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Kdo vyhrál v naší soutěži? 

V prosincovém čísle jsme vyhlásili soutěž o 2 CD Oheň Lucie Vondráčkové. Otázka zněla: Jak se 

jmenuje písnička, kterou Lucka Vondráčková nazpívala s Michalem Davidem a která je uveřejněna 

na tomto CD? 

Správná odpověď je Byla to láska. 

 

 

 

Nejrychlejší a zároveň správnou odpověď přinesla dvě děvčata z 5. C Kateřina Děcká a Veronika 

Ryšková.  Katce jsme minulý týden předali slíbené CD oheň, Verča si ho převezme hned, jak se 

uzdraví. 

Gratulujeme!  

Milí čtenáři Tamtamu,  
ani jsme se nenadáli a je tu konec školního roku. Přichází léto plné slunce a odpočinku 

od školy. Někteří se po prázdninách vrátí do naší opravené školy, někteří ne. Těmi, se kterými 

se už příští rok nesetkáme, myslím 9. ročníky a některé žáky ze 7. ročníku. Opustí nás např. 

naše redaktorka Vendula Štěrbová. Prý ale bude do Tamtamu přispívat pořád A tím bych se 

chtěla rozloučit za sebe, Vendulu Štěrbovou  a Magdu Hrabcovou,  která psala 

Simbovo okénko pro děti z 1. stupně. Doufáme, že se vám naše výtvory líbily. 

A co najdete tentokrát v časopisu Tamtam? Určitě nepřehlédněte rozhovor s paní učitelkou 

Šlesingerovou a panem učitelem Kudělkou o tom, jaké to bylo, když byli žáky naší školy. 

Chasa slavila 20 let od svého vzniku a my přinášíme reportáž z oslav. Pobavíte se nad 

fotorománem, který měl vyjít už v prosinci, ale z technických důvodů jej uveřejňujeme až 

nyní. Zasmějte se nad podobiznami některých z vás. Nedávno proběhl zájezd do Radeburgu 

a vy si můžete přečíst o tom, co všechno vaši kamarádi zažili, a třeba se rozhodnete, že příště 

nesmíte chybět. Nad tím, co všechno nám lítá po škole, se ve svém článku zamyslela Dorotka 

Kudělková. V tomto čísle také končí povídání o historii naší školy a dozvíte se, jak skončil 

příběh dobrodružství v lese, který pro vás napsala Karolína Brňáková. A mnoho mnoho 

dalšího. Zpříjemněte si tedy poslední dny tohoto školního roku četbou našeho, ale hlavně 

vašeho časopisu Tamtam.  

Dominika Bartolomová, 9. A   
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McDonald´s Cup 

V květnu se konaly velké turnaje, na 

které se kluci a holky těší celý rok – 

McDonald´s Cup. Těchto turnajů se 

účastní až 110 dětí ze všech škol 

Frýdlantu nad Ostravicí a jeho okolí. 

Okrsková kola se hrála na hřišti v Pržně a 

naši žáci v kategorii 1.-3. tříd, ale také 4.-

5. tříd vyhráli 2. místo.  K úspěchu 

blahopřejeme.  

 

       

Zprávičky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž v anglické konverzaci 

Už jsme v novinách i na internetových stránkách ZŠ TGM psali 

o Kristýně Židkové z 9. C, která úspěšně reprezentovala naši 

školu.V průběhu jarních měsíců Kristýna vyhrála okresní a 

krajské kolo v anglické konverzaci Dne 13.5.2014 se konalo v 

Praze celostátní kolo této soutěže. 

A také tady Kristýna dosáhla pěkného výsledku a v konkurenci 

14 škol z celé České republiky získala 7.místo. 

 

Kristýně blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci 

školy. 

 

 

Vystoupení v základní umělecké škole 

Dne 14. května se konalo vystoupení v základní 

umělecké škole ve Frýdlantu nad Ostravicí. Na 

vystoupení se šel podívat celý první stupeň.Vystoupení 

trvalo dvě hodiny od:10:15 do:11:15.Vystupovaly děti, 

které tančily, také hrály na různé nástroje, zpívaly, nebo 

recitovaly.Bylo to moc krásné a myslím si, že to byl 

překrásný zážitek. 

Eliška Gongolová 

 

 

Úspěchy sportovců 1. a 2. stupně ZŠ 

V březnu proběhl turnaj ve vybíjené 

smíšených družstev žáků 4. a 5. tříd. Žáci 

zabojovali a po vítězství v okrsku se 

zúčastnili okresního kola, kde vyhráli krásné 

3. místo.  

Také děvčata byla ve vybíjené velice 

úspěšná. Vítězství v okrsku je přivedlo do 

okresního kola, kde dopadla ještě lépe, byla 

dokonce 2.   

Gratulujeme, jen tak dál! 

Noc kostelů 2014 

Dne 23. 5. 2014 se v kostelu svatého Bartoloměje uskutečnila Noc kostelů 2014. Bylo možné se kouknout do věží kostela a 

na zvony (dokonce s výkladem), mohli jste si poslechnout pěvecký sbor CATENA MUSICA i Scholu mladých a nakonec 

jste mohli rozjímat při svíčkách. Na Noci kostelů byla dokonce i naše starostka, která pronesla spolu s panem farářem 

úvodní řeč. Celý program noci kostelů končil ve 24:00(tudíž o půlnoci). Myslím si, že to byla zajímavá akce, při které jsme 

se mohli dozvědět něco nového. Mně se asi nejvíce líbila exkurze do věží kostela. 

M. Jandačková 
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Časopis roku - soutěž školních časopisů – jsme 2.  

 

Dne 12. 5. se náš časopis zúčastnil soutěže 

Časopis roku, kde se sešly všechny školní 

časopisy z Moravskoslezského kraje. 

Do Ostravy jsme jeli vlakem, i když byla  

výluka, nakonec jsme dojeli do stanice 

Ostrava-střed, odkud byl náš cíl vzdálen 

asi 15 minut.  

Když jsme dorazili na místo, nejprve jsme 

se museli zapsat a potom jsme si prohlíželi 

a kritizovali nebo chválili časopisy 

od jiných škol. Na úvod nám jeden 

z pořadatelů představil různé workshopy 

a my se rozdělili na dvě skupiny, jedna šla 

na ochutnávku čaje a ta druhá na to, jak 

nejlépe udělat rozhovor.  

Po workshopech konečně následovalo 

očekávané vyhodnocení.  

Jelikož vyhlašovali od jedenáctého místa, 

bylo to ještě víc napínavější. Jakmile 

vyhlásili čtvrté místo, udělala se menší 

přestávka, během které vyhlásili nejlepší 

místa za grafiku atd. Už bylo jasné, že 

budeme nejhůř třetí, ale když na třetím 

místě vyhlásili jinou školu, začala se nás 

zmocňovat naděje, už jsme věděli, že 

postupujeme do celostátního kola. Dosáhli 

jsme krásného 2. místa, na což jsme pyšní. 

 

 

Když jsme se trochu uklidnili, vydali jsme 

se na zpáteční cestu. 

  Vendula Štěrbová, 7.B 
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Čajový dýchánek 

 

Dne 12. května jsme s Tamtamem jeli na vyhlášení školních časopisů, také jsme se zúčastnili 

některých workshopů. Někteří šli na workshop, kde probíhalo, jak se správně dělá rozhovor. 

Další workshop byl o ochutnávání čajů. Ve workshopu s ochutnáváním čajů, neboli 

v čajovém dýchánku jste mohli ochutnat 

všelijaké čaje z různých zemí. Z Japonska, 

Jižní Ameriky, apod. Nejdříve jsme si 

sedli na podložky do kruhu. Před sebou 

jsme viděli stůl s malými miskami, ve 

kterých byly směsi čajů. Také konvičky 

a malý kalíšek s čichátkem, které vypadalo 

jako náprstek. Nejdříve se musela dát 

do konvičky horká voda a přelívat ji do 

druhé konvičky, kde ale nebylo nic, a tak 

se voda ochladila. Po ochlazení vody se 

vsypala směs čaje do prázdné konvičky 

a vše se protřepalo, aby to mělo krásnou vůni. Všichni jsme si čichli do konvičky a ucítili 

jsme nádhernou vůni. Vodu v konvici jsme přelili do konvice se směsí a pak zase přelili přes 

síto, abychom nespolkli žádnou bobuli, čajový lístek a podobně. Síto se pak odebralo 

a konvici jsme rychle uzavřeli poklopem. 

Teď už jsme mohli ochutnat čaj. 

Do čichátka se vlil čaj a kalíšek se položil 

na čichátko obráceně jako do tvaru 

hříbečku. Pak se hříbeček vzal a rychlým 

pohybem se musel otočit, protože 

kdybyste ho pomalu obrátili, rozlilo by se 

to. Když jste měli obráceno, mohli jste 

čichátko odsunout z misky. Proč se 

vlastně čichátku říká čichátko?  Protože 

ve chvíli, když jste odsunuli čichátko 

od misky, mohli jste si k čichátku 

přičichnout a ucítit tu krásnou vůni pravého čaje. No a mohli jste si vypít čaj. Na tomto 

workshopu mě zaujalo, jakou technikou se ochutnávají čaje, ale také jak směs vypadala, 

protože nebyla jako ze supermarketu v sáčku a místo směsi prášek, ale vypadala, jako kdyby 

ji někdo právě teď natrhal. Ze supermarketu máte také například zelený čaj obarvený 

na zeleno, ale v opravdovém čaji máte krásně přírodní barvu. Udělejte si také takový čajový 

dýchánek a poznáte, co čaj vlastně doopravdy je. 

