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Žáci tvořili svá díla 25. 10. 2019 na téma:  

 

 

 

Soutěžní kategorie: 

 I. kategorie: žáci 2. a 3. ročníků – jednotlivci, dvojice 

 II. kategorie: žáci 4. a 5. ročníků – jednotlivci, dvojice 

 III. kategorie: žáci 6. a 7. ročníků 

 IV. kategorie: žáci 8. a 9. ročníků 

 

 

 

 

Kalusáře se zúčastnili žáci z těchto škol: 

1. ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice 

2. ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 

3. ZŠ a MŠ Baška 

4. ZŠ Ropice 

5. ZŠ Palkovice 

6. ZŠ a MŠ J. Čapka, Frýdek-Místek 

7. ZŠ a MŠ Hnojník 

8. ZŠ a MŠ Dobratice 

9. ZŠ Čeladná  
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KATEGORIE  I.  -  jednotlivci 

MAMKA MÁ SVÁTEK! 

Václav Kološ (ZŠ Palkovice) 

Dnes je ňáký svátek- 

přece je Den matek! 

Jaký jí dám dárek? 

Uvařím jí párek! 

Dám na plotnu pánev, 

ještě koupím konev. 

Konev velkou jako svíce, 

aby toho bylo více. 

 

 

UŽ TO JE DNES 

Amálie Fucimanová (ZŠ Komenského, FnO) 

Stromeček nám hezky svítí, 

v pokojíčku voní kvítí. 

Čekáme si na Ježíška, 

co nám asi nadělí? 

Čekáme si na Vánoce, 

vždyť jsou dneska, v neděli. 

 

 

VÁNOCE JSOU NEJ! 

Ríša Cempírek (ZŠ Dolní Domaslavice) 

Cukroví moc voní, 

zvony zase zvoní. 

Lidi se moc těší na dárky. 

Ježíš z nebe přiletí, 

ty dárky nám přinese. 

My si dáme kapra, 

bude hodně dobrý. 

 

 

 

NAŠE VÁNOČNÍ SVÁTKY 2019 

Zuzana  Lukoszová (ZŠ Dolní Domaslavice) 

Dneska se u nás v rodině slaví svátky, 

je to velká událost, protože nám sněží. 

Upečeme cukroví, které nám chutná. – 

Jako třeba věnečky s rozpuštěným 

máslem. 

Nazdobíme stromeček lesklými baňkami, 

rozbalíme dárečky a jdeme ven do vloček. 

Jdeme se sáňkovat, jej, to frčí dolů! 

Uděláme třikrát hop 

a pak ještě jeden skok! 
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KATEGORIE  I.  -  dvojice 

VÁNOCE S VLOČKAMI 

Martin Menšík 

a Štěpán Němec (ZŠ Komenského, FnO) 

Adventní kalendář chýlí se ke konci, 

Ježíšek vyzvání zvonečky i zvonci. 

Bim-bam, bim-bam, hurá, je Štědrý den, 

a ještě není zasněžený ani jeden kmen. 

Už padají první vločky, 

po louce už neběhají kočky. 

Ve škole malujeme paní Zimu. 

Můj kamarád Eda chytil rýmu. 

Pčikal, kýchal celý týden, 

pak už z toho vážně šílel. 

Ve škole se nám stýskalo, 

na píšťalku se nám dobře pískalo. 

Eda přišel příští čtvrtek. 

Druhý den jsem ztratil vršek. 

Den co den sněží víc a více 

na všechno i nám na čepice. 

 
 

 

VÁNOČNÍ SVÁTKY 

Šárka Bednářová 

a Antonie Spěváková (ZŠ Palkovice) 

Perníčky už voní, 

vánoční zvony zvoní. 

To je pro každého svátek, 

každý má pod stromkem dárek. 

Venku už vločky padají, 

ptáčci u krmítka čekají. 

Venku vidím samý sníh, 

z kopců slyším samý smích. 

To je svátek vánoční, 

svátek ze všech nejhezčí. 

 

VELIKONOCE 

Nina Brňáková 

a Míša Frnková (ZŠ Dolní Domaslavice) 

Cukroví voní, končí Vánoce, 

ženou se Velikonoce. 

Vajíčka malujeme, 

dobře se nasmějeme. 

Klukům jsme daly vajíčka. 

Klukům jsme daly vajíčka. 

Kočka našla čokoládu. 

Pes měl v kuse hlad. 

Našel ve špajzu pomlázku. 

 

 

VELIKONOCE 

Adélka Lotková 

a Michalka Malinová (ZŠ Ropice) 

Velikonoce jsou nejlepší jako malé pápěří. 

Jupí, jupí do hajan, je to svátek nejlepší. 

Brouci koukaj z hajan. 

Velikonoce jsou NEJ, někdy je to velký DĚJ. 

Zajíček nám něco schová, to ví každý přeci. 

Je to velká věda, to já nikdy nedám. 

Ach jo, ouvej, ouvej. Velikonoce jsou NEJ. 

V kuchyni je libá vůně, už se peče beránek. 
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KATEGORIE  II.  -  jednotlivci 

VÁNOCE  

Natálie Lančová (ZŠ Čeladná) 

V prosinci je svátků plno, 

Vánoce jsou jedním z nich. 

Když napadne sněhu plno, 

kopce sjíždím na saních. 

 

Máme vzácnou návštěvu, 

Ježíška i pro dědu. 

V noci zase u stolu 

sejdeme se zas. 

 

Hodiny, ty rychle běží, 

pod stromečkem dárky leží. 

Každý dostal dáreček, 

míček, ba i váleček. 

 

Máma, ta má mikinu, 

já dostala Barbínu.  

Ségra, ta má boty Nike, 

babička dostala lak. 

 

Pak dojíme cukroví, 

lehneme do postelí. 

Ráno zase vzpomínáme, 

jak moc dobře se tu máme. 

Tak AHOJ!, mé Vánoce, 

na shledanou po roce! 

 
 

MOJE SVÁTKY 

Karolína Komendová (ZŠ Čeladná) 

Já každý den svátek slavím, 

nikdy se tím neunavím. 

Nachystám a připravím, 

pak to hezky oslavím. 

Vyspím se a zase vstávám, 

slavit nikdy nepřestávám. 

