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Pepa 

Ráno jsem vstal a hrál na Xboxu až do večeře. Nic jsem z večeře nejedl, protože 
nemám rád ryby. Po večeři jsme pouštěli lodičky. Pak táta zazvonil na znamení, 
že přišel Ježíšek. Rozbalovali jsme dárky, koukali na 
televizi, jedli přitom chlebíčky a cukroví. V deset hodin 
večer jsme jeli do Dačic na mši. Asi v půl dvanácté jsme se 
vrátili domů a šli spát. 
 
Jenda (Vn.) 
Vzbudil jsem se už v pět hodin ráno. Nemohl jsem usnout, 
tak jsem se jen tak převaloval. Udělal jsem si čaj a piškoty. 
Potom vstala mamka, dala si kafe. Pak to začalo…řízky, 
salát, čočka, vajíčková tlačenka. No, bylo toho moc. 
Odpoledne jsem začal zdobit stromek. Byla to sranda. Následovala štědrovečerní 
večeře. Všechno sníst bylo velmi těžké, ale taťka řekl: „Všichni všechno sní, nebo 
žádný dárky!“ Pod stromečkem ale dárky byly. Dostal jsem: stříbrný řetízek, 
náramek, mikinu, kalhoty, trika, přenosný reproduktor, voňavku Adidas, power banku. 
Jeden dárek máme společný s bráchou Pepou – dostali jsme zbraně značky X. 
 
Honza  
Ráno jsem se probudil tak v devět hodin. Nasnídali jsme se a zdobili stromeček. 
Potom jsme šli celá rodina na hřbitov. Když byl skoro večer, hráli jsme s taťkou hry 
na PC. Maminka připravovala večeři. Měli jsme bramborový salát a řízky. Už bylo 
po večeři a šli jsme ke stromečku. Dostal jsem docela dost dárků. Potom, co jsme 
dostali dárky, jsme jedli cukroví a koukali na pohádky. To byly mé Vánoce. Už se 
těším na další! 
 
Simča  
Ráno jsem vstala a pomáhala babičce vařit. Vařily jsme řízky s bramborovým 
salátem. Protože u nás rybu nikdo nejí (jen já), tak děláme řízky kuřecí a vepřové. 
Já jsem loupala brambory a bábí klepala řízky. Potom jsem šla nakrmit kočky a se 
sestrou ven. Chvíli jsme běhaly venku a pak se šly dívat na pohádky v televizi. V šest 
hodin jsme se šli najíst a pak rozbalovat dárky. Mamka musela jít v osm hodin večer 
do práce. Dostala jsem plno věcí: mobil, pyžama, tři knihy, mikiny, čelenku, parfémy, 
šampóny, ponožky, hrneček, peníze, lak, oblečení. Moje sestra dostala tarantuli 
na ovládání a druhá koně (hračku). 
 
Monika  
Vstala jsem. Objeli jsme hřbitovy. Pohádala jsem se rodiči. Snědla štědrovečerní 
večeři. Rozbalila dárky a šla jsem spát. 
PS: S mamkou jsem se pohádala, protože: každý rok máme jíst rybí polévku. Strejda 
(když ji vařil) řekl mamce, ať to pohlídá. Já a ségra jsme o tom ale nevěděly. Mamka 
šla ven a dlouho se nevracela. Šla jsem do kuchyně. Skoro celá polévka vytekla. 
Musely jsme to uklidit.  
Když se naši vrátili, tak nás sprdli a řekli, že jsme to měly hlídat. 
 

Jak jsem trávil/a Štědrý den (6. ročník) 
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Adéla  

Můj Štědrý den začal tím, že jsme zdobili stromek. Pak maminka dala dárky pod 
stromek. Já potají nakukovala do taštiček, co asi tak dostanu. Dostala jsem: mobil, 
power banku, drátky na náramky, 3D puzzle, šaty, mikinu, metrového medvěda, 
řetízek, rámečky na fotky a stojan na noty. Medvídek se mnou spinká v posteli a já 
mu udělala řetízek z drátků. 
 
