
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah   

2 

Tamtam 

 

Vydává: ZŠ TGM Frýdlant nad Ostravicí 

www.zsfrydlantno.cz/skolni-casopis/ 

email: tamtam.casopis@seznam.cz 

Tisk: AMOS repro, spol. s r. o. 

Šéfredaktorka: Mgr. Lenka Ševčíková 

Redaktoři: J. Nolanová, D.  Z. Poláchová,  

A. Veličková, E.Gongolová, D. Kudělková, 

M. Raška, N. Znamcová, M. Jandačková, 

M. Vypásková, V. Závodná, D. Adamcová  

Odborná spolupráce: Mgr. Iva 

Šlesingerová, Mgr. Dan Strangfeld 

 
 

 Tamtam 
  

 

 

 

 

Úvod 

Úvodní slovo……………………………3 

Ze života školy 

Zprávičky………......................................4 

Klání časopisů     …….………………… 5 

Londýn……  …………….…………….. 6          

Odpal to! ………….……………………10 

Přijímačky ……………… ……………..11 

Praha…………………………………….12 

Rozhovor s prvňáčky……………………13 

Bezva výlet do Štramberku……………...14 

 

Věda a příroda 

Tipy na výlety…………………………..16 

Tajemství kočičích životů…………. …..18 

Slavní neznámí………………………….19 

Vaše tvorba 

Noc v Libourne…………………………..20 

Nebezpečná škola………………………..23 

Zábava 

Anketa…………………………………….25 

Ztracený mobil…………………………....26 

Vtípky…………………………………….28 

Milí učitelé………………………………..29 

Kevinovo okénko…………………………30 

  

 

 

 

 

   

 

str. 12 

str. 8-9 

str. 29 



Ze života školy 

3 

 

Ahoj ,  
 

tak tu máme konec školního roku a s ním 

i poslední číslo časopisu Tamtam. Čeká nás 

to nejkrásnější období – léto a prázdniny. 

Všichni si potřebují odpočinout. Žáci se 

těší, jak si odpočinou od školy, učitelé 

od žáků. Teď už stačí jen přežít vysvědčení. 

Pro některé bude opět hezké, jiným je jasné, 

že bude muset v příštím roce přidat, několik 

z nás se bude muset učit i o  prázdninách. 

Všem přejeme pevné nervy a hodně zdaru 

při závěrečném zkoušení. Proč bychom si 

ale pár posledních dní školy nezpříjemnili 

počteníčkem časopisu? Pojďte si 

poslechnout, co tento měsíc přinášíme.  

Květen a červen byl na tegeemce 

ve znamení golfu, školních výletů a zájezdu 

do Anglie. Golfové hřiště na Ostravici je 

opravdu úžasné a my máme možnost 

podívat se na něj společně s Michalem 

Raškou v článku Odpal to. Různých 

školních výletů byla jako každý rok 

spousta. My jsme pro vás zpracovali dva: 

výlet šesťáků do Prahy a výlet čtvrťáků 

do Štramberku, který se nesl ve znamení 

čtyřkolek. Asi padesát šťastlivců 

z naší školy mohlo v květnu odjet do Anglie 

na několikadenní  

 

poznávací pobyt. Reportáž přináší Terka 

Žáčiková. 

Nesmíme zapomenout na naše deváťáky 

a některé sedmáky, kteří se loučí 

a po úspěšných přijímačkách odcházejí 

na střední školu. Jak to na takových 

přijímačkách vypadá, to už vám popíše 

Zuzka Poláchová.  

Zmíníme také naše úspěchy, které jsme 

zaznamenali především na poli sportovním, 

ale také vědomostním. Pro naší redakci je 

největším úspěchem vítězství v krajské 

soutěži školních časopisů 

Moravskoslezského kraje, už potřetí 

postupujeme do celostátního kola v Brně!  

Nezapomínáme ani na stálé rubriky, jako je 

věda a příroda s tipy na prázdninové výlety, 

vaše tvorba a napínavé příběhy Míši 

Jandačkové a Johany Nolanové, zábava, 

ve které jsme se rozšoupli a přinášíme 

nový fotoromán, veselé karikatury 

učitelů a nepostradatelné Kevinovo 

okénko pro nejmenší.  

Je toho zkrátka spousta, bez čeho zásadně 

nemůžete být  Tak tedy konec řečí, pusťte 

se do čtení! 

