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Úvodník 
Milí čtenáři,  
ráda bych Vás po dlouhé době uvítala v našem školním časopisu Sovička. 

Jsem moc ráda, že jsme časopis mohli opět obnovit. Ještě před začátkem bych 
vám chtěla sdělit, že bychom moc rádi uvítali nové redaktory a redaktorky s 
originálními a kreativními nápady. Pro toto číslo jsme si pro vás připravili spíše 
vánoční tematiku - povedená literární díla žáků naší školy. Předem Vám přeji 
pohodové a veselé Vánoce a příjemný vstup do nového roku. 
 
Za celý tým časopisu Sovička  
Karolína Škutová 
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Vánoce a já 
 
 Žáci devátých tříd jsou na naší škole poslední rok. A ten je plný 
vzpomínání. Proto jsme jim položili několik otázek, co se jim vybaví, když se 
řekne slovo Vánoce. 
 
1) Na Vánocích mám rád... 

2) Na Vánocích nemám rád... 

3) Moje nejhezčí vánoční vzpomínka: 

4) Moje nejsmutnější vánoční vzpomínka: 

5) Můj nejkrásnější vánoční dárek, co jsem kdy dostal: 

6) Můj nejoriginálnější dárek, který jsem kdy dostal: 

7) Na který dárek, který jsem kdy daroval, nejraději vzpomínám a komu byl 

darován: 

8) Vánoční pohádka/vánoční film, který nesmí o Vánocích chybět a co se mi na 

něm líbí: 

9) Mé nejoblíbenější jídlo související s Vánocemi je: 

10) Moje nejoblíbenější vánoční tradice je: 

11) Moje nejoblíbenější vánoční píseň/koleda je: 

12) Letos Vánoce oslavím... 

13) Kdybych mohl prožít Vánoce zcela podle svých představ, tak bych.... 

14) Jak bych chtěl slavit Vánoce v dospělosti/v budoucnosti: 

 
Adrian Novák 

1. Hledaní zlatého prasátka :D a štědrovečerní večeři. 
2. Koukaní na pohádky, papaní.  
3. No spadl mi talíř s cukrovím na zem, vše se rozsypalo, pak jsem to cukroví 

vrátil na talíř a koukal na ostatní, jak papají :D. 
4. Vánoce na blátě. A taky si myslím, že to nemá rádo spoustu lidí.  
5. Když jsem byl malý, dostal jsem spidermana jako plyšáka, byl jsem 

šťastný.  
6. Dal jsem taťkovi žehličku pod stromeček, byl rád. 
7. – 
8. Mrazík, to je tak jediné, na co se dá koukat. 
9. Mám rád kapra s bramborovým salátem. 
10.  – 
11.  Nemám rád vánoční koledy, leze mi to na mozek. 
12.  Vánoce oslavím doma jako vždycky s rodinou. 
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13.  SPAL A JEDL.  
14.  S rodinou bych oslavil Vánoce, jelikož je to jediné, co je s rodinou 

nejkrásnější.  

Matthew Jarolim 

1. Na Vánocích mám rád atmosféru. 

2. Na Vánocích nemám rád, když jím kapra. 

3. Nejhezčí vánoční vzpomínka je, když jsem dostal ve 2. třídě můj první 
notebook. 

4. – 

5. Nejkrásnější dárek k Vánocům bude grafická karta do počítače. 

6. Nejoriginálnější dárek byl dron, ale moc 
jsem ho nepoužíval, protože zůstal u dědy, se 
kterým se už nestýkám. 

7. Dárek, který jsem věnoval a nejraději na něj 
vzpomínám, jsem byl já a věnoval jsem ho 
tátovi. 

8. – 

9. Nejoblíbenější jídlo spojené s Vánocemi je 
řízek s bramborovým salátem. 

10. 

11. Půjdem spolu do Betléma. 

12. Letos Vánoce slavím u sebe doma a den poté u babičky s dědou. 

13. Vánoce bych chtěl strávit pouštěním písniček podle mě a strávit čas s rodinou. 

14. Vánoce bych chtěl strávit asi sám, pokud si někoho nenajdu. 

 
Lukáš Michálek 

1) Na Vánocích mám rád přežírání se cukrovím a hlavně vánoční prázdniny. 