Ať se slaví cokoliv, 

to já přijdu kdykoliv. 

 

Maminka má svátek v lednu 

a tatínek v červenci. 

Sestra slaví svátek v dubnu 

a já zase v prosinci. 

Hezké dárky vždy dostávám, 

i když je jich někdy málo. 

Já se těšit nepřestávám, 

protože mě to hezky hřálo. 

 

VÁNOČNÍ SVÁTKY 

Veronika Mohylová (ZŠ Komenského, FnO) 

O Vánocích venku padá sníh, 

u nás doma slyším smích. 

Když jsou Vánoce, grilujeme párky, 

pod stromečkem už jsou dárky. 

O Vánocích si společně zazpíváme, 

kapříka z vaničky vyndáme. 

S maminkou pečeme cukroví, 

v kuchyni to krásně zavoní. 

Se ségrou sněhuláky stavím ráda, 

je to prostě paráda. 

Na Čeladnou si jdeme zalyžovat, 

potom se jdeme osprchovat. 

Na Vánoce rozkrojíme jablíčko, 

jé, ahoj hvězdičko! 

Na pánvičce už je kapřík, 

sypem na něj pepřík. 

Vánoční časy, ty jsou nejlepší, 

příští Vánoce budu chytřejší. 

Zvoneček zazvoní, ke stromečku svištím, 

na dárky se moc těším. 

Koulování, to mě baví, 

kouluji se s kamarády. 

Vánoce si užívám, 

s rodinou je prožívám. 
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NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTKY V ROCE 

František Ščerba (ZŠ Baška) 

Nejkrásnější svátky v roce 

jsou asi ty Vánoce. 

 

Svátek, svátek vánoční 

trvá až do Půlnoční. 

To už máme dárky rozbalené 

a tělo v peřině zabalené. 

 

A Ježíšek si v duchu říká, 

čím nás asi potěší, 

když ještě budem dlouho čekat. 

 

Cukroví je tolik, že je ho plný dům 

a ještě k tomu cukrovím voní celý dům. 

 

A proto jsou Vánoce jednou ročně, 

protože jsou to nejkrásnější svátky v roce 

 

SVÁTKY LÁSKY 

Marie Bednářová (ZŠ Palkovice) 

Valentýna má každý rád, 

protože je lásky čas. 

Přáníčka si posíláme, 

těm, co hodně rádi máme. 

 

Přání ve tvaru srdíčka 

posílá i malá holčička. 

Stejně tak i chlapeček, 

malý jako paleček. 

 

Pod třešní rozkvetlou 

pusinky slyšet jdou. 

To každý lásku projeví, 

jménem dne Máj první. 

 

Vánoce jsou také 

svátek lásky velké. 

To si dárky dáváme, 

protože se rádi máme. 

Koledy si zazpíváme, 

cukrovíčko pojídáme. 

Nedočkavé čekání 

vždycky se nám vyplatí. 

 

Hodní dárek dostanou, 

zlobiví zas rákoskou. 

Pod stromečkem zdobeným 

dárky se nám objeví. 

 

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ SVÁTKY  

Tereza Bromková (ZŠ Ropice) 

Mám ráda Vánoce, 

je to krásný čas. 

Stromeček je ozdobený 

a venku je mráz. 

 

Všude voní cukroví 

a vánoční čas, 

smíchám krásu se štěstím 

a půjdu pomáhat. 

 

A maminka u stolu 

jablíčko rozkrojí, 

v něm najde hvězdičku, 

co byla ukrytá 

v červeném jablíčku. 

 

Vánoční večeře, 

tu má každý rád. 

Sfoukne svíčku 

a hned je lepší a rád. 

 

Jak zvoneček zazvoní, 

když přijde ten čas 

rozbalit dárky, 

máš to, co sis přál. 
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MOJE NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTKY 

Eliška Anna Cieślarová (ZŠ Ropice) 

Já mám ráda Vánoce, 

hlavně 31. prosince. 

Když děti dovádějí, 

cukroví voní, svíčky krásně svítí 

a stromeček stojí. 

 

Na večeři jsou divná jídla, 

ryba , hřiby fuj-fuj-fuj , 

potom salát bramborový, mňam! 

Pouštíme si lodičky 

a házíme botičky. 

 

Jak zvoneček zazvoní, 

rolničky se rozvoní 

a my všichni řeknem zas: 

Ježíšek k nám přišel včas, 

konečně nastal vánoční čas. 

 

 

ZIMA A VÁNOCE 

Nikola Labudová (ZŠ Hnojník) 

Těším se nejvíce na koulování! 

                                                      I na sáňkování – bude to legrace! 

Bobování mě moc baví. 

Uvidíme, kdo vyhraje na soutěži v lyžování, 

 

Maminka má v zimě svátek, 

musíme jí koupit dárek. 

A tatínek narozky, to jsou super svátky. 

A když uvidím sestřičku, 

moji milou Aničku, 

koupím jí milovanou hračku. 

 

Jupí, už se těším na Vánoce, 

bude Štědrovečerní večeře. 

Hned, jak ji sníme, 

ke stromečku poběžíme. 

Než ale poběžíme, 

zlaté prasátko z okýnka uvidíme.  
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Júúú, to je krásné zlaté a roztomilé prasátko! 

Běžíme dolů, protože tatínek zazvonil na zvoneček. 

Jééé, to je dárků, že hodní jsme byli až moc. 

Uvidíme, jaké to bude příští rok. 

 

Jupí, už zase sněží, takže zimní hrátky můžou začít. 

Sněhuláka postavit si chci. 

Zavolám svou rodinu, ať mi s tím pomůžou. 

A nakonec lopatu – krásnou, velkou, zelenou. 

 

Pak jen shrnout hodně sněhu na kupu 

a iglú je tu! 

Teď se do něj schováme 

a teď vám zamáváme. 

Ale už je nám velká zima 

a z okýnka vám řeknem pápá. 

 
ČAS VÁNOČNÍ 

Aneta Waszutová (ZŠ Hnojník) 

Vánoce mám ráda moc, 

volá na mě Santa Claus. 

Hola, hola, máma volá, 

večeře je na stole. 

 

Hodně masa, hodně chutí, 

ale žádné dobroty. 

