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Milé děti, medvídky Čumáčka, Ušandu a Tamíka určitě znáte. Ale jistě 

nevíte, co se medvědům stalo minulý rok o Vánocích! Budeme vám 

o tom vyprávět. Tiše se posaďte a poslouchejte… 
 

Blížil se Štědrý den. Medvědi již měli téměř vše připraveno. Ušanda 

upekla cukroví, Tamík zapálil poslední adventní svíci a Čumáček 

přinesl krásný stromeček. Celý domeček voněl jehličím! 

 
 

„Tak, Čumáčku. Cukroví je upečené. Už se těším, až je ochutnáme! Jéé, 

ty máš krásný stromeček!“ pochválila Čumáčkův stromeček medvědice 

Ušanda. „Ten jsem vybral já sám! Až to tady všechno ozdobíme 

a na stromeček pověsíme baňky… To bude krása!“ těšil se medvídek 

Čumáček. „Máš pravdu. Nemůžu se dočkat. Vánoce jsou za pár dní. 

Raději se hned pustíme do práce!“ zavelela Ušanda. 
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A tak Čumáček přinesl veliký kufr, ve kterém měli medvědi schované 

vánoční ozdoby. Když Ušanda kufr otevřela, zůstala překvapeně stát. 

Všechny baňky, světýlka, rolničky a další ozdoby zmizely! „Jak se to 

mohlo stát? Kde jsou všechny ozdoby?“ divila se Ušanda. „Já nevím. 

Musíme je najít! Budeme je hledat.“ odpověděl Čumáček. 

 
 

Medvědi hledali ve všech pokojích. Hledali ve skříňkách i pod postelí. 

Mezi polštáři i v šuplících. Vylezli na půdu a podívali se i do sklepa. 

Zkoušeli to dokonce i pod matrací a v komíně! Zkrátka Ušanda 

s Čumáčkem prohledali celý domeček, ale ozdoby nikde nenašli. 
 

„Co budeme dělat?“ plakala Ušanda. Medvídek Čumáček se podrbal 

na hlavě. „Zeptáme se Tamíka. Třeba bude vědět, kam se ozdoby 

ztratily.“ 

 

Tamík si hrál ve svém pokojíčku. Zrovna lepil barevné papírové 

proužky a vyráběl si vánoční řetěz. Čumáček se hned zeptal: „Tamíku, 

neviděl jsi naše vánoční ozdoby?“ „Já… neviděl. Nejsou v našem 

vánočním kufru? Vždy je schováváme tam.“ vylekal se Tamík. 

Čumáček zakroutil hlavou. „Tak třeba ve skříni?“ zkoušel to Tamík 

znovu. „Prohledali jsme celý domeček. Byli jsme dokonce i v komíně, 
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ale ozdoby jsme nikde nenašli. Jako kdyby tady vůbec nebyly…“ 

přemýšlel Čumáček. „Já nevím, kde jsou! Ušanda pořád uklízí, tak by 

to měla vědět ona!“ rozzlobil se Tamík. Ušanda ale poznala, že něco 

není v pořádku. „Tamíku, řekni nám pravdu. Co se stalo?“ zjišťovala. 

Tamík nakonec smutně sklopil hlavu a pomalu odpověděl: „Já jsem si 

hrál s míčem a trefil jsem kufr. Ten spadnul, otevřel se a všechny baňky 

a ozdoby vypadly a rozbily se. Bál jsem se, že se budete zlobit, a tak 

jsem všechno uklidil a nic jsem vám neřekl.“ 

 
 

„Tamíku, lhát se přeci nemá! Naopak. Chybu musíme umět přiznat. 

Vždyť se musíme omluvit a naši chybu napravit! Víš, že s míčem si 

hrajeme venku nebo v tělocvičně. Uvnitř bychom mohli něco rozbít.“ 

povzdechl si Čumáček. Tamík přikývl: „Já vím. Moc mě to mrzí.“ „Je 

dobře, že ses přiznal. Příště nám pravdu řekni hned. Mohl ses při úklidu 

pořezat. Neměl bys střepy sbírat sám. Jsem ráda, že se ti nic nestalo.“ 

pohladila Ušanda medvídka Tamíka po hlavě. „Příště už si s míčem 

doma hrát nebudu. Slibuju!“ přikyvoval Tamík. „Ale co teď? Nemáme 

žádné ozdoby. Jak přivítáme Ježíška?“ ptal se Čumáček. Medvědi se 

zamysleli a Tamík se najednou rozzářil. „Já už vím! Ozdoby si 

vyrobíme!“ ukázal Tamík na svůj vánoční řetěz. „To je báječný nápad!“ 

vykřikla Ušanda. 
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Naši medvědí kamarádi se hned dali do práce. Tamík udělal místo 

na stole také pro Ušandu a Čumáčka, kteří přinesli více barevných 

papírů a lepidla. Stříhali, skládali, lepili a zdobili. Měli spoustu nápadů! 

Vyrobili si papírové řetězy a baňky, vystřihli papírové vločky, složili 

papírové andělíčky a stromečky a nachystali spoustu dalších krásných 

ozdob. 

 
 

Když byli hotovi a všechno uklidili, dali se do zdobení domečku. Tamík 

na okna nalepil papírové vločky, Ušanda rozložila na stůl a poličky 

papírové stromečky a medvídek Čumáček pověsil papírové andělíčky. 

Nakonec bylo vyzdobeno všechno kromě vánočního stromečku. 

„Musíme ho udělat co nejhezčí!“ poskakoval Tamík okolo a přemýšlel, 

kde se červené srdíčko bude nejlépe vyjímat. „Nechceme Ježíška 

zklamat!“ souhlasil Čumáček. „Máte pravdu! Na špičku pověsíme 

velkou hvězdu z toho zlatého papíru! My to zvládneme!“ uklidňovala 

medvídky medvědice Ušanda. 
 

A měla pravdu! Když nastal Štědrý den, jejich stromeček s papírovými 

ozdobami jen zářil. Ušanda, Čumáček a Tamík si při vyrábění a zdobení 

užili spoustu legrace a po dobře odvedené práci si zasloužili odpočinek. 
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Posadili se ke štědrovečerní večeři a dali se do jídla. Mezitím je 

navštívil Ježíšek, kterému se medvědí výzdoba moc líbila. Když pak tři 

medvědi rozbalovali dárky, všichni měli pocit, že mají tu nejkrásnější 

výzdobu na světě! 

 
 

A co vy děti? Už jste někdy vyráběly vlastní vánoční ozdoby? Můžete 

to zkusit stejně jako medvědi Čumáček, Ušanda a Tamík. Nezapomeňte 

své výrobky vyfotit a medvědům je poslat. Vaše obrázky, fotky a videa 

je moc potěší! 
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Tady namaluj Váš vánoční stromeček 😊 


