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Co si přejeme najít pod vánočním stromečkem?
A co bychom na Vánoce rádi darovali my?
Pod stromeček si už od čtyř let přeju pejska
Terezie Adamcová, 7. A
Dárek, který si přeju už od svých čtyř let, je pes. Vždy jsem si přála jezevčíka jménem
Sprite. Později se mi líbil i bígl, ale postupem času se mi začaly líbit skoro všechny rasy.
Ovšem když jsem chtěla pejska ve čtyřech letech, je pochopitelné, že mi ho mamka
nedovolila. Je pravda, že v té době by mě pes za chvíli omrzel, co se dá taky čekat
v tomto věku.
Každé Vánoce jsem si přála pejska, ale nikdy jsem se ho nedočkala. Byla jsem hodně
smutná, zvlášť když všechny děti kolem mě psa měly. Bylo mi asi deset a já už jsem to
vzdala. Prosila jsem a prosila. Mamka ale vždy řekla, že ne, protože se o něho nebudu
starat a samé výmluvy. Respektovala jsem to, že mamka nechce chodit venčit psa, ale
jinak jsem našla řešení pro všechny ty výmluvy, proč nemůžeme mít psa. Přece jen bych
venčit chodila já, jen kdyby mi do toho vlezl třeba trénink, tak by jednou šla mamka. To
by ji přece nezabilo.
O rok později se mi narodila sestra jménem Nikol. Stejně jako já začala mít strašně moc
ráda pejsky. První, co uměla říct o zvířatech, bylo HAF. A tak jsem se po dlouhé době
mamky zeptala, jestli si to náhodou nerozmyslela s tím pejskem. A ona řekla, že ne. Ale
strejda řekl, že ano. Jenže mamka mu to pěkně rychle stihla rozmluvit. Vždy když někam
jedeme, modlím se, abychom jeli pro pejska. Teď už mi zbývá jen doufat.
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Proč zrovna modrý medvěd?
Adéla Galušková, 7. A
Vždycky jsem toužila po velkém plyšovém medvědovi a modrá je moje oblíbená barva.
Asi proto, že ho má moje sestra a mně se zalíbil a chtěla jsem taky svého medvěda.
Když jsem šla do obchodu s kamarádkou, tak jsem viděla krásného medvěda a já se
zamilovala. Kdybych se nepodívala na cenu, tak ho ihned beru, ale nemusíme mít vždy
všechno, na co se podíváme.
Medvědi jsou jako lidé, můžete je obejmout, můžete jim říct, jaký byl váš den, ale
neznamená to, že nemluví, že nenaslouchají. Já osobně mám medvědy hrozně ráda. Sice
vám nikdy neodpoví, ale dokola to zkoušet můžete.
Takže doufám, že dostanu plyšového medvěda. Myslím si, že nebude, ale budu doufat, že
dostanu alespoň něco malého. Je lepší dostat něco, než nic, že?

Proč nedarovat zážitek, třeba návštěvu kina nebo
procházku?
Klára Bašandová, 9. B
Už mám nový pokoj a je to zároveň dárek k Vánocům. Pak si přeji něco jako třeba svetr,
džíny, mikinu, kryty na mobil a spoustu jiných věcí, na které si už nevzpomenu.
Když se někoho zeptáte, co si přeje k Vánocům, odpoví vám jen „nic“ nebo „nevím“.
Což je pak těžší pro člověka, který mu něco kupuje, najít ten správný dárek. Když si
člověk něco přeje, tak to není špatné. Hodně lidem jde jen o dárky a kolik jich dostane a
kolik ta věc stojí a tak dále. Nejdůležitější je ale strávit Vánoce s rodinou. A že jsou
všichni spolu a jsou zdraví.
Poslední dobou nedávám hmotné dárky, ale zařídím tomu člověku nějaký hezký zážitek
s hromadou vzpomínek, jako třeba jít do kina nebo se projít jen tak po Ostravě, protože
je strašně pěkná a jsou tady místa, kde jsem třeba ještě nebyla.
Mamce každý rok kupuju ponožky se sobem a nějakou kosmetiku jako třeba řasenku a
tak, ale nikdy nevím, co koupit taťkovi nebo bráchovi, to mi přijde strašně těžké.
Taťkovi kupuju každý rok čokoládu nebo sprchový gel a bráchovi taky, ale tento rok
chci kupovat věci tak, aby se neopakovaly, protože pak už tuší, co tam bude.
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Rodiče: Mně nic nekupuj. Já nic nepotřebuju.
Tak co pak koupit?
Rostislav Vítek, 9. B
Na Vánoce si nepřeji nic specifického. Protože ať už dostanete cokoliv, tak byste z toho
měli mít radost. Tedy pokud dárek není měkký, protože to znamená… že jsou to
ponožky… Ano, teď jsem sice před pár sekundami říkal, že máme mít radost ze všeho,
ale… ponožky… Někdy je to prostě těžké předstírat před rodiči radost z ponožek:
„Ponožky! JO! To jsem si vždy přál! Pořádně bavlněné ponožky!“
Jinak kromě ponožek a ostatního oblečení, jako trika, svetry a další, je všechno v pohodě
a máme z toho radost. Samozřejmě největší radost máme z dárků, co jsou větší než
samotný stromeček. Takové dárky by měly být pořád, ale velikost = cena…
Před Vánocemi často slýcháváme od rodičů: „Mně nic nekupuj! Já nic nechci! Mně stačí,
když budeš hodný!“ Samozřejmě každý víme, že tím dotyčný naznačuje, ať koupíme
alespoň maličkost. Ale kolikrát je i složité na internetu najít nějakou tu maličkost. Do
obchodu opravdu nepůjdu z několika důvodů: 1) Koupit čokoládu jako narozeninový
dárek je OK… ale k Vánocům? 2) Předvánoční výprodej v obchodech s naprosto
naštvanými lidmi, co se perou o televizor, který stojí ještě více než před měsícem 3)
Jsem na to moc líný, ale stejně při objednání dárku ho nemůžu nechat poslat poštou.