Cukroví nám schovala, 

abych prý nemlsala. 

 

Našla jsem ho na stole. 

To jsou krásné jabloně! 

I když sněží, i když fouká, 

shrne se to do klobouka. 

 

Zhaslá světla všude jsou,  

Vánoce tu nastanou. 

Pod stromečkem dárků plno, 

potkali jsme Santu. 

Zažili jsme švandy plno. 

 

Musím letět, na viděnou, 

mám tě ráda, na shledanou. 

Nezapomeň na mě nikdy. 

A tak zazvonil zvonec 

a básničky je konec. 
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VÁNOCE MÁM NEJRADŠI 

Eliška Ščepancová (ZŠ Dobratice) 

 

 

Svátků plno znám, 

z nich Vánoce nejradši mám. 

Všude voní skořice, 

to jsou krásné Vánoce! 

 

První sníh padá, 

vločky přenádherné, 

bílá sněžná vláda 

už se žene.  

 

Vánoce, vánoce, 

už jsou tu zas po roce. 

Děti jezdí na saních, 

já miluju první sníh! 

 

Vánoce krásné, 

svět nad nimi žasne! 

Já to také vím, 

život za ně položím. 

 

Vánoční čas, ten mám ráda, 

bílý sníh mi kryje záda. 

Končím svůj příběh bílý, 

moje Vánoce už skončily. 

___________________________________________ 
SVÁTEK MATEK 

Ema Jiříková (ZŠ J. Čapka, F-M) 

Nejkrásnější svátek 

je pro mě Den matek. 

Je plný lásky, štěstí, pohody 

a má taky své výhody. 

 

Svou maminku ráda mám 

a nikomu ji neprodám. 

Je má, moje nejmilejší. 

Ze srdce jí pusu dám, 

protože ji odmalička  

nejraději mám. 

  
KOUZELNÉ SVÁTKY 

Kristýna Kouřilová (ZŠ Dolní Domaslavice) 

Svátků máme strašně moc, 

všichni pomáhají celou noc. 

Nejdřív máme naše svátky, ty, které jsou v kalendáři. 

Po těch se nám naše tváře vždy krásně rozzáří. 

Pak jsou na seznamu Velikonoce, 

karabáče, všechno kvete, přivoňme si k pivoňce. 

Nejradši mám Vánoce, to jsou naše svátky, 

koledy a radost všech, jako z pohádky. 

 

Malé děti mají rády Velikonoce – 

zajda a poklad u bukvice. 

Starší děti mají rády vlastní svátky kouzelné, 

na počest vždy přichystají jejich smíchy nádherné. 

Dospělí zas mají rádi Vánoce, 

a ty k nám přijdou zas po roce. 
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MOJE SVÁTKY 

Lenka Kuchejdová (ZŠ Čeladná) 

Svátky, to je krásná věc, 

po tom touží každý dnes. 

Mikuláš, Vánoce, 

jenom jednou v roce. 

 

Babička a děda svátek má, 

no to je prostě paráda. 

Velikonoce, Valentýn, 

každá říká: “On bude mým!“ 

 

Kdo nepozná svátky, 

ten je bez pohádky. 

Všichni se radují, 

květy ihned malují. 

 

Malují se vajíčka, 

hledáme tu zajíčka. 

Nemůžem ho najít, 

může z křoví vyjít! 

 

Vánoce je nadílka, 

věříme na andílka. 

Dostáváme dárečky 

od mé skvělé babičky. 

 

Na Mikuláše 

svědomí mě hryže. 

Dostanu dárečky nebo uhlí? 

To ti básnička napoví. 

 

VALENTÝN 

Zuzana Popovová (ZŠ Baška) 

Valentýn je svátek lásky, 

z nebe zní andělské hlásky. 

Žena váže kytici, 

muž obhlíží lednici. 

Lednice mu napovídá: 

„Važ si ženy, není líná!“ 

Žena uklízí dům zběsile, 

muž plouží se opile. 

Valentýna si však vždy užijí, 

když právě nestojí v Ruzyni. 

Jedou spolu na pustý ostrov, 

muž má svůj dlouhý proslov. 

Valentýn je ještě čeká, 

není to komplikace velká. 

Na Valentýna toho ještě mnoho zažijí, 

když starají se o tchýni Marii. 

Valentýn je svátek, 

každý se oprostí od hádek. 

Je to čas, 

kdy lidské srdce nezažije mráz. 
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MÉ NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOCE 

Adéla Kokešová (ZŠ Komenského, FnO) 

Konečně zas po roce 

začínají Vánoce.  

Cukroví už se v troubě peče, 

ach jo, ten čas se ale strašně vleče! 

Sejdeme se zase spolu, 

stromek ozdobíme shora dolů. 

Ježíšek už dárky nese, 

modleme se, ať donese. 

Na Vánoce všichni spolu 

jíme kapra u jednoho stolu. 

Díváme se na pohádky, 

tak slavíme vždycky Svátky. 

Koledy si zazpíváme, 

u toho se usmíváme. 

Zvoneček už zvoní, 

po schodech běžíme jak sloni. 

Dárky jsme už dostali, 

už se těším na hraní. 

Děda dostal ponožky, 

babička zas podložky. 

A já dostala krásu Vánoc, 

co užiju si vždycky za noc. 

A tak oslavím Vánoce 

s rodinou zas po roce. 

 

 

 

 

VÁNOCE 

Tereza Púpalová (ZŠ Dolní Domaslavice) 

 

Vánoce nám stále běží, 

v kamnech tiše oheň hoří. 

Zvoneček nám zazvoní, 

za oknem vločky padají. 

 

Hlavně tiše, říká Santa, 

ať nespadne nějaká baňka. 

To by bylo strachu, křiku, 

a potom i smíchu. 

 

 

Děti se ze schodů valí, 

až nás z toho uši bolí. 

Zpíváme si písničky 

a potom i básničky. 

 

Vánoční čas nám utíká, 

rychle, nezapomeň si otevřít dárečky! 

Veselé Vánoce, nám maminka říká 

a všichni se usmějem. 

A potom: „Honem spát!“, říká tatínek .
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KATEGORIE  II.  -  dvojice 

NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTEK V ROCE 

Eliška Chlebková 

a Rozálie Otipková (ZŠ Dobratice) 

 

Nejkrásnější svátek v roce 

jsou přece Vánoce! 

