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Vánoční prázdniny v nemoci

Když člověk slyší slovo „Vánoce“, představí si oblíbený svátek, který 
se slaví 24. prosince.
Já jsem přímo týden před Štědrým dnem, 19. prosince, onemocněl. 
Napadlo mne, že bych přece šel do školy, tak jsem šel do školy, ale 
nenapadlo mne, že mne bude ještě hůř.
22. prosince jsem šel do školy na besídku, ale nebylo mne dobře, jak 
jsem ve vrátil po besídce domů. A tak jsme pekli cukroví, dělali jídlo a
skoro jsme nedělali žádné vánoční tradice.
Udělali jsme s tátou rybí polévku a byla moc dobrá a já jsem na Štědrý
den nešel ani ven.
Táta s bráchou šli ven pro betlémské světlo, dlouho se nevraceli, ale 
pak nakonec přišli bez betlémského světla, že ho nikde neměli, tak 
jsme letos neměli betlémské světlo.
Blížil se večer a k večeři jsme měli lososa a potom už jsme všichni 
dojedli a čekali jsme na příchod Ježíška. Všichni jsme byli obdarováni
různými dary, pak jsme šli spát.
Ráno bylo 25. prosince a my jsme odpočívali a pak jsme měli dobrý 
oběd (nevím, co jsme měl k obědu).

Vincent



VÁNOCE

Před štědrovečerním dnem se nám rozbil trošku počítač, musel jsem 
jít koupit baterie typu cr2032, pak jak jsem to koupil, šel jsem domů, 
chvíli jsem hrál na mobilu, pak jsem se koukal na seriál zhruba 3 
hodiny, potom přišla babička, která přinesla bramborový sálat a rybu. 
Pak přišli rodiče, máma s dědou šli dělat řízky a klobásy, děda se u 
toho popálil, naštěstí se mu nic nestalo. Jak to dodělali, šli jsme jíst. 
Při jedení děda začal vyprávět historky, babička zase říkala, jak ji bolí 
všechno. Jedli jsme tak 40 minut, pak jsme šli na dárky. (Před jídlem 
jsem dával dárky pod stromek já, docela jsem si máknul:-) Jak jsme šli
na dárky, tak jsem dostal hodně dárků – v nich byly 2x ponožky, 1 
batoh, který nosím do školy, klavesnice, vitamíny, 500 korun, šampon 
a sůl do koupele. O pár dní později přijela moje druhá babička, s ní 
jsme šli na brusle a moje babička místo bruslí šla za kamarádkou.

Saša



Moje vánoční svátky

Vánoční svátky jsem si moc užila i advent,a stromek se nám moc 
povedl. Sice jsme nepekli cukroví, ale babička (jako každý rok) 
napekla spousty cukroví. Zároveň vánoční svátky byly tak trochu 
smutné. Pořídili jsme si koťátko, ale začalo mu být časem špatně, 
skoro každý den mamka musela jezdit na veterinu. Paní, co nám 
koťátko prodala, řekla, že je opravdu moc nemocné a že si ho musí 
vzít zpátky :-( 
Ale celkově jsem si Vánoce moc užila, já a brácha jsme dostali moc 
krásné dárky. Bráška dostal kolo a autíčka, já dostala nějaké oblečení, 
fixy a antistresové omalovánky.

Emma



Moje vzpomínka na letošní Vánoce

Den před Štědrým dnem jsme se sourozenci byli koupit dárky. Brácha 
Ben je šel koupit až na Štědrý den. Odpoledne jsme zdobili stromeček.
Stromeček je letos vyzdobený ve vzhledu stříbrno-růžovo-tyrkysové. 
Růžová je tam kvůli malé sestře:-) Před večeří jsme jeli do kostela do 
Prahy. K večeři jsme měli řízky, kapra, klobásy a bramborový salát. K 
Vánocům jsem dostal notebook, sluchátka, gameboye, empétrojku a 
rytířský štít. Štít vyráběl táta. S tátou jezdíme na historické akce a 
postupně mi opatřuje vybavení. Už mám kostým, meč, přilbu, boty a 
teď i štít. Těším se na první akci, kam si štít vezmu.

Dominik



Vánoce 2022

Vánoce jsem si celkem užil, ale nebyl sníh, což jsem fakt 
nepředpokládal. Musím uznat, že byly krátké a nestihl jsem udělat ani 
sněhuláka (když týden před Štědrým dnem sněhu bylo habaděj). Na 
štědrovečerní večeři jsme neměli rybí polévku, takže mi nebylo večer 
blbě. Mámě jsem celkem pomáhal s přípravou se štědrovečerní večeří.
Taky jsem dostal dobré dárky: sluchátka, počítačovou hru a žebřiny.
Normálně jedu na Vánoce za příbuznými, ale tento rok jsme nejeli a 
myslím si, že to bylo lepší nebo aspoň jiné. Na Štědrý den bylo úplně 
zakázáno odpalovat petardy (petadi z mého jiného příběhu), což bylo 
fakt na nic, takže jsem neměl moc co dělat. Taky jsem s rodiči ozdobil
stromeček, který se nám fakt povedl. A hlavě jsem si dárků užil a stále
užívám.
Taky se mi povedlo být s některými kamarády v kontaktu i přes 
svátky. Celkem jsem si hrál s kamarády a i s rodinou. O Vánocích se 
mi toho moc udělat nepovedlo (odpalovat petardy:-), ale oběh Země 
okolo Slunce jsem oslavil prskavkami. 
Neumím si představit svět bez Vánoc.

