Literární sešity
ZŠ B. Dvorského
Vánoce hadrového panáka
Kristýna Turková, 9. B
Když odbije půlnoc a rozezní se zvony,
jsme ve spáru emocí a posloucháme tóny.
Děti leží v postýlkách a potají si přejí,
ať se jim přání o dárkách naprosto vyplní.
Sníh dopadá na ulice, sněhuláci budou
sněhový muž bez čepice s velkou bílou hlavou.
Panák z hadru na ulici sedí velmi tiše,
v jeho malém zrcadlu se třpytí zimní říše.
Větev v hrnku z keramiky zdobí jeho lavičku.
„Krásné to vánoční zvyky,“ šeptá si potichoučku.
„Sněhuláka postavím si, bude to můj kamarád.“
Nebude to jako kdysi, mrkev musí obstarat.
Postavil ho za pár chvil, povídá si s ním,
sám se aspoň necítil, to vám všem povím.
Takto slaví panák z hadru Vánoce své každý rok
a co vše pak zažije, zapíše si na svůj blok.
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Letošní Vánoce
Aneta Štvrtnová, 9. A
Když spadne první vločka,
rozjasní se dětem očka.

Na náměstí nikdo není,
všichni doma v křesle sedí.

V obchodě je plno lidí,
všichni koupí to, co vidí.

Místo televizních novin
všichni řeší samý kovid.

Máma peče perníčky
pro hladové dětičky.

Každý rok se schází lidé,
tento rok už nesmí nikde.

Děti zdobí stromeček,
pomáhá jim dědeček.

Tradice se dělají,
lidé při tom zpívají.

Vánoce jsou zase tady,
nevadí nám dlouhé řady.

Každý doma sedí sám
u televize jako pán.

Tento rok je karanténa,
pro nás všechny je to změna.

Všichni čekaj‘ na dárečky,
máma balí ještě dečky.

Sněhuláci místo mrkve
mají roušky neobvyklé.

Když zazvoní zvoneček,
děti běží pod stromeček.
Přeji krásné Vánoce,
všichni spolu po roce.

Trochu jiné Vánoce
Ondřej Sedlář, 9. A
Blížící se konec listopadu znamená advent a příprava na Vánoce. První adventní
neděle, která připadá na 29. listopad, je správný čas k vyjádření úcty a pokory, ať
už třeba v této situaci doktorům a osobám pracujícím ve zdravotnictví nebo
rodině či přátelům.
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V této nelehké době si Vánoce moc nedokážu představit. Nebude to pro mě to,
na co jsem byl zvyklý. Už kvůli tomu, že se neuskuteční tradiční adventní trhy ani
ostatní kulturní akce spjaté s adventní atmosférou, jako jsou rozsvícení stromu v
Ostravě - Jihu nebo novoroční ohňostroj.
Myslím si, že právě na tento Štědrý den jen tak nezapomeneme. Velmi těžké to
mají babičky a dědečkové v domovech pro seniory, pro které nynější situace
znamená, že se přes tyto křesťanské svátky období klidu a pohody neuvidí se
svými nejbližšími, jak by si přáli. Má to velký vliv na psychiku i u dětí z dětských
domovů či u lidí bez domova. Zároveň podle mého názoru lidé budou skromnější,
solidárnější a ohleduplnější díky této pandemii.
Situace přináší nejistotu a strach do rodin, protože dost velká část lidí přišla o
práci vzhledem k vládním opatřením a nemohou tak své rodině zajistit takové
Vánoce, jaké by si přáli. Doufám, že budeme všichni zdraví a ohleduplní k
ostatním.

Vánoční nálada
Michaela Křížková, 9. B
Těžké mraky plují oblohou,
sněhovou peřinu dál nést nemohou.
Krajina ztichne a zimní je nálada,
z peřiny bílé sníh k zemi napadá.
Stromy a keře, domy i ulice,
všechno to zdobí sněhová čepice.
Když vzduchem zakrouží pár vloček sněhu,
nastavím tvář, ten dotek má něhu.
Slunce však šetří teplem i září,
vločka tak roztaje až na vaší tváři.
Krajina ztichne a zimní je nálada,
z peřiny bílé sníh snad k zemi napadá.
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Přeji vám krásný sen,
s blízkými ať o Vánocích trávíte svůj den.
Ježíšek pro vás dárky určitě má,
rozsviťte mu svíci, ať vás dlouho nehledá.

Dnes už dárky raději dávám
Nikola Baková, 9. B
Je 23. 12. a já se ptám svých rodičů, jestli zítra přijde Ježíšek. Ti mi s láskou odpoví
ano a pohladí mě něžně na čele, ulehám do své postýlky s úsměvem na tváři,
bodejť ne, když jsem byla malé dítě. Stromeček svítil a já byla tak šťastná. Přišel
večer a konečně jsem mohla rozbalit dárky! Byly tam krásné věci, to co jsem si
přála. Venku padal sníh a já se dívala na to, jak vločky padají na parapet. Úsměv byl
vidět i v mých očích, očích šťastného dítěte.
Teď už vím, že Ježíšek neexistuje, už nedostávám hračky, ale nejradši trávím čas s
nejbližšími. Raději dárky dávám, než dostávám, protože si těch nejbližších vážím a
chci pro ně to nejlepší. Skromnost je v každém z nás, vždyť nás drobnost potěší
skoro vždy. Užijte si Vánoce ne kvůli dárkům, ale kvůli atmosféře a vašim blízkým.

Vánoční přání
Denisa Kristianová, 7. A
Na Štědrý den si budu přát jediné, a to sníh. Loni na Štědrý den sníh nebyl, právě
že naopak, svítilo sluníčko, jako by bylo léto. Zase do mě nevstoupí vánoční
nálada. Smutně jsem si zadělala žaluzie v pokoji. Z komínů stoupá dým a
najednou... Sníh se snáší k zemi. Ten pokoj a to ticho... Slyším jen vločky, jak tiše
ševelí. Zapnula jsem si koledy a usmála se.
Vánoce by se měly slavit s rodinou. Vždy je tak krásné, když se všichni smějí a mají
radost. Otevírání dárků, miluju tu atmosféru.
Vánoce jsou podle mě nejkrásnější den v roce a neměl by je nikdo slavit sám.
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