Rádi pečem cukroví, 

babička nám napoví. 

 

Vždy zdobíme stromeček, 

najdem pod ním dáreček. 

A na vršku hvězdička 

rozehřeje nám srdíčka. 

 

Baňky krásně červené 

třpytkami jsou zdobené. 

Perníčky též ozdobíme, 

po Vánocích je zas sníme. 

 

O Vánocích se sejde celá rodina 

a co bude pod stromečkem, 

to nás všechny napíná. 

Cukroví byt provoní 

a zvoneček zazvoní. 

 

A už rychle ke stromečku, 

najdeme tam hromadu dárečků. 

A tak končí Vánoce, 

nejkrásnější svátky v roce. 

    

         
 

VÁNOCE 

Karel Lukeš 

a Matěj Pastuszek (ZŠ Dolní Domaslavice) 

Ježíšek přichází na Štědrý večer, 

uslyšíš-li zvoneček, tak už je po všem. 

Dárky se rozbalí, krása v nich je, 

pak ještě cukroví celý večer. 

Obchody už se zavírají, nikdo není sám. 

Je to svátek svátků, je to dar. 

Nikdo neví, jak to stíhá, je to kouzel čas. 

Možná tak nebo tak, je to záhada!   
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VÁNOCE 

Nela Chýlková 

a Zoe Lúčanová (ZŠ Baška) 

Když má svátek babička, 

přinesem jí vajíčka. 

Když má svátek dědeček, 

přinesem mu hrneček. 

Když se blíží Vánoce, 

zpíváme Vánoce, Vánoce… 

Pak už žádný svátek není, 

pak se zase všechno změní. 

Když má mít svátek babička, 

už jí neneseme vajíčka. 

Děláme jí představení, 

nic jiného už jí k dobru není. 

Děda už se taky bojí, 

doufám, že se dobojí. 

Žádný strach a žádný brek, 

říká pejsek Jazerek. 

O babičku se staráte, 

jen jí zabrat dáváte. 

Když má svátek zase děda, 

už mu to ani zabrat nedá. 

Dárky už si nedáváme, 

balíčky si rozdáváme. 

Svátky má snad každý rád, 

nemusí se nikdo bát. 

 

 
ROČNÍ SVÁTKY 

Dominik Ščotka 

a Eva Blahutová (ZŠ Čeladná) 

Svátky podzimu jsou nejlepší, 

všechny se od sebe liší. 

Vánoce, Halloween nebo snad Velikonoce… 

Na Velikonoce dostaneme velké hezké kraslice. 

 

Kluci pletou si pomlázky, 

a já běžím na holky. 

Ale nejen dobré jsou Velikonoce, 

dobré jsou i krásné a veselé Vánoce. 
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Ta zima, ten sníh a ty koulovačky… 

Maminka peče vánoční koláčky. 

Venku stavíme sněhuláka, 

holky zatím skáčou ve sněhu „panáka“. 

 

Halloween je taky docela fajn, 

ti duchové, až nás přivítaj. 

Koledníci mají masky strašidelný, 

já už je mám promyšlený. 

 

Všechny svátky jsou dobré, 

ale nejsou si ani trochu podobné. 

Já mám nejradši narozky, 

možná dostanu totiž všechny dárky. 

 

Stejně je nejlepší být s rodinou, 

kdy všechny trable pominou! 

 

 

CESTA DO PAŘÍŽE 

Marie Vojkovská 

a Roman Navrátil (ZŠ Baška) 

 

Na svatýho Valentýna 

dáme si pár loků vína. 

Je to svátek lásky plný, 

máme radost každou chvíli. 

Máme štěstí jedna báseň 

a přes den je pořád krásně. 

Poletíme do Paříže, 

letadlo je čím dál níže. 

Pořídíme si tam zvíře, 

Paříž už je čím dál blíže. 

Na večeři zajdeme si, 

dáme si tam mořské řasy. 

Jelikož jsme pořád Češi, 

dáme si i řízek s kaší. 

Vaří tam opravdu dobře, 

je tam také krásné moře. 

Je to tam jako v pohádce 

a na domácí zahrádce. 

Kvetou tam kytičky 

naší hodné babičky. 
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VÁNOCE 

Laura Michálková 

a Jan Janošec (ZŠ Palkovice) 

Čtyřiadvacátého prosince 

je svátek nejkrásnější. 

Jsou totiž Vánoce, 

kdy bývají lidé veselejší. 

 

Peče se cukroví, 

doma se uklízí… 

A v mlze veliké 

i náš dům zmizí. 

 

Po velkém úklidu 

všechno se zdobí 

a můj tatínek 

kapra v řece loví. 

 

Ježíšek už přichází 

s dárky z nebe 

a slunce zachází 

za hory hnědé. 

 

Pod stromečkem vyzdobeným 

vidím velké dárky. 

Hned si jeden otevřu- 

hele, jsou tam párky! 

 

A tímto čas vánoční 

je tak trochu pryč. 

A příště si budu přát 

od nového domu klíč. 

 

VÁNOCE 

Vanessa Foldynová 

a Jana Mališová (ZŠ Baška) 

Na Vánoce každý rok 

upečeme cukroví. 

Na stromečku krásné baňky 

do noci nám září. 

 

Až přijde Ježíšek, 

rozbalíme dárky. 

A pak oslavíme 

vánoční svátky. 

 

Kapra vždy máme k večeři, 

ve vaně plaval, teď je na talíři. 

Hrachovou polévku uvaříme, 

a pak ji spolu sníme. 

 

Na vánočním věnci 

zapálíme svíčku, 

zazpíváme koledu 

u vánočního stromku. 

 

Ráno se probudíme 

po Štědrém večeru. 

Metr sněhu napadlo, 

spěchej rychle ven. 

 

Koulovat se a sáňkovat 

baví každého. 

Ten, kdo leží v posteli, 

velkou smůlu má. 
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SVÁTKY CHCEME V PÁTKY 

Veronika Pospíšilová 

a Matilda Žídková (ZŠ Komenského, FnO) 

Svatý Václav, svatý Jan, 

půjdeme už do hajan. 

Čeká tady krásný svátek, 

doufejme, že bude pátek. 