2) Na Vánocích nemám rád zimu a chlad. 
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3) – 

4) Zatím nemám špatnou vzpomínku. 

5) Můj nejkrásnější vánoční dárek bylo kolo. 

6) Můj nejoriginálnější dárek, co jsem kdy dostal, byly ponožky, které byly mojí 
oblíbené značky. 

7) Nejoriginálnější dárek, co jsem kdy daroval, byla sluchátka bratranci. 

8) S taťkou se vždycky kolem Vánoc díváme na Návrat budoucnosti, takže tento 
film nesmí chybět. 

9) Moje nejoblíbenější jídlo je řízek s bramborovým salátem. 

10) Moje nejoblíbenější tradice je pouštění lodiček. 

11) Moje nejoblíbenější koleda je Pásli ovce valaši. 

12) Vánoce oslavím jako každý rok. 

13) Vánoce bych prožil na Havaji. 

14) V dospělosti bych Vánoce prožil na Havaji 

Samuel Onger 

1) Na Vánocích mám rád to, že jsou prázdniny a nemusím chodit do školy. Také 
mám rád to, že dostávám zadarmo dárky. 

2) Na Vánocích nemám rád koledy a nenávidím to, že je slyším všude. Když jdu 
do obchodu, tak poslouchám koledy, když jdu do školy, tak poslouchám koledy, 
když zapnu televizi, tak tam jsou koledy. 

3) Moje nejhezčí vzpomínka z Vánoc je, když jsem dostal LEGO vlak, který jsem 
chtěl asi dva roky, když mi bylo 10. 

4) Moje nejsmutnější Vánoční vzpomínka je, když jsem musel poslouchat koledy 
celý den, protože se to jiným lidem líbilo, zatím co já jsem musel poslouchat celý 
den nějaké koledy, které nenávidím. 

5) Můj nejkrásnější dárek, který jsem kdy dostal, byl počítač, který jsem dostal, 
když mi bylo 11, na kterém hraju často hry. 
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6,7) Nejoriginálnější dárek, který jsem někomu dal, byl malý plyšový pes. 

8) Na vánoční pohádky se nedívám, protože jsou v nich koledy. 

9) Moje nejoblíbenější vánoční jídlo je řízek a ryba, protože mi chutnají. 

10) Moje nejoblíbenější vánoční tradice je dostávání dárků, protože to jsou věci, 
které dostávám zadarmo. 

11) Žádnou oblíbenou vánoční koledu nemám, protože jak už jsem řekl, nemám 
je rád. 

12) Vánoce tento rok oslavím doma jako vždy, protože tam je teplo a nevím, kde 
bych je jinde měl slavit. 

13) Kdybych mohl prožít Vánoce podle mých představ, tak bych nikdy 
neposlouchal koledy. 

14) V dospělosti bych chtěl slavit Vánoce také bez koled. 

 
Joanis Trichas 

1) Dárky, rodinnou vánoční večeři a staré dobré filmy. 

2) Mám rád vše, není nic, co nemám rád. Max. málo dárků :D 

3) Je jich hodně, ale asi jak jsem dostal počítač (notebook) a mohl jsem na něm 
hrát skoro pořád. 

4) Nemám, protože je vše dokonalé a bez chyb. 

5) Notebook a RC auto na dálkové ovládání. 

6) Asi růžová čokoláda, protože je to originální dárek. 

7) Set pomazánek taťkovi. 

8) Mrazík / úplně vše. 

9) Kapr s bramborovým salátem. 

10) Dávání dárku pod stromeček a skořápky a lití olova. 

11) Bohužel nemám, ale asi Panáček a Koleda Štěpáne. 
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12) Jako vždy doma s rodiči. 

13) Byl doma s rodiči (nic bych neměnil). 

14) Hezky s rodiči u stolu a v plné pohodě, protože tak to má být. 

Valerie Želinská 

1. Na Vánocích mám ráda nejen tu vánoční atmosféru, ale taky zdobení stromečku 
a to, že jsou prázdniny. Kdyby byl sníh, tak bych je měla radši, ale tak i bez sněhu 
je to hezký svátek. 

·  2. Na Vánocích nemám ráda utrácení peněz, jen abych koupila dárky pro rodiče, 
které stejně nakonec nikdy nepoužijí. A přitom jak nakupuji, tak mi do toho hrají 
vánoční koledy. 