Irena  
Ráno jsem se vzbudila a moc jsem se těšila na večer. Když jsem se převlékla, umyla, 
učesala a umyla křečkovi klec, tak jsem šla pomoct mamce s obědem. Na oběd jsme 
měli bramborový salát a smažený sýr. Odpoledne jsme si vzali ozdoby a začali zdobit 
stromeček. Když jsme stromek ozdobili, šel se bratr s mamkou dívat na televizi. Já 
ale zůstala v pokojíčku a pod stromek jsem dávala dárky. Potom tam šel taky bratr 
dávat dárky. O půl páté odpoledne jsme osmažili rybu. Po večeři šel brácha do kou-
pelny a já do chodby, aby mohl přijít Ježíšek… 
 
Daniela  
Ráno jsme vstala a nasnídala se. Dopoledne jsem si šla ještě odpočinout. Před 
obědem jsme se ségrou a bráchou dali pod stromeček dárky. Po obědě jsme se 
dívali na pohádky v televizi a jeli do Dačic do kostela. Po mši jsme navštívili babičku 
a zapálili si u ní betlémské světlo. 
K večeři jsme měli bramborový salát nebo bramborovou kaši s rybím řízkem. Někdo 
si mohl dát řízek kuřecí. Potom jsme rozbalovali dárky. Dostala jsem náušnice, 
hrnek, triko, kalhoty, košilku, gumové marťánky, hřeben, kalendář, míč a trampolínu. 

 
Eliška: Vánoce byly jako každé Vánoce. Na Štědrý den jsme zdobili stromeček, 

uklízeli a potom přišla babička a začali jsme večeřet. Měli jsme kapra s bramborovým 
salátem. Pak jsme začali rozbalovat dárky. Z dárků já mám vždycky velkou radost. 
Prostě jsme měli pohodové Vánoce. 

Barbora: Na Vánoce jsem se hrozně těšila, hlavně 
na dárky. Vždycky, když na Štědrý den vstanu, chci, 
aby už byl večer. A když nastane a my sedíme u ve-
čeře, je to super. Po večeři zazvoní zvoneček a jdeme 
rozbalit dárky. Dostala jsem hodně věcí, ale největší 
radost mi udělala knížka Harry Potter a prokleté dítě. 
Je to super kniha a moc mě bavilo ji číst. Radost mi 
udělal nový mobil, moc se mi líbí. 

Honza: Na Vánoce jsem se vcelku těšil, dostal jsem 
židli k počítači, peníze, puzzle, měkké dárky a brusle na led. Vánoční prázdniny jsem 
si užil, ale mohly být delší. 

Sabina: Nevím, co mám psát. 

Matěj: Vánoce byly velmi dobré, ale nudné. Mnoho zbytečných dárků. Dostal jsem 
hodně mikin a jiné oblečení. Co mě nejvíce potěšilo, byl Bluetooth reprák.  

Bětka: Byl to pro mě normální den, protože dárky už jsem dostala dřív. Mně 
na dárcích stejně nezáleží, pro mě je důležité, že jsem s rodinou. 

Jaké byly Vánoce... 
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Aleš: Největší radost jsem měl z mobilu. Pak jsem dostal oblečení a knížku. 

Daniela: K Vánocům jsem dostala spoustu dárků, za které jsem byla ráda. Ale nej-
více mě potěšily brusle s výměnnými čepeli, reprák, míč na basket a deka.  

Kačka: Největší radost mi udělal mobil, ale také hodinky, mikina, povlečení atd. 

Anička: Největší radost jsem měla z triček Justina Biebera. 

Kiki: Na Vánoce se mi líbily všechny dárky. Dostala jsem oblečení, voňavky 

a pro mého králíka krmení a pamlsky. 

Petr: Největší radost mi udělal notebook a to, že jsem nespolkl kost. 

Eliška: Největší radost jsem měla z reproduktoru, oblečení a kosmetiky. Ale i z tašky 
jsem měla radost, už jsem myslela, že ji nedostanu, ale dala mi ji babička. Všechny 
dárky mě moc potěšily.  

Pepp: Největší radost mi udělaly jezdecké potřeby. Dostala jsem zimní rukavice, 
kuklu pod helmu, normální rukavice a rajtky. Ty normální rukavice na ježdění měly 
ale dvě malé dírky a ty rajtky byly příšerné. Tak jsme to jeli vyměnit. Rukavice jsem si 
vybrala šedé a rajtky takové cihlové. Taky jsem dostala Destrukční deník a další 
oblečení. Koně jsem pod stromečkem nenašla, ale i tak byly Vánoce moc pěkné.  

Tomáš: Největší radost mi udělal reprák, sluchátka 
a 600 korun, které už bohužel nemám. Dostal jsem 
pěkné tričko, které mi taky udělalo radost. Ale největším 
dárkem těchto Vánoc byly zbrusu nové termo ponožky. 
Už nikdy mi nebude zima na nohy! 

