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Zimní pohádka: Skřítek  

Vysoko v horách žil skřítek. Bylo mu smutno, protože už dlouho nikoho 

nepotkal. Proto se rozhodl sejít o kousek níž, díval se po zasněžených 

vrcholcích stromů a čekal. Doufal, že se objeví někdo, kdo si s ním bude 

chtít povídat. Tou dobou se děti z chalupy pod lesem rozhodly, že 

půjdou na šišky na topení. Máma je varovala, ať nechodí moc daleko, 

aby nezabloudily. Děti slíbily, ale věděly, že nejlepší šišky jsou právě 

vysoko v horách, a proto šlapaly vzhůru. Když měly koše plné, chtěly se 

vrátit, ale cesta zmizela. Zafoukala se sněhem. Děti začaly volat, skřítek 

je slyšel. Konečně se dočkal. Děti našel. Nejdřív se ho bály, ale když jim 

ukázal svá zimní kouzla, dětem se rozzářily oči a rázem z nich byli 

kamarádi. Poté jim ukázal cestu domů.  

(Hana Klimešová, 8. ročník)  

 

Vánoční muffiny podle Veroniky  

Ingredience 

• 4 vejce  

• 150 g cukru moučka  

• 150 g polohrubé mouky  

• 150 g másla  

• bílá čokoláda  

• kokos  

• šlehačka  

 

 

 



Postup:  

Nejprve smícháme 4 vejce a 150 g cukru moučka. Mícháme asi deset 

minut a potom přimícháme 150 g rozpuštěného másla. Mícháme a 

postupně přidáme 150 g polohrubé mouky. Do mísy se směsí ještě 

nalámeme na malé kousky bílou čokoládu. Rozehřejeme si troubu na 

180°C. Košíčky neplníme plné, většinou do 2/3. Pečeme 10 až 15 

minut. Následně nahoru přidáme šlehačku a rozdrcený kokos jako sníh. 

Je to skvělý zákusek ke kávě i k čaji. Dobrou chuť! 

(Veronika Křivánková, 7. ročník)  

Zima 

Zima je čas sněhu a ledu,  

zima je čas míru a klidu.  

Zima je čas zimních svátků,  

je to čas zimních pánů.  

Zimních pánů sněhuláků.  

Však nejenom jich,  

také dětí a dospělých.  

Sáňkařů, lyžařů i snowboarďáků.  

Je to období, kdy vládne chlad a mráz,  

však láska ke druhému hřeje nás.  

Proto zima přichází zas a zas. 

Proto užívejme jí,  

protože v celém roce,  

na radovánky ve sněhu,  

jsou jen tři měsíce.  

(Martina Horká, 8. ročník)  



Zima  

Na svatého Martina,  

přiletí nám z Kolína.  

První sněhová vločka,  

povšimne si jí i kočka.  

Nachystáme výzdobu,  

světýlka i svíčky.  

Nepřejde to žádnou dobu,  

slzy kapou pod líčky.  

Štědrý den si užívám,  

přeji vše nejlepší Vám.  

(Kristýna Fialová, 7. ročník)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zima  

Dnes je ten krásný Štědrý den,  

ke stromečku rychle jdem.  

Radujeme se a zpíváme koledy,  

obrázky od spisovatele Lady.  

 

Když z nebe spadne vločka,  

a domem provoní vánočka.  

Obléknu si čepici a sněhule,  

na jaře rozkvete bledule.  

 

Začnu péct oblíbené cukroví,  

největší zima je v podkroví.  

Stačí už jen nazdobit stromeček,  

to máme ale hezký domeček.  

(Ludmila Fialová, 7. ročník)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zima  

Zima klepe na dveře, 

 klepy, klepy, klep.  

Jídla máme plnou spíš,  

uhlí plný sklep.  

 

Zima ťuká na okno,  

ťuky, ťuky, ťuk.  

I když sněhem zapadnem,  

bude nám to fuk.  

(Monika Hájková, 9. ročník)  

Zimní báseň 

Když začnou padat první vločky,  

přišla už k vám zima,  

na blížící se Vánoce,  

se těší celá rodina.  

 

Jak se sejdou u stromečku,  

na pohádky se dívají.  

