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Časopis vydávaný žáky ZŠ TRIVIUM PLUS, o. p. s. Dobřany 

Milí čtenáři našeho školního časopisu Trivium revue. 
Toto je můj první a zároveň poslední vánoční editoriál 
v roli šéfredaktora našeho časopisu.  Dovolte mi pro-
to, abych vám v tomto předvánočním čase poděkoval 
za celou redakci, za to, že čtete náš časopis. Všichni 
doufáme, že se vám letošní čísla našeho časopisu líbi-
la, a že zůstanete našimi čtenáři i v příštím roce. Na-
konec bych vám všem chtěl popřát krásné Vánoce a 
šťastný nový rok 2014. Svým spolužákům z deváté tří-
dy pak přeji úspěšné vykročení k přijímacím zkouškám 
a pohodový start na nové střední škole.  

Filip Švejda, šéfredaktor, 9. ročník 
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(Výlet do Německa – snad to mám dobře)  

24. říjen 2013 Den slavného výletu. Díky panu ře-
diteli a tomu, že jsme nejmenší třída, vydali jsme 
se (tím chci říct 9. ročník) na výlet do Německa, 
kde jsme si měli otestovat své znalosti. Odjížděli 
jsme ráno ze školy a vydali jsme se na dlouhou ces-
tu. Pan ředitel nás vezl v našem autobusu. Cestou, 
ač nechtěně přišel na to, jak umlčet pasažéry, dal 
nám za úkol mluvit celou hodinu německy, samozře-
jmě abychom se zdokonalili, ale nás nenapadlo nic 
jiného než mlčet. Takže když jsme přijeli do Ně-
mecka, byl to pro nás opravdu šok. Nejdříve jsme 
se byli podívat ve městě Zittau (Žitava), tam jsme 
obhlídli německé obchůdky a šli jsme na oběd. To 
byl hlavní cíl výpravy. Zapluli jsme do krásné ně-
mecké restaurace, pak přišel čas na to, abychom si 

V nedávné době se žáci 6. a 7. třídy účastnili několika florbalových turna-
jů. Chlapci z 6. a 7. třídy vybojovali v okrskovém kole, které se konalo dne 
23. 10. 2013 v Rokytnici, 2. místo a tím si zajistili postup do okresního 
kola. To proběhlo 14. 11. 2013 a chlapci z naší školy se umístili na 4. místě. 
Dívky se účastnily hned kola okresního, které se konalo 12. 11. 2013, obsa-
dily nádherné 1. místo a postoupily do krajského. V krajském kole skončily 
dívky na místě 6. Tak to je všechno z florbalových událostí na 2. stupni 
naší školy. 

Všichni florbalisti děkují panu učiteli J. Killarovi za to, že nás na turnaje 
dobře připravil. 

Matěj Grulich, sportovní redaktor, 7. ročník 

Florbalové úspěchy našeho žactva 

Der Ausflug nach Deutschland 
objednali oběd, a to byl opravdu těžký úkol (my 
umíme číst, jenom to měli napsané špatným písmem 
– poznámka pro pana ředitele). Nakonec jsme si ob-
jednali,  přinesli nám jídlo, vypadalo opravdu dobře 
a taky dobře chutnalo. A pak přišel pro nás šok nej-
větší. Pan ředitel položil na stůl 50€ a odešel, že 
máme zaplatit za něho. A my jsme tam zůstali sami. 
Co nám zbývalo, museli jsme šprechtit, a zjistili 
jsme, že to najednou aspoň trochu jde. Zaplatili 
jsme, dokonce jsme dali dýško, a našli jsme pana 
ředitele, jak si sedí v autě. Poté jsme jeli dál do 
Görlitz (Zhořelce), tam jsme si prohlédli historic-
kou část města a jeli jsme zpět. Cestou zpět jsme 
se stavili ještě u nádherného zaplaveného dolu. Ko-
nečně jsme byli v Čechách a stavili jsme se 
v Liberci na náměstí, kde byla naše poslední zastáv-
ka. Vrátili jsme se domů akorát do postele, cca 
v 22:00. Závěrem to celé shrnu: Prožili jsme nád-
herný den, ale zjistil jsem, že v němčině se máme 
co učit. Děkujeme za výlet. 