Eliška Gongolová, 5. C
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20 let Chasy a  Chasičky 

Dne 16. 4. 2014 se konalo v ZUŠ vystoupení Chasy a  Chasičky, která funguje už 20 let 

(1994-2014). To byla panečku oslava! Členové souboru předvedli, co umí, co všechno se 

za ta léta naučili. Ale nebyli sami!   K „sestřičce Chasičce se přidal bratříček Lašánek“. 

A co by to bylo za oslavu, kdyby tam nebyly tři dívky z paní učitelčiny rodné země, 

Slovenska. Pozor, to ještě nevíte, kolik toho Chasa a Chasička procestovala, už byla 

na Slovensku, Pržně, Mohelnicích, Kunčicích, Meklenbursku, Radeburgu. A stále ještě 

není cestování konec!  

 

Chasa a  Chasička se nejmenovala Chasa, jmenovala se Šimončata a  úplně na začátku 

se jmenovala TK (taneční kroužek). Vystoupení nemohl chybět humor, protože když to 

Chasa na konci rozjela, diváci se mohli potrhat smíchy . A takovou „třešničkou 

na dortu“ byla diskotéka s občerstvením v klášteře. Doufám, že se Chase a Chasičce 

bude dařit tak dobře jako dosud.  

Poznámky z rozhovoru s paní učitelkou Šimonkovou 

- studovala na gymnáziu v Kežmarku 

- ráda hrála divadlo a zpívala dětem 

- paní učitelka je Slovenka a žije s manželem Čechem na Moravě
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- žije v ČR už 35 let 

 - je společenská 

- má ráda slunce a lidi, kteří zpívají, tančí a smějí se 

- vzpomínky ji vedou dál 

- má ráda Vánoce 

- zpívá v Echu 

- je citlivý člověk 

- moc by si přála, aby Chasa a Chasička zůstala potřebnou součástí naší školy 

- moc nám děkovala 

A nakonec legrační vzpomínka: 

Řekli: „Vierko, zpívej,‘‘ a ona zpívala jako rádio  
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A tady už je rozhovor... 

Rozhovor s paní učitelkou Chasy a  Chasičky Vierkou Šimonkovou 

Ve školní kuchyňce nás už čekal předem připravený chutný čajíček a v kelímku 

cukříček na oslazení. Sedli jsme si ke stolu k dlouho očekávanému rozhovoru. Nejprve 

nám paní učitelka řekla něco o sobě a k tomu nám ukazovala fotky k danému tématu. 

Tím nám také zodpověděla na některé připravené otázky. Dále už probíhal jen 

rozhovor. 

1. Jak vás napadlo vést zrovna tento kroužek? 

Zpívání a tancování provází celý můj život, 

takže ať je tanec jakýkoli, moc se mi 

líbí. Protože pocházím z vesnice, tak jsem 

k folkloru měla blízký vztah. No, a když jsem 

začala učit tady ve Frýdlantu 

na československé škole a učila jsem 

hudební výchovu, naučila jsem děti 

většinou slovenské písničky. Učila jsem 

dokonce i zeměpis a také jsem je hodně 

učila o Slovensku. Tenkrát jsme se ještě 

nejmenovali Chasa a Chasička. 

Měli jsme taneční kroužek a tančili jsme různé žánry. Později jsem se seznámila s cimbálovou 

muzikou Kotci, potom mě ten moravský lašský folklor zaujal. V Kotcích se scházeli milovníci 

folkloru a zpívali jsme Lašské písně a tance. Naše skupina lidí se nazývala Frýdlantská chasa. 

Protože jsme neměli kam dávat své ratolesti, tak jsme je tam vodili s sebou. A protože tam 

s námi tancovali také, začali jsme kroužku říkat Frýdlantská chasa a Malá chasička.  

2. Jaké byly začátky kroužku? 

Já jsem taková povaha, že když si něco umanu, tak to prostě dotáhnu do konce. Jsem velký 

bojovník a nevzdávám se. Vždy se najde někdo, koho ta moje práce chytne u srdce a vždy mi 

s tím pomůže. Takže Chasa a Chasička má své strážné anděly, a proto se to udrželo těch 20 let 

3. Jak se vám vedla sestava před vystoupením? 

Není to jednoduché, tato otázka je velmi záludná. Mě už se to rodilo v hlavě od minulého 

roku, takže jsem nad tím bádala hodně dlouho a zabralo mi to hodně práce. 

Někdy to byly bezesné noci u lůžka, to už jsem si prostě představovala, jak to bude probíhat, 

co bych tam chtěla, jak by to mělo vypadat a tak. 

4. Chodila jste do podobného kroužku, když jste byla mladá?
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Na vesnici jsme měli jeden kroužek, s kterým jsme chodili do kostela a divadla. Až jsem byla 

dospělá a když mi to rodiče dovolili, nevynechala jsem žádnou taneční zábavu. Řekla bych, že 

Chasa a Chasička není jen kroužek, ale i kousek divadla. 

5. Kde berete inspiraci k programu? 

Hlavně z minulosti mého života, ale mým takovým idolem jsou Bohemia Lučnica. Dále je 

mým neskutečným vzorem pan Kotek, protože se tak snažil, byl pro mě velký idol. Jezdila 

jsem na všechny koncerty v okolí, a to hlavně v Rožnově, a když tam byl Janošíkův dukát, tak 

to bylo něco. Soubor Ondráš je taky super, Mezinárodní folklorní festival ve Frýdku-Místku 

je také velice inspirativní. 

6. Kroje si děti kupují samy, nebo jim je půjčujete vy?                                              

Jsem ráda, že jste mi tuto otázku položily, protože to nikdo neví.  

Bylo to takto: Lašský kroj je naštěstí takový horalský jednoduchý kroj, jak jste viděly 

na představení. Je trochu méně zdobnější na rozdíl od kroje Jihomoravského nebo městského 

kroje, což bylo plus hlavně proto, že to stálo méně peněz. Když jsem se do toho pustila, taky 

byla velkým impulsem paní Vlaďka Baranová, která dělala na kulturním oboru; ona totiž 

našla na půdě městského úřadu pytle, ve kterých byly kroje, které byly od Lašanu, ale už 

jenom zbytky. Nejdražší část kroje byly krpce a modrotisk. 

7. Znala jste ty Slovenky, které se také objevily na jevišti? 

Moje rodina to samozřejmě nebyla. Já pocházím z východního Slovenska a ony pocházejí 

z Turzovky ze středního Slovenska. To je naše družební škola a my jsme tam už byli vícekrát 

na Vychylovce, a tak se s nimi známe. Jmenují se: Valerie - sólová zpěvačka, pak tam byla 

Beata a ta, co hrála na heligonku, je Katarina. Ty holky si tady našly kamarádky z 9. C třídy 

od paní učitelky Řezníčkové. 

8. Na co nejraději vzpomínáte, a na co ne? 

Ráda vzpomínám na vystoupení v Německu v Meklenbursku, tam to bylo na více dnů, a tak 

jsme vzali i malé a nacvičili s nimi program. Taky ráda vzpomínám na Radeburg, tam jsme 

vyráběli panenky v takových mini krojích s tělíčkem z vlny. Vyrobili jsme jich 40 a každý 

člen Chasičky měl jednu, kterou potom rozdal svým kamarádům, které si tam za tu dobu 

našel. Jedna holčička mi potom na konci řekla, že když si ten kroj oblékla, tak paní domácí 

nad ní spráskla ruce a řekla ,,to je nádhera“ a přitom jí tekly slzy, jak ji viděla v tom kroji se 

vším všudy upravenou a načesanou, tak jak to v té její době bylo. Nerada vzpomínám 

na soutěžní regionální přehlídky dětských folklórních souborů, protože ta porota se mi vůbec 

nelíbila. Porota byla totiž velice přísná. Mám ráda přehlídky, ale ne ty soutěžní. 

Tak děkuji za rozhovor, holky  

My paní učitelce také moc děkujeme a přejeme jí krásné počtení v TAMTAMU. 

D. Kudělková, N. Znamcová, 5. C



Ze života školy 
 

 11 

Workshop smaltu aneb projekt na hledání talentů 

Ve čtvrtek 29. 5. paní učitelka 

Šlesingerová se svou vyvolenou deseticí 

(samé holky) opustila školu a zamířila do 

Výtvarné dílny uměleckého smaltu, která 

je umístěna za domovem důchodců. 

Přivítal nás pán, který je velice velevážený 

umělec (mistr) smaltu a jehož jméno je 

Karel Bogar.(*) V dílně jsme viděly smalty 

od nejrůznějších výtvarníků. Jeden nám 

připomínal mořskou pannu se zlomeným 

krkem krmící mořské koníko-ptáčky. A 

viděly jsme i výtvory paní Šlesingerové, 

jako jsou medvídci nebo abstraktní fazole 

plující po moři. Bylo to velmi krásné. 

