
 

 

Vánoční ozdůbka (líčení)  

(Adéla Severová, 9. B) 

Toto líčení vypráví o malé vánoční ozdobě starorůžové kouličce, která si hledala svůj 
domov. Její cesta na vánoční stromeček nebyla jednoduchá, ale všechno má svůj dobrý 
konec. 

Příběh začal před Vánoci, kdy lidé měli mnoho starostí s nakupováním dárků. Všichni 
měli plnou hlavu starostí, co asi svým příbuzným, dětem nebo přátelům nadělí.  Tehdy to 
všechno začalo.  Ozdůbka si strašně přála, aby si ji někdo koupil a odnesl domů. 
Představovala si, jak bude viset na krásném a velikém vánočním stromečku, kde bude zářit, 
svítit a rozdávat radost. Jenomže nebyla ničím výjimečná a od ostatních ozdob se nijak 
nelišila. Malou, kulatou, jemně barevnou, nijak zářivou ozdůbku si stále nikdo nevybíral. 
Spoustu jejích kamarádů si už ostatní zákazníci koupili, ale na ni se ne a ne usmát štěstí. Byla 
z toho moc smutná.  

Jednoho dne přišla paní, ozdůbku vyndala z krabice a prohlížela si ji. Koulička měla 
strašnou radost, že si ji konečně někdo vybral, ale paní ji odložila zpět do krabice a šla dál, dál 
si prohlížela ostatní ozdoby. Koulička si zoufala. Vtom se paní vrátila a vzala ji zpět do ruky a 
odnesla k pokladně. A tak ozdůbka našla nový domov. Cestou domů se ozdůbka těšila, až 
pozná nové ozdoby a bude se s nimi moc kamarádit.  

Nový domov se jí moc líbil, jen ten vánoční stromeček nikde neviděla. Paní ji na pár dní 
uklidila do tmavé skříně. Nic tam neviděla, netušila, co nastane, přesto byla ráda, že někomu 
patří.  

Po několika dnech si rodina koupila stromeček a začala ho zdobit. Kouličku pověsila 
doprostřed stromečku tak, aby na ni všichni krásně viděli. Ozdůbka se pyšnila svou krásou a 
těšila se na Štědrý den. Byla zvědavá, jak vše bude probíhat.   

Celý den byl slavnostní. Když se setmělo a vyšla první hvězdička, rodina zasedla ke 
štědrovečerní večeři a pod stromečkem přibyly zabalené dárky. Najednou vedle kouličky 
začalo něco prskat. Koulička se prvně lekla, ale paprsky jí byly příjemné a krásně ji 
osvěcovaly. Koulička na vánočním stromečku krásně zářila. V pokoji zněly koledy a vládla 
sváteční pohádková atmosféra. Ozdůbka byla šťastná. Lepší domov si nemohla přát. 

A to je konec příběhu o malé starorůžové kouličce, která poprvé zažila své první 
Vánoce.  


