
Anna – Velká krabice 

Dárek jsem dostala od Ježíška. Byla to velká krabice. Když jsem ji nedočkavě rozbalila, našla 

jsem krásnou panenku. Panenka je velká, zdobí ji nádherné dlouhé vlasy, mrkají na mě 

modré oči. Jmenuje se Nelinka a umí i mluvit. Ráda si s ní hraji a chodím s ní spát. 

Lukáš J. – Koloběžka  

Dárek jsem dostal k Vánocům. Nebyl to jediný dárek, ale udělal mi největší radost. Krabice 

měla podivný tvar, ale jak jsem ji otevřel, hned se mi rozzářily oči. Uvnitř se skvěla koloběžka. 

Hned jsem na ní začal jezdit po bytě. Oproti té staré koloběžce má menší kolečka, ale kvalit-

nější ložiska. Řídítka jsou pevná a díky tomu koloběžka lépe jede. Každý den ráno se na ní 

vezu do školy a v úterý odpoledne na trénink atletiky. 

Lukáš Z. – Dárek  

Blížil se den mých narozenin a já jsem stále dokola opakoval jedno velké přání. Nikdo si ne-

umí představit, jak jsem byl šťastný, když jsem rozbalil dárek. Byla to moje první brankářská 

maska. Je celá bílá, jen po stranách má modré pruhy. Masku jsem si dal do speciální tašky a 

nosím ji na každý hokejový trénink i na zápasy. Cítím se v ní jako opravdový brankář. 

Jiří – Hokejka  

K narozeninám jsem dostal nejhezčí dárek, a to hokejku. Měl jsem velikou radost a hned jsem 

ji šel vyzkoušet. Je zeleno černá, dlouhá asi 150 centimetrů a má nápis Bauer. Beru si ji na 
trénink i na zápasy a střílím s ní góly. 

Josef – Koloběžka 

Od Ježíška jsem k Vánocům dostal dárek. Byla to koloběžka. Překvapením mi zářily oči, vůbec 

jsem to nečekal. Koloběžka je sportovního typu s gumovými kolečky. Rád na ní jezdím 

v parku a učím se různé triky, abych překvapil spolužáky. 

Lucie – Hodinky  

Za vysvědčení jsem od babičky a dědy dostala hodinky. Měla jsem velkou radost, protože 

jsem si je dlouho přála. Jsou chytré, růžově se lesknou. Měří mi tep, tlak, aktivitu, a to i když 
si je nechám přes noc. Pochopitelně ukazují i čas.  

Liliana - Knížka 

Loni jsem jela slavit Vánoce k babičce. Ježíšek mi donesl spoustu dárků. Největší radost mi 

udělala knížka Harry Potter. Byla jsem překvapená a nadšená zároveň. Knížku jsem přitiskla 

k hrudi. Stále jsem opakovala, že mi snad Ježíšek čte myšlenky. Knížka je silná, bez obrázků, 
ale to vůbec nevadí. Když jedu k babičce, beru si ji s sebou. Večer si vždy přečtu část příběhu.  

Barbora – Kufřík  

K narozeninám jsem od sestry dostala malířský kufřík. Měla jsem radost, namalovala jsem jí 

za to obrázek. Kufřík má bílou barvu a jsou na něm barevné kočičky. Uvnitř jsem objevila dva 

šuplíčky, v kterých jsou schované různé voskovky a pastelky. Barvičky používám k malování 

nejrůznějších obrázků.  


