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Je pátek 13…. 

 
Patříte mezi ty, kteří se v pátek 13. děsí, co se stane? Nebo berete tento den jako 

každý jiný? Ptám se sedmáků, jaký mají tento den pocit oni. 

Ilonka:  Pátek jako pátek. Nikdy se mi v tento den nic nestalo. Ani jsem nic 

nevyhrála.  Prostě normální pátek. 

Jirka:  Já na smůlu v tento den nevěřím. Akorát jednou jsem si v pátek 

13. nalomil malíček a měl jsem skoro na měsíc ortézu. 

Honza:  Pátek 13. je dobrý den. Ale někomu se třeba něco stane. Mně a mým 

kamarádům se tento den stalo, že jsme šli na autobusovou zastávku. 

Nechali jsme otevřené dveře. I když tam nikdo jiný nebyl, dveře se 

samy zavřely. Viděl to každý z nás. 

 

Mikuláš, čerti a andělé u nás… 

 
Hanka:  Letos se mi čerti moc nelíbili, protože neměli masky. Ale celkově to 

bylo hezké. 

Natálie:  Čerti se mi líbili, ale příští rok by mohli mít masky. Nelíbilo se mi, jak 

nás pomalovali. 

Petr:  Byli hodní, zábavní i trochu strašidelní. 

Terka:  Příště by čerti mohli mít masky. Nebyli moc strašidelní. Andělé  

se mi líbili. 

Eliška Š.:  Čertů jsem se nebála, jen jsem se polekala, když zabouchali na dveře, 

protože jsem to nečekala. Čerti byli klidní a vůbec ne děsiví. Ale měli 

jsme po nich ve třídě popatlanou podlahu. 

Martin:  Trochu mě mrzelo, že čerti neměli masky, takže nebyli strašidelní. 

Dostal jsem uhlí a nějaké sladkosti. S Mikulášem jsem si i popovídal.  

Šarlota:  Čerti byli hodní a moc se mi to všechno líbilo. Jen jsem se strašně lekla, 

když zabušili na dveře.  
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Eliška Š.:  Nelíbilo se mi, že neměli masky, že v balíčku bylo málo věcí a že po 

mně pořád chtěli básničku. Naopak se mi líbil jejich přístup k nám a jak 

byli zábavní. 

Karolína:  Čerti byli fajn. Všechny jsem poznala. Dokonce jsem viděla svou sestru, 

která, i když nebyla pomalovaná, byla nejstrašidelnější. 

 

Co se mi vybaví, když se řeknou Vánoce… 

 

Šarlota: Dárky, kapr, řízky. 

Martin: Jídlo, stromeček, dárky, ozdoby, sníh, zima, adventní věnec, číslo 24, kapr, 

prázdniny, kometa, cukroví. 

Natálie: Rodina pohromadě, voňavé cukroví, krásně ozdobený stromeček  

a vánoční prázdniny. 

Hanka: Pohoda, advent, cukroví, koledy, vánočka, dárky, stromeček. 

Karolína: Dárky, sníh, kapr, cukroví, stromeček. 

Veronika: Láska, rodina, obyčeje, stromeček, dárky, ozdoby, adventní věnec, kapr, 

betlém, cukroví, bramborový salát, ježíšek, koledy, svíčky, pohoda, nakupování, trhy, 

návštěvy kostela. 

Eliška Š.: Cukroví, stromeček, pohoda, láska, dárky, kapr, školní volno, sníh, zima, 

adventní kalendář, koledy, besídka ve škole. 

Petr: Rodina, dárky, výzdoba, nový rok, svátky míru, příchod silvestra, stromeček, 

kapr, jídlo, sníh, prázdniny, bruslení na ledě. 
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Tereza: Šťastná rodina, dárky, radost, stromeček, úsměvy. Jednou na Vánoce jsem 

neměla zabalené dárky a vzpomněla jsem si na to až večer. Takže jsem musela 

chvátat, abych to stihla, ale stejně jsem všechno zabalit nestačila.  

Všichni byli potom překvapeni. 

Eliška Š.: Stromeček, rodina, dárky, pohoda, zábava. Minulý rok jsme šli na Štědrý 

den ke stromečku. Taťka vzal pro jistotu hasicí přístroj, protože prskavky prskaly 

opravdu hodně. Jeden rok nám totiž chytl stromeček. 

Adéla: Cukroví, zdobení stromku, sníh, prázdniny, dárky, čas strávený  

s rodinou, kapr. 

Pepa: Zima, bruslení, kapr. 

 

Aneta: Stres, cukroví, stromek, zima, sníh, dárky, večeře s rodinou, kapr. 

Daniela: Chození do kostela, odpočinek od školy, zima, cukroví, dárky, Štědrý den, 

kapr, vánoční stromek. 

Šimon: Dárky, stromek, sníh, cukroví, klid od školy, prázdniny, návštěvy, adventní 

trhy, silvestr. 