Všem přejeme hezké prázdniny! 

 

  

 

!!!POZOR, POZOR!!! 

!!!Vyhodnocení soutěže!!! 

Soutěž o nejlépe napsanou básničku nebo povídku na téma Velikonoce zná 

své vítěze. Nejlepší povídky napsaly Anička Halatová z 3. A a Anetka 

Čiháková z 3. A, nejlepší básnička se povedla Haničce Opělové z 3. C. 

Výherkyním gratulujeme, čeká je odměna  
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Pythagoriáda 1. stupeň

Pythagoriáda proběhla na konci března. V 5. ročníku se soutěže 
zúčastnilo 20 žáků. Tři z  nich se stali úspěšnými řešiteli a postoupili do 
okresního kola. Jsou to Kristýna Poláchová, Vilém Lerach a Jiří Polách.  

Pythagoriáda 2. stupeň

Na 2. stupni soutěžilo v Pythagoriádě celkem 53 žáků. Nejlepší výsledky 
měli v 6. ročníku Radim Jauernik, Kateřina Děcká a Michal Morys, v 7. 
ročníku Jiří Zapalač a v 8. ročníku Zuzana Opělová, Tomáš Kapusňák a 
Veronika Děcká. Źádný z nich ale nepostoupil do okresního kola.

Klokan

v soutěži Klokan soutěžili žáci ve dvou kategoriích. Kategorie Klokánek
pro 4. a 5. ročník se zúčastnilo 60 žáků, kategorie Benjamin pro 6. a 7.
ročník 69 žáků. Na 1. místě se v Klokánkovi umístil Jiří Polách, na 2.
místě Kristýna Poláchová a na 3. místě Jan Opěla a Petr David Lanča. Na
2. stupni se stal nejúspěšnějším řešitelem Jiří Zapalač, 2. místo obsadil
Radim Jauernik a místo třetí Jana Gistingerová a Kristýna Illésová.

Píšeš - píšu rád(a)

Literární soutěže Píšeš - píšu rád(a) se zúčastnila Johana Nolanová z 8. B 
se svojí povídkou Noc v Libourne. Jelikož je vyhlášení 19. 6., tedy po 
uzávěrce časopisu, oficiální výsledek soutěže nevíme. Ale už teď je jisté, 
že se Johanka umístila na velice pěkném místě. Těšme se tedy 19. 6. na 
výsledek. Povídku Noc v Libourne si můžete přečíst v tomto čísle.

Jak válčili husité
Žáci čtvrtého, šestého a sedmého ročníku zhlédli v tělocvičně ukázku 
historického spolku Pernštejni - JAK VÁLČILI HUSITÉ.
Protagonisté dětem názorně přiblížili dobu, ve které se historické děje 
odehrávaly a předvedli výzbroj a výstroj husitských válečníků. Také 
předvedli způsob obrany i boje pomocí vozových hradeb. Žáci si také 
mohli všechny manévry vyzkoušet. Hlásili se téměř všichni. Bohužel 
takový husitský vůz čítal posádku nejvíce 18 lidí, a tak se na všechny 
nedostalo... Nikdo z toho ovšem nebyl smutný, všichni se ukázkami 
náramně bavili!

Čas proměn

21. 5. se na naší škole uskutečnila beseda, které se účastnily pouze dívky 6. 
tříd. Beseda byla zaměřena na dospívání dívek. Poučila nás milá paní 
učitelka. Vyprávěla nám o dospívání vtipnou formou. Myslím si, že se z 
této besedy mnoho dívek poučilo.
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Klání časopisů v Ostravě 

Ahoj! Tento článek píšu asi 

4 hodiny poté, co se stala 

velká událost. To, jaká 

událost se přihodila, jste 

možná zjistili už z nadpisu, 

ale nevadí. Den 19. 5. 2015 

pro mě byl úplně super den, 

a to hned ze dvou důvodů: 

1. Nemusela jsem do školy. 

 

2. Ano, uhodli jste, konalo se 

krajské kolo v soutěži 

školních časopisů. 

Nyní vám popíšu, jak to celé 

probíhalo. 

Vstala jsem a dělala jsem to, 

co dělám vždycky, akorát že 

jsem si nebrala aktovku, ale 

tašku. Pak na mě zazvonila 

Marťa Vypásková a šly jsme 

na vlakové nádraží. Tam 

jsme čekaly a pak přišla Saša 

Veličková, paní učitelka, 

Verča a Zuzka Poláchová. 