 

Poté jsme dostaly prostor pro nás a NAŠE 

umělecká díla. Asi deset minut jsme čistily 

plechy a asi dvacet minut jsme byly 

poučovány o naší bezpečnosti. Naše 

výtvory se vypalovaly, natíraly smaltem, 

znovu vypalovaly a natíraly. Některé 

připomínaly třeba chameleona, čtverce 

ve čtverci, strom, vesmír, růže, chaluhy 

atd. V poledne jsme už měly práci skoro 

hotovou, a tak jsme si na pracovních 

místech udělaly menší jarní úklid.

 

 

Bohužel nás po tom smaltování bolí ruce, takže tohle je už  

KONEC 

PS:  Moc se nám to líbilo, a mimochodem, na školním hřišti je díra v plotě a ta vede k té 

Výtvarné dílně. 

* PhDr. Karel Bogár – teoretik umění 

 

A. Hrabcová, A. Veličková, V. Fižová, Z. Poláchová, 6. C 
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Vystoupení žáků ZUŠ 
 

 

Dne 14. 5. šel celý první stupeň (a některé třídy druhého stupně) na vystoupení ZUŠ. 

Mohli jsme tam vidět vystoupení tanečního oboru, literárně dramatického a dvě 

holčičky ze zpěvu. Všem se podle potlesku vystoupení moc líbilo. Udělala jsem ještě 

krátkou anketu – tady je: 

 

Já: Co se ti na vystoupení líbilo asi nejvíce? 

Terka: Všechno, ale nejvíc asi vystoupení 

na závěr a zpívání. 

Jonáš: I stroje jsou lidi. 

Lucka: To poslední vystoupení.  

 

Já: Které vystoupení se ti zdálo nejtěžší 

na nacvičování? 

Terka: Zpívání. 

Jonáš: Konec. 

Lucka: To poslední. 

 

Já: Viděl/a jsi na vystoupení někoho 

známého? 

Terka: Pár lidí z naší třídy. 

Jonáš: Kámoše a holky z naší třídy. 

Lucka: Pár lidí. 

 

Já: Když jsi tak viděl/a vystoupení žáků na ZUŠ, chtěl/a bys tam studovat? (Pokud už 

nestuduješ) 

Terka: Nechodím tam a ani nemám čas na další kroužky. 

Jonáš: Nechodím, a ani bych nechtěl. 

Lucka: Nechodím, ale chtěla bych. 

 

 M. Jandačková, 5. C 
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Historie  

naší  

školy – 

3. díl  
 

Jako poslední díl 

historie školy bych ráda 

zmínila 10. výročí školy, 

fotografování žáků, 

dětský karneval, návštěvu 

z Německa, výzdobu 

školy. 

 

10. výročí školy 

Dne 12. června se uspořádaly oslavy na počest ukončené první dekády. Byla připravena 

důstojná oslava. 11. 6. zhlédli rodiče, přátelé školy divadelní představení „Dlouhý, Široký 

a Krátkozraký“, které nacvičil se svými žáky p. učitel Fišer.   

 

12. června se škola 

otevřela veškeré 

veřejnosti. Návštěvníci si 

mohli prohlédnout např. 

tělocvičnu, kabinety, dílny, 

ale i školní jídelnu 

a družinu. V tělocvičně 

bylo připraveno 

vystoupení gymnastického 

kroužku. Za zmínku také 

stojí studentská 

cimbálovka, kterou vedl 

p. Kotek. Občerstvení bylo 

v soukromém bistru 

u školní jídelny. 
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Fotografování žáků 

Je tu konec školního roku a s ním i fotografování tříd. Tehdy se ještě ti nejlepší žáci (jejich 

fotky) věšely na tabuli cti. 

 

Dětský karneval 

5. 3. 1993 byl v tělocvičně 

zahájen karneval, (ano, již 

v této době se na naší 

škole pořádal karneval), 

který byl ale na rozdíl od 

těch nynějších přístupný 

širokému okolí. 

K fantastické atmosféře 

přispěla i hudba, soutěže 

a pochopitelně i tanec. 

Porota vybírající ty nej 

masky to měla opravdu 

těžké. Jako každý rok. Náš 

karneval navštívili i přátelé 

z Německa. 

 

 

Návštěva z Německa 

Německé děti s jejich učiteli se vydaly oplatit naši návštěvu a tak 4. března přijeli. Ubytovaní 

byli u rodičů našich českých dětí, které v Německu byly minulý rok. Hosté se porozhlédli 

po našem městě, okusili prostředí naší školy, a dokonce se zúčastnili vyučování. Děti, nebo 

spíš dorostenci se o ně starali velmi vzorně. Německým žákům se u nás nejspíš moc a moc 

líbilo. 

Výzdoba školy 

Vzhled tříd, vnitřní části školy a celá řada dalších věcí se měnila k lepšímu. Učitelé se podílí 

na novém a hezčím vzhledu školní budovy. V přízemí jsou stěny pokrývány nástěnnými 

malbami všech pohádkových vzorů, v prvním poschodí vznikla nádherná galerie dětských 

prací, mění se panely v druhém poschodí, a co je nejlepší – škola ztrácí svůj přísný a obyčejný 

vzhled, takže všem navozuje takovou příjemnou a uvolněnou atmosféru. 

 

 

Toto byl poslední díl historie školy, ale doufáme, že jste se s námi rádi ohlíželi do historie, 

která je zajímavá jak od prvního dne školy, až po tento den. Ano, historie bude čím dál tím 

delší a delší… 

Kokešová Eliška, 7. B 
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Německo – Radeburg 

Jak skoro všichni víte, 8. 5. 2014 jeli některé dětí z naší školy na zájezd do Německa. My 

dvě jsme tam byly taky. 

 

Ve čtvrtek ráno jsme 

museli vstávat docela 

brzy, protože v 6.45 jsme 

už měli sraz před 

družinou. Tam jsme si 

dali kufry a tašky 

do autobusu, paní učitelka 

Přasličáková nám 

zkontrolovala, jestli 

máme s sebou cestovní 

doklad, potvrzení 

o bezinfekčnosti, 

rozloučili jsme se s rodiči 

a pak už konečně mohli 

vyjet. Byla to dlouháááá 

cesta  Jeli jsme něco 

přes 7 hodin. Ale ještě 

v Ústí nad Labem jsme se 

zastavili v zoo. Něco 

kolem 18.30 jsme dorazili 

do Radeburgu 

v Německu. Byli jsme 

docela nervózní, ale 

myslím, že nejvíc 

nervózní byli ti, co nikdy 

v životě ty Němce 

neviděli. 

Před 2 lety totiž někteří 

měli Němce zase u sebe 

doma, takže se už znali. 

Venku říkali naše 

a německá jména dětí, co 

měli být po zbytek 3 dnů 

spolu. Moje-od Terezy se 

jmenovala Lisa a moje-od 

Nikol se jmenovala Julie 

 

Každý šel se svojí 

„novou“ rodinou domů. 

Na druhý den jsme se šli 

podívat k nim do školy. 

Byli jsme i ve vyučujících 

hodinách. Na začátku 

hodiny se německé děti 

rozdělily do skupinek 

a české ke každé té 

skupině chodily 

a odpovídaly na otázky, 

které si pro nás připravili. 

Bylo to anglicky, takže 

když jsme my dvě 

nevěděly, jak odpovědět, 

tak jsme prostě řekly: „I 

don’t know“ (Já nevím). 

Poté jsme měli hodinu 

matiky, někteří měli 

fyziku a další jiné 

předměty. Ne, neučili 

jsme se. Jenom jsme se 

dívali  Po dlouhém 

sedění v jedné třídě 

(podotýkáme, že jedna 

vyučovací hodina trvala 

asi hodinu a půl) jsme 

měli přestávku a mohli se 

najíst a napít. Svačinu 

jsme dostali od 

německých dětí. Pak jsme 

se přemístily do velké 

místnosti s podiem. 
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Ředitel německé školy 

nás přivítal, dostali jsme 

dárek a německé děti nám 

zazpívaly, zahrály na 

kytaru, bubny, klavír… 

Něco kolem 12. hodiny 

jsme šli na oběd do školní 

jídelny. Bylo to jinačí, než 

u nás na škole. Tam jste si 

nebrali tác, lžíci, nůž 

a ubrousek. Prostě jste si 

vzali jenom vidličku, 

přišli jste k takovému 

většímu oknu, za kterým 

byla jedna paní, dala vám 

jídlo, což byly v ten den 

těstoviny s nějakou 

omáčku a sýrem, a šli jste 

si sednout. Neměli jsme 

na výběr mezi čtyřmi 

jídly. 

Bylo tam jedno jídlo, 

které když jste nedojedli, 

museli jste vyhodit 

do koše a vidličku dát 

do teplé vody, která tam 

byla přichystaná. Poté 

jsme se rozdělili 

do skupinek a šli 

prozkoumat město 

Radeburg. Německé děti 

nám něco říkaly anglicky, 

ale rozuměli jsme asi tak 

co desáté slovo  Pak 

jsme všichni jeli 

autobusem 

do olympijského Coswigu 

– sportovní hala Olympia. 

Tam jsme si mohli vybrat 

z několika sportů, jako je 

třeba squash, badminton, 

anebo jsme si mohli 

zahrát bowling. My jsme 

si vybraly bowling a byla 

to docela sranda. 

