
Vianoce v rodine Ježkovcov 

 

       Bola treskúca zima a na zasneženej lúke pod lesom v malej chalúpke sa rodina Ježkovcov 

pripravovala na Štedrý večer.  

       Mamka Ježková prestierala stôl. Malý ježkovia, Pichliačik a Bodliačik, zatiaľ pobehovali po 

chalúpke a čakali, kým ocko Ježko donesie stromček. Vtom sa otvorili dvere a do chalúpky vošla 

vôňa čerstvého ihličia. To ocko Ježko práve doniesol vianočný stromček.  

       „ Och, aký je krásny!“ tešili sa malí ježkovia. 

       Mamka prikázala, aby dal ocko Ježko stromček do stojana a nech Pichliačik a Bodliačik 

pripravia vianočné ozdoby. Ona zatiaľ dopekala vianočný jablčný koláč a dovárala polievku 

z hríbov, ktoré poctivo nazbierala a nasušila celá rodinka počas leta. Vtom ježkovia pribehli 

s dvoma plnými krabicami ozdôb, a tak sa všetci vrhli do ozdobovania stromčeka. A ten sa už 

o chvíľu ligotal a svietil všetkými farbami.  

      „ Taký pekný stromček sme ešte nemali,“ povedala mamka Ježková. 

       Pichliačik a Bodliačik sa začali radovať, pretože vedeli, že pod takým pekným stromčekom 

si nájdu určite veľa darčekov. Keď bola už bola všetka práca hotová, mamka Ježková zavolala 

ocka a ježkov k stolu. Spoločne sa vrhli na slávnostné štedrovečerné jedlo. Koláč bol síce fajný, 

ale vianočnej hríbovej polievke sa naozaj nič nevyrovná. A tá tohtoročná bola vynikajúca. 

        Keď sa Ježkovci navečerali a popratali všetko zo stola, vybrali sa na prechádzku do lesa. 

Malí ježkovia si postavili snehuliaka a celá rodinka si zahrala guľovačku. Do svojej chalúpky 

pod lesom sa vrátili celí zasnežení. 

A v chalúpke pod stromčekom už na nich čakali darčeky. Mamka Ježková dostala nový vlnený 

šál, ocko teplú čiapočku a Bodliačik a Pichliačik mali obrovskú radosť z autíčka a stavebnice. 

        Potom si už všetci s úsmevom a dobrou náladou išli ľahnúť do svojich teplých postieľok. 

Celá rodinka Ježkovcov dobre vedela, že to bude dlhý spánok. A aj my všetci dobre vieme, že 

ježkovia po Vianociach spia až do jari. 

       Na stromčeku v chalúpke pod lesom potichu zazvonil vianočný zvonček  a tejto rozprávky 

je koniec. 
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