Byly jsme všechny. Ještě 

koupit lístky na vlak 

do Ostravy a mohlo se jet. 

    

Jízda vlakem byla celkem 

krátká a paní učitelka nám při 

tom říkala, jaké jsou letos 

workshopy. Byly čtyři a na 

každý workshop mohlo 

maximálně dvacet lidí. 

Vzpomínám si, že nám paní 

učitelka řekla: „Holky, jestli 

se chcete dostat na ten 

workshop, budete muset 

sprintovat a kličkovat “. 

Než jsme se dostaly na místo 

určení, Marťa dvakrát 

vzdychla, že ji bolí nohy 

(neměla sis brát ty boty na 

podpatku . Potkaly jsme 

dům s číslem 13 a doufaly 

jsme, že nám přinese štěstí 

(přinesla, hodná 13). 

Soutěž se konala 

ve Středisku volného času 

Korunka – Ostrava 

Mariánské hory. Nejprve 

jsme se zaregistrovaly, 

podepsaly a uložily bundy. 

Pak jsme si pro sebe zabraly 

řadu sedadel, uložily tašky 
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a pak šly chválit anebo 

kritizovat ostatní časopisy. 

Nacházely se tam časopisy 

z celého Moravskoslezského 

kraje.  U každého časopisu 

byl papír s jeho názvem, tam 

se mohla psát kritika anebo 

pochvala. U našeh o časopisu 

byly samé pochvaly, jen 

jsme dostaly výtku 

za zkopírovaný název (skoro 

jsem tam zakřičela, že není 

zkopírovaný…skoro). 

Postupně jsme si prohlédly 

všechny časopisy a šly jsme 

dát svůj hlas tomu pro nás 

nejlepšímu. Náš hlas patřil 

časopisu Ámos, který 

soutěžil v kategorii 2. stupeň. 

Pak přišel pan Mgr. Petr 

Kantor, který nás přivítal 

a představil nám workshopy. 

Workshopů bylo pět 

a všechny byly jistě 

zajímavé.První byl o tom, jak 

správně psát článek- rada 

k využití- lepší dva velké 

obrázky, než čtyři malé (taky 

vám to připomíná - lepší 

holub v hrsti, než vrabec 

na střeše?:D). Na tento 

workshop šla Verča a Zuzka. 

Druhý byl o psaní 

v programu jménem 

Wordpress. Na ten nešel 

nikdo z naší skupiny. Třetí 

byl o vysílání v rádiu. Toto 

jsem se účastnila a byl velmi 

pěkný. Vedl jej 

místostarosta, který pracoval 

v rádiu Orion. Čtvrtý 

workshop vedla paní 

z Polska. Byl o foto-

grafování. Na ten také nikdo 

od nás nešel. 

O pátém workshopu jsme se 

dozvěděly až na poslední 

chvíli, což je škoda, protože 

ten vypadal hodně zajímavě. 

Byl o tom, jak si vybrat 

námět pro článek. Na tento 

workshop nešel opět nikdo. 

Po ukončení workshopů se 

všichni občerstvili šunkovou 

nebo sýrovou bagetou 

a minerální vodou. Pak jsme 

šli do sálu. Pan Kantor 

mluvil o různých akcích 

a my jsme byli napjatí, jak to 

všechno dneska dopadne. 

Když řekl. „A nyní přejdeme 

k vyhlášení,“ snad půlka sálu 

v duchu řekla konečně. Pak 

přišla jeho první vyhlašovací 

věta. „Cenu za nejlepší 

grafiku získává redakce 

školního časopisu 

TAMTAM! Bylo to úplně 

super tam jít a vzít si diplom 

a cenu v podobě lahve 

na kolo. Pak bylo vyhlášení 

nejlepšího titulu a obsahu. 

Poté přišlo na řadu vyhlášení 

soutěže „Hlasování účast-

níků“. Nejprve se vyhlásilo 

3. místo a my slyšíme: „Třetí 

místo v soutěži „Hlasování 

účastníků“ získává redakce 

školního časopisu 

TAMTAM!“ Opět jsme si 

šly pro diplom, ale nedali ho 

nám. Prý jej pošlou poštou, 

takže musíme doufat. 