·  3. Moje nejhezčí vánoční vzpomínka….nemám. 

·  4. Moje nejsmutnější vánoční vzpomínka je, když jsem zjistila, že ježíšek je 
moje babička. 

·  5. Můj nejkrásnější vánoční dárek, který jsem kdy dostala, byl mobil, jelikož ho 
hodně používám. 

·  6. Můj nejoriginálnější dárek, který jsem kdy dala…. 

·  7. Mé kamarádce jsem nakreslila dva obrázky celebrit, co má ráda, a myslím si, 
že se jí to dost líbilo. 

·  8. Kdybych se koukla na nějaký film, tak by to byl asi GRINCH, ale zase to není 
můj nejoblíbenější film. Jinak nic. 

·  9. Nemyslím si, že mám nějaké nejoblíbenější jídlo, ale určitě mám ráda 
perníčky a přesně o vánocích je super i ta ryba. 

·  10. My nemáme pomalu žádné tradice, takže jediné, co můžu říct, je předávání 
dárků. 

·  11. Na Vánoce neposlouchám pomalu žádné koledy, a i když už si něco 
poslechnu, tak v angličtině. Nesnesu poslouchat české koledy. 

·  12. Letos Vánoce oslavím doma se svojí rodinou tak jako každý rok. Nejspíš 
nebudu vědět, co mám celý den dělat a pak už bude jen večeře a předávání dárků. 
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·  13. Kdybych mohla prožít Vánoce podle svého, tak bych je určitě chtěla prožít 
s Peťou, Samem a mým kocourem Teddym. Byla by sranda a měli bychom hodně 
hezkých vzpomínek. 

·  14. V dospělosti bych chtěla slavit Vánoce…. 

Petra Dlouhá 
1. Na Vánocích mám ráda, když můžu zůstat doma, být s rodinou a zkrátka 

se zachumlat do deky a pít horký čaj. 
2. Na Vánocích nemám ráda, že mě mamka nutí uklidit si pokoj, vysát celý 

byt a pomoct jí s přípravami na štědrovečerní večeři. 
3.  Moje nejhezčí vánoční vzpomínka: Bude to znít divně, ale jak jsem 

rozbila na Štědrý den keramickou misku. 
4.  Moje nejsmutnější vánoční vzpomínka je, že už od roku 2020 nemůžu 

slavit Vánoce s dědou. 
5.  Můj nejkrásnější Vánoční dárek, co jsem kdy dostala: Samozřejmě, že 

všechny byly hezké, ale nejkrásnější byl stříbrný řetízek ve tvaru křížku. 
6. Můj nejoriginálnější dárek, který jsem dostala na Vánoce: Bylo to už 

hodně dávno, ale od tety jsem dostala velkého plyšáka, který ztvárňoval 
Minnie z pohádky Mickey Mouse. 

7.  Na který dárek, který jsem darovala, nejraději vzpomínám a komu byl 
darován: Mamce jsem darovala takový hezký modrý skleněný hrníček 
s jejím jménem. 

8.  Vánoční film, který nesmí o Vánocích chybět je Shrek, nevím proč se 
mi film tolik „líbí“, když to v podstatě není ani vánoční film. 

9.  Mé nejoblíbenější jídlo související s Vánocemi je bramborový salát a 
řízek, i když jak jsem prodělala covid, tak od té doby mi řízky moc 
nechutnají. 

10.  Moje nejoblíbenější vánoční tradice je zdobení stromečku, který mě 
vždy naladí na Vánoce.  

11.  Moje nejoblíbenější vánoční koleda: Koledy neposlouchám, je to věc, 
kterou na Vánocích nemám ráda. 

12.  Letos oslavím Vánoce s mamkou, taťkou a bráchou u nás doma jako 
každý rok. 

13.  Kdybych mohla Vánoce prožít zcela podle svých představ, asi bych je 
chtěla prožít s Valíkem, Samíkem a s mým bráškou Míšou u nás doma. 

