
Inika Šedivá  

Zima 

Tak už zase začalo sněžit. Je to stejné jako každý rok. Slunce se schovává víc a víc. 

Sluneční paprsky se za den objeví zřídkakdy, a také nejsou už tak silné a teplé. Venku je 

zima, mráz, ale i to má své výhody. Všechny děti vyndají po dlouhém roce sáňky a už 

sjíždějí nejbližší kopec. Je většinou celý pokrytý sněhem, a proto i pád ze sáněk vůbec 

nebolí, vždyť je to jedna velká bílá peřina.  

Když sáňkování omrzí, běží všichni stavět sněhuláka. Předhánějí se, kdo z nich bu-

de mít toho největšího. Nejdříve musí vytvořit základní největší kouli. Když ji mají hoto-

vou, tak přijde na řadu prostřední. Je sice o něco menší než ta první, ale zase to dá více 

dřiny, protože ji musí zvednout a posadit na první kouli. Nakonec už zbývá pouze nej-

menší. Ta je nejsnadnější, protože je nejlehčí a rychle se vytvoří. 

Když už sněhulák stojí celý, stále mu něco chybí. Shání se někde mrkev jako nos, 

uhlí jako oči a knoflíky, větvičky jako ruce, hrnec místo čepice a samozřejmě šála, aby 

nám nezmrzl. Pak jdou děti společně na oběd, takže všichni sněhuláci jim hlídají sáňkař-

skou dráhu, než se opět vrátí.  

Doma večer maminky s dětmi pečou cukroví již v předstihu, aby ho bylo dostatek 

na vánoční svátky. Maminky mají na starosti pečení a děti zdobení a zlobení. Mnohdy je 

to veliká legrace. Všechny děti píší svá tajná přání Ježíškovi. Je pravda, že Ježíšek toho 

má opravdu hodně na práci, ale zase to za to stojí, protože není nic krásnějšího, než vidět 

radost u dětí.  

A co si nejvíce přejí starší děti? No to je přece jasné. Samozřejmě nějaké ty věci pod 

vánoční stromeček, ale především se těší na vánoční prázdniny. Nejenže není škola, ale 

také mohou trávit dny se svou rodinou a přáteli.  

Zima je jedno z nejkrásnějších období celého roku, protože se dá zažít tolik nád-

herných a zajímavých věcí! 

  

Lukáš Sajdl  

Počátek zimy 

Když začínalo sněžit, říkal jsem si: „To přece není možné! Vždyť nemrzne!“. Ale pak 

jsem pohlédl na teploměr. Rtuť teploměru klesla tak rychle jako obrovský „balvan“, kte-

rý někdo shodil ze srázu. Jen co dosedly první sněhové vločky na promrzlou zem, viděl 

jsem, že celá příroda uléhá do zimního spánku, který bude trvat po dobu, než tato krásná 

sněhová přikrývka opadne.  

Uběhlo jen pár dní a na celičkém okolí bylo nasypáno nejméně půl metru sněhu tak 

vláčného, jako je nejjemněji rozemletý moučkový cukr. Dříve mocní stromoví páni, kteří 

na jaře a v létě nosili tak majestátný zelený šat, se nyní skláněli pod tíhou sněhového 

poprašku. Střechy domů jsou jako nemocné, celé bílé a z okapů jim visí křišťálové ram-

pouchy. Potok u našeho domu zamrzl „až na kost“. Už nikdo neslyší to známé probublá-

vání potůčku. 

Co se to ale děje? Střechy se začínají uzdravovat, získávají svou stálou barvu a ztrá-

cí se bílá. Začíná jim téct z okapů. Stromy se narovnávají, jako kdyby ztratily úctu před 

zimou. Nehlučně, ale viditelně ze sebe oklepávají zbytky sněhu. Teplota náhle vylétá na-



horu jako vlaštovka, která měla ztuhlá křídla. První listy petrklíčů a sněženek se snaží 

prokukovat. Celá příroda vstává z popela jako bájný fénix. Je to jasné, to krásné období 

zimy končí. 

 

Klára Römerová 

Jaro 

Přišlo období, kdy se země probouzí ze zimního spánku k životu. Zase je tu čas, kdy 

se stromy zelenají a květiny rozkvétají. Na svět přicházejí mláďata a slunce nám ohřívá 

tváře. Všechen sníh i s chladným počasím pomalu mizí. Užíváme si první paprsky sluníč-

ka a běháme ve vonící trávě pokryté jarní rosou, jež nás lechtá na nohou. Trháme pam-

pelišky, ze kterých tvoříme krásně zlaté věnce. Voňavý heřmánek a další bylinky může-

me začít sbírat a sušit na čaj, ať jsme zdraví a nemusíme ležet při tak nádherném ročním 

období v posteli a potit se.  

K jaru patří také nezapomenutelné Velikonoce. Dívky malují vajíčka, nakonec z 

nich udělají překrásné barevné kraslice. Chlapci si splétají vrbové proutí na pomlázku, 

aby mohli vyšupat děvčata, a tak i dostat nějakou tu kraslici. Odpoledne je čas pro děvča-

ta a mohou chlapce polévat studenou vodou, říká se, že to dělají, aby chlapci byli zdraví.  

Barevná krása přírody je doprovázená štěbetáním ptáčků, šuměním rozmrzajících 

potůčků a ševelením lístků stromů. Zkrátka vším, co ke každoročnímu probouzení příro-

dy patří. 