Následovalo druhé místo 

a poté první, které obsadil 

časopis Ámos, který získal 

náš hlas. Dále přišlo 
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vyhlášení výsledků časopisů 

prvního stupně. Poté přišlo 

na řadu pro nás to 

nejdůležitější – kategorie 

první a druhý stupeň, 

ve které jsme soutěžili. 

Časopisů v této kategorii 

soutěžilo 11, takže byla 

velká konkurence. A pak už 

to šlo 11. místo, 10. místo, 

9. místo, 8. místo, 7. místo, 

6. místo, 5. místo, ale 

Tamtam stále ještě nepřišel 

na řadu. Proběhlo 4. místo, 

pak i 3., a pořád ještě 

nezazněl název našeho 

časopisu. Když už i u 

druhého místa nezazněl 

TAMTAM, existovaly dvě 

možnosti: 

1. že na nás zapomněli, 

2. že jsme to vyhráli 

Naštěstí se uskutečnila ta 

druhá varianta. Zaznělo: 

„První místo získává redakce 

školního časopisu Tamtam!“ 

A nám všem se chtělo smát, 

nebo brečet. Byl to úžasný 

okamžik, také proto, že jsme 

dostaly Marlenku :DD. Pak 

vyhlašování pokračovalo, ale 

my jsme věnovaly pozornost 

jenom našemu diplomu. 

   

Nyní nastal čas vzít si své 

věci a jet domů. Jely jsme 

kousek tramvají a pak 

nasedly na vlak. Cesta 

zpátky s Marlenkou ubíhala 

sladce. Jako provizorní nůž 

nám posloužil utrhnutý obal 

od Marlenky. Myslím, že je 

super, že jsme vyhráli, 

a přejte nám výhru 

i v prosinci na celostátním 

kole 

Michaela Jandačková, 6. B 

Workshopy, kterých jsme se zúčastnily 

Workshop – Novinařina a tisk 

Tento workshop vedla paní Táňa Artušenková. Byli jsme tam asi dvě hodiny, takže to byla trochu nuda, 

ale odnesli jsme si odtamtud hodně zkušeností. Jako například jak napsat krátkou tiskovou zprávu, nebo 

že na začátku textu nikdy nesmí být datum, psát letopočty je naprosto zbytečné a fotky by měly být 

raději velké, než malé. 

Zuzana Poláchová, 7. C 

 

Workshop - Rádio Radnice 

Rádio Radnice je internetové rádio městského obvodu Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky. 

Jeho prostřednictvím se občané Mariánských Hor a Hulvák dozvídají o aktuálním dění 

v obvodu. Jedná se o informace z radnice a jednotlivých odborů úřadu, o pozvánky 

na nejrůznější akce, reportáže, komentáře a ankety s občany k tématům, které se jich 

bezprostředně týkají. (citace z: http://www.radioradnice.cz/o-nas) 

 

…nejdřív nás odvedli do budovy městského úřadu, tam už nás čekal starosta.  Ten nás prováděl 

budovou a zavedl nás do místnosti, ve které se rádio nahrává. Dva odvážlivci si potom mohli 

zkusit udělat nahrávku, ke které starosta přidal hudbu a jejich znělku. Znělo to moc pěkně, není 

divu, vyprávěl nám totiž, že pracoval 6 let v Rádiu Orion, takže má zkušenosti. Nakonec nám 

daroval nálepku s logem jejich rádia a nejaktivnější účastníci dostali hrníček. Tento workshop 

se mi moc líbil a myslím, že nás ve spoustu věcech obohatil. 

 

Obrázek: http://www.radioradnice.cz/program                                 Alexandra Veličková, 7. C
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Londýn 5. - 9. května 2015 

Poznávací zájezd 

do Londýna byl 

úžasný. Vyrazili jsme 

v úterý 5. května 

kolem 8 hodiny ráno 

a do Londýna přijeli až 

ve středu dopoledne. 

Cesta byla velmi 

unavující, však taky 

sedět skoro celý den 

v autobuse není nic 

příjemného. Projížděli 

jsme Německem, 

Belgií, Francií 

a následně kanál La 

Manche, přes který 

jsme pluli trajektem. 

První den v Londýně 

nás čekala jízda na 

London Eye. Odtud 

byl dokonalý výhled 

na domy Parlamentu 

s věží Big Ben a řeku 

Temže. Poté další 

památky, jako je 

Buckinghamský palác, 

kde byla zrovna 

výměna stráží, což 

bylo fakt něco. 