14.  Jak bych chtěla slavit Vánoce v budoucnosti: Asi bych je chtěla slavit 
na chatě, u krbu s kamarády. 

 

Markéta Balnerová 

1) Na Vánocích mám ráda vánoční cukroví a čas s rodinou. 
2)  Na vánocích nemám ráda úklid, protože se má o Vánocích odpočívat. 
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3)  Moje nejhezčí  vzpomínka byla, když jsem dostala pod stromek brášku. 
4) Moje nejsmutnější vzpomínka  je to, že u nás nebude babička  na večeři. 
5) Můj nejkrásnější dárek byl v roce 2013, kdy se mamce narodil můj mladší 

bráška. 
6) Nejoriginálnější dárek byl, když jsem dala babičce tašku s ručně 

napsaným textem a namalovaným obrázkem. 
7) Film který nesmí o Vánocích chybět, je S čerty nejsou žerty, protože tam 

je Petr Máchal a Dorota Máchalová. 
9) Nejoblíbenější jídlo je bramborový salát. 
10) Nejoblíbenější tradice je hrachová polévka, protože luštěniny 

připomínají peníze. 
11) Nejoblíbenější koleda je od Xindl X Štedrý večer, protože se tam 

zpívá o alkoholu a drogách. 
13) Kdybych mohla oslavit Vánoce podle svých představ, tak bych chtěla 
byt s klukem. 

 

Markéta Sobolová 

1) O Vánocích mám ráda, když jezdíme každoročně na chatu a sedíme s celou 
rodinou u pece. 

2) O Vánocích nemám ráda chystání výzdoby, nakupování a uklízení. 

3) Moje nejlepší vánoční vzpomínka byla, že byl perník a mohla jsem celé 
dopoledne spát. 

4) Moje nejsmutnější byla, že došel perník a nemohla jsem tím pádem celé 
dopoledne spát. 

5) Můj nejkrásnější dárek, co jsem kdy dostala, bylo piano, které mi leží skoro 
celou dobu na skříni. 

6) Můj nejoriginálnější dárek byly asi zřejmě ponožky, nebo spodní prádlo.) 

7) Nejlepší dar, který jsem darovala, byl plyšový mýval mé mamince. 

8) Moje nejoblíbenější vánoční pohádka je: Tři oříšky pro Popelku, protože je 
poučující, že i sny se mohou splnit aspoň o Vánocích. 

9) Moje nejoblíbenější vánoční jídlo je perník. 

10) Moje nejoblíbenější tradice jsou: spaní do odpoledne, jezení bramborového 
salátu a lití olova. 
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11) Má nejoblíbenější píseň je Last Christmas, protože ji zpívá můj nejoblíbenější 
zpěvák George Michael. 

12) Kde a jak bych nejraději trávila Vánoce: Na chatě, u televize. 

Jan Manigati 

1) Na Vánocích mam rád navštěvování babičky a dědy, řízek a atmošku. 

2. Na Vánocích nemám rád hádaní se mezi rodiči. 

3. Moje nejhezčí vánoční vzpomínka je,  jak jsem dostal nové PC. 

4. - 

5. Můj nejkrásnější dárek byl ten moment, kdy jsem dostal PC. 

6. Můj nejoriginálnější dárek je, když jsme sestře koupili nějakou krabičku a v ní 
byl Medvídek Pú. 

7. Medvídek Pu s krabičkou a byl darován mé sestře. 

8. Vánoční film je Sám doma. 

9. Moje neoblíbenější jídlo je řízek s bramborovou kaší, protože nemám rád 
vánoční salát. 

10. Moje neoblíbenější vánoční tradice je sedět na gauči 
a jíst místo cukroví všelijaké brambůrky, pečivo a 
sladkosti. 

11. Nemám. 

12. Letos Vánoce oslavím úplně normálně jako minule. 

13. Tak bych nezvonil na zvonek a šel bych rovnou do obýváku a rozbaloval 
dárky. 

14. Tak jako klasicky, řízek s bramborovou kaší a kofola. 

 
Patrik Michalík 

Na vánocích mám rád všechny naše rodinné tradice, které mě baví a asi 
nikdy mě neomrzí. 
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O Vánocích nemám rád velký počet reklam kamkoliv se podívám, protože 
vidět už po dvacáté reklamu na Alzu není vtipné. 

Moje nejhezčí vánoční vzpomínka je, když jsem byl malý, tak sněžilo celou 
dobu o adventu. A na to si člověk vzpomene rád. 

Můj nejlepší dárek, který jsem dostal, byla menší elektrická čtyřkolka. 