 

Když je státní svátek, 

bude Den matek (samozřejmě v pátek). 

A když přijde prosinec, 

máme dárků velký kopec. 

 

Zajíček si hopsá, 

vedle něho vosa. 

Zajíček se ohlídne, 

vajíčko jí nabídne. 

 

Myslím, že už máme dost, 

píšeme jen pro radost. 

Shrnuli jsme všechny svátky, 

taky, že je chceme v pátky. 

 

VELIKONOČNÍ PŘÍPRAVY 

Katka Karásková 

a Krista Lisníková (ZŠ Komenského, FnO) 

Vajíčka zde malujeme, 

rádi si tu pohrajeme. 

Zajíčci tu poskakují, 

vajíčka nám rozdávají. 

 

Koupíme si barvičky, 

namalujem kytičky. 

Na vajíčka malujeme, 

moc si to tu užijeme. 

 

Upečeme beránka, 

jmenuje se Johanka. 

Sníme ji až zítra, 

bude to moc príma. 

 

Už je večer, 

jdeme spát, 

zítra Velikonoce, 

budeme si hrát. 
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KATEGORIE  III. 
SVÁTKY VŠEHO DRUHU 

Helena Charbuláková (ZŠ Čeladná) 

Za svátek se dá považovat vše. 

Asi bych mohla pár vět říct, že? 

Takže třeba… Nový rok. 

Do nového roku krok. 

Nebo taky Vánoce – 

dlouhé noce po roce. 

Místo Vánoc v různých zemích 

máme taky jiné dění. 

A ve stejný čas 

s někým jiným zas. 

Dušičky a Halloween, 

no tak to vám napovím. 

Svátky duchů, mrtvých lidí, 

ty už nikdo neuvidí. 

Zůstanou nám ve vzpomínkách. 

Vzpomínečka malinká. 

Valentýn a První máj, 

pro zamilované ráj. 

Všude přání, láska, dárky, 

já chci jeden dostat taky… 

Svátek Apríl, 

žerty, šprýmy, 

já mám o tom dělat rýmy. 

U Pouti, není pochybu, 

všechno se dá do pohybu. 

Svátek je prostě vše, když chcete, 

i když jsou třeba maloleté. 

Svátků je všude moc. 

Tak já jdu spát. Dobrou noc. 

 

 
 

SVÁTKY VÁNOČNÍ 

Natálie Vašendová (ZŠ Dolní Domaslavice) 

Vánoční svátky už jsou zase tady, 

vánoční nálada, lásku všude máme, 

zimní zábava, radost vzájemně si dáme. 

Nejvíce má na tom světě nejmilejší rodina, 

to s ní největší zábava teprve začíná. 

Vánoční období je nejhezčí na světě, 

mějme se rádi na té naší planetě. 

Cukroví se peče v troubě, maminka se 

směje, 

protože se za okýnkem zrovna něco děje. 

Bílé vločky padají, dárečky se skládají pod 

stromečkem, 

kolečko se udělalo pod hrnečkem. 

Koledy se zpívají, cukroví se jí, 

každý o Vánocích moc dobře ví. 

Ale když už přece jenom led je hladký, 

vytáhneme sáňky, brusle a vrátíme se 

zpátky. 

Vzpomenem si na to, jak je život krátký.  



16 
 

SVÁTKY NEJKRÁSNĚJŠÍ 

Karolína Toufarová (ZŠ Dolní Domaslavice) 

Vůně skořice, venku mráz, 

maminka peče cukroví 

a šťastné tváře kolem nás. 

Tatínek shání stromeček, 

babička volá: „Už aby tu byl!“. 

Přišel ten čas vánoční, 

ach, jak já se těšil… 

Sníh všude kolem nás, 

sněhové vločky se dotýkají mé tváře. 

Už se těším na večer- 

- ty hvězdy a jejich záře… 

Nejlepší je na tom jídlo, 

bratr říká… snad ze srandy. 

Mám ráda tu atmosféru,  

zvuk rolniček je tak krásný. 

A potom přijde večer, zvoneček 

u stromečku se rozezní. 

Sestra žasne štěstím: 

„Přišel Ježíšek, přišel Ježíšek!“, 

křičí. 

Přijdeme ke stromečku, tolik 

dárků Ježíšek nadělil! 

Miluju ty svátky vánoční. 

Je to krásné vám povím. 

Dárky rozbalíme všichni, úsměv na tváři. 

A pohlédnu z okénka 

a zlaté prasátko tam zazáří. 

 
NEJHEZČÍ SVÁTKY 

Marie Stryjová   

 

Knoty svíček dohořívají, 

pomalu dopadá sníh. 

Vůni jedle mívají 

nejkrásnější svátky vánoční. 

 

Ach, ten adventní čas… 

Na obloze zjeví se záře, 

naděje se spojí v nás. 

A mně začínají rudnout tváře. 

 

Všichni jsme pospolu 

po roce u stolu. 

Nikdo nesmí býti sám, 

radosti rozdávám. 

 

Pořád zní koledy, 

na obloze září hvězdy. 

Na stole voní cukroví. 

Zjeví se snad? Kdo to ví? 

 

Rodina je ten nejhezčí dárek, 

venku větvičky ohýbá vánek. 

Vidím na tváři úsměv matky, 

to jsou nejhezčí vánoční svátky 
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VÁNOČNÍ SVÁTKY 

Tereza Jílková (ZŠ Komenského, FnO) 

Rychle ten čas venku běží, 

koukám z okna a tam sněží. 

Máme tady po roce krásné bílé Vánoce. 

Brácha na mě huláká, 

pojď stavět sněhuláka. 

Zavoláme kamarády, 

ať jdou taky stavět hrady. 

Pojďte děti, upečte si cukroví, 

ať máte dobroty. 

Vzduch už voní od cukroví, 

potichu už dárky letí. 

Než se to cukroví dopeče, 

Štědrý večer se už nese. 

Konečně už večeře, jsou tu i Vánoce, 

svátky klidu, to je prima. 

Konečně jsme zase spolu, 

pod stromečkem už jsou dárky. 

Perníkovou chaloupku-  

máme už ji na stolku. 

Já chci zase Vánoce,  

budou zas až po roce. 

