
Čerti na zakladní škole
S Vánocemi se také blíží i den, kdy z pekla vylézají čerti, a přidávají se k 
Mikulášovi a andělům. Stejně tomu bylo i na naší škole, kde se o hodinách 
rozezněly řetězy a řev čertů a Mikulášův hlas. Nejdříve Mikuláš a jeho 
společníci zamířili do 2.třídy, kde se našlo několik hříšníků, co muselo 
Mikulášovi a jeho společníkům zazpívat nějakou písničku, děti neváhaly a 
začaly a paní učitelka jim udělala doprovod s kytarou. Jen co dozpívaly, tak je 
Mikuláš pochválil a andělé jim rozdali nadílku. Mikuláš a jeho společníci se 
rozloučili a pokračovali. Další na řadě byla 1.třída, Mikuláš jemně zaklepal a 
vešel a s ním andělé a jeden čert, ale všichni byli po celý rok hodní, ale i tak 
Mikulášovi zazpívali a tomu se to líbilo, tak se s dětmi rozloučil a odešel. 
Mikuláš dále zamířil do 3.třídy, děti věděly, co je čeká, protože se po chodbách 
rozléhal řev, Mikuláš tedy vstoupil do třídy a hned za ním čerti, kteří vyděsili 
děti natolik, že byly strachy bez sebe ,ale Mikuláš pobídl čerty, aby se uklidnili 
a oni tak učinili. Mezi dětmi se našlo několik hříšníků, a tak musely 
Mikulášovi zazpívat, když skončily, tak andělé začali rozdávat dětem perníčky 
za to, jak hezky zpívaly. 

Mikuláš se opět rozloučil a opustil třídu. Další zastávka byla dole ve 4.třídě ,a 
tak se Mikuláš a jeho společníci přesunuli a cestou vykřikovali a dupali. 
Mikuláš dorazil i s jeho pomocníky ke třídě, zaklepal a hlasy dětí ztichly. 
Mikuláš vkročil a za nim hned andělé a čerti ,co děti vystrašili natolik, že hned 
běželi na koberec. Mikuláš k nim přistoupil a začal jmenovat hříšníky, co byli 
neposlušní a čerti jim ihned zamazali tváře sazemi a uhlím. Děti vykřikly, že to 
chtějí odčinit a tak Mikulášovi zarecitovaly několik básniček, které se 
Mikulášovi moc líbili a tak dal povel andělům, aby jim darovali nadílku.

 Mikuláš se rozloučil a s anděly a čerty odešel a pokračoval k další třídě. Další 
zastávkou byla 5.třída, Mikuláš jako vždy nejdříve zaklepal a potom vstoupil a 
za ním všichni zbylí. Jen co Mikuláš s anděly i čerty vešli dovnitř, děti se bály 
a tak utekly před tabuli, kde se mačkaly jeden na druhého, aby je čerti 
neodnesli. Čerti se přiblížili k dětem a zamazali jim tváře černotou, Mikuláš 
opět pobídl čerty, aby se klidili a začal listovat knihou hříchů, ale všichni byli 
hodní, ale děti trvaly na tom, že Mikulášovi zazpívají,  a tak si několik z nich 
popadlo flétničky a ostatní začali zpívat. Mikuláš byl dojat a s ním i andělé, co 
hned začali rozdávat perníčky, čerti viděli, že zde je žádná práce nečeká, a tak 
se přemístili pryč z místnosti a andělé je následovali spolu s Mikulášem. Nyní 
měli namířeno na 2.stupeň, kde byly děti zlobivější, ale Mikuláš věděl, že jsou 
mezi nimi i děti, co nezlobily. Na řadě byla 6.třída. Mikuláš šel v čele skupiny 
a za ním andělé a čerti, co hulákali a dupali a strašili. Mikuláš došel k 6.třídě, 
zaklepal a vstoupil, ale čerti předběhli anděly a děti neměly čas na útěk, a proto 
museli nečinně sedět v lavicích. Čerti se ihned pustili do práce, Mikuláš je opět 
pobídl, aby se utišili a začal jmenovat ty nejhorší hříšníky. Čerti byli natěšení. 
Mikuláš řekl jména těch, co si zaslouží odejít s čerty, byli překvapeni, když 



padly jejich jména a čerti si je odvedli na chodbu a zavřeli dveře. Mikuláš 
poděkoval za pozornost a andělé začali rozdávat perníky, ale v tu chvíli se ve 
dveřích objevili i ti, co šli s čerty.

Mikuláš se tedy tázal, co to má znamenat? Jeden z čertů pověděl, že zpytovali 
svědomí a že chtějí za svými kamárády. Mikuláš to pochopil, ale varoval je, že jestli 
se nepolepší, tak jim druhou šanci nedá. Mikuláš tedy pobídl čerty, aby se přesunuli 
ven a za nimi šli i andělé. Další, co je čekalo byla 7.třída, která je známa tím, že děti 
v ní hodně zlobí. Čerti se nemohli dočkat, až si někoho odnesou. Mikuláš jako vždy 
zaklepal a vešel. Mikuláš předstoupil před tabuli a začal jmenovat hříšníky. Čerti se 
konečně dočkali a začali si je odvádět, ale někteří se velmi zdatně bránili, ale nakonec 
jim nestačily síly. V místnosti se nacházelo velmi málo dětí, ale andělé jim začali 
dávat perníky, co si zasloužily. V tu chvíli se ozval jekot a do třídy vběhli ti, co byli 
napsáni v knize hříchů a prosili na kolenou Mikuláše, aby jim dal ještě jednu šanci. 
Mikuláš jim vyhověl, ale varoval je, že to je naposled. Mikuláš se rozloučil a on i 
jeho družina odešli pryč. Nyní je čekala poslední zastávka a to byla 8.třída. Ještě před 
tím než vstoupili, řekl Mikuláš čertům, aby počkali za dveřmi, že si je potom zavolá. 
Mikuláš vstoupil do místnosti a všude viděl překvapené tváře. Stoupl si před děti a 
otevřel knihu hříchů, kde byla napsána pouze dvě jména. Mikuláš tedy dal povel a 
čerti vtrhli do třídy a začali všechny černit. Mikuláš dětem řekl, aby zazpívaly 
nějakou písničku, jestli tedy nechtějí skončit v pekle. Hříšníci začali recitovat a jen, 
co skončili, začali andělé darovat perníčky. Mikuláš i jeho společníci se rozloučili a 
odešli ze třídy a to byla poslední zastávka na škole.