Veronika: Cukroví, stromeček, sníh, ozdoby, dárky, rodina, koledy, světýlka, jídlo, 

zvoneček, jmelí, lodičky, krájená jablka, radost, kapr, vánoční pohádky, svíčky, 

prskavky, balicí papír, šupiny, ježíšek, betlém. 

 

Zdeněk: Pohoda, klid, cukroví, stromeček, dárky, rodina, sníh, zima, kila navíc, 

chlebíčky, salát, řízek, peníze, které dostanu a hned utratím. 

Lištička: Vánoce celkově nemusím, hlavně ve škole ne. Doma sice „slavím“, ale 

stejně to moc nemusím. Ve škole to přežívám, protože všichni se jen přetvařují. 

Irča: Koulovačka, bruslení, pády na ledu. Pamatuji si, jak jsme jednou byli s mamkou 

a bratrem na vánoční svátky u babičky. Šli jsme na rybník a slyším bratra, jak říká: 
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„Vsadím se, že budu poslední, kdo spadne.“ Pořádně se rozbruslil a najednou spadl. 

Všichni jsme se začali smát. Pak jsem hned spadla i já. 

Honza: Společné zážitky s rodinou. Předvánoční úklid a výzdoba domu. Tajné 

zdobení stromku, aby mladší bratříček nevěděl. Pomoc mamce s cukrovím a se 

salátem, který miluji. (Ale nejvíce miluji zajíčkovou tlačenku.) Nakupování dárků 

a velký zmatek. Vtipné reklamy v televizi, třeba ta s kofolou. Nejkrásnější čas,  

protože se nehádáme. 

Simča: Vánoce mě nějak nebaví. Prostě jen další svátek. Sice máme aspoň 

prázdniny, ale radši bych byla ve škole. Svátky nemám ráda celkově. Děti si toho 

v dnešní době ani neváží, prakticky je jim to jedno. Dříve to aspoň za něco stálo. 

Nesnáším zimu a ani sníh. Maximálně ujdou pohádky v televizi, ale i ty  

se každý rok opakují. 

 

Co si myslí vánoční kapr? 

 

Adéla: Nevím, co si může myslet, ale mám pocit, že není rád, když ho odnášejí 

z jeho domova a dávají do vany. Nejspíš vůbec netuší, že skončí na talíři  

jako hlavní chod. 

Aneta: Radši ani nechci vědět, co si kapr myslí, když jich každý rok o Vánocích tolik 

zabijeme. Nejspíš je proto rád, když při večeři člověk spolkne rybí kost  

a musí na pohotovost.  

Danka: Vůbec mě nenapadá, co by si mohl myslet, ale asi něco negativního.  

Zdeněk: Kapři si nic nemyslí, jsou hloupí a jdou jen po návnadě. Člověk je sní a je 

klid. Podle mě je v rybníku jeden kapr chytrý a ostatní jsou hloupí. Protože si myslí, 

že když je rybáři vyloví, půjdou na svobodu. Přitom je sní banda lidí. Chytrý kapr 

o všem ví, takže přes prosinec drží půst a žádné návnady se ani nedotkne. 

XXX: Myslím si, že kapr vycítí, že je zima, tedy roční období, kdy jich hodně zmizí. 

Vycítí, že už se nikdy nevrátí. 

Karel: Potřebuji vám říct příběh, který se mi stal o minulých Vánocích. Jako každý 

jiný den jsem si plaval po rybníku, ale po chvilce jsem začal postrádat své přátele. 

I hladina rybníka byla ten den velmi nízko. Zima v našem kraji byla taková, že byly 

dva stupně, sníh nepadal a rybníky nezamrzaly. Když jsem si jen tak plaval, 

najednou se do mě zezadu něco opřelo a spolu se dalšími nešťastníky mě to táhlo 

ke břehu. Tam nás vylovily nějaké kreatury bez žáber a s podivnými ploutvemi. 



PROSINEC strana: 6 2019 

 

 

časopis SLON  časopis žáků ZŠ a MŠ Staré Hobzí 

Dávaly nás do menších rybníčků, kde nás bylo asi dvacet, a pomalu nás vylovovaly. 

Mě vylovily asi jako osmého a daly do takové louže, která měla průhledné strany. 

Když jsem byl smířen s neznámým osudem, obal té louže se roztrhl o keř u rybníka. 

Vypadl jsem a plácal se po zemi, až jsem spadl zpět do svého rybníka. A tak jsem 

přežil. Nevím, jaký osud by mě čekal, kdybych neměl takové štěstí,  

ale nic dobrého by to asi nebylo. 

 

Vánoce u nás doma 

Jako každý rok pomáhám mamince i babičce péct cukroví, zdobit stromeček i okna. 