 

NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTKY 

Tereza Stodůlková (ZŠ Palkovice) 

Žil byl kdysi svatý Jan, 

ten si říkal já jsem pán. 

Číst a psát on uměl hezky 

a dokonce mluvil česky. 

 

V září svátek Václav má, 

někdo si však pozor dá. 

Jakmile svůj svátek slaví, 

další den se dost ochladí. 

 

V únoru jsou Hromnice, 

ty jsou ze všech nejvíce. 

Na ně svátek Nela má, 

ta se ničím zmást nedá. 

 

Na svatého Řehoře 

prý každý pán hned oře. 

Svoje býky vytáhne 

a za uzdu zatáhne. 

 

NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTKY V ROCE 

Elizabeth Paciorková (ZŠ J. Čapka, F-M) 

Nejkrásnější svátky v roce 

jsou přece Vánoce. 

Když se peče cukroví, provoní se celý byt, 

a tak to má být! 

Maminka už dělá salát, 

tatínek začíná kapra párat. 

Já s bráškou si uklidíme, 

s tím si oba poradíme. 

Vyčistíme želvičky, 

jmenují se Lojzičky. 

Nastrojíme stromeček 

a nezapomeneme na celý byteček. 

Vytáhneme vánoční ozdoby, 

baňky, řetězy a vánoční nádoby. 

A všechno potom rozsvítíme, 

za super práci se na zítřek dobře vyspíme. 

A je to tady. Štědrý den! 

Přijedou k nám babičky, 

přivezou i dědečky. 

Sedneme si u stolu, začneme jíst spolu. 

Dojíme a slyšíme cinkat zvoneček? 

Hurá! Přišel Ježíšek! 

Rozbalujeme dárky, vytahujem hračky. 

Pustíme si koledy 

a hodíme se do vánoční pohody. 
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NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTEK 

Antonín Kutálek (ZŠ Komenského, FnO) 

Blíží se už krásné svátky, 

nejkrásnější ze všech. 

Dostaneme krásné dárky, 

budem nejšťastnější ze všech. 

Také bude o těch svátcích  

velmi dobrá večeře. 

Dostaneme kousek kapra 

k tomu salát s bramborem. 

Nakonec si dáme dezert, 

to je dortík s mandlemi, 

my ho sníme natotata, 

nebudem už hladoví. 

V tyhle svátky dodržujem 

zlaté prase hladovění- 

ukáže se při večeři. 

Bude krásné, to já vím. 

Tyto svátky mají jméno, 

jmenují se Vánoce, 

bude stromek ozdobený, 

hezčeji než v Africe. 

 

 
SVÁTEK VŠECH SVÁTKŮ 

Elena Piňosová (ZŠ Čeladná) 

Moje svátky nejhezčí 

jsou vždycky ty vánoční. 

Toho cukroví a dárků! 

A dívání se na pohádku. 

Potom koledy všude zní, 

v kostele se každý hlas rozezní. 

A ve škole před tím vším 

s paní učitelkou něco vyrobím. 

Ať je to přání nebo ozdoba, 

vánočním svátkům se to podobá. 

Ve škole s cukrovím a dárky 

pro všechny mé kamarádky 

můžeme se radovat a zpívat. 

A učitelé nás mohou jen napomínat! 

Když se poslední svíce na věnci zapálí, 

je už za námi to čekání. 

Teď čekat už jen chviličku 

na tu spoustu dárečků. 

Je to tu, první hvězda vykoukla, 

obloha najednou prokoukla. 

Hned do obýváku zaběhnout 

a na všechnu tu krásu pohlédnout. 

Pod stromečkem se nám „naježilo“, 

nejhezčím dárkem však pro mě bylo 

být s rodinou a přáteli. 

Víc bychom ani nechtěli. 
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NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTEK 

Vít Przywara (ZŠ Hnojník) 

Sněhem je pokryta stráň i okolí, 

z vesničky u lesa dětský hlas hlaholí. 

 

Slyším už rolničky znít, 

nádherná vůně, stromečku svit. 

 

Zimní sluníčko zapadá, 

blíží se noc. 

Spousta věcí nás napadá, 

tajemná moc. 

 

U stromku schází se celá rodina, 

blíží se ta slavnostní hodina. 

 

Veselé Vánoce přeji ti dnes, 

koledy zazpívá celičká ves. 

 

 

 

NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTKY 

Štěpán Zeman (ZŠ Palkovice) 

Na světě je plno svátků, 

jsou nám tady na památku. 

S rodinou je slavíme 

a hezky se bavíme. 

 

Dnes již mnoho lidí neví, 

jak nám tydle svátky vznikly. 

Za ta velmi dlouhá léta 

zapomněla to i teta. 

 

O Vánocích, dlouhých nocích 

s rodinou se sejdeme. 

Pak když hodně sněhu bude, 

lyžovati půjdeme. 

 

Na světě je spousta lidí, 

kteří svátky neslaví. 

Vždyť svátky jsou tak moc hezké, 

nechápu, že jim to nevadí! 

 

Já mám svátky velmi rád 

a jsem jejich kamarád. 

Snad vám tato báseň otevřela oči 

a šla svátkům ku pomoci. 
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KATEGORIE  IV. 
 

DĚTI = RADOST 

Dorota Petrová (ZŠ J. Čapka, F-M) 

Pro mě nejkrásnější sváteční den 

začíná radostí a úsměvem. 

Jen, co otevřu své oči, 

radost a blaho na mě skočí. 

 

Ve škole se to hodně řeší, 

každé dítě radostí křičí, 

že konečně nastal den, 

kdy si připomene, že je dítětem. 

 

Puberťák to sice neocení, 

ale aspoň, že to učení není! 

On si prý zapálí cigárko 

a my raději lížem lízátko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všichni chceme být pořád dospělí, 

holit si vousy pěnou na holení. 

Ale vždyť být dítětem je krásné, 

po tomhle vám je to zcela jasné. 

 

Pořád samé starosti, 

na složenkách data splatnosti. 

Samozřejmě, má to nějaké plusy, 

ale má jich stejně jak dítě mínusy. 

