
Adam Šprync 

Štědrý den u nás začíná už dopoledním tradičním vánočním bruslením s přáteli. Bruslí celé rodiny a 

nakonec taťkové hrají hokejový zápas. Po bruslení jedeme domů, kde nás navštíví několik sousedů, 

a ochutnáváme cukrovíčko. V 18 hodin jdu mamce pomoci nachystat vánoční stůl, k večeři nikdy ne-

zapomeneme prostřít pro nečekaného hosta. Večeříme kapra a lososa. K přípitku máme maminčin 

domácí vaječný koňak. Pod talířem vždy najdeme šupinku z kapříka, kterou důkladně uschovám v pe-

něžence, abychom měli dost peněz. Po večeři se všichni políbíme pod jmelím, to aby se nás držela 

láska a štěstí. Také rozkrajujeme jablíčko. Když je tam hvězdička, víme, že budeme zdraví. A konečně 

nastává čas rozbalování dárků, které se najednou objeví pod naším vánočním stromečkem. Pro mě 

letos největším překvapením byl notebook a skvělá hokejka. Ze všech dárků mám strašně velkou ra-

dost. 

 

Jiří Mynařík 

Na Štědrý den jsme připravili vaničku s vodou. Ze skořápek z ořechů a svíčky jsme vyrobili lodičky. 

Lodičky jsme pouštěli po vodě a pozorovali, kam jaká loď dopluje, jestli se budeme držet domu nebo 

půjdeme do světa. Pak jsme dostali červené jablíčko, rozkrojili a koukali, kdo má jakou hvězdičku. 

Z dalších zvyků, co jsme udělali, bylo tavení olova. Mně vyšel anděl, sestře kočka, bratranci brouk. 

Potom jsme šli udělat dobrý skutek. Mamka nám dala rohlíky, chleba a šli jsme k rybníku nakrmit 

rybičky. Před večeří jsme zpívali koledy. Po večeři jsme šli rozbalovat dárky. Štědrý den mám nejra-

ději z celého roku. 

 

Nela Bažantová 

Dne 24. prosince dopoledne jsme byli s rodinou na procházce v parku Na Špici. Když jsme se vrátili 

domů, začali jsme připravovat večeři. Večeře byla o půl šesté večer. Po večeři se šlo na Pernštýnské 

náměstí a tam jsme zapálili prskavky. Po návratu nás čekaly dárky. Nejvíc mě potěšilo Lego technic a 

3D puzzle. Dne 25. prosince jsem měla narozeniny, bylo mně 10 let. Dostala jsem Harry Potter dort, 

hru a čepici Nasa. V úterý 26. prosince jsme jeli do Sokolova za babičkou a dědou na svíčkovou. 

 

Anna Rubišarová 

Vánoční stromeček zdobíme poslední týden před Vánoci. Na stromečku nikdy nesmí chybět červená 

a bílá. Tou dobou už má maminka upečené cukroví. Letos to bylo veselé s kaprem. Všude byly velké 

fronty, tak mamka s taťkou donesli živého kapra. Napustila jsem mu vanu. Dala jsem mu jméno Pepík. 

Pak ale stejně musel jít na pánev. Po večeři chodíme s bratrem ven volat Ježíška. Když se vrátíme, 

čekají pod stromečkem dárečky. Letos jsem měla pod stromečkem hodinky, telefon, sluchátka a  po-

vlečen. Byla jsem ráda. 

 

Elen Adamírová 

Vánoce jsem si moc užila. Nejprve jsme vyzvedli andělské světýlko. Potom jsme přijeli domů, už tam 

byly dárky. Maminka ohřála polévku a taťka osmažil kapra. Potom jsme se navečeřeli, bylo to moc 

dobré. Vrhli jsme se na dárky. Dostala jsem bezdrátová sluchátka do uší, držák na telefon, lego Harry 

Potter, pyžamo na spaní a malý domeček pro panenku. Byla jsem spokojená. 

 

Josef Svátek 

Den před Vánoci jsem jel s dědou a tetou pro kapra. Odpoledne jsme se sestrou a tetou pomohli ba-

bičce uklidit celý dům. Na Štědrý den jsme měli k obědu rybí polévku, která mi nechutná, a vinnou 

klobásu. K večeři jsme jedli kapra, řízky a dva saláty. Jeden dělala maminka, druhý taťka. Po večeři 

jsme šli na procházku a zapalovali jsme prskavky. Když jsme se vrátili z procházky, pod stromečkem 

bylo plno dárků. Já jsem dostal nový batoh, autodráhu, lego a plno dalších krásných dárků. 
 