Unavení jsme se večer 

už konečně přemístili 

na náš hotel blízko 

letiště Gatwick. Další 

den byl pro mě asi 

jeden z nejlepších, 

protože jsme navštívili 

fotbalový stadion 

Chelsea. Podívali jsme 

se jak do kabinek 

domácích, tak i hostů 

a měli jsme možnost 

sedět na místech, kde 

sedávají světové 

hvězdy, jako je např. 

Petr Čech. V kabince 

hostů jsme zas měli 

možnost sedět tam, 

kde třeba sedával 

slavný L. Messi nebo 

Ronaldo. Odpoledne 
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jsme autobusem vyjeli 

do Brightonu, kde 

jsme se mohli projít 

přímo podél moře. 

Večer náš čekala 

večeře přímo na pláži. 

4. den – poslední den 

pobytu byl také velmi 

pestrý. Zašli jsme se 

podívat na katedrálu 

sv. Pavla, památník 

Monument, pevnost 

Tower, most Tower 

Bridge, k nultému 

poledníku Greenwich 

a odpoledne projížďka 

metrem do muzea 

Madam Tussaud’s, 

kde jsme mohli vidět 

spoustu slavných lidí, 

samozřejmě jen ty 

voskové. Zde jsme 

zažili i trochu strachu 

v domu hrůzy. A tady 

náš výlet do Londýna 

končí a my vyrážíme 

zpátky domů. Jako 

cestou tam, i zpátky 

byla jízda velmi 

unavující a myslím si, 

že skoro všichni se už 

těšili na svou postel 

u sebe doma. Pro mě to 

byl jedinečný zážitek, 

navštívit tak krásné 

město jako je Londýn. 

Moc jsem si to užila 

a snad i všichni ostatní 

 

 

 

Tereza Žáčiková, 8. B
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Na začátku tohoto roku měly všechny šesté třídy z naší školy 5 lekcí golfu 

na Ostravici. 

 Ze školy jsme odjeli autobusem, se kterým jsme na Ostravici přijeli přibližně 

za 15 minut. V první lekci jsme se seznamovali s golfem, takže nám instruktoři 

popisovali části golfového hřiště, nebo například jak správně držet golfovou hůl. 

Potom jsme se rozdělili na dvě skupinky a každá se učila něco jiného. První 

skupinka se učila odpalovat do dálky a ta druhá se učila odpalovat přesně do jamky. 

Za sebou máme zatím pouze jednu lekci. 

Historie golfu  

Počátky golfu v českých zemích jsou spojeny se zámkem Štiřínem, ve kterém 

bydlela rodina barona Ringhoffera. Ten byl golfem zaujat již v mládí začátkem 

dvacátého století. Stál při zrodu starého karlovarského hřiště a především již před 

první světovou válkou vytvořil na svém pozemku u obce Volešovice jednoduché 

přírodní golfové hřiště. Díky svým společenským stykům pak golf šířil mezi svými 

známými.  

Co je golf? 

Je to venkovní sport, ve kterém hráč nebo malá skupinka hraje malým míčkem 

do jamky a používá přitom různé hole. Údajně golf pochází ze Skotska a byl hrán 

na Britských ostrovech už několik století. Kořeny golfu jsou už ve středověké Číně, 

kdy byl hrán výhradně pro zábavu šlechty. Přestože byl považován za hru pro 

skupiny, v současné době získává širokou popularitu a počet hráčů po celém světě 

stále roste. Podle odhadů je nyní 60 milionů hráčů golfu na celém světě, což golf 

podle některých zdrojů řadí na druhé místo v žebříčku počtu hráčů  - hned 

po volejbalu. 

Michal Raška, 6. C 
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PŘIJÍMAČKY 

Dne 16. 4. 2015 se konaly všemi známé 

přijímačky, neboli přijímací zkoušky 

z českého jazyka a matematiky 

na gymnázium ve Frýdlantu nad Ostravicí. 

Jenomže tento název je příliš dlouhý, 

a nikomu se nechce ho vyslovovat. 

Toho osudného dne jsme my - zájemci, 

přišli do školy jako všichni ostatní, ale 

nikdo netušil, co nás čeká… 

Ještě s jednou kámoškou jsme čekaly 

na ostatní v šatně tak dlouho, že nás tam 

skoro zamknul školník! (ale vážně, podle 

jeho výrazu, by to klidně udělal!) Potom 

jsme šly k zapisovací 

nástěnce na konci 

chodby, kde čekali nějací 

starší studenti z gymplu. 