Miloš Zahradník, 9. ročník 



V Angole jsou Vánoce velmi pestré. Vánoce se tam slaví pětadvacátého prosince. Štědrý den je jen pří-
pravný. Každá oblast má své zvyky, třeba na severu Angoly je vánoční pokrm maso ze slona. Sousedé si 
vyměňují svá jídla a tak mají na stole vše, na co mají chuť . Dárky se o Vánocích v Angole  dávají i dostá-
vají, ale není to jako tady v Evropě, v Angole se spíš pořádně slaví. Muži dávají dárky ženám a dětem. 
Tahle tradice vyjadřuje, že Vánoce jsou svátek narození Krista, ve znamení jsou ženy rodičky. Dárek je 
vyjádřením vděčnosti mužů. Muži zase spolu s dětmi dostávají dárky od žen na Nový rok. Děti na Nový 
rok většinou dostávají nové oblečení. Mají i svého Santu Clause, který je stejný ve všech portugalsky 
mluvících zemích. V Angole se jmenuje Pai Nathal, tedy Otec Vánoc a může to být kdokoliv, když ho o to 
někdo poprosí. Být Pai Nathalem je pro každého pocta.  

Barbora Hockicková, 7. ročník 

Dne 6. prosince se otevřely brány pekelné a do naší školy 
přijeli čerti. Ráno jsme vás varovali rozházenými lavicemi. 
Nastala první hodina a šli jsme si pro vás. Začali jsme u 
nejhorších, u prvňáků. Bylo z čeho vybírat, jeden hříšník 
vedle druhého, ale Mikuláš měl jiný názor. Představte si, že 
nám nikoho z nich nevydal a to už jsme na ně měli rozpálené 
pekelné ohně. Naštěstí u dalších tříd už se umoudřil. Druhá-
ci to bylo nadělení, tam už byli tací, že už je ani Mikuláš ne-
zachránil, dostali jsme je do pekla. V dalších třídách už měl 
Mikuláš co dělat, aby našel nějaké hodné děti, a proto 
k nám do pekla putovala brigáda. Ale byl tu problém, naše 
peklo nemělo dostatečnou kapacitu, proto bylo nutné to vy-
řešit. Některé jsme nechali jen klečet na hrášku, dokud 
nám ho nevysypaly. Poté přišla řada na něco horšího. Naši 
pekelní pavouci zabloudili do pekelných vývržků, museli 
jsme je vylovit, a tak nám tito hříšníci přišli vhod. Škoda, že 
náš čas vypršel, práce by tu bylo dost.  

Nezapomeňte, my se vrátíme!!! ČERTI 
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Tento program je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Diseminační workshop 

26. 11. 2013 jsme v rámci projektu „Akademie v Labyrintu přírody“ pořádali v naší škole diseminační 
workshop, na který jsme pozvali žáky ze ZŠ Mozaika o.p.s. v Rychnově nad Kněžnou. Přípravy na celou 
akci trvaly zhruba týden, a když ráno přijížděl autobus s našimi hosty do Dobřan, bylo již vše nachys-
tané. V úvodní části workshopu představili naši žáci, Lucie Mičková a Filip Švejda, celý projekt ostat-
ním, a poté shlédli videoklip o projektu, který byl vytvořen v loňském roce. Následně se naši hosté 
rozdělili do čtyř skupin a rozešli se na jednotlivé workshopy, ve kterých se pravidelně po 40 minutách 
střídali. První workshop se odehrával ve školní dílně, kterou si žáci prohlédli, dozvěděli se základní 
informace o workshopech, které tu probíhaly v minulém roce, a sami si vyrobili drátěný hlavolam, kte-
rý si odnesli domů. Na druhém workshopu se seznámili z deseti zajímavými pokusy, které jim demon-
strovali žáci osmého ročníku. Po krátkých ukázkách pokusů si je mohli sami vyzkoušet. Na třetím 
workshopu si naši hosté prohlédli profesní deníky, které si žáci zakládali v nové koncepci karierního 
poradenství. Následně jim holky z deváté třídy pustily tři ukázky učebních oborů a k nim si vyplnili 
pracovní list. Poslední workshop se odehrával v počítačové učebně, kde si žáci prohlíželi vytvořené 
atlasy – Atlas přírody Orlických hor a Atlas fyzikálních hrátek. Dále si mohli prohlédnout všechny 
zprávy z workshopů a exkurzí, které se v rámci projektu konaly vloni. Celou akci doplnily školní redak-
torky našeho časopisu Trivium revue, které si pro všechny účastníky připravily krátkou anketu a oslo-
vily dva učitele z druhé školy s žádostí o rozhovor. Celé dopoledne bylo akční a uběhlo velmi rychle. 
Ve dvanáct hodin jsme se rozloučili a tím ukončili celý diseminační workshop. Můj dík patří žákům 
osmého a devátého ročníku naší školy, kteří celou akci připravili a výborně dokázali ukázat to, co se 
v projektu naučili a tím své zkušenosti a dovednosti předali dál. Našim hostům děkuji za účast na na-
šem workshopu a ochotu dozvědět se a naučit se něco nového.  