Okolo 16.00 jsme vyrazili 

do Möritzburgu 

na prohlídku zámku, kde 

se natáčel film Tři oříšky 

pro Popelku. Asi 

za hodinu jsme se vraceli 

zpátky do Radeburgu. 

Každý šel ke svojí rodině, 

kde by měli mít nějaké 

večerní aktivity. My dvě 

jsme to měly dobré, 

protože Nikol šla spát i se 

svojí Němkou „ke mně 

domů“ Byla s námi ještě 

jedna Češka, která se 

jmenovala Barbora, jenže 

Němci nejspíš nemohli to 

jméno vyslovit, tak jí 

říkali „Baboa“  Takže 

„u mě doma“ byly 3 

Němky a 3 Češky. 

Samozřejmě že Němky se 

bavily spolu a my Češky 

spolu  

V sobotu ráno jsme v 9.30 

jeli do Drážďan 

na prohlídku. Říkali nám 

mnoho věcí o historií 

Drážďán a zjistili jsme 

spoustu zajímavých věcí. 

Poté jsme mohli jít 

do velkého obchodního 

domu – něco jak Nová 

Karolína. Nás -  Terku 

a Niku měly ty Němky vzít 

na oběd, ale nevzali nás 

nikde, tak jsme ještě rychle 

kolem 15:00 šly do 

McDonaldu. 

 Nejlepší bylo, že tam byl 

jeden pán, který uměl trochu 

česky, takže jsme se 

dorozuměly . Zase jsme 

jeli zpátky do Radeburgu 

a zpátky ke svým rodinám. 

Neděle byl den, kdy se 

odjíždělo domů, zpátky 

do ČR. Každý se loučil, 

objímal, pak všichni nasedli 

do autobusu a jelo se domů. 

Dalších 7 hodin jízdy 

U naší školy TGM. čekali už 

rodiče, aby si mohli odvést 

své děti domů. Pro nás to 

byl nezapomenutý zážitek 

a moc jsme si to užily    

N. Štofková, T. Žáčiková, 7. B
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Hmyz ve škole 
Všichni jste již určitě zjistili, že nám do tříd a vůbec po celé škole leze různý hmyz. 

Naštěstí opravují školu a hmyz už nám tu lézt moc nebude. Tento článek zde mám, 

abychom se s hmyzem ve škole nadobro rozloučili. Ve škole hmyz nemá jen jednu 

jedinou funkci.  

Například:  

Kladnou -    S hmyzem si můžeme hrát, když se nudíme. Třeba lapat otravnou mouchu, která 

vám leze neustále na lavici a nedá si pokoj. Nebo udělat ohrádku pro mravence. 

Zápornou - Když píšeme prověrku, nebo máme velmi těžký předmět, tak se na to 

nedokážeme soustředit a díky otravnému hmyzu, který pořád létá sem a tam po lavici, 

můžeme dostat špatnou známku.  A jak si s tímto hmyzem poradili ve třídě vaši 

spolužáci?.... 

Jaký hmyz se vám už objevil ve třídě? 

Sabina: sršeň a moucha 

Lucie: bylo toho hodně, tak třeba vosa 

Zuzka: vosa 

Nela: takže, byla u nás vosa, moucha atd... 

Magda: vosa 

 

Bály se toho hmyzu spíš holky nebo kluci?  

S: asi holky 

L: no kluci :) 

Z: spíš kluci (posměch)  

N: no, já nevím, zmatkovali jsme všichni 

M: holky 

 

Jak se u vás ve třídě to zvíře chovalo? 

S: létalo po třídě 

L: létalo po oknech 

Z: bzučelo a létalo 

N: vosa bzučela a všichni se jí báli, mouchu jsem se snažila chytit 

M: poletovalo 

                                                                                        

 Dorota Kudělková, 5. C 
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Exkurze v záchranné stanici Bartošovice 

a CHKO Poodří 

 V dubnu se sedmé ročníky zúčastnily exkurze v záchranné stanici živočichů 

v Bartošovicích a CHKO Poodří. 

  V první řadě jsme navštívili záchrannou stanici, kde jsme viděli různé druhy 

ptactva od nejmenších sov až po největší dravce. Nejzajímavější byl kos černý se 

zbarvením albín. Přestože tam bylo mnoho ptáků, našli jsme tam i malé savce, např. 

veverku. 

  

Po prohlídce stanice jsme se vydali do lesa v CHKO. Nejprve jsme šli pod kolonií 

volavek popelavých, které jsme sledovali dalekohledy. Po chvilce byl konec lesa 

a na úzkou lesní cestičku navazoval širší chodník, který vedl kolem vodní nádrže 

Kotvice. Na vodní nádrži plavaly divoké kachny, labutě a nad nimi poletovala hejna 

racků. Když jsme se blížili zase k lesu, za nádrží na stromě byla vidět kolonie 

kormoránů. Při zpáteční cestě kolem potoku nás překvapila ondatra. 

 Nakonec jsme nasedli do autobusu, odvezli průvodce zpátky do stanice a jeli 

ke škole, kde jsme měli rozchod. 

Vendula Štěrbová,  7.B 
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Rozhovor s panem uč. Kudělkou  

a paní uč. Šlesingerovou 

Ptali jsme se bývalých žáků naší školy, tedy pana uč. Kudělky a paní uč. Šlesingerové. 

Připravili jsme pro ně 8 otázek. Jejich odpovědi si můžete přečíst a my doufáme, že se 

vám budou líbit.  

                    Pan uč. Kudělka                                  

1. Měl jste nějaký předmět, 

který dnes již není? Jaký 

předmět jste měl nejraději? 

Domácí práce. Můj oblíbený 

předmět byl tělocvik. :-) 

2. Jak se změnilo chování 

žáků? Změnilo se k lepšímu 

nebo k horšímu? 

Mají jiné zájmy. Moc se 

nezměnilo. 

3. Kdybyste mohl, co byste na této škole změnil?  

Neměnil bych nic, škola se mi líbí, tak jak je.  

4. Jaký byl váš nejoblíbenější učitel/učitelka, a učí zde ještě? 

Paní uč. Šimonková, ta tady ještě učí a paní uč. Dordová, ta tady už neučí. 

5. Proč jste se stal učitelem? Chtěl jste být učitelem už na ZŠ? Pokud ne, čím jste chtěl 

být? 

Na základní škole jsem nechtěl být učitelem. Po střední průmyslové škole jsem nechtěl 

trávit život u počítačů, tak jsem se rozhodl, že půjdu na pedagogickou fakultu. 

6. Proč jste si vybral předměty, které učíte? (matematika, tělocvik) 

Byly to moje oblíbené předměty už od základní školy, rád sportuji do teď  

7. Máte nějaké motto, kterým se v životě řídíte?  

Užívej si života, dokud to jde. 

8. Jak dlouho už učíte na této škole? Je to vaše první zaměstnání? 

Učím tu už 7 let, není to moje první zaměstnání.
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Paní uč. Šlesingerová 

1. Měla jste nějaký předmět, který dnes již není? Jaký předmět jste 

měla nejraději? 

Neměla, můj oblíbený předmět byl přírodopis, 

tělocvik a výtvarka. 

2. Jak se změnilo chování žáků? Změnilo se 

k lepšímu nebo k horšímu? 

Změnilo se hodně, dříve jsme si na učitele nedovolili to, co 

dnešní žáci. Žáci mají se vším problémy a nechce se 

jim nic dělat. 

3. Kdybyste mohla, co byste na této škole změnila? 

Změnila bych okolí školy a hezčí zahradu, aby se dala využívat 

ve volných i vyučovacích hodinách. 

4. Jaký byl váš nejoblíbenější učitel/učitelka a učí zde ještě? 

Měla jsem ráda všechny učitele, ale nejlepší učitelka byla paní Valášková, která je už 

v důchodu, a taky paní Řezníčková, Trnková a Majerová, ty tu ještě učí. 

5. Proč jste se stala učitelkou? Chtěla jste být učitelkou už na ZŠ? Pokud ne, čím jste 

chtěla být? 

Na ZŠ jsem nechtěla být učitelkou, věděla jsem, že chci dělat něco s výtvarnou tvorbou, 

a proto jsem šla na střední průmyslovou školu a teprve tam jsem si uvědomila, že chci 

být učitelkou. 

6. Proč jste si vybrala předměty, které učíte? (výtvarka) 

Výtvarka byla moje největší záliba, takže proto jsem šla na uměleckou školu. A taky 

proto, že tam je kreativita, nejsou tam poučky a pravidla, taky se tam přemýšlí o nových 

věcech. 

7. Máte nějaké motto, kterým se v životě řídíte?  

Krása není v oku, ale v mysli. 

8. Jak dlouho už učíte na této škole? Je to vaše první zaměstnání? 

Je to moje první zaměstnání, učím zde už 7 let. 

Nikola Satinská, Michal Raška 5. C
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Školní výlet 5. tříd – Kopřivnice 

Indiánskou stezkou 

 

Docela nedávno, 4. 6. jely obě páté třídy 

spolu na výlet do Kopřivnice. Výlet se 

jmenoval Indiánskou stezkou. Všichni 

jsme se hodně těšili, hlavně proto, že jsme 

se vůbec neučili. Když jsme dorazili na 

místo, museli jsme chvilku čekat, protože 

majitel „Bubla ranče“ ještě nepřijel. 