Mojmír



Moje vánoční prázdniny

O Vánocích byla celá naše rodina za vánočním stolem. Měli jsme 
brambory, bramborovou kaši a lososa. Dostali jsme dárky! Já jsem 
dostal nová sluchátka, myš a klávesnici. Také jsem dostal kabely na 
mikrofon (doporučil mi je spolužák Vincent). Celkem Vánoce byly 
veselé a šťastné, jaké měly být. Později jsem přijel k tátovi a ten nás 
taky bez dárků nenechal. Dal nám obrovský stolní fotbal, stolní hokej, 
stolní ping-pong, stolní šachy a všechno v jednom stole. Protože můj 
táta pochází z Ruska, slavíme i ruské tradice. Místo Vánoc tam slaví 
Nový rok a tu tradici jsme taky dodrželi, takže na Nový rok jsme ještě 
pod stromeček dostali fixy, pastelky, čtvrtky. Také hru Harry Pottera 
(něco jako Člověče, nezlob se, ale jsou tam karty s úkoly), divný míč, 
který trochu létá a reaguje na ruce, když ho chceš chytnout. Podle mě 
Nový rok i Vánoce utekly moc brzy, neboli rychle. Skoro jsem si 
nevšiml, že skončil rok 2022. Procházky jsme taky měli. Jeli jsme to 
nějaké vesnice, kde byly velké lesy a hory. My jsme šly lesem přímo 
na horu. Když jsme tam vylezli, to byl výhled na jiné hory a vesnice 
(ušli jsme přibližně 6 km).
Celkem se mi konec roku podařil!!!

David 



(moje Vánoce)

Byla večeře, já a moji sourozenci jsme se moc těšili, až půjdem do 
pokoje a rodiče nás tam nechali, zazvonil zvonek. Brácha se rozeběhl 
do obýváku a našel tam spoustu dárků. Nejvíc jich měla sestřička. Ale 
já je měla nejdražší :-) Sestřičce udělal největší radost růžový karavan.
Maxíkovi se nejvíc líbilo auto na ovládání. Mně se nejvíc líbily dvě 
tenisové Babolat rakety. Máma dostala krásnou košili. A Vláďovi 
udělaly radost ponožky.
Byly to moc hezké Vánoce.

Lucie



Moje Vánoce

Letošní Vánoce jsem si užil. Vánoční nálada na mě vyběhla hned, jak 
se objevila první vánoční reklama. Já Vánoce miluji. Moc jsem se těšil
na to, až budu jíst cukroví, koukat na filmy, prostě pohoda.
Trochu mě ta vánoční nálada přešla po tom, co jsem zjistil, že jsou tak
krátké prázdniny. Já bych je udělal o měsíc delší :-)
22. prosince nastal ten den, kdy jsem mohl hodit tašku do rohu a 
užívat si prázdniny. A je to tady. Štědrý večer, moc jsem se těšil. 
Večeři jsme dojedli a mohli jsme jít na věc. Dostal jsem moc hezké 
dárky a další den se jelo k babičce jako každý rok.

Honza



Vánoce

Začal padat sníh a já jsem se šel podívat z okna. Den po tom jsem šel 
udělat sněhuláka, ale ten nešel udělat, protože byl špatný sníh. Tak 
jsem zkusil aspoň iglú, které se mi povedlo. Nakonec jsem šel ještě 
odhrabat sníh z cesty. Jak začaly prázdniny, tak jsme s mojí maminkou
šli péct cukroví. Jel jsem k babičce pomáhat, šli jsme koupit kapra, 
ingredience do salátu a do polívky. S mojí babičkou jsme šli připravit 
kapra, salát a polívku. Potom přijel strejda a jeli jsme zpátky i s babi a 
dědou domů. Doma jsme se strejdou hráli hry a babi s maminkou 
udělaly salát s kaprem a polívku. Jak šel strejda dolů po schodech, tak 
jsem si zapnul film a koukal jsem se na něj. Po chvilce přišla moje 
babička a koukali jsme se spolu, potom zazvonil zvoneček a běželi 
jsme dolů. Bylo tam plno dárků a já jsem dostal: Nintendo switch +
dvě hry, mikinu, los a knížku.
Dárky se mi líbili a Vánoce jsem si užil.

Tomáš



Vánoce
                                             ♥

Je tu teplo,
že mi kleplo.
Mobil hřeje 
v mojí lásce
a můj brácha
na terásce.

Za chvíli zazvonil
zvoneček

a z Vánoc už není
ani koneček!

                         ♥

Jája


