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Nejen o Vánocích máme spoustu přání. Sedmáci si vypůjčili kouzelný prsten 

a uznejte, že někteří umějí být vskutku originální. 

A přání některých jsou krásně obyčejná…

Kdybych měla kouzelný prsten, přála bych si, aby s námi mamka trávila více času. 

Protože mamka je pořád v práci. Takže s námi není ani na Vánoce. Občas s námi 

není ani na oslavě narozenin. My si nemůžeme naplánovat ani výlet na hrad nebo 

na koupaliště. Vždycky, když něco naplánujeme, tak mamce zavolají, že musí 

do práce. Takže já bych si přála, aby s námi trávila mamka více času než v práci. 

Také bych si přála, aby ke mně byli rodiče spravedliví. Protože je nespravedlivé, 

když sestra je každou chvíli doma, ale já musím do školy. 

Adéla

Přála bych si být na jeden den nějakým zvířetem. Chtěla bych vyhrát v nějaké 

soutěži peníze. Přála bych si být aspoň trochu chytřejší. Chtěla bych se stát 

neviditelnou a umět vrátit čas. Pro naši rodinu bych si přála velký dům se zahradou, 

štěstí, zdraví a více peněz. Pro náš stát si přeji spravedlnost, nižší daně, zrušení 

jaderných elektráren a množíren. Bylo by dobré, aby se třídil více odpad a aby se 

neznečišťovalo ovzduší. A pro svět bych si přála, aby lidé nekáceli stromy, 

neznečišťovali přírodu, netýrali zvířata, ke kterým by měli mít více citu. Ať se lidé 

neurážejí a ať platí stejná pravidla pro všechny.

Aneta

Kdybych měl kouzelný prsten, přál bych si být generálním manažerem fotbalového 

klubu SK Slavia Praha. Do týmu bych přivedl obrovské posily, protože bych se chtěl 

dostat do osmifinále Ligy mistrů a vyhrát domácí soutěž. Některé hráče bych naopak 

poslal do B-týmu Slavie, protože nejsem spokojen s jejich výkony. Do dvou let bych 

chtěl vybudovat tým, kterého by se obávala celá fotbalová Evropa. Ale vraťme se 

k domácí soutěži. To bych si přál, aby náš tým dotáhl ztrátu 14 bodů na první tým ligy
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FC Viktoria Plzeň. Po dosažení ztráty bodů si přeji, aby Slavia získala další 

mistrovský titul a dostala se do Ligy mistrů. Tak toto jsou má přání.

Honza 

Kdybych si měla něco přát díky kouzelnému prstenu, chtěla bych umět karate či 

judo, abych se uměla bránit, kdyby mě někdo napadl. Potom bych si přála, aby byla 

babička zdravá a moje rodina se o ni nemusela bát. Pak bych nám vyčarovala menší

domeček se zahradou, kde bych měla svého psa. Moje další přání by bylo, abych se 

učila doma a nemusela chodit do školy. Taky bych chtěla cestovat, potápět se s del-

fíny nebo se starat v zoo o surikaty. A nakonec bych si ten kouzelný prsten chtěla 

nechat, aby mi pořád plnil přání.

Irena 

Můj vzpomínkový kousek života je uschován právě v mém nejoblíbenějším 

místě, a to v pokojíčku. Trávím zde nejvíce svého času a vždy se těším, až otevřu ty 

velké světle hnědé dveře a vejdu dovnitř. To se cítím tak dobře jako nikde jinde. 

V tomto pokojíku je schovaný skoro celý můj život. Jsou tu moje nejkrásnější 

vzpomínky. Jako když mě moji velcí bráškové schovávali před strašidelnými 

a ošklivými bubáky, kteří se zabydleli pod mou starodávnou hnědou postelí. Moji 

bratři už ale se mnou v pokojíku nejsou, takže mám pokojíček jen sama pro sebe. 

Stěny jsou zbarveny do jemně pastelové růžové a bílé barvy. Podlahu pokrývá hebký

žlutohnědý koberec. Všechen nábytek je sněhově bílé barvy. To, co nikdo 

nepřehlédne a co mám ze všeho nejraději, je má velká, měkká a pohodlná postel 

s mnoha heboučkými polštářky. Nad postelí visí rodinné památeční fotografie 

na bílém podkladě. Naproti mé nejmilejší posteli jsou bílé poličky. Skoro každý měsíc

je na nich něco jiného, a to podle toho, na jaké roční období jsem zrovna naladěná. 
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V tento čas tam mám krásnou skandinávskou svíčku. Nádherně voní po skořicovém 

vánočním svařeném víně. Taková svíčka naladí tu správnou klidnou atmosféru, 

kterou miluji. Nad voňavou svíčkou mám uloženo několik mých nejoblíbenějších 

knížek, jež si pro dobrou náladu večer ráda čtu. Vždycky říkám, že můj pokoj je mé 

království, a proto tam nikdo bez mého svolení nesmí.

Eliška
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