Mezitím jsme se rozdělili do skupin po 12, 

13, nebo 14 lidech a šli jsme na první 

stanoviště, kterým byla jízda na koni.  

Byli tam dva koně - Jack a jméno toho 

druhého si už nepamatuji. Každý, kdo 

chtěl, se mohl projet na koni jedno nebo 

dvě kolečka.  

Na dalším stanovišti nám paní Iva řekla, 

jak se starat o koně a výbavu na něj. Opět 

jsme si mohli vyhřebelcovat koně 

a vykydat hnůj. Kdo nechtěl, nic nemusel 

dělat. 

Stanoviště číslo 3, kde se střílelo z luku 

a házelo tomahavkem, se mi hodně líbilo. 

Tomahavkem se hází tak, že se tomahawk 

chytne do ruky a podél nohy opisujete 

polokruhy tak dlouho, dokud nejste 

připraveni hodit. Tehdy dáte tomahawk 

nad hlavu a hodíte. Pokud se vám 

tomahawk „zasekne“ do figuríny, tak jste 
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dobří ostrostřelci. Pokud ne, tak to vůbec 

nevadí. 

Na posledním stanovišti jsme hádali, 

jakému zvířeti která stopa patří, a pak jsme 

si odlili stopu srnky. Většině mých 

spolužáků stopa praskla. 

Pak byla všemi vytoužená OBĚDOVÁ 

SVAČINA. Jelikož byl na Bubla ranči 

i bufet, ti, co neměli žádné jídlo, si mohli 

dát hranolky, nanuk, nebo nějaké pití. 

Po obědové pauze jsme si dělali z 10 

korálků indiánský šperk. Pak jsme hráli 

na „louce“ různé hry. Potom jsme se 

toulali po Bubla ranči a nakonec jsme jeli 

domů. Všem se výlet moc líbil 

 

 

M. Jandačková, 5. B 
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Malá anketka z ulic našeho města 
 

Tentokrát jsme vyšli do ulic Frýdlantu, abychom se kolemjdoucích zeptali na 

pár důležitých věcí. Tady jsou otázky a odpovědi. 

 

1. 3. října se bude slavnostně otvírat kulturní dům. Jakou známou osobnost 

z Česka byste tam přivítali?(zpěváka, herce, moderátora) 

 Odpovědi: 

1. místo: Tomáš Klus (7 hlasů) 

2. místo: Karel Gott (6 hlasů - bylo to těsné) 

3. místo: Jaromír Jágr (3 hlasy) a Chasa a Chasička (taky 3 hlasy) 

Zábavné odpovědi: Sebe, Bartošovou 

 

2. Chodíte častěji na koupaliště nebo k řece? 

Odpovědi: 

Koupaliště (bazén): 18 hlasů 

Řeka: 25 hlasů 

 

3. Líbí se vám naše nové nádraží? 

Odpovědi: 

Ano: 37 

Ne: 2 

Zbytek: Nejezdím vlakem, nevím, jak to tam vypadá. 

 

Proč se vám líbí naše nové nádraží? 

Odpovědi: Je hezčí, moderní, nové, stylové, pěkná stavba, velkoměstské, nemusím chodit 

přes koleje, apod. 

 

Proč se Vám nelíbí naše nové nádraží? 

 Odpovědi: Je nepraktické kvůli vchodu z budovy (musí se chodit přes podchod), má nějaké 

menší chybičky ve stavbě. 
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Ptali jsme se i sedmáků v naší škole: tady jsou jejich odpovědi 

 

1. 3. října se bude slavnostně otvírat kulturní dům. Jakou známou osobnost 

z Česka byste tam přivítali? (zpěváka, herce, moderátora) 

Odpovědi: 

1. místo: Kapela Humbug (14 z 36) 

2. místo: Tomáš Klus (2 hlasy z 36) 

Zábavné odpovědi: Lady Gaga, Michael Jackson :D 

 

 

2. Chodíte častěji na koupaliště nebo k řece? 

Odpovědi: 

Koupaliště:19 

Řeka: 17 

 

3. Líbí se vám naše nové nádraží? 

Odpovědi: 

Ano:25 

Ne: 11 

 

Proč se vám líbí naše nové nádraží? 

Odpovědi: 

Je nové, hezčí, modernější, lepší přístup ke vlakům, má výtah. 

 

Proč se Vám nelíbí naše nové nádraží? 

 Odpovědi: 

Je velmi nepraktické, původní historická budova vůbec neladí s novými nástupišti, nesmí se 

chodit přes koleje, špatně napsané koleje, chybí více laviček. 

Zábavné odpovědi: Úchylní chlapi, zbytečně utracené peníze, když se tam nikdy nikdo 

nezabil! Nemá interaktivku! 

 

Michaela Jandačková,5. B
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Abeceda lékařství 

(díl 1.) 

 
Pozor, pozor! Je tady zbrusu nová rubrika „Abeceda lékařství!“ Můžete se těšit 

na různé choroby od A do Z. Taky se dozvíte, jak se některých z nich zbavit bez 

použití hořkých pilulek, nýbrž přírodními přípravky, které znaly již naše 

babičky. 

Tak a teď se pohodlně usaďte, ať už si čtete ve školní lavici nebo v pohodlí 

domova na internetu  

 

A 

Astma: 

Astma je onemocnění dýchacích cest. Slovo „astma“ je z řeckého slova asthma a označuje 

dušnatost neboli „krátkodechost.“ Je to zúžení průdušek. Většina astmatiků je i na něco 

alergická. Astma se u člověka projevuje zhoršeným dýcháním. Astmatický záchvat je zhoršení 

stavu nemocného. K příznakům astmatického záchvatu patří sípot, zrychlení srdečního tepu 

a nadmutí hrudi. Při velmi závažném astmatickém záchvatu pacient zmodrá (z nedostatku 

kyslíku), popřípadě může dojít i ke ztrátě vědomí. Na astma byl vytvořený lék: inhalátor. 

Pacient vdechne „prášek“, který by měl zklidnit astmatický záchvat. 

Astma může způsobit i vnější prostředí: např. vdechování výfukových plynů, cigaretového 

kouře apod. 

Astmatikům na Ostravsku komplikuje život smog, který se nad Ostravou drží. Smog je mlha, 

která je tvořena průmyslovým a městským kouřem. 

 

Akné: 

Jistě všichni „puberťáci“ měli nebo mají akné. Na této kožní nemoci se podílí hormony, 

kterých je v pubertě příliš. 

Nejprve se nečistotou ucpe pór a pak se maz smísí s hnisem a vznikne žlutý „uher“.
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Akné se může tvořit úplně všude, kde se nejvíce mastí pokožka (obličej, záda...) 

Jak nad akné zvítězit pomocí přírody: 

 Levandulový olej - Olejem potíráme místa, kde se akné vyskytuje, dvakrát denně. 

Příprava: Smícháme 5 kapek éterického levandulového oleje se dvěma lžícemi oleje 

mandlového. 

 Med a mléko - Denně potíráme večer obličej směsí a ráno ho omyjeme vlažnou 

vodou. 

Příprava: Stejným dílem se smíchá med s mlékem, přidáme šťávu z půlky citronu a vše 

v lahvi řádně protřepeme. 

B 

Borelióza: 

Borelióza také zvaná Lymská nebo Lymeská borelióza. 

Je to infekční onemocnění. Přenáší se převážně nakaženými klíšťaty a vzácně i krev sající 

hmyz. 

Mezi první příznaky patří např. teplota, bolesti hlavy, únava, deprese, bolest svalů a kloubů 

a kruhová vyrážka. V případě neléčení nemoci se můžou objevovat další příznaky a zasahují 

zejména do kloubů, srdce a do CNS. 

Léčba může probíhat antibiotiky, a to v případě, že je nemoc zachycena v raném stádiu. 

Mezi první příznak patří charakteristická červená vyrážka okolo kousnutí klíštěte. 

 

Doufám, že se vám tento článek líbil a budete ho číst i nadále. 

Kdybyste měli nějaký návrh na další nemoci, nebo nějaký zajímavý pojem z lékařství 

(v příštím díle to bude pod písmeny C, D, E), piště mi prosím na tento e-mail: 

abecedalekarstvi.tamtam@seznam.cz Děkuji  

Karolína Brňáková 7. B 

Zdroje: wikipedia.org 

             google obrázky 

mailto:abecedalekarstvi.tamtam@seznam.cz
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Bezsrstý a nejchlupatější pes 

Americký bezsrstý teriér 

Povaha plemene: 

Americký bezsrstý teriér je velice inteligentní, živé a bystré plemeno. Je to 

velmi energický pes a dobře se hodí pro různé psí sporty, díky své 

inteligenci se rychle učí. 

Popis amerického bezsrstého teriéra: 

Měří 18-41 cm a mohou mít jakoukoliv barvu. Hlava má tvar šišky, oči jsou 

většinou šikmé. Uši má postavené, tělo malé a štíhlé. Nožičky jsou vysoké 

a štíhlé. 

 

Tibetský teriér 

Povaha a chování: 

Je to přátelský pes, který dokáže ubránit svou rodinu před cizími lidmi.  Je 

velmi pohyblivý a mrštný a je velmi statečný. Svého pána poslouchá 

na slovo. Není to žádný šašek, ale při správném vedení to je poslušný a milý 

pes. 