Jídlo, které mám o vánocích nejradši, jsou perníčky, protože je pečeme 
doma. 

Má nejoblíbenější vánoční tradice je rozkrajování jablka. 

Žádnou oblíbenou vánoční koledu nemám, ale žádná mi asi nevadí. 

Letos Vánoce oslavím jako vždy s celou rodinou. 

Kdybych měl prožít Vánoce podle mých představ, tak bych nic nezměnil. 

Nejradši bych v budoucnu trávil Vánoce, tak jak je trávím teď. 

Gabriela Zemanová 

1. Na Vánocích mám ráda, když jsme celá rodina spolu. Jednou brácha nemohl 
přijet kvůli práce, tak jsme to vyřešili tak, že jsme si volali přes videohovor. 

2. Na Vánocích nemám ráda hádky. Většinou se pohádáme s mamkou kvůli 
cukroví, že to má být takhle. 

3. Moje nejhezčí vzpomínka je ten den, kdy za námi přijela sestřenice, nikdo to 
nečekal a byla jsem za to ráda, že přijela. 

4. Nemám nejsmutnější vzpomínku. 

5. Můj nejkrásnější dárek je, že jsme celá rodina spolu. Pod stromeček jako dárek, 
tak to nevím, všechny jsou krásné, ale pobavila mě, jak mi dala ségra řasa kouli. 

6. Můj nejoriginálnější dárek nebyl asi žádný. 

7. Nevěděla jsem co koupit taťkovi, a tak jsem šla do Lidlu a tam byl takový 
parfém a hrozně hezky voněl, tak jsem ho vzala a teď ten parfém používáme 
všichni. 

8. Sám doma je nejlepší, vždycky se na to díváme všichni. Líbí se mi na tom, jak 
se jeho mamka zachovala, panikařila, ale zase si nechala klidnou hlavu. 
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9. Moje nejoblíbenější jídlo na Vánoce je losos a řízek, pokud to není na stole, tak 
odcházím a nejím. Prostě tohle k Vánocům patří. 

10. Nejoblíbenější tradice je, když jsme spolu a trávíme ten čas. Vždycky je sranda 
a nejlepší je, když hrajeme hru, kdo sní nejvíce cukroví. 

11. Píseň, co posloucháme, je Vánoce na míru, prostě 
nejlepší písnička. 

12. Vánoce oslavím s rodinou a konečně i s bráchou. 

13. Vánoce podle mých představ - to bych jela do 
Brna za sestřenicí a pořádně si to tam užila. 

14. V dospělosti bych jela někam pryč na nějaký výlet a tam bych si to užila a 
potom domů a udělala večeři a tyhle věci, co se dělají normálně o Vánocích. 

Tobiáš Kempný 

1) Na Vánocích mám nejraději atmosféru. Ať je to trpělivé čekání na večeři a 
rozbalování dárků, nebo klidně jenom na čas, který je strávený s rodinou. 

2) Na Vánocích nemám rád hlavně lidi, kteří neustále očekávají jimi určený počet 
dárků. 

3) –  

4) – 

5) Lístky na koncert americké groove-metalové kapely Pantera. 

6) Nevzpomínám si na žádný dárek, co by byl obzvlášť originální. 

7) Nejraději vzpomínám na dárek, který jsem dal svému otci na minulé Vánoce. 
Dárek jsem koupil na poslední chvíli u lidí, co nikdy nezklamou a obchod 
nezavřou – u Vietnamců. Byla to mávající plastová kočka zlaté barvy, poháněna 
malým solárním panelem na přední straně podstavce, na kterém seděla. Nejde o 
dárek samotný, spíš o humorný slib z předešlých vánoc, že svému otci koupím 
živé kotě. 

8) Nesmí chybět film Pelíšky samozřejmě. 

9) Rozhodně hrachová polévka. 

10) Naprosto zbožňuji lití (a pití) olova. 
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11) Vánoční písně a koledy neposlouchám ani se mi žádná nelíbí. 

12) Ve jméně anarchie a chaosu. 

13) Byl bych se svou rodinou na vánoční večeři a následné rituály a poté bych šel 
ven trávit čas se svými přáteli. 

Matyáš Bartošík 

1. Na vánocích mám nejradši, když se ozdobí celý byt a všude se třpytí každý 
okraj místnosti, když stromeček svítí jako casina v Los Angeles. A taky 
samozřejmě vůni kapra a salátu. 