Kammy: Největší radostí bylo, když jsme seděli všichni 
u stolu jako pravá rodina. Máma povolila pustit do kuchy-
ně i našeho pejska. Jindy to nepovolí, protože on pořád 
skáče a moc neposlouchá. Dárků jsem moc nedostal, jen 
ponožky s tričkem a od Elišky reprák. Ale dárky nejsou 
vše, radši budu s rodinou. 

Eva: K Vánocům jsem dostala rybičku: má tyrkysově 
zelenomodrou barvu. Dále kosmetiku, sluchátka, řetízek 

s E, náramek a náušnice se znamením Lva. 

Nikola: O Vánocích mě nejvíce potěšilo, že jsme byly s mamkou a sestrou zase 
spolu. Samozřejmě jsem byla ráda za nějaký ten dárek jako je kosmetika, ale spíše 
mě potěšilo, že jsme byly po dlouhé době spolu. 

Robin: Vánoce byly jako každý rok velmi povedené. Nejvíce se mi líbilo, že jsme byli 
s mamkou spolu a panovala šťastná a vánoční nálada. Dostal jsem spoustu oblečení 
a spoustu voňavek. Ponožky jsem ale nedostal a přitom jsem je zrovna potřeboval. 

Vašek: Největší radost mi udělalo, že jsem dostal nový telefon. Ale také peníze 

a velký cestovní batoh, který se mi hodí na cestování a možná i příští rok na intr. 
Taky mi udělalo radost, že jsem se v průběhu prázdnin setkal s naším bývalým 
panem farářem. 

Antonín: Já byl spokojen, dostal jsem malý repráček k mobilu, nový stativ a spoustu 
měkkých dárků, ale také různé šampony atd. Já jsem byl hlavně spokojen, že jsme 
se sešli ve zdraví u jednoho vánočního stromečku. 

Houbíny: Vánoce se mi moc líbily. Měla jsem vlastně tři štědrovečerní večeře. Jednu 
u táty, jednu s mamkou a jednu s babičkou a příbuznými. Dostala jsem toho na svoje 
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poměry dost. Nejvíce se mi asi líbí nová žehlička na vlasy, která je zároveň i hřeben. 
Ani ponožky nechyběly a tento rok je to poprvé, co z nich mám radost. 

Ondřej: O Vánocích byla výborná atmosféra, bavilo mě chodit na vánoční trhy a kou-
kat na vánoční výzdobu. I Štědrý den se povedl. Jedl jsem sice kuřecí vývar a kuřecí 
řízek, ale Ježíšek mi přinesl spoustu dárků. Největší radost jsem měl z tašky, 
parfémů, peněz a společného kávovaru. 

Michal: Byl jsem velmi spokojen hlavně z cukroví, které bylo všude. Ale nejvíce jsem 
spokojen z toho, že jsem dostal nové náčiní na kácení stromů. Naštěstí to není pila, 
kterou jsem si přál, což považuji za nejšílenější dárek, který jsem kdy chtěl. Ten 
dárek je lopatka na kácení stromů a hned 26. prosince jsme ji šli vyzkoušet. 
Funguje výborně. 

Rosťa: Vánoce jsem prožil v klidu a míru. Konečně jsme se jako rodina sešli a nikdo 
nikam nespěchal. Pod stromečkem jsem měl samé krásné dárky, a i když půlka 
dárků byla měkká, měl jsem z nich radost. Ale asi nejlepší dárek byla helma 
na motorku.  

Matěj: Měl jsem radost, že jsem byl doma s rodinou. Z dárků mě potěšila 

hlavně lampa, protože mám v pokoji konečně pořádné světlo. Akorát mě mrzelo, 
když venku napadl sníh a já nemohl jít ven.  

Tomáš: Udělalo mi radost, že jsme se všichni sešli. Měl jsem radost i z toho, že je 
led a sníh. Pod stromeček jsem dostal věci na trénink a odporovou gumu, z toho 
jsem byl nejšťastnější. Dostal jsem také předplatné časopisu, mobil, kalendář 
a nějaké další drobnosti. 

Ivka: Vánoce letos byly docela dobré. Dárky mě potěšily, i když jich bylo málo. 
Akorát nálada byla trochu z kopce, protože s rodinou nyní moc dobře nevycházím. 
Nejvíce mě potěšil nový mobil a power banka. 