Vzhled: 

Středně velké, dlouhosrsté plemeno, které může měřit až 40,6 cm v plecích. 

Fenky jsou oproti psům o něco menší. Srst má jemnou a zvlněnou podsadu, 

krycí srst je také jemná, ale velmi hustá. Vyskytují se různé barvy - od bílé, 

přes zlatou, krémovou až po šedou, kouřovou a černou. Existují 

i vícebarevní jedinci. 

Průměrný věk: 

15 - 16 let 

Zdroj: HOOBY.cz a Hafici.cz 

Daniela Adamcová, 6. D

http://www.denascolor.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.butterfly.cz/cz/mozaiky-k1/nerezova-mozaika-p5/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
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V jezeře Loch Ness byl zachycen záhadný tvor 
 
Objekt, který zachytil v jezeře Loch Ness vesmírný satelit, byl dlouhý přes 30 metrů. 

Fanoušci Loch Nesské příšery jásají: „Je to důkaz existence o Nessie.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto snímky byly již několikrát zkoumány a potvrdilo se, že jsou pravé. 

Jsou pro to dvě vysvětlení: Buď satelit opravdu zachytil bájného tvora skotského jezera, nebo 

jde o jev, způsobený lámající se vlnou.  

 

Ať je to jakkoliv, tato fotografie vyvolala velkou diskuzi o pravěké Loch Nesské příšeře. 

 

V roce 1960 Nessie natočil také Tim Dinsdale, jehož záběry byly prohlášeny za pravé. 

 

  

  

  

  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Michal Raška, 5. C 

Zdroj: Novinky.cz
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Michael Jackson 

King of POP 

Slavný legendární zpěvák, skladatel, scénárista, herec, producent, tanečník a choreograf, Michael 

Jackson- celým jménem Michael Joseph Jackson, pocházel z devíti sourozenců. Narodil se 29. 8.1 958 

v Gary, státu Indiana v USA. Byl představitelem popu a taneční hudby. Je znám svým vysokým 

hlasem, tanečními schopnostmi, ale také i tím, že byl velký 

perfekcionista. Jeho kariéra začala roku 1967, kdy se stal členem 

skupiny Jackson5. Jeho otec Joseph dbal na úspěch a pověst 

skupiny. Michael se však několikrát zmínil v rozhovorech 

o otcově přísnosti, která občas hraničila až s agresivitou. Koluje 

historka, že když Jackson5 cvičili doma taneční kroky 

na vystoupení, otec seděl v křesle s páskem a pokaždé, když 

jeden z chlapců choreografii pokazil, tak dostal výprask. Skupina 

byla populární stále více a po podepsání kontraktu s Motown, 

roku 1968, se z bratrů staly mezinárodní hvězdy. Nahráli tři 

desky, které v mžiku ovládly americké hitparády. Po odchodu 

Michaela ze skupiny jej nahradil Randy Jackson. Po vydání 

Michaelova prvního úspěšného singlu „Got to be there“, který vydal roku 1971, se jeho kariéra rozvíjí. 

V jeho začátcích mu pomáhala jeho přítelkyně, zpěvačka Diana Ross. V roce 1972 nahrál další hity: 

Rockin‘ Robin, Ain’t No Sunshine a Ben. Tyto hity se umístily jako první v americké hitparádě. Roku 

1977 začal Michael spolupracovat se skladatelem a producentem Quincy Jonesem a objevil se 

v muzikálu The Wiz. Toto setkání je jedno z nejzásadnějších v celé hudební historii vůbec. Michael 

Jackson prohlásil na Jonesovu adresu, že pokud nějaké skladbě něco 

chybí, tak Quincy vždy ví, co to je, a přidá to tam. V roce 1979 vyšlo 

album s názvem ‚Off The Wall“. Z tohoto alba pochází hity- Don’t Stop 

‘Til You Gen Enough, Of The Wall apod. Poté vydal další hity- Rock 

With You, She’s Out Of My Life, One Day In Your Life. Když Michael 

začal v roce 1982 spolupracovat s Rodem Tempertonem, vznikla píseň 

‚Thriller‘. Tento song se měl původně jmenovat Stardust, ale 

Jacksonovi se tento název nezamlouval. Další song ‚Billie Jean‘ byl 

napsán při cestě autem. V roce 1982 vznikla píseň ‚The Girl Is Mine‘, 

kterou nazpíval jako duet s Paulem McCartneyem. O rok později vydal 

další hity- Beat It, Wanna Be Startin‘ Something, Human Nature,Say Say Say a další. Za rok 1983 

vyhrál 8 cen Grammy. Po Michaelově přestávce se roku 1984 spojuje se skupinou Jacksons a vyjíždí 

na obrovské turné jménem Victory…. pokračování v dalším čísle  

N. Štofková, T. Žáčiková, 7. B
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Recenze knihy 

Lásky královské 
 

Mám tady něco pro čtenáře, které baví dějepis. V tomto díle TAMTAMU Vás seznámím 

s knihou od Miloše Václava Kratochvíla.  

Tento spisovatel se zabývá tím, že píše knihy z historie tak, aby se co nejblíže 

podobaly skutečnostem.  

Studoval historii a archivnictví na Univerzitě Karlově. Dějiny jsou jeho celoživotní 

láskou. 

V jeho knihách se také můžeme dočíst o době husitské, rudolfínské, o krušných časech 

třicetileté války. Velmi rád psal taky prózy o Přemyslovcích – mezi ně patří právě kniha 

Lásky královské. V této knize jsou hlavní hrdinky tři dramatické postavy české minulosti: 

vášnivá Kunhuta, jakožto manželka Přemysla Otakara II. a později Záviše z Falkštejna; dále 

je to zdrženlivá Eliška, žena Jana Lucemburského; a konečně i prokletá Rejčka, které již od 

dětství kráčela „v patách smrt.“ Kniha popisuje jejich těžký život doprovázený stejně 

obtížným rozhodováním. Život tří královen je sepsán od prvního slova po naprostý konec. 

Každé královně je věnována jedna kapitola, ve které se s královninými potížemi můžete setkat 

i Vy. 

Další díla: Doba posledních Přemyslovců (sem právě patří tato kniha) 

Král obléká halenu – historický román o Václavu IV. 

Husitství 

Pochodeň 

Mistr Jan 

Jan Žižka 

Jan Želivský 

Husitská kronika 

Matyášův meč 

Třicetiletá válka 

podivuhodné dobrodružství Jana Kornela 

Dobrá kočka, která nemlsá 

Život Jana Ámose 

Doba rudolfínská 

Osamělý rváč 

Čas hvězd a mandragor 

Jeho děl bylo mnohem a mnohem více, ale určitě by se nám to tady nevešlo.  

Eliška Kokešová,  7. B

http://www.levneknihy.cz/lasky-kralovske/d-123454/
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Čau! Já se jmenuji Michaela Jandačková, ale všichni mi říkají Míša. Mám ráda knížky, 

zvířata, přírodu, cestování a historii. Do Tamtamu budu přispívat pravidelně 

o knížkách, ale můžete ode mě jednou za čas objevit i článek o školních výletech, 

různých státních svátcích atd. Jsem ráda, že mě tam přijali i uprostřed školního roku, 

děkuji i Elišce Gongolové, že mě pro psaní do Tamtamu nadchla 

Rose  
Recenze knihy 
Holly Webbová 

 

 
Hlavní postavy: Rose, Freddie, kocour Gustav, Isabella, pan Fountain 

  

 

Příběh se odehrává v době kolem roku 1800 a pojednává o holčičce, která žila v sirotčinci, ale 

splnil se jí sen a pracuje jako služka. 

 

 Když jí byl sotva jeden rok, dali ji rodiče 

v rybářském koši na hřbitov. Farář zaslechl 

křik dítěte a dal ho do sirotčince. Protože nikdo 

nevěděl, jak se dítě jmenuje, dali jí jméno 

podle keře s růžemi, Rose. 

 Rose je už v sirotčinci devět let, nevede se jí 

tam zle, ale ani příliš dobře. Jednou však přijde 

správkyně domu alchymisty slečna Bridgesová, aby 

si odvedla jednu dívku ze sirotčince jako 

služebnou. Vybere si Rose, která je moc šťastná. 

 Rose má volno, a proto se rozhodne navštívit 

sirotčinec, kde má kamarádku Maisie. 

Ředitelka sirotčince jí ale řekne, že Maisie potkalo 

obrovské štěstí, přišla si pro ni její vlastní bohatá 

rodina! To samé se stalo dalším čtyřem dívkám 

v jednom týdnu! 

Za panem Fountainem mezitím chodí 

kouzelnice, paní Sparrowá, která vypadá trochu jako pavouk (fuj!). Pan Fountain se jim svěřil, 

že paní Sparrowá zná tajemství na věčný život. 

 Rose tomu odmítá věřit, protože Maisie by nikdy v sirotčinci nezapomněla svůj řetízek, který 

dostala od rodičů. Bylo to to nejcennější, co Maisie měla. A navíc - čtyři dívky v jednom 

týdnu! A proto se obrací na učně pana Fountaina Freddieho a kouzelného kocoura Guse. 