2. Na vánocích nemám rád, když se každý honí jako slepice za flusem, každý by 
měl užívat vánoční pohody a ne běhat po obchodech. 

3. Moje nejhezčí vánoční vzpomínka se odehrává asi v roce 2012-13, kdy napadlo 
více sněhu, než mělo. A ještě jedna, když jsem byl s Honzou, Patrikem a Tomem 
a Honza napálil do stromu a letěl ve vzduchu a ve zbytku kopce se vyválel v černé 
hlíně a vypadal jako kominík. Od té doby tomu říkáme černý americký kopec a 
americký z důvodu, že se hraje na vrchu kopce americký fotbal. 

4. - 

5. Můj nejhezčí dárek byla originál deska Michaela Jacksona Dangerous a Bad. 

6. - 

7. - 

8. Můj oblíbený vánoční film je Sám doma. 

9. No samozřejmě že bramborový salát a kapr. 

Matěj Jan Hrubý 
1. Na Vánocích mám rád tu Vánoční atmosféru a pečení cukroví, ale jíst se 
mi to nechce.  
2. Na Vánocích nemám rád falešnou přetvářku, přijde mi to pokrytecké.  
3. Moje nejhezčí vánoční vzpomínka se odehrávala roku 2016, když začalo 
na vánoční večeři sněžit.  
4. Moje nejsmutnější vánoční vzpomínka je, když za celý advent nenasněžilo 
a nebylo se čím koulovat.  
5. Můj nejkrásnější vánoční dárek, který jsem kdy dostal, vlastně neexistuje 
vzhledem k tomu, že  jsou to všechny, protože jenom když si na mne někdo 
vzpomene, je to hezké.  
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6. Můj nejoriginálnější dárek, který jsem kdy dostal, je ručně namalované 
auto, které jsem dostal od mého bratra. 
7.   - 
8. Vánoční pohádka, která nesmí podle mne o Vánocích chybět, je Mrazík a 
Princezna se zlatou hvězdou na čele a líbí se mi na nich nádech nostalgie.  
9. Mé nejoblíbenější jídlo spjaté s Vánoci je bramborový salát s rybou.  
10.  Moje nejoblíbenější vánoční tradice je zdobení stromku. 
11.  Moje nejoblíbenější vánoční koleda nese název „Nesem vám noviny“. 
12.  Letos Vánoce oslavím se svou rodinou.  
13.  Kdybych mohl Vánoce prožít zcela podle svých představ, tak bych na nich 
nezměnil vůbec nic, mohla by však skončit válka na Ukrajině.  
14. Vánoce v dospělosti bych chtěl prožít tak jak dosud se svou rodinou.  
  
  
Karolína Škutová 
Na Vánocích mám ráda společný čas s nejbližšími, kdy není třeba nic řešit a 
pouze odpočíváme a nabíráme síly do nového roku. Naopak co na Vánocích 
nemám ráda, je zbytečná panika a stres v obchodních centrech, když se lidé 
rozhodnou nakoupit dárky na poslední chvíli. Konkrétní nejhezčí vánoční 
vzpomínku asi nemám, protože každé Vánoce jsou pro mě něčím speciální. 
Jsem moc vděčná, že nemám žádnou smutnou vánoční vzpomínku a doufám, 
že to takto zůstane. Nejkrásnější vánoční dárek, co jsem kdy dostala, byl 
keramický vánoční hrneček od moji mladší sestry. Udělal mi velkou radost. 
Dárek, který jsem nejraději darovala, byl obraz mě, mé sestry a maminky. 
Dárek byl pro moji maminku, která z něho měla velikou radost. Dodnes nám 
visí v obývacím pokoji. Vánoční film, který nesmí chybět o Vánocích, jsou 
zaručeně a jednoznačně Pelíšky. Je to můj nejoblíbenější česky vánoční film, 
protože už od malinka na něho koukáme každé Vánoce s rodinou. Samozřejmě 
jako každého druhého je mé nejoblíbenější vánoční jídlo bramborový salát od 
maminky a řízky od babičky. K tomu ještě pár doma udělených chlebíčků a 
jsem nejspokojenější. Nejoblíbenější tradice, kterou děláme u nás doma, je 
čekání na zlaté prasátko, společná večeře s posloucháním vánočních koled a 
zvonění ježíška. Také společně s maminkou a sestrou každý rok zdobíme živý 
vánoční stromeček. Každý rok zakončujeme zdobení pověšením vánoční 
hvězdy. Vždy se po roce střídáme a pokaždé zakončuje zdobení někdo jiný. 
 