Mám vlastně všechno, co potřebuju
Aneta Haverlová, 9. B
Na Vánoce bych si jedině tak přála, abychom byli celá rodina spolu. Protože jsou rodiny,
co třeba na Vánoce nemůžou být spolu, protože je někdo z rodiny třeba v nemocnici. A
proto doufám, že se nám to nestane.
A co bych dala jiným lidem na Vánoce? Aby byli zdraví, šťastní a byli spolu na Vánoce. A
jestli chcete vědět hmotný dárek, tak asi nějaké oblečení a obal na telefon, jinak nic moc
si nepřeju, mám vše, co potřebuju.
A mým kamarádům bych dala nějaký adrenalinový zážitek, třeba skok padákem nebo
nějaký pobyt, kde si odpočinou a bude jim líp. Jinak si myslím, že nic extra k životu
nepotřebuješ, hlavně zdraví, rodinu a základní věci jako jídlo a oblečení.
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O magických Vánocích magický písek
Nikola Baková, 7. B
Co bych dala na Vánoce mamce? Já jsem jí koupila už parfém za 500 korun. Taťkovi jsem
koupila termo ponožky a ostatním drobnosti. Můj vysněný dárek je kroptop, magický
písek a jinak ať si mí blízcí vymyslí, co mi koupí. S mamkou jsme pekly perníčky.
Můj názor na Vánoce je takový, že jsou fajn, mám ráda dárky, ale někdy se s mamkou
pohádáme. S babičkou taky slavíme Vánoce a tam je bez hádek.

Mám ráda vůni Vánoc
Tereza Novotná, 9. B
K Vánocům si nic konkrétního nepřeju. Jediná věc, co si každoročně přeju, je, abychom
se celá rodina o Vánocích sešla a hlavně ve zdraví. Na Vánocích mám strašně ráda tu
rodinnou pohodu, a že se po celém roce všichni zase sejdeme a prostě tu vůni Vánoc.
Vánoce mám v celku ráda, možná až na ten vánoční stres jak se všichni snaží mít krásně
vyzdobený dům, napečené cukroví a tak dále.

Proč se všichni chtějí nechat překvapit?
Nevím, co jim koupit
Adrián Posmyk, 9. B
Na Vánoce bych si nepřál nic zvláštního, jako každý rok si 50% všech dárků vyberu sám
a u zbytku nemám ani páru, co to bude.
Nejvíce bych si přál asi nějakou novou hru nebo nějakou voňavku, to by bylo od rodičů.
U babiček a dědečků to bude tradičně oblečení, moje vysněné přání to sice není, ale ať
chci, co chci, stejně tam to oblečení bude.
Jediná věc, na kterou se osobně netěším, je vybírání dárků, to je pro mě katastrofa.
Většinou absolutně nemám představu, co kdo chce, nejlepší by bylo, kdyby mi každý
řekl, co chce, a bylo by po problémech, ale ne, oni se chtějí nechat překvapit…
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