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Mikulášská poezie 1. stupně 

Mikulášská 

Mikuláš, čertíku, 

Ale i ty, andílku. 

Doufám, že má nadílka, 

Nebude pár uhlíků. 

To určitě nebude, 

děti nejsou zlobivé. 

Ani Adam, Honzíček, 

Není žádný čertíček. 

Anetka 

 

 
 

Na Mikuláše 

Než k nám přijde Ježíšek, 

Přijde černý kožíšek. 

Schovaný je za anděla, 

Vykukuje a rachot dělá. 

Mají s sebou Mikuláše, 

Obcházejí děti naše. 

Za básničku dají balíček, 

Za písničku i dáreček. 

A kdo jen zlobí maminku, 

nedostane nadílku. 

Matyáš 

 

Mikuláš má bílé vousy 

a na hlavě čepici, 

Za ním jde i andělíček 

a dva malí čertíci. 

Eliška 
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Mikuláš, Mikuláš, 

nosí vousy a plášť. 

Přináší dětem radosti, 

aby neměly starosti. 

Čerty vyháníme ven, 

aby nekazili dětem den. 

Ježíš dává dětem dárečky, 

aby byly šťastné a veselé. 

Aleftýna 

 

Za okny tma a v dáli cosi zvoní, 

to Mikuláš s čerty se na mě strojí. 

Byl jsem hodný, či jsem zlobil? 

Nevím sám, to anděl poví nám. 

A za krátkou básničku, 

mají pro mě něco v košíčku. 

Viktor 

 

Mikuláši, pojď sem na chviličku, 

řeknu ti krátkou básničku. 

O tom, jak jsem zlobila, 

do pekla jsme nechtěla. 

Katka 

 

 

Průzkum agentury Nols 

Naše agentura provedla předvánoční průzkum a zde jsou jeho výsledky. 
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7. ročník „taccet"  

 

 

 
Nějaké tipy se vyskytly, ale… 

 

 

Otázky č. 2 a 3 se týkaly tipů k otázce č. 1, ale nepřinesly nic reálného, co by „školní“ 

Ježíšek mohl vyřešit. 
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Vypadalo to nadějně. A nakonec nebyly! 

 

 

 
Pravdu měli modří. (Čas = západ Slunce ten den.) 

 

 

6. co znamená pořekadlo „Zelené Vánoce, bílé Velikonoce“? 

Na Vánoce není sníh, na Velikonoce nasněží. (uváděno opakovaně) 

Když nesněží na Vánoce, bude sněžit na Velikonoce (uváděno opakovaně) 

když není sníh na Vánoce, bude na Velikonoce. (uváděno opakovaně) 

Nevím. (uváděno opakovaně) 

 

Pranostika vysvětluje pranostiku: 

Že Vánoce budou na blátě a Velikonoce na sněhu. 
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A jedna filozoficko-náboženská sentence: 

Zelené Vánoce přestavuje věčný život Ježíše Krista. Bílé Velikonoce, protože je 

Bílá sobota, připomínají křesťanům den, kdy Ježíš Kristus ležel v hrobě. 

Tato pranostika se nám povedla. 

 

 

Vánoční přání (pro sebe) 

  

K Vánocům bych si přála nové dioptrické brýle, nejlépe černé se samo zabarvováním 

na slunci a filtrem proti modrému světlu. Hodilo by se i nějaké oblečení, nejlépe čer-

né nebo s nějakým potiskem. 

Proč bych je chtěla?     

Brýle, protože pociťuji zhoršení mého zraku a už to začíná být občas i problém. 

Oblečení proto abych nenosila věci, které mi jsou malé a měla na výběr. (Karolína) 

 
K Vánocům si přeju knihy. Přeju si je proto, že se mi zalíbily. A vypadají zajímavě. 

Girl online má to 3 díly, a je to romantická kniha. Je to od Zoe Sugg. (Veronika) 

 

Co bych chtěla k Vánocům? K Vánocům si přeju knížku Já, smrt. Proč zrovna tuto 

knihu? Protože mám ráda thrillery a tahle kniha mě zrovna zaujala. K čemu mi kniha 

bude? Alespoň nebudu pořád sedět u počítače a budu mít co číst. (Natálie) 

 

Tak já si přeji gólmanské rukavice a termo prádlo. Gólmanské rukavice jsou speciální 

pro chytání v bráně, musí dobře lepit, aby ten míč pak z rukou nevypadl a nebyl z to-

ho gól. Já brankář nejsem, ale když si jdeme s kamarády zatrénovat, tak se rád vy-

měním a do brány jdu. Celkem mi to jde, ale s rukavicemi to půjde ještě líp, ale v zá-
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pase bych si na to netroufnul si stoupnout do brány. Termo prádlo má více využití 

hlavně na sporty, já sportuji rád, takže pro něj mám dobré využití. Budu ho používat 

na fotbal, když bude chladněji, je v tom teplo a mělo by pohltit pot. Také na trénink 

fyzické zdatnosti a lyžování. Termo prádlo je upnuté oblečení, které pohlcuje pot. 

Budu mít černé, značky Puma, dlouhý rukáv a dlouhé kalhoty – a je přírodní. (David) 

 

K Vánocům si přeju povlečení, na kterém budou květiny anebo zvířata. 

Moje staré povlečení už je vetché a seprané. Měla bych radost.  

Ještě by mě potěšila bezdrátová sluchátka, která by měla barvu černou a značku 

Niceboy. Na jedno nabiti je jejich výdrž 9,5 hodiny a s pouzdrem až na 35 hodin. 

Kvalitu zvuku nic nevyruší. Už dlouho chci bezdrátová sluchátka abych si mohla 

pouštět písničky, když máme výtvarku. 

Tak doufám že mě Ježíšek vyslyší a přinese mi je. (Šarlota) 

 

K Vánocům si přeju mobil, oblečení a klid od domácích úkolů. Mobil je Samsung 

Galaxy, něco má 32 GB. Oblečení je černá mikina, černé triko, černé trenky, černé 

tepláky a černé ponožky Adidas. Mobil na volání a oblečení na nošení. (Josef) 

 

K Vánocům si přeju nové knihy. Jako je třeba Nejlepší den Adama T. od Patricka 

Nesse a Na co slova nestačí je od Brigid Kemmerer. Přeju si je, protože mě zaujaly 

a doporučila mi je kamarádka. Nejdelší den Adama T. je trochu depresivní kniha 

a Na co slova nestačí je romantická kniha. Nejdelší den Adame T. má cca přes 200 

stran a Na co slova nestačí má cca přes 300 stran. (Eliška) 

 

 



 

 

 