Eliška Vaňková 

1) Na Vánocích mám ráda, že se sejde celá rodina, můžu s nimi strávit čas a to je 
na Vánocích to nejlepší.  
2) Na Vánocích nemám ráda, že nemůžu být s jedním člověkem.  
3) Podle mě každá vzpomínka má něco do sebe, ale asi vidět mamku a celou 
rodinu šťastnou. 
4) Nejsmutnější bylo zklamání od blízkého člověka- 
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5) Každý dárek je hezký, protože maminka dokáže vymyslet samé hezké dárky. 
Poslední dobou mi dělají radost jenom maličkosti. 
6) Byly to asi hodinky zabalené v krabici, která byla přibitá a špatně se do ní 
dostávalo . 
7) Asi dárek, co jsme dali s bratrancem babičce, a byla to malovaná patlanice.   
8) Mám ráda každou Vánoční pohádku, ale Sám doma u mě vyhrává. 
9) Moje nejoblíbenější jídlo je samozřejmě bramborový salát od mojí babičky.  
10) Máme jednu tradici a to je zvonění na zvonek, aby se mohlo ke stromečku.  
11) Žádnou vánoční koledu nemám moc oblíbenou, koledy neposlouchám.  
12) Letos Vánoce oslavíme jako každý rok. 
13) Oslavila bych je asi stejně s rodinou.   
14) Budu se opakovat ale stále stejně.  

 
Michal Zajíček 

1. Na vánocích mám rád radost mojí rodiny. 

2. Na vánocích nemám rád zimu. 

3. Moje nejhezčí vzpomínka je, jak jsem dostal hodinky. 

4. Moje nejsmutnější vánoční vzpomínka je ta, že jsem nedostal nic na Vánoce. 

5. - 

6. Můj nejoriginálnější dárek, který jsem dostal, byly ponožky. 

7. - 

8. Vánoční pohádka, která nesmí o Vánocích chybět, je Vánoční koleda a co se 
mi na ni líbí, je to, že ukazuje, že musí být o vánocích veselo. 

9. Moje nejoblíbenější jídlo související s Vánocemi je bramborový salát s řízkem. 

10. Moje nejoblíbenější vánoční tradice, je otevírání dárků. 

11. Moje nejoblíbenější vánoční koleda je rolničky. 

12. - 

13. Kdybych mohl prožít Vánoce zcela podle svých představ, tak bych si večer 
otevřel dárky, a před tím bych si dal kapra. 

Kateřina Rycková 
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1. Na Vánocích mám ráda to, že jsme s rodinou všichni dohromady. Taky mám 
ráda vánoční atmosféru, cukroví a volno. Taky to rozbalování dárků. 

2. Na Vánocích nemám ráda to, že nejsem s mojí biologickou rodinou. 

3. Nemám nejhezčí vzpomínku. 

4. Na Vánocích nemám ráda to, že mě odebírali od rodiny, a proto mám na ně 
špatné vzpomínky. 

5. Můj nejkrásnější dárek je prstýnek od mojí mamky. 

6. Můj nejoriginálnější dárek je telefon. 

7. Nejraději mám dárek, který jsem dala mojí mamce, a to byl hrníček s jejím 
jménem. 

8. Moje nejoblíbenější vánoční pohádka je Sám doma, protože je vtipná a hezká. 

9. Moje nejoblíbenější vánoční jídlo je kapr a bramborový salát nebo cukroví. 

10. Moje nejoblíbenější vánoční tradice je pouštění lodiček. 

11. Letos Vánoce oslavím v dětském domově nebo u mojí bývalé paní sociální, 
kde jsem byla v pěstounské rodině. 

12. Kdybych mohla oslavit Vánoce zcela podle svých představ, tak bych je 
neslavila, protože je nemám ráda. 

13. V budoucnosti je můj sen slavit Vánoce ve Francii. 

Tadeáš Sedlačík 

Na vánocích mám rád atmosféru, a když jsme celá rodina spolu. 