Podali jsme jim takové 

barevné lístečky a pro 

jistu jsme ještě dodali, 

jak se jmenujeme, i když 

to bylo napsané na tom 

lístečku. Ti studenti se 

potom koukli 

na nástěnku, zamysleli se 

a konečně nás postupně odvedli do různých 

učeben (jeden student na jednoho žáka). 

Dívka, která vedla mě, mi vysvětlovala, 

jaká bude potíž, když budu mít tělocvik 

a hned potom češtinu, protože tělocvična je 

dole a učebna češtiny v patře úplně nahoře.  

A právě tam jsme se ocitly (ty schody byly 

snad nekonečné!). Nebyl však čas kochat se 

výhledem, protože mě ta dívka zavedla 

do jedné učebny, která byla téměř plná 

žáků. Sedla jsem si na jedno z volných míst 

a čekala, co se bude dít. Všichni jsme tu byli 

asi dvacet minut předem, což byla ta 

nevýhoda. A víte proč? Všimla jsem si toho 

hned, co jsem dosedla. Ne, tohle nebylo to 

hororové ticho z hororů, panovalo tam 

hrobové ticho (a věřte mi, tohle byste 

nechtěli zažít).  Nikdo si s nikým nešeptal, 

nikdo nic neříkal. Bylo to dost děsivé, a to 

zkouška ještě ani nezačala. 

Naštěstí to netrvalo moc dlouho, do třídy 

vešla učitelka. Hned si nás postupně 

zavolala, dala nám testové sešity.  Ale to, co 

bylo opravdu zarážející - museli jsme sedět 

podle abecedy a tašky jsme museli mít 

v rohu místnosti.  Začala nám diktovat, co 

máme mít na lavici, a já 

si nebyla jistá, jestli 

smím mít vůbec gumu. 

Nejprve byl test 

z matematiky, který byl 

fakt moc těžký. Uf, ještě 

že už skončil a my jsme 

mohli svačit, bavit se 

a podobně. Hrobové 

ticho bylo pryč. 

 Před češtinou si jeden 

kluk začal vyplňovat 

okýnko, kde měl psát jméno, o něco dřív 

než ostatní. To byla chyba! Učitelka 

zaječela: 

"HNED POLOŽ TU TUŽKU! 

NEDOSTAL JSI ŽÁDNÝ POKYN!!!!!!!!" 

Kluk zrudl jako ředkev a tužku hned 

odložil. Všichni dostali strach. 

Naštěstí čeština byla o něco lehčí než 

předchozí test a všichni po dokončení testů 

rádi vypadli ze školy a zvlášť od té paní 

učitelky… 

Zuzana Poláchová, 7. C
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Praha 
Na školní výlet do Prahy 

se vydaly společně všichni 

šesťáci. 

Výlet se konal 27. 5. 2015. 

Na vlakovém nádraží tady 

ve Frýdlantu n. O. jsme 

měli sraz už brzo ráno. 

Vstoupili jsme do vlaku 

a všichni sedli na svá 

místa, ale moc dlouho 

jsme tam neseděli, protože 

ve Frýdku – Místku jsme 

museli přesedat na jiný 

vlak. Vlakem jsme jeli až 

do Ostravy, kde jsme opět 

přesedali. Tento vlak jel 

s námi až do Prahy. 

Ve vlaku jsme hráli hry, 

povídali si, ale nikdo 

nespal. V konečné stanici 

(Praha hl. n.) si nás 

vyzvedly paní 

průvodkyně. Na nádraží 

si nás paní průvodkyně 

i rozdělily. První památka, 

kterou jsme navštívili, 

byla socha sv. Václava na 

Václavském náměstí. Dál 

jsme jeli metrem 

na Malostranskou a potom 

jsme přestupovali 

na tramvaj, která jela až 

pod Hrad. Do hradního 

komplexu jsme vešli 

hlavní vstupní branou. Pak 

následoval chrám sv. Víta, 

který jsme si celý 

prohlédli, a Zlatá ulička, 

kde jsme si prohlíželi malé 

domky. Vyšli jsme a po 

Malé Straně jsme šli 

směrem na Václavské 

náměstí. Po cestě nám už 

vyhládlo, a tak jsme se 

museli zastavit v Mc 

Donald´s. Po nezdravé 

svačince jsme měli 

rozchod na Karlově mostě. 

