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Zvířátka a vánoční hvězda 

     Jednoho rána, v lesích zapadaných bílou sněhovou pokrývkou, si vyšlapával 

cestu sněhem starý jezevec. Z druhé strany k němu přihupkali dva zajíčkové. 

„Copak to neseš, jezevče?“ zeptal se první zajíček. „Ale, nesu plakát, který jsme 

včera s naší zvířecí radou namalovali,“ odpověděl jezevec a vyvěsil na vyrobený 

dřevěný stojánek plakát. Na plakátě stálo: „Na palouku pod kopcem bude možno 

pozorovat vánoční hvězdu, kdo má zájem, tak může přijít. Zajíčci si plakát 

pozorně přečetli, zaradovali se a odběhli do svých doupat.  

     Tuto zprávu se postupně dozvěděl celý les. K této zprávě se ale také dostal i 

zlomyslný medvěd. Jakmile zprávu zjistil, tak sám sobě prohlásil: „Cha, takže 

zvířátka chtějí pozorovat vánoční hvězdu, tak to jim to pozorování překazím“. A 

hned se dal do díla. Hodinu před celou akcí vytáhl ze svého zatuchlého sklepa 

staré rachejtle a už si to kráčel na zasněžený kopec, který se tyčil nad loukou, kde 

mělo proběhnout pozorování. Postupně umístil rachejtle vedle sebe a přitom si 

mnul pracky a říkal: „Ha, ten ohňostroj všechny vyděsí, a navíc přes něj neuvidí 

žádnou vánoční hvězdu.“ Poté odběhl od rachejtlí a čekal.  

     Mezitím se už zvířátka z celého lesa začala shromažďovat na palouku pod 

kopcem. Chviličku trvalo, než se všichni ztišili, a poté přišel na dřevěné podium 

hlavní organizátor celého pozorování vánoční hvězdy, pan jelen. „Jsem skutečně 

rád, že jsme se tu všichni jak ze severní i jižní části lesa sešli. A nyní už pojďme 

k samotnému pozorování vánoční hvězdy, která se za chvíli objeví nad našimi 

hlavami,“ prohlásil slavnostně pan jelen.  

     Zatím na kopci kul medvěd své pikle. Vzal do ruky sirky a škrtnul. Jelikož to ale 

se sirkami moc neuměl, popálil si svou tlapu a začal křičet: „Auvajs, jauvajs, to 

bolí, to pálí“. Jak tam tak mával svoji tlapou, shodil rachejtle všechny na sníh a 

kutálel se z kopce dolů. Jeho kutálení pak ukončil náraz do stromu.  

     V tu chvíli všechna shromážděná zvířátka zpívala z plných plic koledy a kochala 

se krásou vánoční hvězdy, která se pozvolně míhala po obloze. Všude panovala 

pravá vánoční atmosféra, jen u medvěda ne. Seděl s velkou boulí na hlavě a 



smutně si povzdychoval. Inu, když někdo dělá zlé druhým, tak to zlé nakonec 

přijde na něj samotného. 