 

No tak se mnou, kdy na začátku června 

je nejoblíbenějším slovem „herna“, 

oslavme svátek dětí, 

kdy mamince nevadí, 

že nevynesly smetí. 
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VYVEDENÉ VÁNOCE 

Kateřina Kolouchová (ZŠ Palkovice) 

Tak zase po roce 

jsou tady Vánoce. 

Naštěstí mají nárok 

být jen jednou za rok. 

 

Vánoce mají být prima, 

tak proč je tedy venku zima? 

Kdo se s tím má pořád štvát? 

…péct, uklízet a prát… 

 

Máma stojí nad cukrovím 

a v ruce drží bič. 

Tak já se vám tedy přiznám, 

do týdne je všechno pryč. 

 

Vánoce jsou svátky klidu- 

možná v jiné rodině. 

U nás jednu velkou hádku 

zažijeme jedině. 

 

Potom přijde Štědrý den, 

nejkrásnější ze všech svátků, 

proto v televizi na pohádku 

hned ráno se dívat jdem. 

 

A co naše tradice? 

Vytáhneme udice. 

S tátou chytat ryby jdem, 

zaplavem si pod ledem! 

 

Že by snad kapra k večeři? 

Smrtka nám vstupuje do dveří, 

a proto už třetím rokem 

spokojíme se se žralokem. 

 

Balicí papír vzduchem lítá, 

a pak přijde realita. 

Že bych dostala kapesní nůž? 

Je to jen vidlička, a pak šlus. 
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BABIČČIN SVÁTEK 

Václav Chaloupecký (ZŠ Čeladná) 

Na babiččin svátek 

sešli jsme se minulý pátek. 

Přijela celá rodina, 

slavili jsme jméno Blažena. 

 

Na oběd jsme měli guláš, 

celý ho snědl strejda Mikuláš. 

Jídlo bylo výborné, 

nejlepší bylo linecké. 

 

Po jídle jsme si dali kávičku, 

abychom potěšili babičku. 

 
Dostali jsme koláče, 

nikomu nebylo do pláče. 

 

Dědeček Mareček dal babičce dáreček. 

Babičce se velmi líbil 

i já jsem si ho oblíbil. 

Byl to nový mobil. 

 

Po předávání dárků 

šel jsem s bratrancem do parku. 

V parku jsme si zahráli fotbal 

a já zase vyhrál. 

 

Babiččinu oslavu jsme si užili, 

ani na moment jsme se nenudili. 

Už se těším na další oslavu, 

až budeme znovu všichni pospolu. 

 

 

 
 

VÁNOČNÍ KOUZLO 

Johana Kozlová (ZŠ Hnojník) 

Láska, radost, dobré časy, 

to Vánoce hladí vlasy. 

Scházejí se rodiny, 

mluví spolu hodiny. 

 

Vše, co tvoří lidský hněv, 

zmizí v zabedněných zdech. 

Jídlo radost vytvoří, 

plamen se v nás rozhoří. 

 

Usmíření tvoří lásku, 

v životech nejdelším pásku. 

To spojují nás Vánoce, 

nejkrásnější svátky v roce. 
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SVÁTEK NEJKRÁSNĚJŠÍ 

Lucie Pnioková (ZŠ Dolní Domaslavice)  

 

 

 

Každý má ten svůj oblíbený den, 

na který rok co rok čeká jen. 

Svátek strachu a pokora zemřelým, 

každý stane se na chvíli pánem svým. 

Můžeš ten den být čím chceš, 

těm snům ten den klidně věř. 

Dušičky, Halloween – název je fuk, 

každý se raduje, jak malý kluk. 

Večer, když zapadne slunce, 

na řadu přichází strašení, tance. 

Průvodem prochází strašidla a bytosti, 

v domě hrůzy tě čekají nepříjemnosti.  

Sladkosti rozdávej, zpívej a koleduj, 

úctu zesnulým taktéž prokazuj. 

Pro každého něco vše splňuje, 

nezbytná je mlha, co pouze propluje. 

Strašidelné dýně, kostýmy i ozdoby, 

nesmí nikdy chybět v tento den strašlivý. 

Tento svátek už brzy nastane, 

nikoho to v ten den určitě nemine. 

Někdo to miluje, někdo to nesnáší, 

pořád to ale zůstane svátek nejkrásnější.

 
 

 

 

PŘES VÁNOCE NA NOVÝ ROK 

Tomáš Novotný (ZŠ Hnojník) 

 

 

Už jsou tady po roce 

milované Vánoce. 

Stromeček, dárky, cukroví, 

začíná nabité období. 

 

Prvního prosince to započne, 

slaví se všude, i v Opočně. 

Maminky cukroví pečou 

až tatínkům sliny tečou. 

 

Koukáme se na „telku“, 

na tu naši Popelku. 

Poté sledujeme vřele 

princeznu s hvězdou na čele. 

 

 

Ještě než přijdou dárky, 

pohladím své chuťové pohárky. 

po večeři vánoční 

lidé mizí na Půlnoční. 

 

A ten Boží hod 

je Svátků středový bod. 

další den je Štěpána, 

neslavíme do rána! 

 

A když přijde Silvestr, 

končí jeden velký semestr. 

Celodenní estráda, 

tenhle rok byl paráda. 

 

Poslední hodina odbila, 

minulý rok nám ztratila. 

Teď společným krokem 

vzhůru za novým rokem! 
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NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTKY 

Nikola Šmídlová (ZŠ Komenského, FnO) 

 

Kouzlo Vánoc sněhem zapadlé, 

po němž tancují víly toulavé. 

Za oknem mrazivé vločky padají, 

svými hlasy sněhuláka stavět lákají. 

 

Čas je plnit dětská přání, 

stromeček světly v obýváku září 

a čeká, až mu nadělí 

pod větve dárky pan kouzelný. 

 

Nezapomenu na otázku: 

„Co přinese nám Ježíšek?“ 

Já bych si přál štěstí, lásku, 

Maxovi nový pelíšek. 

 

Zvony zvoní bim-bam na půlnoční, 

sejdeme se všichni spolu. 

Vánoční čas je natolik výjimečný, 

oslavíme jej u jednoho stolu. 

 

Z kuchyně zavonělo cukroví, 

vánoční atmosféra kolem nás, 

poslední adventní svíčka se zapálí, 

kdo rolničkám dal hlas? 

 

V dětských očích září 

radost ze splněných přání. 

