
 
 

 
 
 
 
 

Diana O mém chodicím pejskovi  

Chci vám vyprávět o svém vánočním překvapení. Po sváteční večeři, kdy ještě svítily sváteční 

svíčky a bytem voněla skořice s purpurou, zářil náš krásně bílý stromeček, se sestřičkou So-

finkou jsme šly do svého pokoje koukat se na pohádky a hrát si hry, ale s napětím jsme čekaly, 

jestli k nám zavítá Ježíšek. Hurá! Slyšely jsme zvoneček! A ze všech sil jsme všichni utíkali ke 

stromečku. Pod ním jsme doopravdy viděli spoustu dárečků. A měli jsme obrovskou radost 

z každé drobnosti. Ale najednou do ruky jsem vzala větší balíček, opatrně zaštrachala a zata-

jila jsem dech. Tušila jsem, že je to on, ten nejvíc očekávaný. Totiž nejvíc jsem si přála pejska. 

Když jsem opatrně rozbalila balíček a otevřela krabici, vykoukly na mě úžasné kulaté modré 

oči, bílá tlamička a černý čumáček, byl jako živý. Ano, můj malý husky. A radostí jsem začala 

křičet: „Hurá, hurá, je to pejsek!“ Byla jsem radostí bez sebe. Mám z něho i dodnes velkou 

radost, je můj kamarád, občas chodí se mnou i spát a jmenuje se Maxík. 

 

Jakub P. Koloběžka 

Minulý rok na Vánoce jsem dostal dárek, který jsem si moc přál. Byla to freestylová ko-

loběžka. Když jsem přišel ke stromečku a uviděl jsem ji tam stát, měl jsem velkou radost a 

byl jsem šťastný, že budu moct vyrazit s kluky ven na projížďku. Koloběžka byla žlutočerná, 

na řídítkách měla nálepky a vypadala sportovně. Přesně tak, jak jsem si přál. Na koloběžce 

jezdím venku s kluky, s kterými závodíme, zkoušíme nové triky a je to zábava. Jsem opravdu 

moc rád, že ji mám.  

 

Barbora P. Dárek 

Dárek, který jsem dostala o Vánocích, byl vlastně od Ježíška. Nemohla jsem skoro dýchat, jak 

jsem byla ráda. Byl to iPhone 6 s a k tomu ještě snowboard. Snowboard jsem suprově využila, 

když byl sníh, a telefon mi úžasně slouží stále.  

 

Filip Dárek od Adélky 

Dárek jsem dostal od své sestřenice Adélky k osmým narozeninám. Z dárku jsem měl velikou 

radost, protože jsem si ho moc přál. Je to obrázek, který Adélka sama namalovala. Dárek vy-

padá krásně. Má oranžovou barvu a je na něm žlutý pokémon Pikachu a tři blesky. Sleduji o 

něm film a seriál. Obrázek mám vystavený ve svém pokojíčku. 

 

Nelly Dárek pod stromečkem 

Dárek jsem dostala k Vánocům. Byl to parádní Meatfly batoh do školy. Měla jsem velkou ra-

dost, protože jsem si ho přála. Vypadá skvěle. Ale ještě jsem ho nevyužila, protože jsme kvůli 

Covidu doma. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

Adam Dárek 

Dárek jsem dostal od táty k devátým narozeninám. Byl jsem šťastný, protože jsem si tento 

dárek přál. Dárkem jsou hokejové kolečkové brusle. Rád bruslím a hraji s kamarády hokej. 

 

 

Jakub M. Notebook 

K Vánocům jsem dostal hodně dárků. Radost jsem měl ze všech, ale nejvíce z počítače, pro-

tože jsem si ho moc přál.  Je to malý černý notebook. Využívám ho při distanční výuce, někdy 

na něm hraji hry.  

 

Alex Lego 

Dárek, který jsem dostal k narozeninám, byl od tety Lucinky. Skákal jsem radostí, bylo to totiž 

lego Hero city. Představovalo velkou loď s ponorkou. Neustále ji skládám a rozebírám. 

 

Kristiana Křeček 

Přála bych si k devátým narozeninám křečka. Vím, je to noční zvíře, ale snad nebude celý den 

spát. Chtěla bych ho proto, že nemáme žádné domácí zvířátko. Ještě pro ni nebo něj nemám 

jméno. Jestli to bude holka, mohla by se jmenovat Srdíčko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


