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Vánoce aneb jak se na to dívá spisovatel 
 
Když tak píšu a píšu, vidím, že se za oknem objevuje něco bílého, jemně dopadajícího na okolní krajinu… Je to sníh. 

Ucítím omamnou vůni perníčků. Na stole hoří svíčka, plápolá pokojně a radostně. Myslím, že Vánoce nejsou jen  

o dárcích a koledách, ale aby si všichni lidé, jako ta svíčka, dělali radost a nehádali se… A spisovatelé? Ti se  

o Vánocích zavřou ve své pracovně a píší a píší o závějích venku. Zdobení stromečku taky patří k jejich důležité 

práci. Není nic lepšího, než si sednout naproti nazdobenému fešákovi a dívat se na něj… Štědrý den bývá časově 

nabitý, liší se od poklidných dní času adventního. V této době nemají spisovatelé nervy na to, aby seděli u rozepsané 

knihy a pak ve vaně chytali kapra, nemilosrdně ho kuchali a zbavovali ho jediného oděvu, šupin a potom ho smažili 

na pánvi jako nějakou palačinku… My si zkrátka pořídíme kapra předem připraveného a vykuchaného, takže ten 

hřích nespácháme my.  

Poté, co jsme se museli po pás ve sněhu brodit do obchodu pro olej, protože jsme chudáka kapra neměli na čem 

smažit (olej o minulých Vánocích došel), zasedneme ke slavnostní večeři. Pak zbývá jen rozbalování dárečků. 

Nemusím tu nádheru popisovat. Vánoce jsou nejlepšími svátky v roce. A když skončí, zase začne všední život 

spisovatelů. Zkrátka – a psali … a psali  -  dobře se jim psalo.                                             M. Šrámková, VII. tř. 

 

 

Příjemné prožití svátků světla, radosti, porozumění a dobrý vstup do roku 2012.  
Přeje redakce časopisu Pod lavicí.                                                        –ms-                                                                                                                                               
 

Jak  jsme byli na výstavce betlémů 
Třída I.B se účastnila výstavy betlémů ve Valašském  Meziříčí. Zhlédli betlémy z Valašska, (několik 

z Nového Hrozenkova), z jižních Čech, Ostravska, Karvinska. Vyzpovídali jsme některé z prvňáčků,  

co se jim nejvíc líbilo a co je zaujalo: 

- betlém malovaný na kameni, paličkovaný betlém, betlém z vlny  

- betlém ve vajíčku, v kokosu na dvou půlkách, valašský betlém v oříšku   

-     skautský betlém,  betlém podle pohádky Mrazík 

A co ještě?  

„My, Radek a Michal jsme byli čerti, měli jsme fleky od uhlí -  Pouštěli jsme si lodičky, podle lodiček 

jsme poznali, že se Daniel bude kamarádit s holkama, ostatní kluci ne.“                                                  -šf-    

    

                                                                                                                                                                                                                                        

Překvapení 
Jednou na Štědrý den, když jsem se šla podívat ven, kolik je sněhu, čekalo mě na verandě překvapení. Bylo to kolo! 

Zeptala jsem se mamky, jestli neví, komu patří. A mamka řekla, že o žádném kole neví. Zeptala jsem se babičky  

a ta byla úplně mimo, jako sestra. Tak jsme se sestrou čekaly až do večera, abychom to zjistily. Rychle jsme snědly 

slavnostní večeři a už jsme chtěly rozbalit dárky. Mamka řekla, že všichni ještě nepovečeřeli. Musely jsme čekat,  

až jsme se konečně dočkaly. Hledaly jsme podezřelé dárky, ale všechny byly v normálních krabičkách. A tak jsme 

rozbalovaly. Nakonec jsme se sestrou zjistily, že to kolo je moje.                                       

                                                                                                                                                             –tch- 
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Já jsem malej, 

ale šikovnej! 

Ani letos na nás čerti nezapomněli 

Mikuláš, andělé a čerti znovu zavítali do naší školy. (Totiž – pouze hráli.) Bylo to super.  Nejprve se nám představili v pohádce 

Mrazík. V upravené podobě – ale … dokonalá! Následovalo to nejlepší. Přišel Mikuláš a začal k sobě volat jednotlivé třídy. 

Největší hříšníci byli slavnostně odneseni do pekla a ti hodní byli obdarováni anděly. Tak to šlo postupně od I. - V. třídy. Druhý 

stupeň , nadržený na peklo, se už na řadu nedostal. Čert ani andělé se už nehodlali obtěžovat ukrutnými hříšníky, a tak nám udělili 

milost, poněvadž  kdybychom se my ( druhý stupeň ) dostali do pekla, už by si příští prvňáčci pekla neužili, jelikož by peklo 

zaniklo. A čerti by, chudáci, leželi s obkladem na čele někde v nemocnici. Všichni hříšníci byli tedy napraveni , a tak doufáme, že 

příští rok Mikuláš znovu přijde.                                                                                                                         M. Šrámková, VII. tř.                                                                

Valašsko-kloboucká maska čerta. Tato lidová a originální maska čerta se skládá ze 3 částí, na sebe navazujících. Nejprve že si 

z dederonu ušijeme oblečení, na něž se bude poté našívat srst. Pozor! Do kalhot se nevyplatí dávat gumu, ale pevné a pořádné šle, 

protože kalhoty budou vážit něco kolem čtyř kilogramů! Jestliže máme ušito, začneme našívat srst. Srst se skládá 

z dvaceticentimetrových provázků vlny přeložených napůl a našitých po jednom 3,5 cm od sebe. Druhou řadu našíváme 4 cm od 

řady předchozí. Takto vytvoříme i spodní část obleku. Hlavu jsem si zhotovil z vlny, helmy a kravských rohů. Na helmu  si 

ušijeme potah z tmavé látky, přivrtáme rohy, poté našijeme vlnu stejným způsobem jako předchozí části. A máme hotovo! Maska 

se použije hlavně na Mikuláše, ale dá se použít i na maškarní bály.                                                            Jakub Stodůlka, IX.třída 

 

Teď královnou jsem já! 

 

Zrcadlo, kdo je 

v zemi zdejší ze 

všech nejkrásnější? 

 