             Mgr. Jiří Švejda  

97%

3%

Líbí se vám projekt "Akademie v labyrintu 
přírody"?

Ano, líbí.

Ne, nelíbí.
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77%

23%

Chtěli byste mít takový projekt na vaší škole?

Ano, chtěli.

Ne, nechtěli.

93%

7%

Líbilo se ti zpracování video klipu, který 
vytvořili naši deváťáci?

Ano, líbilo.

Ne, nelíbí.

27%

43%

17%

13%

Jaká aktivita se vám nejvíce líbila?

Výroba hlavolamu

Fyzikální pokusy

Profesní deník

Vytvořené atlasy a
videonahrávky
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Já: Líbí se vám se vám projekt "Akademie v labyrintu přírody"? 
Mgr. Markéta Kollarovičová: Ano projekt se mi moc libí, máte to dobře vy-
myšlené. 
Já: Jak byste zhodnotila prezentaci projektu žáky naší školy? 
Mgr. Markéta Kollarovičová: Prezentace byla zajímavá a poutavá. Líbila se mi. 
Já: Jaká aktivita se vám nejvíce líbila?  
Mgr. Markéta Kollarovičová:  Všechny aktivity byly velice zajímavé, výroba atlasu asi zabrala 
dost času, ale ten výsledek stojí za to. Nad výrobou hlavolamu bych si lámala hlavu, tak jsem se 
nechala poddat. 
Já: Pokud byste měli tu možnost, jakou část projektu byste uvítali  na vaší škole?  
Mgr. Markéta Kollarovičová: Ano, asi fyzikální pokusy, protože nemáme tak dobře vybavenou 
školu těmito pomůckami.  
Já: Jste spokojeni jak se vaši žáci zapojovali do připravených aktivit? 
Mgr. Markéta Kollarovičová: Ano, jsem spokojená, myslím, že je to zaujalo. 
Já: Co byste vzkázala naším žákům a našim čtenářům? 
Mgr. Markéta Kollarovičová: Bylo to moc pěkné a děkujeme všem, co se na projektu podíleli. Díky 
za pozvání. 

Kristýna Hánlová, třídní redaktorka, 8. ročník 

Katka: Líbí se vám projekt „Akademie v labyrintu přírody“? 
p. uč. Novotný: Líbí se mi moc. 
Katka: Jak byste zhodnotil prezentaci projektu žáky naší školy? 
p. uč. Novotný: My jsme zatím byly jen na dvou stanovištích, ale i tak se mi 
líbilo, jak si to žáci vzali za své. 
Katka: Jaká aktivita se vám nejvíce líbila? Výroba hlavolamu, fyzikální 
pokusy, profesní deník nebo atlasy a natočené video pokusy? 
p. uč. Novotný: Nejvíce se mi líbila dílna. Líbí se mi její vybavení. I děti byly 
moc spokojené, ale také se nám hodně líbily fyzikální pokusy. 
Katka: Pokud byste měli tu možnost, jakou část projektu byste uvítali na 
vaší škole? 
p. uč. Novotný: Dílnu. Takto vybavená dílna a možnost pracovat s kovem, dře-
vem i keramikou by se u nás na škole hodila. 
Katka: Líbilo se vám, jak naše devátá třída zpracovala video? 
p. uč. Novotný: Ano. Líbili se mi titulky i celé zpracování videa, ale nejvíce asi 
jeho originalita. 
Katka: Jste spokojen jak se vaši žáci zapojovali do připravených aktivit? 
p. uč. Novotný: Ano, jsem spokojen. I přes některé problémy se žáci zapojili 
a užili si to. 
Katka: Co byste vzkázal našim žákům a našim čtenářům? 
p. uč. Novotný: Děkujeme za pozvání a oceňujeme to, co děláte. Držíme Vám 
palce. 

