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1.Kapitola - Sněžná Hora, O Santovi
Jednoho krásného 

sněžného dne, bylo 

to v prosinci pár 

dní před Vánocemi, 

se ve vesnici 

jménem Podhorou 

rozneslo, že na 

Sněžné hoře, o 

které obyvatelé 

vesnice doposud 

nevěděli, žije 

Santa.

Julča H.



1.Kapitola - Sněžná Hora, O Santovi
Santa byl hodný, 

milý, ale hájil si 

soukromí. 

Proto 

žil na Sněžné hoře 

jen se svými 

pomocníky. Proto 

nesouhlasil s tím, 

aby se o Sněžné 

hoře vědělo.
Julča H.



2.Kapitola - Ve Vesnici 
Problém byl, že se dvě 

děti z vesnice, dne 

kdy se zpráva 

roznesla, rozhodly že 

Santu chtějí najít. 

Tak si připravily 

hodně teplé oblečení a 

spoustu zásob na 

cestu. Bohužel je 

čekalo nebezpečí, o 

kterém neměly ani 

tušení.

Kačka



3.Kapitola - Na Cestě
Děti vyrazily druhý den 

za svítání, aby jim cestu 

nikdo nenarušil.

Vyrazily 

zkratkou, kterou si 

domluvily přes noc. 

Abychom nezapomněly, děti 

se jmenovaly Anežka a 

Jonáš. Byly to 

sourozenci. Nikdy by se 

nezradily a byly to velcí 

dobrodruzi.
Kačka



Když byly děti v polovině cesty, přemohla je 

únava. Byl podvečer. Chtěly si lehnout a vyspat 

se, ale neměly tolik času, protože je budou 

rodiče určitě hledat. Takže musely jít dál.

Když byl večer postavily si sluneční 

hodiny, aby měly přehled o čase. Nakonec 

námahou usnuly. Když se probudily, podívaly se 

na hodiny. Bylo však ještě šero a hodiny tím 

pádem nefungovaly. K snídani si daly krajíc 

chleba se sýrem co jim zbyl a poté vyrazili.

3.Kapitola - Na Cestě

Kiki



4.Kapitola - Kouzelná Chaloupka
Blížilo se poledne a Anežka s 

Jonášem stoupali výš a výš. 

Všechno je bolelo a byla jim 

zima. Najednou se za stromy 

objevila chaloupka. Jonáš se 

zastavil.”Myslíš, že tam 

někdo bydlí?” zeptal se. 

”Někdo tam bydlet musí. Kouří 

se z komína.”Přesvědčila ho 

Anežka. Tak došli ke dveřím a 

zaklepali.

Julča H.



5.Kapitola - Záhadný Dědeček
Dveře se pomalu otevřely a vykoukl z 

nich dědeček. Vyděšeně se na děti 

podíval a řekl:”Co tady prosím vás 

děláte? Pojďte rychle dovnitř než si 

vás někdo všimne!” Děti poslechly a 

vešly do vlídné místnosti.”Jste 

stateční, ale máte vůbec ponětí kde 

je Sněžná hora?” Zeptal se opatrně 

dědeček a posadili se ke krbu.To děti 

neměly docela promyšlené.”Já vám to 

povím pod podmínkou, že nám pomůžete”
Mari



5.Kapitola - Záhadný Dědeček
A tak dědeček začal vyprávět:”Jsem u Santy 

zaměstnaný. Hlídám na hranici, kde už začíná 

naše vesnice. Bydlí tady jen pomocníci 

Santy. Santa to tu chce mít chráněné. Ale…” 

”Co ale?”zeptal se nevrle Jonáš. 

”Tuto vesnici zaklel zlý čaroděj 

vánoc.” “A jak bychom kletbu mohli 

zrušit?”zeptala se Anežka.” “To je ten úkol 

pro vás. Po cestě se stavte v diamantové 

jeskyni a zkuste najít diamant vánočních 

barev ten mi pak doneste. Ale teď už běžte 

spát na půdu a ráno vyrazíte.” 

Kiki



6. Kapitola - Diamantová Jeskyně
Děti ráno vstaly, dědeček jim zabalil krajíc chleba se sýrem, do 

bandasky jim nalil teplý čaj a podal jim mapu. “Děkujeme moc, za 

všechno!” Rozloučili se a vyrazily na cestu. Přes noc napadlo 

hodně sněhu, tak se dětem šlo hůř. Jonáš pořád koukal do mapy a 

nevnímal, takže narazil do kamene. Chvíli se divil, ale pak 

prohlásil:“Na mapě je napsáno, že tento kámen je ta diamantová 

jeskyně.” Vešly dovnitř a pokračovaly do útrob jeskyně. Když 

jeskyní pokračovaly dál a dál najednou uslyšely cinkot. Rozběhly 

se a cinkot sílil. Najednou se objevily v prostorném místě kde 

všude kolem kutali trpaslíci diamanty. Jen jeden malý seděl v 

rohu a brečel. Jonáš s Anežkou za ním přiběhli a utišili ho. 

Zvedl k nim hlavu a podal jim těžký pytel. “Běžte ven z jeskyně a 

až budete venku koukněte se do něj. Slibuji vám, že nebudete 

zklamaní.”



7.Kapitola - Úkol
Když  kamarádi doběhli ven a to to 

byla ještě docela dlouhá cesta, našli 

v pytli to pro co se do jeskyně 

vypravili. Trpaslík měl pravdu. Našli 

vánoční diamant. “To bylo nějaké 

lehké”nadával Jonáš. “Myslel jsem že 

to bude větší dobrodružtví.” Anežka, 

která ještě horečně oddechovala z 

běhu prohlásila:”Už nikdy nebudu 

běhat.” Anežka totiž běh na dálku 

neměla zrovna v oblibě. Zato Jonáš 

byl nejrychlejší ve škole.

Mari



8.Kapitola - V Oblacích
Děti šly Santovi dát diamant. Byl 

těžký, ale měly velkou radost že ho 

našly. Vyndaly si mapu od dědečka a 

pokračovaly. Cesta nebyla příjemná. 

Mrzlo, nohy se jim propadaly do sněhu 

a sněžilo do obličeje. Když už ušly 

pěkný kus cesty narazily na velmi 

strmou cestu. S diamantem to však bylo 

těžké vyjít. Děti se překonaly a šly 

dál. Když už to chtěly vzdát zjevil se 

před nimi sob. “Nechcete svézt?”zeptal 

se. Děti neváhaly,vyskočily na soba a 

jely k Santovi. 

Kiki



8.Kapitola - V Oblacích
Bylo to pro ně super a chtěli ještě 

jezdit, ale musely rychle za santou. 

Mezitím jim sob o něm řekl úplně 

všechno. Když tam dojeli spatřily santu. 

Ten je vřele přivítal. Děti mu daly 

diamant a vyprávěly mu svá 

dobrodružství. Potom je Santa pozval ke 

krbu a skřítci jim podali čaj. Začal se 

blížit večer a tak je santa prekvapil. 

Ještě jim poděkoval za pomoc a dětem 

řekl aby šli za ním, že má pro ně nějaké 

to překvapení.

Kačka



9.kapitola - Zpět Domů
A tak vzal Santa děti domů 

na saních…To byl pro ně 

opravdový zážitek! Dostaly 

hodně krásných dárků. Doma 

už na ně čekali rodiče. 

Děti se jim vrhly do náručí 

a byly šťastné, že jsou 

doma. Bylo to 

nezapomenutelné 

dobrodružství. Ale to co 

děti zažily zbylo jen jako 

veliké tajemství!

Mari   