Společně hledají Maisie a další ztracené děti. Má s tím něco společného tajemství věčného 

života paní Sparrowé? 

 

Michaela Jandačková, 5. B 
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Dobrodružství v lese 

(příběh na pokračování, příběh o psech) 
 

 Zuzana vylepila poslední plakát na sloup. Bylo na něm napsáno: 

 

!!!Našlo se štěně Zlatého retrívra!!! 

Prosíme majitele, aby si pro něho přijeli. 

 

  

Zuzana Kaňková, park Šťastný pes 

 

„Doufám, že si pro něho někdo přijde. Klidně bych si ho nechala, ale musí jít 

ke svému páníčkovi,“ řekla Monika. 

„To ano,“ odpověděla Zuzana a přilepila na plakát ještě samolepku s telefonním 

číslem a e-mailem parku. 

„To už je vše?“ zeptala se Moni a zatřepala s taškou, ve které měla letáky. 

„Ano. A teď si pojďme dát sušenky s mlékem. Docela mi vyhládlo,“ řekla Zuzka 

a pohladila si břicho. 

Mezitím dívky došly do parku a zkontrolovaly všechny psy, kteří tam byli 

„ubytovaní“, protože jejich majitelé jeli na dovolenou a neměl se o ně kdo starat. 

„Achjo. Proč mi ten kluk pustil psa?“ povzdechla si Moni. 

„Nic si z toho nedělej. Určitě ho najdou,“ uklidňovala ji Zuzka. 

„Možná žárlil, že máš tak hezkého psa. Ten jeho nestál za nic. Byl opelichaný 

a vypadal, jakoby se měsíc nekoupal,“ dodala. 

„Počkat. Víš jaké to je plemeno?“ zeptala se Monika. 

„Bylo to něco jako kokršpaněl, ale nebyl to on,“ odpověděla. 

„Tak toho psa znám. Viděla jsem ho potulovat se po městě. Ale bohužel nevím, 

jak se jmenuje majitel,“
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Najednou zazvonil telefon. 

„Že by majitel toho psa?“ zeptala se zvědavě Moni. 

„Nevím, ale možné to je,“ 

Zuzka zvedla sluchátko a řekla: „Haló?“ 

„Vy máte Fluffyho?“ zeptal se. 

„Myslíte toho zlatého retrívra?“ 

„Ano to je on,“ 

„Ano máme ho zde, ale chci se jen zeptat na vaše jméno,“ 

„Na tom nezáleží. Kdy mi ho přinesete?“ 

„Ne takhle to nejde. Musím znát vaše jméno. A pokud je ten pes váš, tak si 

musíte pro něho přijet do parku Šťastný pes!“ 

„Ale já jsem nemocný. Nemůžu za vámi přijet. Přijeďte i se psem do Rudé ulice. 

Tam uvidíte takový trochu zbořený domek. Tam bydlím,“ 

„Dobře. Tak já tam za vámi přijedu,“ řekla a položila sluchátko. Pak se otočila 

k Moni. 

„Musím jít za tím chlápkem i s Fluffym,“ 

„S kým?“ 

„No s tím štěnětem,“ odpověděla Zuzka. 

„Dobře. Já počkám. Můžu se zatím postarat o psy?“ zeptala se Moni. 

„Jo, můžeš. Tak zatím!“ 

„Zatím!“ 

Zuzana dojela na kole do Rudé ulice. Fluffyho měla v malém proutěném košíku, 

který byl zavěšený na řídítkách. Rudá ulice byla kdysi krásnou, čistou ulicí. 

Dnes už to moc čistě nevypadalo. Všude se povalovaly nedopalky od cigaret, 

střepy a odpadky. 

„Haló? Je tu někdo?“ zeptala se. Odpověděla jí jen ozvěna. 

Najednou ji někdo zezadu popadl a držel jí ústa. Zatáhl ji do tmavého místa. 

Zuzana si všimla, že to je ten stejný kluk, který pustil Monice psa. 

 

Co se stane dál, dozvíte se v dalším čísle časopisu Tamtam. 

Karolína Brňáková, 7.B
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Prazemě 

Uveřejňujeme povídku, kterou jsme zasílali na Dětskou žurnalistickou 

cenu. Autorkou povídky je Johana Nolanová z 7. B a my můžeme s hrdostí 

oznámit, že Johanka v konkurenci mnoha dalších prací uspěla a získala 

nádherné 3. místo. Gratulujeme! 

Jak je asi všem známo, před několika miliony lety žili na této planetě dinosauři, kteří jsou 

pokládáni za jedny z nejstarších živočichů. Co ale většina z Vás neví, je dění, které se 

odehrávalo dávno před tím. 

Někde daleko ve Vesmíru, tam, kde se zatím žádný člověk naší doby nedostal, existuje malá 

planetka, která se jmenuje Elengarden. Kdysi dávno, zhruba před třiceti miliardami let, žila na 

Zemi stejná civilizace jako dnes. Lidé měli stejné názory, zbraně, výhody i nevýhody jako 

nyní. Tehdy vládi celé planetě lidé, kterým se říkalo „ZDL – Za Dobro Lidstva.“ Tito lidé byli 

ovšem díky svému vysokému postavení velice sobečtí a chamtiví. Vždy jim šlo jen o peníze 

nebo území. Proto, když ve Vesmíru objevili již zmíněnou Elengarden, neváhali na ni zaútočit 

a dobýt její území. Když se Darren, král Elengardenu, dozvěděl, co se děje, poslal pár svých 

poddaných, aby Zemi zastavili. Elengarden měla vždy jednoho krále nebo královnu, kteří měli 

schopnosti kouzel a magie, kterou poté dědily jejich děti – následníci trůnu. Byli také jediní, 

kteří měli možnost vidět oblohu s hvězdami. Ostatní viděli jen černé nebe. Darren měl dvě 

děti. Syna Tea a dceru Rachel, která ovšem nebyla pravou dcerou Darrenovy ženy, tudíž 

nemohla zdědit jejich pravé schopnosti. Chodila po večerech ven a doufala, že jednou spatří 

ono zmíněné hvězdné nebe, po kterém velice toužila. Teo se jí zastával a několikrát se snažil 

otce přemluvit, aby nechal Rachel spatřit to, o čem sní. Bohužel vždy pohořel. Teď už ale 

zpátky k tomu, co se vlastně stalo. Elengarďané již dlouho Zemi pozorovali a bylo jim jasné, 

že dřív či později by svými činy zničili celý Vesmír. Darren musel zasáhnout. Stoupl si 

na vrchol hory, která zasahovala do Vesmíru natolik, aby se mohl přiblížit k útočící Zemi. 

Potom rozhodil rukama a zakřičel „Se ad duratus“, čímž pokynul, aby Země zamrzla 

a pomaloučku se zmenšovala. Elengarďané začali jásat nad vítěztvím a pověření muži Zemi 

schovali hluboko v zmrzlém jádře jejich planety. Teo a Rachel měli od této chvíle za úkol 

planetu ve svém vězení hlídat a byla jim udělena nesmrtelnost. O několik let později Darren 

zemřel. Jeho poslední rozhovor s Teem ho ujistil, že planeta bude v dobrých rukou a prozradil 

mu, že ať se stane cokoliv, musí s Rachel držet pospolu, protože vždycky se najde alespoň 

jeden člověk, který přežil a bude svou planetu chtít zpět. Také dodal, že kdyby se jednoho dne 

náhodou vrátili, Elengarden by se stala nebezpečným místem a obyvatelé by na ní nesměli 

po dobu boje zůstat.  

Od této událasti odběhlo mnoho let a leccos se změnilo. Elengarden už nebyla tak veselá 

a živá jako předtím. Oba sourozenci najednou pochopili, že být nesmrtelný není tak příjemné, 

jak by se mohlo zdát. Museli pozorovat, jak všichni jejich přátelé stárli a umírali, jen oni byli 

pořád stejně mladí. Jednoho dne ráno oba probudil křik Azize, vojáčka, který měl za úkol 

střežit Zemi společně s nimi. „Slečno, slečno, musíte rychle utéct. A Vy, pane…“ podíval se
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 na Tea, „Vy musíte bojovat!“ Sourozenci zbystřili a snažili se z něj dostat, co se vlastně děje. 

Kromě nesrozumitelného mumlání se ale nedozvěděli vůbec nic. Po nějaké době se jim 

podařilo Azize uklidnit a ten jim vysvětlil, že z ničeho nic na Elengarden zaútočili lidé a chtějí 

zpátky svou planetu. „Museli to být lidé, kteří byli v době, kdy bylo vyřčeno zaklínadlo mimo 

Zemi,“ prohlásil zděšený Teo. „Azizi, zaběhni do vesnice a všem řekni, aby urychleně 

Elengarden opustili. Potom se vrať, budeme tě nejspíš potřebovat k boji,“ dodala Rachel. Aziz 

vykonal svou práci a vrátil se.  Za chvíli už všichni tři viděli, jak se k nim lidé blíží. Přes 

prosby obou mužů, aby se Rachel šla schovat, vytasila svůj meč a vyšla nepřátelům naproti. 

