
 

Jak psali dopis Ježíškovi 
Pár dní z adventu uteklo jako voda. Už i plápolá druhá svíčka na adventním 
svícínku. Tu zapaluje vždy jen maminka Martínka a Marušky. A to vždy 
v neděli. Protože podle toho se ví, že do Vánoc již zbývají jen další dvě 
neděle. 

Maruška s Martínkem si uklízí pokojíček. Taky se vám někdy stává, že se ve 
svém pokojíčku nemůžete vyznat? To se právě stalo jim. Maruška si chtěla 
hrát s panenkami, ale nemohla najít oblečky a Martínek si chtěl skládat 
stavebnici, ale nemohl najít plánek. Nezbývalo jim nic jiného, než si pořádně 
uklidit a hračky roztřídit. Při uklízení našli tolik ztracených pokladů, to 
byste koukali! 

„Maruško, na tohle autíčko už jsem úplně zapomněl“ mával červeným 
autíčkem Martínek. „Jé Marti a já jsem zase našla tuto knížku“ obracela 
stránky v pohádkové knížce Maruška.  

Když dolistovala až k pohádce O perníkové chaloupce, dostala chuť na něco 
dobrého. „Já bych si dala nějakou mlsku“ olizovala se Maruška. „Tady máš“ 
podal Martínek z jejich kalendáře čokoládku a než ji Maruška spolkla, 
začaly se dít věci. 

Rozházené pastelky začaly čarovat! Všechny se hezky seřadily podle barev. 
Žlutá hezky vpředu a za ní další. Oranžová, růžová, červená, fialová, modrá, 
zelená, hnědá a poslední v řadě černá. Nejenže se hezky seřadily, začaly i 
poskakovat po papíře a u toho zněl jakýsi rolničkový zvuk.  

„Martínku, slyšíš, Vánoce se blíží!“ s velkým úsměvem říká Maruška a 
přitom ukazuje cinkání zvonečků. „Maruško, už to chápu, pastelky nám 
ukazují, že máme začít psát Ježíškovi psaní“ rozzářeně odpovídá Martínek. 
„Dáme se do toho!“ společně zajásali, každý si vzal pastelku a při tom 
kreslení a psaní si zpívali tuto předvánoční písničku: 

 

Ježíšku, Ježíšku, maluji obrázek. 

Přeji si, přeji všem moc dárků a hraček. 

Aby se splnilo každému přání, 
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radost a pohoda smutek zahání. 

 

 

Ref:: Ježíšku, Ježíšku, píšu ti psaní. 

Přál bych si, přál bych si 

jenom to zdraví. 

Pro mámu, pro tátu pro sestřičku. 

Aby vždy měli úsměv na líčku. 

 

Děkujem, děkujem náš Ježíšku, 

dopis položíme na poličku. 

Až půjdeš okolo, my budem spát, 

sladké sny o tobě necháme zdát. 

 

Ref: Ježíšku, Ježíšku, píšu ti psaní. 

Přál bych si, přál bych si 

jenom to zdraví. 

Pro mámu, pro tátu pro sestřičku. 

Aby vždy měli úsměv na líčku. 

 

Oba dva nakreslili své přáníčko. Maruška nakreslila panenku v postýlce a 
Martínek nakreslil i napsal, že by chtěl autodráhu s autíčky. Dopisy položili 
na poličku a doufali, že si je Ježíšek opravdu odnese. 
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