Kateřina Jechová, třídní redaktorka, 8. ročník 
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Beseda se zaměstnavateli 3. 12. 2013 
Je 3. 12. 2013 a v dobřanské sokolovně se něco děje.  Ptáte se co? Určitě už víte, že poslední 
dva roky na naší škole probíhá projekt „Akademie v labyrintu přírody“ a jeho poslední část se 
jmenuje „Beseda se zaměstnavateli“, která se zde konala. Této besedy se zúčastnili žáci druhé-
ho stupně. Za pension Kozí chlívek v Deštném nám přišla něco říct jeho spolumajitelka paní Šár-
ka Hejduková. Za zaměstnavatele státní správy k nám přijela zástupkyně ředitele paní Mgr. Ja-
na Žaludová ze Základní školy v Náchodě. O své vlastní firmě EVT Elektro nám něco řekl pan 
Jiří Omáčka z Dobřan. A za sedloňovskou Gestru CZ se nám přestavil pan Vašíček.  Všichni 
nás seznámili s tím, jak si vybírají zaměstnance, jak takové výběrové řízení probíhá a co od jed-
notlivých uchazečů očekávají. Dále jsme se dozvěděli, jaké jsou povinnosti zaměstnanců a kolik 
si v jednotlivém zaměstnání můžou uchazeči vydělat. Líbilo se mi, že jsme se mohli ptát, a že 
jsme zjistili, co bychom měli udělat, abychom mohli dostat práci. 

Filip Švejda, šéfredaktor, 9. ročník 

Tento program je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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DOBŘANSKOU  ŠKOLU NAVŠTÍVILO COUNTRY TRIO 

má Madagaskar 21 000 000 oby-
vatel. Původní obyvatelé sem 
připluli z Indonésie, odkud si 
přenesli zvláštní zvyk, obřad 
zvaný famarihana. Pokud se ze-
snulý předek zjeví ve snu někte-
rému z potomků, dává jim zna-
mení, že se s nimi chce sejít. 
Proto jeho ostatky vykopou ze 
země, ustrojí do čistých šatů a 
po společné oslavě opět uloží do 
hrobu. Jedním z cílů bylo navští-
vit venkov a volnou přírodu, aby 
mohl pozorovat lemury a cha-
meleony. Cesta z města nebyla 
jednoduchá, silnice jsou zde plné 

V pondělí 18. listopadu jsme 
s druhým stupněm navštívili přednáš-
ku o Madagaskaru, která byla 
v novoměstském kině. Cestovatel 
Adam Lelek navštívil tentokrát pro 
nás exotickou zemi Madagaskar. Jeho 
výprava začala v hlavním městě An-
tananariva, kde ho zaujaly ručně vyro-
bené vozy na lidskou sílu. Jednou za 
14 dní se zde pořádají dobytčí trhy, na 
které obchodníci putují se svým do-
bytkem i 3 měsíce. Většina lidí se živí 
zemědělstvím, které je zaostalé na 
úrovni starověku. Madagaskařané jsou 
největšími spotřebiteli rýže, která tvo-
ří hlavní součást jejich stravy. Dnes 

         23. 10. 2013 k nám do školy přijelo Country trio. Byli to dva pá-
nové, kteří jezdí po České republice a hrají takové koncerty pro zá-
kladní školy. Zahráli nám asi osm písniček, při kterých si mohly za-
zpívat i děti. Mezi jednotlivými písničkami nám představovali různé 
elektrické a akustické hudební nástroje: housle, mandolínu, elektric-
kou mandolínu, foukací harmoniku a brumle. Zjistili jsme, jak se na 
tyto nástroje hraje. Pověděli nám také něco o historii některých ná-
strojů a z jakých částí se skládají housle. Vystoupení trvalo zhruba 
hodinu a půl. Mě osobně se docela líbilo a z reakcí ostatních spolu-
žáků si myslím, že byli spokojeni i oni.  

Kateřina Jechová, třídní redaktorka, 8. ročník 

bláta, louží a výmolů.  Odměnou 
bylo, že spatřil vzácnou želvu pa-
prsčitou, malinkého chameleona, 
měřícího 29 mm i užovku 
madagaskarskou. Přednáška byla 
poutavá a těšíme se na další puto-
vání s Adamem. Zde je také odkaz 
WWW.PLANETAZEME.CZ, kde 
se můžete na zajímavosti z této 
cesty podívat.  