Zastavila se asi pět metrů před nimi a zeptala se, zda přichází v míru. „To záleží pouze 

na Vás, madam,“ prohlásil mladý muž, který stál v čele vojska. „Buďto nám Zemi vydáte 

po dobrém, nebo si ji vezmeme po zlém,“ dodal. „Nemáte nejmenší tušení, co vaši lidé 

prováděli. Nevydáme vám ji zpět,“ obořila se na ně Rachel. Muž se na ni podíval, zamířil 

na ni zbraň, vystřelil a vrhl se na Tea a Azize. Oba dva bránili Elengarden, jak nelépe mohli, 

ale Aziz bohužel následkům zranění v boji podlehl. Lidé si vzali nazpátky to, co jim právem 

náleželo, a opustili planetu. Když se Teo probral, přiběhl rychle ke své sestře. „Rachel, 

Rachel, probuď se!“ křičel. „Vzali nám ji. Vzali Zemi.“  Potom se rozplakal. Rachel otevřela 

oči a zadívala se na něho. „Dělali jsme, co jsme mohli, bratříčku. Teď se už aspoň 

Elengarďané mohou vrátit v bezpečí domů,“ dodala poněkud veseleji.  

Když se už oba dva úplně vzpamatovali, čekala je ta ošklivá práce. Pohřbít Azize. Večer našla 

Rachel Tea, jak sedí u okna a pozoruje nebe. „Copak tam vidíš, Teo?“ zeptala se. 

Neodpověděl. Zvedl se a řekl „Mám úžasný nápad, sestro. Nechám všechny, aby viděli 

hvězdnou oblohu. Nechám všechny, aby mohli spatřit tu krásu, když hvězdy vypadají jako 

diamanty na černém sametu.“ Rachel se rozzářily oči. Neříkala na to nic, ale její obličej byl 

otevřený jako kniha, z které se dá bez jakéhokoli problému číst a nezávisle brouzdat mezi 

řádky. Poprvé v životě pocítila tak velké štěstí. Teo vyšel na terasu, a protože byl nyní 

Elengardenským králem, mohl si s hvězdami dělat, co jen ho napadlo. Promluvil k nim. 

Prohlásil, že od této chvíle budou viditelné všem a svou krásou budou přinášet jen a jen 

radost. Potom se nenápadně podíval na Rachel, aby nešlo poznat, že ji sleduje. Její radost byla 

nepopsatelná. Smála se, točila a upřeně se na hvězdy dívala. Poté se začal ozývat jásot 

a smích navrátilých Elengarďanů, kteří taktéž oblohu spatřili. Teo ale nebyl ani zdaleka se 

svým proslovem hotov. Dodal, že Rachel, jako jeho sestra, bude mít stejně jako on možnost 

pohledu do vesmíru, aby mohla společně s ním pozorovat, co se kde děje.  Potom ji přizval, 

aby si k němu sedla. Chtěl jí ukázat, jak se Země vrací zpátky na své místo. Nyní se ale stalo 

něco, co ani jeden z nich nepředvídal. Ozvala se obrovská rána. Všechno se zatřáslo. 

Skleničky popraskaly a voda v hliněných mísách začala bublat. Poté se vše uklidnilo. Rachel 

s Teem vzhlédli znovu k obloze a viděli úplně nově zrozenou Zemi. „To byl ale opravdu 

velký třesk!“ zasmála se Rachel. „Ano. Všechno začíná znovu,“ přitakal Teo a objal ji. 

Od té doby se Země vyvíjela tak, jak už víme. Pravěk, středověk, novověk. A je jen na nás, 

jak budeme postupovat dál. Zda se znovu sami uvrhneme do vězení, nebo budeme o Zemi 

pečovat a mít k ní úctu. 

Johana Nolanová, 7. B
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Práce žáků 4. ročníku 
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Minecraft Bloky 
 
 Věřte tomu nebo ne, ale v Minecraftu je 153 rozdílných bloků – od 

základních jako dřeva a hlíny, až po směšné, jako melouny a spawnery. Dohromady 

tvoří naprosto jedinečné prostředí, které tuto hru dělá tak výjimečnou. Teď 

Vám představím jen několik bloků, se kterými se budete potkávat, a prozradím 

vám několik málo známých faktů, které vám zpestří hru. 

 

HLÍNA                                
   Má omezené využití. Je to základní plnící blok, který lze najít hojně 

    v Overworldu (základní svět). Jednoduše se těží i rukama. Blok 

    může být použit k vytvoření nouzového úkrytu během noci. Pokud 

    na blok hlíny použijete motyku, stane se z ní blok zemědělské půdy. 

 

DŘEVO 
    Často je to první blok, který získáte opakovaným úderem do kmene 

    stromu. Je to zásadní blok pro tvorbu velkého množství nářadí a 

    bloků (Dřevěné prkna). Existuje 6 druhů dřeva: dub, bříza, smrk, 

    sekvoj, akát, tmavý dub. Lze použít jako palivo do pece, ale lze i 

    spálit samotné dřevo k získání uhlí. 

 

ŠTĚRK 
    Nalézá se v propastech, pod vodou, na plážích a v NPC Vesnicích 

     jako chodník. Je to pevný blok ovlivněný gravitací, takže začne 

     padat, pokud je blok pod ním odstraněn. Pokud jej těžíte lopatou, 

     máte 10% šanci, že z něj vypadne křemen. 

 

 

PÍSEK 
    Najdete jej v pouštích a na pobřeží řek, jezer, říček a vodopádů. 

     Je snadno těžitelný. Je stejně jako štěrk ovlivněný gravitací. 

     Je základní ingrediencí TNT. Lze ho roztavit v peci za účelem 

     získání skla. 
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SKLO  

 
               Velmi užitečný průhledný blok získaný roztavením písku v peci. 

                         Může se využívat k tvorbě oken. Dají se z něj vyrábět i skleněné       

  lahvičky nutné k produkci lektvarů. 

      

 

 

MELOUN 
      Roste ze semínek melounu. Po zničení získáte plátky melounu. 

        Z melounu lze stavět i budovy. Semínka můžete získat  

        v opuštěných truhlách v důlních šachtách nebo obchodem  

        s vesničany. 

 

 

 

 

DÝNĚ 

 

         Vzácný blok vyskytující se v travnatých oblastech a na  

         planinách. Dýně slouží k výrobě železných golemů, svítící dýně a 

         dýňového koláče. Lze je také nosit jako helmu. Neochrání vás 

         před útoky, ale budete se moct dívat na Endermana bez toho, 

         abyste ho rozčílili. 

 

 

DIAMANTOVÉ LOŽISKO 
        

         Cenná a vzácná ruda nalézající se asi 16 bloků okolo podloží. 

         Není ale ani zdaleka tak vzácná jako ložisko smaragdů. Po  

         vytěžení získáte jeden diamant využitelný k výrobě těch  

         nejsilnějších zbraní a brnění. 

 

 

  Foto:  minecraft.gamepedia.com/ 
                 Michal Raška, 5. C
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     Poznáte se?      
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VTÍPKY 
Blondýnky 
Blondýna stojí u brány parku   Manžel se rýpe v jídle a  
a čte si tabulku:VSTUP JEN    ptá se:“Zlatíčko, to jídlo je 
SE PSEM NA VODÍTKU.    zase z plechovky?“A jeho 
Sama pro sebe si říká:“No    blonďatá manželka odpo- 
špagát bych našla, ale kde    vídá:“Ano, drahý,byl na ní 
vzít toho psa?“      takový krásný pejsánek a 
        nápis „PRO VAŠEHO  
        MILÁČKA.“ 
 

Blondýnky-Hádanky 
Víte, proč blondýnka sedí    Víte, proč blondýna otvírá 
před počítačem a křičí?    jogurt už v obchodě? 
Protože sáhla na myš.     Protože je tam napsáno: 
        ZDE OTEVŘÍT. 
 
Víte, proč blondýnka sedí    Víte, proč si blondýna dává 
před počítače a na sobě    břitvu na svou televizi? Aby 
má plavky? Protože surfuje    měla ostrý obraz. 
na webu. 
 
Víte, proč si blondýna dává    Víte, jak si blondýna mohla 
rádio do ledničky? Aby měla    zlomit nohu při hrabání  
čerstvé zprávy.      listí? Protože spadla ze  
        stromu. 
 

Blondýnky-dobrá rada 
Víte, jak zaměstnat blondýnu?   Víte, jak zabavit blondýnu? 
Vezměte ji do kulaté místnosti   Postavte ji k zrcadlu a pak 
a řekněte jí, ať si sedne někde   jí řekněte, ať hraje kámen, 
do rohu.       nůžky, papír,dokud nevy-
        hraje. 
 
Víte, jak zabavit blondýnku? 
Napište na obě strany papíru 
„Prosím, otoč.“            
             

Eliška Gongolová, 5. C
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Nela Znamcová, 5. C
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Ahoj kamarádi. V dnešním 

díle časopisu jsem si pro vás 

připravil záludnou 

omalovánku, hledání rozdílu 

a doplňovačku.  

Spočítejte příklady a 

podle výsledků 

vybarvi vodníka. 
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Tak to už je pro toto číslo 

všechno. Tak ahoj a užijte 

si prázdniny! :-) 

Vylušti 

doplňovačku. 

V tajence ti vyjde, na 

co se určitě už 

všichni těšíme. 

Najdi 5 rozdílů. 

Magdaléna Hrabcová, 9. D 
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