Maminka celý den vaří a vše připravuje. Když je vše hotovo, jdeme jíst. K večeři má-

me kapra a kuřecí řízky s brambory. Po večeři přijde babička s dědečkem. Potom 

taťka řekne, ať jdu s bratry do pokojíku. Asi po deseti minutách nás zavolají, že ježí-

šek už přišel. Bratři rychle utíkají ke stromečku rozbalovat dárky. Mně udělal největší 

radost nový mobil. Tento rok by mi udělaly radost nové hodinky.  

Natálie 
 

O Vánocích máme normální tradice, jako jsou pečení, zdobení cukroví, zdobení stro-

mečku a další. Na štědrovečerní jídlo máme většinou bramborový salát, rybu a někdy 

i vepřové nebo kuřecí řízky. Největší radost mi udělalo, když jsem dostala mobil. 

Letos bych chtěla dvě mikiny od Lil Peepa a sluchátka. 

Eliška  

 

Týden před Štědrým dnem je už i u nás znát, že se děje něco netradičního. Hlavně 

proto, že bratr Rosťa je hodný, aby něco od ježíška dostal. Mamka začíná být 

nervózní, protože nekoupila dárky včas. Sestra Aneta nadává, protože se jí opět 

připaluje cukroví. Zároveň u nás peče i babička, které pomáhám já. Nejraději 

s perníčky, ty ráda zdobím. Taťka chodí a ochutnává cukroví. Na Štědrý den se dělá 

rybí polévka, bramborový salát a rybí řízky. Já a moje sestra jsme už dostaly vánoční 

dárek dopředu: přepravník na koně a nové sedlo pro naši kobylku. Mám ještě jedno 

přání: aby byla moje rodina zdravá. 

Tereza  

 

Naše rodina o Vánocích dělá spoustu jídla. Tradičně pečeme vánočku a děláme 

švestkovou omáčku. Na Štědrý den maminka kvečeru smaží kapra. Den předem si 

chystá rybí polévku a bramborový salát. Sestra a já chystáme 

chlebíčky a jednohubky. Taťka nám pomáhá ujídat. Večer zdobíme 

stromeček. Na Štědrý den po snídani chodíme ke krmelci a po obědě 

se jdeme podívat na hřbitov. Večer jedeme navštívit dědu a dáme mu 

večeři a dárky. Potom jedeme do kostela a pak domů. Nachystáme na 

stůl a pod každý talíř dáme šupinu. Po večeři se ozve zvonek a my 
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jdeme ke stromku. Minulý rok jsem měl největší radost z kola. Letos si moc přeju 

velké lego. Úplně největší radost je ale to, že budeme všichni zdraví a spolu. 

Martin 

 

 Na Vánoce se těším. Hlavně na to, že budeme doma a nemusíme jít do školy. Když 

jsem byla malá, tak jsme měli každý rok kapra ve vaně. Já jsem mu foukala vzduch 

do vody, aby tam měl hodně bublin. Ale poslední dobou se nám nechtějí vybírat 

kosti, protože chvátáme ke stromečku, a tak jsme začali kupovat lososa, kterého 

sníme rychleji. Než dojdeme ke stromečku, děda zazvoní na zvoneček. Všichni se 

sejdeme u stromečku, já zahraji na klavír a zazpíváme si koledy. Pak se s bratrem 

vrhneme na rozbalování dárků a máme radost z toho, co jsme dostali. Potom chvíli 

posedíme, dáme si cukroví a něco dobrého. Pravidelně každý večer o Vánocích 

chodíme u nás v Pálovicích do kaple na zpívání koled. Pamatuji si, že když jsem 

ještě nechodila do školy, tak jsem dostala k Vánocům panenku, která seděla na 

nočníku. Z té jsem měla velkou radost. Také jsem byla spokojená, když jsem před 

rokem dostala nové piano.  

Žádné dárky nikdy moc nechci, ale přesto jich hodně dostanu. 

Hanka 

 

Vánočních tradic známe mnoho, ale mezi naše nejoblíbenější patří lití olova, 

rozkrajování jablka a dávání kapří šupiny pod talíř u štědrovečerního stolu. Každý rok 

na Vánoce jíme kapra a bramborový salát. Dárky, ze kterých jsem měl největší 

radost, byly motorka a detektor kovů. Tento rok bych si moc přál dohledávací 

detektor, tak tajně doufám, že ho pod stromečkem objevím. 

Petr 

 

Naší tradicí je, že se vždy po rozdání dárků díváme na vánoční pohádky. K jídlu si 

dáváme kapra a bramborový salát. Kdysi, když mi kapr nechutnal, mi děda udělal 

kuřecí řízky vyplněné salámem a sýrem. Největší radost jsem měla, když jsem 

dostala stůl do pokojíčku. A pak když jsem dostala morče Fifinku. Dárků bych chtěla 

dostat hodně, ale nejvíce by mě potěšily hodinky a flash disk. Ale úplně nejvíc bych 

chtěla, aby byla celá rodina pohromadě. 

Eliška 



 

 

 
 