 
Zima v České republice nebývá moc se sněhem a s mrazy. Tento rok se to ale 
změnilo. Jsou velké mrazy a hodně sněhu. Venku je i teplota -20 °C, na kterou 
nejsme moc zvyklí. Všichni se tomu diví, že do Česka přišla pravá zima. Já jsem 
za to ráda, aspoň si můžu po dlouhé době pořádně zabruslit.  

Daniela 
 

 
 

A mrzne a mrzne… 
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Tento rok jsme se konečně dočkali pořádné zimy. Napadl sníh a mrzne. Po dlouhé 
době jsme si zabruslili na rybníku a ne jenom na kluzišti. Ráno bývá i -20 °C. 
Pro někoho pohoda, například pro Rusy, ale pro nás Čechy je to něco jako 3. svě-
tová. Všichni chtějí zimu, a když mrzne, tak si stěžují, že chtějí léto. Někdo by nej-
raději ani nevylezl z baráku, aby mu neumrzl nos. Lituji bezdomovce. 

Anička 

 
Nevím, co psát, protože se mi chce spát a nechce se mi přemýšlet. Taky jsem líný 
něco psát 

Aleš 
 
Zimu mám ráda, protože můžu bruslit a jezdit na běžkách. -20 °C už je na mě ale 
moc. Mamka v práci přimrzla k železným ohrádkám, takže musela sundat rukavice 
a nechat je tam. Když přijela ráno domů se slovy, že je venku -20 °C, nevěřila jsem jí. 
Pak jsem koukla na teploměr a zjistila, že má pravdu. 

Eliška 

 
 
Jsem člověk, který bývá radši venku než doma, ale v těchto podmínkách to nejde. 
Musím být zalezlý doma, protože venku je zima. Ale když sněží, je to pěkné, protože 
je bílo a pohoda. 

Tomáš 
 
Proč musí být taková kosa? Já chci příjemných 18 °C! Těším se, až půjdu do školy 
a nebudu na sobě táhnout bundu a čepici. Proč nemohl jít praotec Čech více na jiho-
západ? Teď já, chudák, vždy, když jdu ven, tak mrznu. Proč to nemáme jako 
v Brazílii, kde je i v zimě 19 °C? 

Petr 
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Vánoční besídka bývá noční můrou všech deváťáků. Není se co divit. Příprava a or-

ganizace této akce dá skutečně zabrat, což ale ještě zdaleka nezaručuje pozitivní 

výsledek. Z titulu třídní učitelky letošních deváťáků oceňuji 2 věci. Jednak to, že pří-

prava a náplň besídky probíhala podle jejich vlastního scénáře. A pak to, že vše 

klaplo na výbornou a výsledný efekt potěšil, zaujal a pobavil. Nesmím zapomenout 

ani na ostatní třídy – žáci svými výstupy rozhodně nezklamali a mě osobně překvapili 

délkou svých vystoupení. Bylo to velmi příjemné dopoledne, za něž všem patří 

upřímné poděkování. 

JC 
 

 
 

 
Simona:  Besídka se mi líbila. Nejlepší byla Ordinace, ale líbilo se mi všechno. 

9. ročník to zorganizoval dobře. Ale netěším se, až to budeme organi-
zovat my, to asi dopadne! Na konci se mi líbila diskotéka, i paní učitelky 
šly tancovat. Prostě se jim to povedlo, měli to pěkné! 

Aneta:  Besídka byla skvělá. Líbila se mi Ordinace a pak Denis. Nelíbila se mi 
ta soutěž. Bylo to lepší než se učit a sedět v lavicích. 

Adéla:  Deváťáci byli šikovní, besídka byla hezká. Líbilo se mi všechno.  

Irenka:  Bylo to super. Mně se líbili deváťáci, ale moc se mi nelíbili osmáci 

a sedmáci. Nejhezčí byla píseň od Voxela 4 akordy, 21 songů od 
deváťáků.  

Pepa:  Nelíbila se mi všechna vystoupení 6. třídy. 

Honza Vn.:  Bylo to dobré. Deváťáci měli dobrý program i diskotéku. Výbornou 
scénku měl Denis. Nelíbila se mi scénka 7. třídy Labutí jezero. Jenom 
škoda, že ta diskotéka netrvala déle. 

 
 
 

Vánoční besídka 



 

 

 