Jonáš Gazdík a Samuel Kiszka, 
třídní redaktoři, 6. ročník 

http://WWW.PLANETAZEME.CZ�
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Technické okénko Štěpána Melichara 

12. září 2013 
Zemřel muž, jehož příjmení nejspíš máte na 
DVD přehrávači. Ano, byl to Dolby, Ray Dolby. 
Jeho první slavné kroky začínají v roce 1965, 
kdy založil Dolby Laboratories, kde nalezl způ-
sob, jak omezovat šum při analogovém nahrává-
ní, což ho přivedlo ke slávě, ale i k penězům, 
zanedlouho se jeho technologie objevila ve významných nahrávacích, později v 70. letech ve fil-
mových studiích. Do jeho seznamu objevů bezpochyby patří i prostorový zvuk, který je dnes na-
prostý standard u všech přehrávačů. 

24. říjen 1978 
 Před 35 lety, 24. října vzlétla do vesmíru v programu Interkosmos 18 první česká družice Magi-
on 1. Za jejím vznikem stáli inženýři Pavel Tříska a Jaroslav Vojta, když spolupracovali na projek-
tu Interkosmos 5, všimli si na raketě zvláštní černé hmoty o rozměrech 30x30x16cm, její funkce 
jim byla záhy vysvětlena, vyvažovací závaží, takže nás nepřekvapí, že Magion 1 má přesně 15Kg a 
stejné rozměry, jako ono závaží. Tak se dali do práce, v tom jim pomohli zkušenější Rusové. 
Takhle vznikla první česká družice, která obíhala Zemi s cílem prozkoumat magnetosféru a iono-
sféru ve výšce cca. 550Km, její oběh skončil 10. září 1981, když vstoupila do hustší atmosféry a 
shořela. Po ní následovaly Magion 2,3,4 a 5, poslední data 
z posledního Magionu byla přijata 2. července 2002. 

Štěpán Melichar,  
třídní redaktor a fotograf, 8. ročník 
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 Kreativní kurz Monči Prázová  
-  

JAK VYROBIT ŠNEKA Z FIMO HMOTY 

1.BUDEME POTŘEBOVAT:  

FIMO-černé, béžové, modré, červené a zelené, 
nožík a párátka  

2. Z červeného a modrého Fima 
si vyválíme dva stejně dlouhé vá-
lečky a smotáme v jeden. 

3. Vyválíme na jedné straně do špičky a zatočíme 
do ulity. 

4. Vyválíme si váleček z béžové hmoty do špičky, přidělá-
me k němu hlavu (kdyby nedržela, zapíchneme do ní pá-
rátko a přiděláme ho k tělu), na hlavu dáme oči a tykadla 
a párátkem uděláme pusu a nos.  

5. Připevníme ulitu a šneka dáme na 
trávu, kterou poškrábeme párátkem. 
Upečeme  v troubě na 110° na 30 
min. 

P.S. (šnek může mít ulitu v různých 
barvách a můžeme k němu přidělat i 
kytku) 

Monika Prázová, 9. ročník 



Stránka 11  

Na úpatí labských pískovců, sas-
kého Švýcarska a Krušných hor a 
jen několik kilometrů od Dráž-
ďan a Prahy se nachází středis-
ko mládeže organizace DJO, 
strašidelný zámek Bahratal – 
dům se 100 lůžky, seminárními 
místnostmi a zajímavou nabídkou 
vzdělávacích, přírodních a zážit-
kových programů pro školní tří-
dy, spolky, skupiny, rodiny i jed-
notlivce. Ideální místo pro zába-
vu, turistiku, semináře, kursy, 
konference, mezinárodní setká-
ní, pobyty škol, mládeže a rodi-
ny. Na tomto místě se od 19. do 

26. října konaly MEZINÁ-
RODNÍ DNY STRAŠIDEL A 
DUCHŮ 2013 česko-německé 
setkání mládeže na téma: Po-
hádky a báje v německo-
českém pohraničí. Přijela tam 
škola z Ústí nad Labem a Wal-
dorfská škola z Norimberku. 
Účastníci se zařadili do 
workshopů: divadlo, stínové 
d i v a d l o ,  a k r o b a t i c k ý 
workshop, umělecký workshop, 
outdoor a workshop pohádek a 
pověstí. Sestra Agáta šla na 
divadlo, bratr na outdoor a 
Emma a já jsme šli na umělec-

ký workshop. Kromě toho tam 
byla cesta za pokladem, která 
se mi líbila nejvíc. A v pátek by-
lo vystoupení akrobatického 
workshopu, divadla a stínového 
divadla. Byla vyzdobená chodba 
a celá zahrada. A účastníci out-
dooru připravili strašidelnou 
dráhu. V sobotu byl odjezd a my 
jsme ještě jeli dál do Německa 
k babičce, dědovi, tetě a strý-
covi. 
 
