
 

  

  

Liščí 

Tlamička 

školní časopis kroužku Mediálek 



O Sněhurce    (z pohledu královny) 

Byla jsem královna z říše, kde žila dívka. Mého manžela to byla 

dcera. Byla krásná. Ale já jsem chtěla, abych já byla nejkrásnější!  

A proto jsem poslala muže, aby jí odvedl do lesa a tam jí nechal.  

Jenže než došel ven, ztratil ji už u brány. 

Já, královna, jsem to zjistila a šla k ní. Schovala se totiž u trpaslíků! 

A tak jsem se rozhodla, že Sněhurku začaruju. 

Vyrobila jsem otrávené jablko! Sněhurka ho snědla a otrávila se. 

Jenže zatracení trpaslíci přišli zrovna, když jsem byla v jejich 

chalupě a uviděli mě!  

Pronásledovali mě a čirou náhodou jsem spadla ze skály.  

Sněhurku dali skleněné rakve a čekali, až jí někdo zachrání. Přijel 

princ a odjeli. Zanedlouho ale princ zemřel, protože si Sněhurka 

nechala jablko a princ ho snědl. 

A od té doby tu straší v pohádkách kousek pravdy i lži.  

  

 

 



Chvilka na zasmání a na odreagování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepíček se ptá maminky: 

"Maminko, dáš mi tři kačky na lízátko?" 

"Pepo, proboha, vždyť už jsi velký 

synek." 

"No tak mi dej dvacku na pivo." 

Maminka: „Pepíčku, pojď se honem 

podívat, kuřátko začíná proklovávat 

skořápku. Vidíš?" 

Pepíček: „Jo, vidím." 

Maminka: „To je dobře, alespoň už 

od teď budeš vědět, jak se kuře 

dostane 

z vejce ven." 

Pepíček: „To už vím dávno. 

Mne by spíš zajímalo, jak se dostalo 

dovnitř." 

„Jak tě mám, Pepíčku, 

ostříhat?" 

„Jako dědečka, s tím 

prázdným kolečkem 

uprostřed." 

 

"Dobrý den paní 

učitelko, Pepíček 

nemůže přijít do školy 

je hrozně nemocný." 

"V pořádku a kdo 

volá?" "Můj táta." 



Příběh o Ježíškovi 

To, že se narodil v Betlémě, to 

už víme. Ale co nevíme, je to, 

jak prožíval své dětství. A o tom vám já dnes 

něco povím. Vypadal jako obyčejný kluk. V něčem 

se ale přece jenom lišil. Každý den chodil po škole 

do kostela a dělal sochu svým rodičům. Tohle 

dělal od svých 7 let až doteď. Přesně dnes mu je 

14 let a on sochy dodělal, je na sebe pyšný. 

Poslední detail. Jé mamina s tátou. Můžu jim 

ukázat, na čem jsem tak dlouho pracoval. Oběma 

se to líbilo. A společně jsme postavili kostel, kde 

můj táta kázal lidem. A ty sochy tam byly s ním. 

Povídal jsem jim o našem příběhu a o tom, co 

jsem pro ně udělal. Většině lidem se to líbilo. Ale 

našli se i takoví, kterým se to nelíbilo, a vzbouřili 

se proti mně. To mi ale nevadilo, časem mě ti 

lidé začali uctívat i po mém ukřižování. Možná i 

ty ve mně věříš. 
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Pohádka o nezkušeném vlkovi 

z pohledu vrány 

To byl ale krásný den! Sluníčko svítilo a já se vyhřívala na 

větvi. V tu chvíli jsem ho viděla! Byl to vlk! O vlkovi jsem už 

dávno věděla, ale to divné cosi vedle něj asi ne. Jelikož žiju 

s myslivcem, tak jsem tomu něco málo rozuměla. Povídalo to o 

někom starším a kde to starší bydlí. Dokonce mám pocit, že 

tomu říkalo babička?  Po tom to ukončilo svůj rozhovor s vlkem. 

Vlk se okamžitě vydal na cestu. Letěla jsem to říct myslivcovi. 

Myslivec domů toho vlka přivedl, ale vlk se nehýbal. Byla to 

trofej! Z toho plyne ponaučení, že nikoho nemáte jíst, protože 

vás myslivec dostane. 

 

 

Je to červené a 

jezdí to nahoru a 

dolů? 

Nejraději za pecí přikrčena 

líhá, v očích se jí rozsvěcí, 

když na kořist číhá. 

Rajče ve 

výtahu. 
Kočka. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepidlo Herkules nebo ( PVA glue) 

Pěna na holení (NIVEA gelová, Gillette) 

Borová voda nebo jiný aktivátor 

 

Do misky nalijeme Herkules ( PVA glue). 

Potom tam přidáme pěnu na holení a zamícháme. 

Až se to bude odlepovat od misky, tak tam přilejeme trochu 

borové vody nebo jiný aktivátor.     

A až to bude hotové, tak si tam můžeme dát dle své libosti 

vůni a barvu. 

SLIZ JE HOTOV! 



Agar.io 

CRecenze  
Tato hra se mi líbí, je to zábavná hra. Ve hře Agar.io jde 

vlastně o to, že musíte mít nejvíc bodů ze hry. Je tam tabulka 

nejlepších hráčů na serveru, 1. - 10. místo. Samozřejmě, když 

budete mít víc bodů než desátý hráč, tak budete na desátém 

místě a vyhodíte ho z desátého místa a místo něho tam 

budete vy. Abyste mohli být lepší a mít víc bodů, tak musíte 

sbírat bodíky na zemi a tím pak můžete sníst i ostatní.  

Ale bacha na zelenou velkou kouli tu nejezte, rozdělí vás na 

malé kousky! 

Tuto hru doporučuji a dávám ji 4 a půl hvězdiček.  

 

Napsal Šimon Honsa. 

 

 

  



 



 



 