V toto veselé období téměř nikdo nesmutní. Všichni mají radost, protože je tepleji, 

vše je barevné a jakoby znovuzrozené. I když není tak veliké teplo jako v létě, nemusíme 

chodit oblečení jako v zimě. Šálu, rukavice a čepice můžeme nechat doma ve skříni. Je to 

tady, přišlo jaro! 

 

Tereza Pavlíčková 

Zima 

Začíná zima. Období plné sněhu, zimních radovánek, stavění sněhuláků, vánočních 

prázdnin. Je to čas, kdy se krátí den a noc je příliš dlouhá. Je studená a tmavá, neboť se 

sluníčko na nebi dlouho neukáže a nehřeje jako v létě. Konečně oprášíme sáňky, lyže a 

brusle, které celý rok nečinně stály v rohu místnosti ve sklepě. Nekonečné svahy už vola-

jí, abychom se na nich projeli. Zamrzlé rybníky čekají na své první bruslaře. Ale je to 

hlavně čas vánoční. Nakupování dárků, pečení cukroví, vánoční výzdoba. Obchody nás 

lákají, abychom právě u nich nakoupili. Všude je spousta zboží. V uších nám zní vánoční 

koledy. To jsou Vánoce. Krásné a zároveň tajemné. Přicházejí každý rok a vždy jsme na-

pjatí, co nám Ježíšek pod stromeček nadělí. Bude to přesně ta věc, kterou jsme si přáli? 

Udělali jsme našim nejbližším radost?  

Venku se strhla sněhová vánice. Konečně je tady ta pořádná zima. Jdeme se projít 

do parku, abychom viděli tu nádheru. Vítr mírně pofukuje a všude je čistě bílo. Při chůzi 

se nám boty pomalu, ale jistě boří do hebkého, měkoučkého a čerstvě napadaného sně-

hu. Za chvíli vypadáme jako chodící sněhuláci. Zima je všude kolem nás.  

 



Jakub Stieranka 

Zima 

Zima je obdobím, kdy dny jsou krátké a noci dlouhé. Sluníčko nesvítí ve své plné sí-

le a venku padají teploty pod bod mrazu. Zem je promrzlá a z nebes se na ni snášejí jako 

peříčka bílé sněhové vločky.  Děti v zasněžené krajině stavějí sněhuláky a koulují se. Ale 

zima také volá ke sportování. Jistě se všichni těšíme, až si budeme moci zalyžovat na 

svahu anebo zabruslit na zamrzlé ploše rybníka. 

Avšak zima není jen obdobím, kdy se věnujeme zimním radovánkám. Je to přede-

vším období Vánoc a oslav nového roku. Po celý prosinec slyšíme koledy a vše je obleče-

no do vánočního kabátu. Koncem prosince následují ohňostroje a loučení 

s předcházejícím rokem a vítání nového snad ještě lepšího roku. Po příchodu nového 

roku nás čekají ještě dva měsíce zimy a pak už přijde očekávané jaro. 

 

Aneta Marková 

Léto 

Léto je tu znovu. A s ním doba prázdnin, dovolených, ke kterým neodmyslitelně 

patří chvilky u moře, bazénů nebo prostě jen na chalupě. Období, kdy děti místo učení 

chodí na koupaliště, než aby seděly ve školních lavicích. 

To období teplých rán a časného svítání máme všichni spojené s dovolenou a 

prázdninami. Čas, kdy dny jsou delší a stmívá se až pozdě večer. Ty teplé a sluncem pro-

zářené dny nám dávají energii víc než v kterékoliv jiné roční období. Je to snad teplem či 

dovolenou, že má jeden z ničeho nic tolik síly? Snad je to všemi vůněmi léta… 

Léto je vždy stejně úžasné, báječné, prostě fajn. A to každý rok. 

 

Daniel Blažej 

Zima 

Vždy ve stejnou dobu se k nám vrací překrásná, ale krutá zima. Každý z nás si jistě 

vybaví, jaké „skopičiny" prováděl, když poprvé napadl sníh. I já jsem se rozeběhl ven a 

začal se radovat z prvního sněhu, stavění sněhuláků, koulování. 

Ledová královna se spolu se svými věrnými pomocnicemi vydala na cestu. Rozha-

zovaly sněhobílé vločky a rozfoukávaly je svým studeným dechem po celé vesnici. Větve 

všech listnatých stromů shodily své listy. Zůstaly úplně holé. Až teď je vystřídaly třpyti-

vé, malinkaté vločky, které je celé obalily. 

Sníh pokryl vše, co mohl, a já jsem si připadal, jako bych byl v jiném světě. Byl tak 

bílý a zářivý, že oslnil každého, kdo vyšel ven. Děti na nic nečekaly a vyběhly ven se sáň-

kami a lopatami. 

Pohled na oblohu připomínal stádo ovcí, co spěchají neznámo kam. Široko daleko 

nebyl vidět ani ptáček. Neposedné děti dováděly.  Jako malý jsem byl král a celá bílá říše 

patřila pouze mně. Nikdo mi nekázal ani neradil. Vše bylo tak, jak jsem si přál. Mým nej-

lepším kamarádem byl pejsek. Pořád jsme si jenom hráli. Zima je krásné období, plné 

her a dětské i dospělé radosti. Děti se těší na Vánoce a cukroví, dospělí na posezení s 

přáteli a na vánoční atmosféru po celé vesnici. 

I když je zima tak krásná, nedám dopustit na teplé léto.  