Sraz jsme měli na druhé 

straně Karlova mostu. 

Když jsme tam všichni 

došli, paní průvodkyně nás 

vzala k poslední památce, 

a to je Staroměstský orloj. 

Přišli jsme ve správnou 

dobu, protože byla celá 

hodina, což znamená, že 

Orloj zvonil. Tam jsme se 

s paní průvodkyní 

rozloučili a sami s paní 

učitelkou jsme došli 

na Václavské náměstí, kde 

jsme se potkali s druhou 

skupinou. Rozchod byl 

dlouhý hodinu a půl. Ta 

druhá skupina tam byla 

déle, a proto musela odejít 

dříve na nádraží. Museli 

jsme si dát pozor, 

abychom se do té skupiny 

nepřipletli. Ale to se 

ovšem stalo. Když nám 

skončil sraz, paní učitelka 

nás počítala, ale jeden žák 

chyběl. Nakonec to 

dopadlo dobře, protože ten 

žák byl s druhou skupinou. 

Nasedli jsme na vlak 

a všichni jsme jeli domů. 

Nikdo v té Praze nezůstal. 

Po dlouhé cestě 

do Frýdlantu n. O. si nás 

vyzvedli rodiče.  

To byl náš výlet.  

                                                                                                            Martina Vypásková, 6. B 
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Rozhovor s třídou 1. B 
 

Udělaly jsme milé překvapení našim prvňáčkům a o velké přestávce jsme 

za nimi přišli se třemi otázkami. Nejdříve se trochu styděli, ale postupně se 

ujistili, že nekoušeme, a odpověděli nám na otázky. Bohužel, odpovědět se 

rozhodli všichni skoro stejně. 

 

1. Bál/a ses, když jsi šel/šla první den do školy? 

    Vanda: Trochu jo. 

    Pavla: Ne. 

    Natálka: Jo 

    Karolínka: Jo  

 

2. Čeho ses bál/a? 

    V: Čtení. 

    N: Čtení. 

    K: Čtení. 

 

3. Do které třídy se nejvíce těšíš? 

    V: Do druhé. 

    P: Do druhé. 

    N: Do druhé. 

    K: Do třetí. (Poznámka žurnalisty: Musela jsem ji upozornit, aby řekla do jiné 

třídy, než do druhé)   

 

                                                              Dorota Kudělková, Nela Znamcová, 6. C 

www.pixabay.com
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Bezva výlet do Štramberku 
Nevíte, kam na školní 

výlet? Zkuste to 

do Štramberku jako my. 

Koncem května jela třída 

4. C na školní výlet 

do Štramberku. Cesta 

autobusem byla legrační. 

Všichni jsme se pořád 

smáli. Jela s námi taky 

dcera paní učitelky Klárka 

a taky mamka od naší 

kamarádky, paní 

vychovatelka Zelenková.  

Když jsme dojeli na místo, 

rychle jsme s nedočkavostí 

běželi na hřiště 

s kolotočem, na kterém 

jsme se točili jako šílení 

(ale naštěstí se nám nic 

nestalo). Najednou se před 

námi zjevila nějaká 

sympatická paní. Byla to 

naše průvodkyně Anežka 

(hned jsme jí dali 

přezdívku Anežka 

Přemyslovna). Ta nám 

hned ze začátku vysvětlila 

úžasnou hru – klíště. Hráli 

jsme ji celý den. Anežka 

držela v ruce kolíček 

na prádlo, na kterém bylo 

napsáno: klíště. Vysvětlila 

nám, jak se to hraje, 

a nenápadně připnula 

klíště na Matyho mikinu. 

Když si toho Maty 

všimnul, připnul klíště 

dalšímu. 

To už jsme šli 

na štramberské náměstí, 

kde jsme měli chvilku 

volno. Skoro všichni si 

koupili meč, luk nebo 

míček, který někomu 

málem sestřelil nos, a ten 

někdo jsem byla já, Marki. 

Za chvíli nás ale Anežka 

Přemyslovna zavolala, 

protože vymyslela další 

hru. Chytli jsme se 

ve dvojicích za jednu ruku 

a vystrčili ukazováček. 

