
Kapr je ve vaně, cukroví voní,
tak jako předloni, tak jako loni.

A máme Vánoce! Už je to tady!
Strašně se těšíme. Už šilhám hlady.
Štědrý den začíná. „Br, to je zima!“
Doma je útulno, doma je prima.

Žáci 8. C

O Vánocích
Je předvánoční den,
ať se mi zdá hezký sen.
Bude tam strom veliký,
pod ním různé balíky.
Už se těším na dárky,
Vánoce jak z pohádky.

Tereza Marešová, 3. B

Splněné přání 
Jedna holčička si přála bratříčka. Maminka jí

řekla, že takové přání nemůže splnit. Jednou
večer před Vánocemi se spolu šly projít do
města. Prodavači kaprů už uklízeli prázdné
kádě. Holčička viděla v jedné kádi malou smut-
nou rybičku, která byla poslední. Poprosila pro-
davače, aby jí kapříka daroval. Donesly
s maminkou kapříka domů a daly ho do vody.

Celý večer seděla holčička u kapříka a pře-
mýšlela. Ráno maminka povídá: „Ta rybka je
určitě kouzelná. Musíme ji pustit a ona nám
splní přání.“ Šly tedy k řece a kapříka pustily.

Uběhl rok a zase byly Vánoce. U stromečku
seděla holčička a chovala malinkého chlapečka.
A dodnes věří tomu, že jí vánoční kapřík splnil
její největší přání… 

Eliška Fialová, 2. B

Štědrý den
Na Vánoce sněhu dost,
po něm jedou saně,
jede na nich Ježíšek,
saně táhnou laně.

Z komínů se kouří,
v domě hraje koleda,
v krbu oheň hoří,
vánoční je nálada.

V kuchyni to voní –
vůně čerstvých vánoček,
v hale krásně zvoní
na stromečku zvoneček.

V sedm hodin zacinká,
stromeček se rozsvítí,
prskavka jen zlehýnka
dáreček nám rozsvítí.

Petra Dvořáková, 6. C