Jonáš Gazdík  
třídní redaktor, 6. ročník 

TENTO PŘÍSPĚVEK VZNIKL V HODINĚ MEDIÁLNÍ VÝCHOVY.  
U nás doma televize nikomu nechybí. Když se chceme podívat na film, pustíme si ho na počítači. Te-
levize zabírá moc místa a je na ní zlý i to, že tam stále pouštějí hodně reklam, které jsou často ne-
pravdivé a nutí člověka koupit si něco, co sám nepotřebuje. Někdy mi televize chybí, ale je to 
opravdu málokdy. Schází mi na ni to, že má větší obrazovku než počítač.  Hodně lidí má televizi za-

pnutou skoro pořád a mně se to zdá divné. Nemají čas na jiné lidi, 
kteří jsou mnohem důležitější než televize. Nemají dostatek ticha, 
které v životě potřebujeme. Z častého sledování televize se kazí oči. 
Díky tomu, že nemáme televizi, máme víc času na jiné, lepší věci.  

 
Jasmína Kozánková, 6. ročník 

JAKÝ JE ŽIVOT BEZ TELEVIZE? 



Biologická soutěž Samuela Kiszky 
Soutěž pro všechny žáky. Na této stránce máte 9 obrázků, ke každému číslu  napište  rodové i druhové jméno 
živočicha nebo rostliny, které jsou na obrázku. Lístečky se svými odpověďmi a svým jménem  předávejte do 18. 
1. 2014 panu učiteli Švejdovi.  Ve čtvrtek 30. 1.  budou vylosováni tři výherci, kteří obdrží od redakce cenu.  
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Ve čtvrtek 14. listopadu v 9 h se měla celá devá-
tá třida dostavit k soudnímu líčení. Co tam děla-
li?? Nebojte, nic jsme nevyvedli! V rámci občan-

ské výchovy jsme se šli podívat, jak to u takového soudu vypadá. V soudním procesu šlo o údajnou 
krádež dřeva a zničení soukromého pozemku u Šedivin. Jako svědek zde figuroval pan učitel Mach. 
Soudní proces skončil nerozhodně a bude pokračovat na dalším řízení. Všem se nám u soudu líbilo, 
ale byli jsme rádi, že nestojíme na místě obžalovaného. Snad se tam nikdy nedostaneme.  

Filip Švejda, šéfredaktor, 9. ročník 

Devátá třída u soudu 



Bylo jedno město, kde ještě nenapadl sníh a to už bylo 30. listopadu. Jinou zi-
mu už tam byl sníh skoro od začátku listopadu. Všechny děti byly smutné a 
ani se na Vánoce netěšily. Děti se sešly a společně přemýšlely, jak to udě-
lat, aby sníh na Vánoce napadl. Nikoho nic nenapadlo, tak se domluvily, že 
se sejdou ještě jednou. Když se měly sejít podruhé, tak nebyli všichni. Malý 
Tomášek byl nemocný, a když tak přemýšlel, napadlo ho, že by mohl napsat 
dopis Ježíškovi, ale neuměl psát a tak dopis nenapsal, ale řekl svému nejlepšímu 
kamarádovi, jestli by mu ten dopis nenapsal. Jeho nejlepší kamarád ho nezklamal, vyslechl Tomáška a 
ten nápad se mu líbil, tak vzal tužku a papír a začal psát „Milý Ježíšku, já bych tě chtěl poprosit o jeden 
jediný dárek. Nic jiného nechci, jen aby byl sníh, moc tě prosím, když se to nesplní, tak nikdo nebude 
šťastný, ani já. Tomášek“. Tomášek vzal dopis a dal ho za okno. O tomhle nikomu neřekli. Tomášek se 
každé ráno chodil dívat za okno na dopis, až jednoho dne dopis zmizel. Tomášek byl šťastný, ale nene-
chal to na sobě znát. Na Štědrý den si Tomášek přivstal, aby zjistil, jak je to s tím sněhem. Sníh nikde, 
Tomášek tomu nemohl uvěřit, že sníh není. Za celý den nic neřekl. Večer, když Tomášek se svojí rodinou 
usedli ke stolu se rozchumelilo, Tomášek byl štěstím bez sebe. Tomášek nikdy nezažil tak krásné Váno-
ce. Den po Štědrém dni Tomášek a jeho kamarád všem řekli, jak to bylo. Od té doby se dopis Ježíškovi 
píše každý rok.  

Martina Dyntarová, 7. ročník 
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