Tyhle tradice každoroční 

jsou na Vánocích to nejkrásnější. 

 

 
 

 

 

CHVILKY ŠTĚSTÍ 

Kateřina Divišová (ZŠ J. Čapka, F-M) 

Už přišly zase po roce 

všemi oblíbené Vánoce. 

Všechny děti jásají 

a vánoční koledy zpívají. 

Jsou to svátky kouzelné, 

když rodina ke stolu usedne. 

Maminka upeče cukroví 

a všichni společně stromeček nazdobí. 

Není nad ten dětský smích, 

který o Vánocích všude zní. 

Hlavně nikam nespěchejte, 

vždyť on se ten svět nezboří, 

když letos nestihnete všechno cvukroví. 

O dárky se nestarejte, 

ty přece nosí Ježíšek. 

Jen se na chvíli zastavte 

a vnímejte tu vůni jedliček. 

Těším se, až přijde ten očekávaný večer 

a přeju si, aby tento čas nikdy nepřešel. 

Všude voní cukroví, skořice 

a ta úžasná večeře, 

na které si rodiče dali tolik záležet. 

Po večeři nezbývá, než počkat na dárečky. 

U zvuku zvonečku se dětem rozzáří 

tvářičky. 

Celé šťastné utíkají ke stromečku, 

trhají papíry a křičí: “Děkuju, Ježíšku!“ 

Všichni jsou v tento večer šťastní, 

nikdo neřeší žádné problémy a strasti. 

Večer ještě usednou ke klavíru, 

celým bytem zní zpěv mé rodiny. 

Netuším, co bych dělala bez ní, 

protože tohle jsou pro mě pravé chvilky 

štěstí. 
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STREJDŮV SVÁTEK 

Vojtěch Nováček (ZŠ Čeladná) 

 

Dnes je důležitý pátek, 

můj strejda slaví svátek. 

Oslava se připravuje, 

výzdoba se aranžuje. 

 

Pizza je již objednaná, 

maminka se hodně stará. 

Doufá, že je vše v pořádku 

na dnešním strejdově svátku. 

 

Jakmile byla čtvrtá hodina, 

sešla se celá rodina. 

Připili jsme si šampaňským 

na počest mého strejdy. 

 

Když jsme seděli u stolu, 

uslyšeli jsme zvonit zvonek. 

Vyběhli jsme ke dveřím 

a tam stál kurýr Tomek. 

 

Na hlavách jsme měli narozeninové čepice, 

otázal se: „Co dnes slavíte?“ 

S jistotou jsem řekl: Přece strejdův svátek, 

jelikož je pátek.“ 

 

Pizzu jsme si rozdělili, 

lahev vína rozlili. 

Babička nás překvapila 

čerstvým dortem z Merlína. 

 

Jak to rychle začalo, 

tak to rychle skončilo. 

Oslavy je konec, 

už zazvonil zvonec. 

 

 

VÁNOCE 

Nela Fucimanová (ZŠ Komenského, FnO) 

 

Všichni už se těší  

na prosincové sněžení, 

na bílý svátek vánoční 

je totiž velmi výjimečný. 

 

Všechny děti od začátku 

těší se na otvírání dárečků, 

co pro ně Ježíšek nachystal, 

zda vůbec přišel tam. 

 

Ale ne jenom dárečky 

dělají krásné Vánoce. 

To i rodina pospolu 

a ostatní tradice. 

 

Zdobení stromečku, 

zpívání koled, 

pečené cukroví 

na vánočním stole. 

 

Voňavé svíčky, 

zapálený advent, 

celodenní pohádky 

-nehledě na věk. 

 

Hledání zlatého prasátka, 

vánoční večeře, 

ozdobné světýlka 

v domě i na dvoře. 

 

To všechno tvoří kouzlo Vánoc, 

nikdo se netěší na noc. 

Tuhle atmosféru chtějí co nejdéle, 

na příští rok je tu zase naděje. 
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SVÁTEK NEJKRÁSNĚJŠÍ 

Magdaléna Klaczaková 

             (ZŠ Dolní Domaslavice) 

 

Odjakživa slabost mám 

pro svátky, které ročně slavím. 

Moc ráda na ně vzpomínám 

a náladu si jimi spravím. 

Velikonoce s jarní vůní 

probudí rychle celý dům. 

Kluci s pomlázkou holky honí 

a beránek voní až k sousedům. 

Všechny větve holých stromů 

se změní v barevné kytice. 

motýli zdobí okna domů 

a košíky doma kraslice. 

Když se však podzim náhle blíží, 

přichází svátek, co dobře znám. 

Noc, kdy na tebe duchové shlíží 

a neměl bys zůstat večer sám. 

Halloween – svátek oživlých stínů, 

které tě v noci nenechají spát. 

Snad, když se oblečeš do kostýmu, 

nebudeš se muset ve tmě bát. 

Vánočním cukrovím voní náš domov 

a v dálce koledy začly hrát. 

Podivné tvary ulitých olov 

nám na poličce budou navždy stát. 

Vánoční stromeček barevně svítí 

a všichni se k němu nadšeně ženou. 

A každý člověk v duši cítí, 

že svátky se jen tak nezapomenou. 

 

ŠTĚSTÍM VZPLÁT 

Adéla Radová (ZŠ Palkovice) 

 

Můj nejmilejší svátek - 

den, kdy jsem ho poznala. 

Stalo se to v pátek, 

byl ten, koho jsem hledala. 

 

Mohla bych vstát 

a zase na zem padnout, 

díky němu štěstím vzplát, 

jen na něj se vždy spolehnout. 

 

Díky němu dávno vím, 

že je láska na světě. 

Po nocích o něm sním 

a jsem ráda, že je v mém životě. 

 

Svátek můj nejmilejší  

je on a jeho duše. 

A ta nervozita tehdejší, 

jako rány z kuše. 

 

Auto ho srazilo, 

na zádech mě mrazilo, 

že by ho to auto 

dozajista zabilo. 

 

Radostí jsem stonala, 

můj milý to přežil. 

Co bych já teď dělala, 

kdyby on už nežil? 

 

Po večerech snívám 

a děkuju se ctí, 

na oblohu se dívám, 

jaké já mám štěstí. 

 

 

 

 


