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Podzimní část  

 

Podzim vnáší barevné listí,  

kdy začíná, si každý zjistí.  

Dům dýněmi ozdobíme,  

letní nádech utlumíme.  

V listopadu Den všech svatých,  

přemýšlíme, jak je život plachý.  

Chmurné dny si zpříjemníme,  

s knihou se u kamen usadíme.  

(Veronika K., 9. ročník)  

 

Byl podzim. Stromy byly obarveny listím. Nálada byla v dobrém stavu, 

i zvířata, která byla na louce, se krásně pásla. Podzimní počasí je tak 

unavené. Jsou chladná rána a padá mlha. Podzim upadá do ospalého 

spánku.  

(David K., 9. ročník)  

 

 

 

  



Jednoho dne jsem se rozhodl, že půjdu vyvenčit svého psa, jako 

obvykle. Venku byla docela zima, tak jsem se teple oblékl a vyrazil. 

Před mým domem mám asi čtyři stromy, ze kterých když padá listí, 

padá přímo na chodník. V ten den foukal silný vítr a chodník byl plný 

listí. Naštěstí tam byl pán s fukarem a listí kupil na hromadu. Můj pes 

má v oblibě se někde válet, napadlo ho do té kupy skočit. Pán si toho 

všimnul, otočil se a zamračil se. Hned jsem se začal omlouvat a pán 

omluvu přijal. Od té doby držím mého psa od všech hromad dál.  

(Jan Ch., 9. ročník)  

 

 

 

 

 

 

 

Podle mě by v podzimním šatníku měly být kabáty, saka, lehké bundy, 

mikiny, dlouhé kalhoty a punčochy. Když počítám obuv, tak kozačky, 

klidně i nějaké tenisky. Vše bych ladila do béžových, hnědých, bílých, 

šedých a černých odstínů. Někomu se líbí i tmavě tyrkysová, žlutá nebo 

spíše hořčicová. Poslední věc, kterou musíte mít v podzimním šatníku, 

jsou pláštěnky a deštníky.  

(Viktorie H., 9. ročník)  

Už je tu podzim a s ním podzimní nálada. Barevné listí spadené na 

cestách, ranní mlhy a chladná rána, prostě podzimní nálada. Do této 

nálady patří Dušičky, kdy zapalujeme svíčky svým blízkým. Podzim nám 

již za chvíli končí, to abychom se připravovali na zimu.  

(Petr. V., 9. ročník)  

 

 



Zimní část  

 

Upekli jsme perníček,  

ve vaně je kapříček.  

Ahoj, milé sáněčky,  

rozpálíme kotlíčky.  

Šupinu pod talíř,  

ptám se – vaříš?  

Na stromeček baňky,  

pod stromeček sáňky.  

(David H., 4. ročník)  

Vločka padá z nebíčka,  

pro úžasného Ježíška.  

Sejdeme se u stromečku,  

v našem hezkém domečku.  

Provoní nám domeček,  

voňavé jmelí na stromeček.  

Tohle vše na Vánoce,  

Hodně zdraví v novém roce.  

(Denisa Š., 6. ročník)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za prosincem končí rok,  

do nového už jen krok.  

V prosinci jsou Vánoce,  

přesně zase po roce.  

Zazvonil zvoneček,  

vánoční koledu,  

děti a rodiče,  

rozbalí dárečky.  

(Tereza R., 8. ročník)  

 

 

 

Padá na zem hvězdička,  

je bílá, hezká a maličká.  

Když padá na zem vločka,  

máma vaří zase kapra.  

Vánoce k nám přicházejí,  

podzim a deště odcházejí.  

Nezlobte už maminku,  

Ježíšek dorazí z večírku.  

Vše z nebe vidí,  

buďte již vlídní.  

Vánoce přijdou už za chvilku,  

tak už vážně nezlobte 

maminku.   

(Jana Š., 7. ročník)  

 

Vánoce jsou jako sníh,  

jednou si je užijte.  

Až odejdou, přijde smích,  

zjistíte, že čas nezastavíte.  

Než se nadějete, je Silvestr,  

přijde k vám pan mistr.  

Prosí pěkně o petardu,  

nedáte-li, tak vás okradu.  

(Michal S., 9. ročník)  



za pár dní Vánoce čekají nás,  

s vánočním skřítkem se setkáme zas.  

Dárečky si dáme a z pod talíře,  

si šupinu opět vyndáme.  

Hele, koukni, tamhle sněží,  

v dáli zlaté prase běží.  

Můžeme vidět i nádherného soba,  

ale to musíme být potichu oba.  

(Anna Š., 9. ročník)  

 

Byl týden před Vánocemi a na trzích se prodávali kapři. Všichni kapři 

se prodali, až na jednoho kapříka, který tam zůstal sám. Byl smutný, 

že tam nemá kamarády a bál se, co se s ním stane. Šla kolem malá 

rodinka s malým chlapečkem, chlapeček si přál přesně tohoto kapříka 

do vany. Rodiče ho moc nechtěli, ale ustoupili a svolili. Tak si ho vzali 

do vany. Dávali mu každý den krmení pro kapry. Pokud neumřel, tak 

tam plave dodnes.  

(Děvčata ze 4. třídy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Byl jednou jeden chudý muž s chudou rodinou. Rodině chtěl udělat 

radost a koupit kapra. Koupil si dva kapry a dal je do vany. Jednoho 

usmrtili a u druhého si všimli, že má zlaté šupinky, a tak ho dali do 

jezírka. Taťka si vzpomněl, že je to zlatá rybka, a tak si začal přát tři 

přání. První přání bylo, aby nebyli chudí, druhé mít šťastné děti a třetí 

si nechal na horší časy. Rybka mu řekla, že když na ni pomyslí, tak se 

vrátí. Rybku pustil a plavala dál.  

(Kluci ze 4. třídy)  

 

Jsem vločka malá a studená, létám si vzduchem nad velkou loukou. 

Žádná vločka na celém světě, nemá tvar jako já. Až dopadnu na zem, 

možná ze mě děti udělají velkého sněhuláka. Až roztaju, bude ze mě 

kapka. Když znovu zmrznu, stane se ze mě rampouch. Když už bude 

tepleji, s ostatními vločkami budeme voda v řece. Děti si na řece budou 

pouštět lodičky. V létě se vypařím a dostanu se do nebe a možná ze mě 

zase bude krásná vločka.  

(Alžběta V., 7. ročník)  

Co sledovat o Vánocích?  

 Tři oříšky pro Popelku  

 Čertova nevěsta  

 Princezna ze mlejna  

 S tebou mě baví svět  

 Tajemství staré bambitky  

 Tři bratři  

 Princezna se zlatou hvězdou na čele  

 S čerty nejsou žerty  

 Šíleně smutná princezna  

 Vánoční koleda  

 Anděl Páně  

 



 

Co je pravým smyslem tohoto svátku?  

Klidná mysl, radost a dny bez zmatku.  

Jeden dárek nebo milion,  

důležité je mít lásky kamion.  

Hmotné dary nejsou důležité,  

být spolu je víc, než si myslíte.  

Užijte si Vánoce každou vteřinou,  

venku i pod teploučkou peřinou.  

 

Přejeme všem krásné Vánoce. Hodně zdraví 

a lásky. Do nového roku hodně zdraví a 

osobní pohody.  