Počkají na zazvonění,  

a dárečky si rozdají.  

(Štěpánka Manová, 9. ročník)  



 

Mráz  

Mrzne, mrzne, mrzne,  

kdo se neschová, zmrzne.  

Kdo se neschová rychle a hned,  

bude z něj rampouch, vločka a led.  

(Tereza Reinischová, 6. ročník)  

 

 

 

 

 

 



A od tohoto Mikuláše už žádný průšvih!  

Pátý prosincový večer, kdy tma zakryje naše domy a za rozsvícenými 

okny panuje tajuplná nálada, očekáváme příchod Mikuláše. Každý 

malý človíček se bojí, ale já nejvíce. Protože jsem během roku měl 

nějaké průšvihy, hlavně ve škole. A je to tu! Už přicházejí. Mikuláš, čert 

a anděl. S rozklepaným hlasem recituji básničku a čert chrastí s 

řetězem a ukazuje na mě pytel. To už se opravdu hodně bojím a moc 

slibuji, že už zlobit nebudu! Čert mi davá poslední šanci. Nakonec 

dostanu i od Mikuláše sladkosti. Od té doby žádné průšvihy.  

(Aleš Šabata, 8. ročník)  

A od tohoto Mikuláše už žádný průšvih!  

Dvořákovic kluci byli už od malička darebáci. Každým dnem jejich rodinu 

provázel nějaký průšvih. Maminka jim vždycky domlouvala, ale oni si stejně 

nedali říct. Když byli malí, vysadili dveře z pantu, pomalovali stěny v 

obývacím pokoji, minulý rok se jim povedlo rozbít postel a vysklít okno, ale 

tomu, co se stalo tento rok se zatím nic nevyrovná. Byli vynalézaví, když už 

se snažili o nějakou lumpárnu, chtěli, aby byla pořádně a do detailu 

promyšlená. Na Mikuláše už dlouho nevěřili, ale byla to tradice, takže měli 

každý rok připravenou básničku. Vymyslet něco na samotného Mikuláše jim 

dalo zabrat, ale na něco přece jenom přišli. Venku mrzlo. Napadlo je schody 

do domu polít vodou, aby namrzly. Mikuláš věděl, že si má dávat pozor, ale 

tohle nečekal. Hned na prvním schodu mu podklouzly nohy, spadl na záda 

a bouchnul se do hlavy. Musel jet do nemocnice. Nic závažného se mu 

naštěstí nestalo. Kluci dostali pořádný výprask a domácí vězení na celý 

měsíc. Maminka jim jednou pro vždy řekla, že jestli se od tohoto dne ještě 

něco stane, jejich trest bude mnohem horší. Kluci se polepšili. 

(Hana Klimešová, 8. ročník)  

 

  



 

Andílek  

Andělská křidýlka,  

jsou docela malinká.  

Někdy anděl, milé děti,  

vůbec nikam nedoletí.  

Anděl sedí, jen tak kouká,  

pod nosem si tiše brouká.  

(Tereza Reinischová, 6. ročník)  

 

Čeho si vážím  

Je tolik věcí, které mám ráda,  

miluji svoji rodinu, každého svého kamaráda.  

Mám také nejlepší kamarádky ve vesmíru celém,  

hřejivý pocit teď prochází tělem.  

Vážím si, že miluji hudbu,  

od zvuku klavíru a ukulele, až po zvuk bubnu.  

Miluji učení a celkově školu,  

vážím si, že do ní ještě chodím a budu.  

Vážím si i jednoho seriálu, který ráda mám,  

každou oblíbenou hlášku nazpaměť znám.  

 



Znám z něj i spoustu nových anglických slovíček,  

myslím, že by z nich mohl být slovníček.  

Někdo říká, že svět nudný je,  

ale on není, je takový, jaký si ho uděláme.  

(Veronika Křivánková, 7. ročník)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme všem krásné a klidné 

Vánoce, prožité v míru a zdraví. 

Važte si jeden druhého a zahoďte 

všechny starosti a chmury.  

Dále všem přejeme vše dobré 

v novém roce 2021. 

Nezapomeňte na pozitivní mysl, 

s níž jde vše lépe.  