Na vánocích nemám rád ten zmatek a uklízení. 

Moje nejhezčí vzpomínka byla, jak jsem dostal dárek, co jsem si moc přál. 

Nemám žádnou smutnou vzpomínku. 

Můj nejkrásnější dárek byl box sběratelských kartiček. 

Můj nejoriginálnější dárek byl velký sedací pytel, který byl skoro větší než náš 
vánoční stromek. 
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Nejraději koukám na Mrazíka, protože mi to přijde takové hodně vánočně 
naladěné a patří to k Vánocům. 

Nejraději mám kapra s bramborovým salátem. 

Moje oblíbená vánoční tradice je krájení jablka u stolu. 

Moje nejoblíbenější koleda je Rolničky, rolničky. 

Letos Vánoce oslavím stejně jako každý rok. 

Tak bych asi nic nezměnil.  

Chtěl bych slavit Vánoce vice s tradicemi. 

Tomáš Smělík 

1. Na Vánocích mám rád to, že můžu trávit čas 
s rodinou, a to jak se vždycky zdobí strom. 

2. Na Vánocích nemám rád, když nesněží, protože 
to není taková atmosféra. 

3. Moje nejhezčí vánoční vzpomínka je strávený čas s rodinou 

4. Moje nejsmutnější vánoční vzpomínka není, protože jsem ze vším spokojen. 

5. Můj nejkrásnější dárek, co jsem kdy dostal, jsou všechny dárky. 

6. Můj nejoriginálnější dárek, který jsem dostal nevím, protože každý dárek je 
něčím originální. 

7. Na který dárek, který jsem kdy daroval, nejradši vzpomínám? Na dárek pro 
mamku, je to taková krabička, kterou jsem naplnil (např. Deli). 

8. Vánoční film nemám 

9. Mé nejoblíbenější jídlo související s Vánocemi je řízek se salátem. 

10.  Moje nejoblíbenější vánoční tradice je: v určitý čas, ve kterém celá rodina jde 
ven. 

11. Nejoblíbenější vánoční tradici píseň/koledu nemám. 

12. Letos Vánoce oslavím stejně jako minulý rok s mojí rodinou. 



Časopis žáků Základní školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace 

 

13. Kdybych mohl prožít Vánoce zcela podle mích představ, tak nic nezměním, 

14. Jak bych chtěl slavit Vánoce v dospělosti? Stejně jako teď. 
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Štědrý den – Tomáš Smělík 
 

Začíná nám Štědrý den. 

Sněží! Snad půjdeme ven. 

Máma vaří, sestra peče 

A mně se ten den jen vleče. 

Táta se cpe cukrovím, 

Říká, ať to nikomu nepovím. 

 

Začala nám večeře, 

Někdo klepe na dveře. 

Je to naše rodina. 

Štědrý večer začíná. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



Časopis žáků Základní školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace 

 

Tipy na zajímavé čtení 
 

Pokud nepatříte k milovníkům zimních sportů, jsou Vánoce ideální čas 

pohodlně se usadit, zachumlat se do deky a začíst se do pěkné knížky. Tipy na 

zajímavé čtení pro Vás do tohoto čísla připravila Eliška Třaskošová. 

 

PAOLINI, Christopher. Spát v moři hvězd I. 

PAOLINI, Christopher. Spát v moři hvězd II. 

GIER, Kerstin. Zámek v oblacích. 

REINTGEN, Scott. Vládci popela. 

REINTGEN, Scott. Krevní pouto. 

KRISP, Caleb. Poděska Ivy. 

 

 

 

  



Časopis žáků Základní školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace 

 

Těšíme se na shledanou  

u dalšího čísla časopisu 
Sovička, doufáme, že 

tentokrát do něj přispějete i 
vy. 
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Odkazy 
https://pixabay.com/cs/photos/v%c3%a1no%c4%8dn%c3%ad-strom-santa-

%c5%beena-dekorace-2999722/ 

https://pixabay.com/cs/photos/cookies-vla%c5%a1sk%c3%a9-o%c5%99echy-

2991174/ 

https://pixabay.com/cs/vectors/sova-sranda-hlava-zob%c3%a1k-308773/ 

 

 

 


