období vánoc

Vánoce jsou moje nejoblíbenějšíčástíroku. A nejsem sama. V obchodech asi nemají kalendáře,
protoŽe advent začal nedávno, ale tam už od začátku listopadu hrají vánoční písně, které si musím
zpívat i když nechci, v proudu klimatizovaného vzduchu se již několik týdnů vznáší papírovéozdoby
na nazdobených vánočních stromcích a v televizi opět běžívánoční reklamy, Dost mne to otravuje
(z celého toho nákupního šílenstvíokolo Vánoc se těšímsnad jen na reklamu Kofoly, ta už tak nějak
k e svátkŮm patří, vždycky se u ní nasměji). Začínáiadvent a s ním itrhy. Vždy si na nich najdu stánek

trdelníky, které úplně zbožňuji. Lidé se ale setkávají nejen u stánků s punčem a svařákem. U nás ve
Slavkově se o adventu scházíme při rozžínánívánočníhostromku - a vůbec nevadí, že ten náš
slavkovský je listnatý. Denisa Schneidrová
s

Dopis Ježíškovi
Ježíšku,
Letos bych si přál,
Abys mi něco dal.
Aspoň něco malého,
S čímbych situ hrál.
Co by všechny potěšilo,
že se něco podařilo,
spolu se pak pobavili,
aby všichni šťastníbyli.

o

Letos bych chtěltrochu moc,
Avšak věřím, že tato noc,
přidělími dárků dost.
Dárků, které dáš mity
A já se budu chlubiti,
víc už nechci zlobiti!
Štěpán vystrk a Štěpán Rychlý
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vánoce dnes

Vánoce jsou obecně čas plný cukroví, jídla, dárků a Vánočnípohody. Ale když nad tím tak uvažuju tak
jsou také plné stresu a příprav na ten jeden onen den, Den, kdy se celá rodina sejde u nazdobeného

stolu při Štědrovečernívečeři a potom přijde Ježíšek.Plno dárků pod stromečkem, které Ježíšek
shání týden před Vánocemi a stresuje se, že to nestihne a že určitě nemá všechno. Nakonec padne
únavou a celý rok spí. Lidé dnes si ale jeho ochoty moc neváží a berou ji za samozřejmou, Stojí mu za
to se celý den dřít a pak odpadnout od únavy? To se mv už nedozvíme. Nikota Hajduková

Vánoce
Byl pozdní večer,
Štědrriden,
Všude ticho jen.
cukroví na stole
Kouknu se z okna na pole.
Na večeři párky

Vrhnem se na dárky.
Venku padá sníh,
Zítra jedem na saních.
Pod stromečkem dárečky,
Dostali jsme zubní kartáčky,
L. Gebauerová a J.

Válková

Jsem z toho zcela
zkoprnělá
Je pondělí, zítra bude úterý, po
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úterku už aby byl čtvrtek, po čtvrtku
pátek a po pátku nastane oslavovaný
víkend. Víkend, na který se po celé ty
dny každý těší.Ale uteče jako voda a
už na nás čeká pondělí a takhle to
jde pořád dokola. Takové trápení

během všech pracovních a školních
dní a ten víkend je tak krátký. Kdy si
má člověk odpočinout?
Lucka Kempková