Ten, který jako první píchl 

toho druhého, vyhrál. 

Další hrou byly molekuly, 

které asi všichni znáte. 

Potom jsme šli do minizoo 

(Aquaterra). Přivítal nás 

skvělý průvodce, pan 

Marek, který nám ale hned 

řekl špatnou zprávu: 

V celém Štramberku nejde 

proud. Ale nám to 

nevadilo. Minizoo bylo 

totiž i tak skvělé! Pan 

Marek je dobrodruh. Na 

rameni měl moc milého, 

ale zlobivého 

amazonského papouška 

Frkínka. Viděli jsme ryby 

z největší řeky světa 
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Amazonky. Mezi nimi 

byly i piraně!!!  Také nám 

ukázal opičky, žáby, 

děsivé pavouky, želvy, 

veverky, ještěrky, 

slimáky, hady…Jednoho 

hada jsme si mohli 

dokonce dát kolem krku! 

A taky velkého pavouka 

na ruku! (Bylo to úžasné). 

Následoval další program. 

Štramberská trúba. Tam 

jsme si vyrobili náramek 

z kůže, na kterém bylo 

napsáno školní výlet, 

a mezi školní a výlet jsme 

si vyrazili logo Rikitan. 

Anežka (Přemyslovna) 

říkala, že je to pro případ, 

kdyby se někdo ztratil 

(říkala, že je tam každý 

zná), a tak bychom ukázali 

náramek a byli bychom 

zpátky u naší skupinky. 

Potom jsme měli jít 

na hrnčířský kruh, ale 

protože nešel proud, 

nebyli jsme tam. Ale to 

nám vůbec nevadilo. 

Anežka nám totiž 

vymyslela jiný program: 

šli jsme do jeskyně 

jménem Šipka. Anežka 

(Přemyslovna) říkala, že 

před lety se tam našla 

čelist neandertálského 

dítěte. Našel ji tam Karel 

Maška. Šli jsme se podívat 

i dovnitř. Rozdělili jsme se 

do dvou skupin. V té první 

skočil Kuba Adri na záda 

a Adri tak, ale tak moc 

zařvala, že se celá skupina 

děsně lekla. 

Následovala určitě 

nejlepší a nejočekávanější 

část výletu, a to jízda na 

čtyřkolkách. Na čtyřkolky 

jsme si sice museli kus 

dojít, ale i tak stály za to. 

Nejdříve jsme si 

vyzkoušeli jízdu na malém 

zkušebním okruhu 

a teprve potom nás pustili 

na okruh větší. Byla to 

ohromná legrace, protože 

někteří místo jízdy 

po cestě skončili ve trávě 

a volali o pomoc.  

Bylo to fakt super! Ale 

všechno má svůj konec, 

a tak skončil i náš výlet. 

Do Frýdlantu jsme dojeli 

opět naším safari 

autobuskem kolem čtvrt 

na šest, na některé už 

čekali rodiče, někteří si 

museli na ně ještě počkat. 

A pak už rychle domů 

odpočívat po namáhavém, 

ale bezva výletu. 

 

 

Markéta Jurečková, Aneta Kubaláková, 4. C 
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Co kdybychom se letos o prázdninách porozhlédli po naší zemi? Jeseníky, Kroměříž, 

Moravský kras, Orlické hory – krásy, které máme vysloveně za rohem a ještě jsme je 

možná nikdy neviděli. Třeba vás našimi tipy trochu navnadíme   

Jeseníky 

Je to oblast, rozkládající se na pomezí polského a českého Slezska, východních Čech a severní 

Moravy. Naleznete zde 

město Karlova Studánka, 

které je známé svými 

lázněmi a léčivými 

prameny, také zde 

naleznete Lázně Jeseník, 

jejichž zakladatelem je 

„vodní doktor“ Vincenz 

Priessnitz. Pro turisty je 

zde například hora Praděd 

s nadmořskou výškou 

1491 m, nebo také 

Přečerpávající vodní 

elektrárna Dlouhé Stráně. 

Ideální pro výlet jsou také Zlaté hory se Zlatorudnými mlýny, které jsou známé rýžováním 

zlata.  

 

Orlické hory 

Jsou to pohraniční hory mezi Českou 

republikou a Polskem. Naleznete zde 

turistické trasy a pohraniční válečné 

bunkry, například Dělostřelecká Tvrz 

Hanička, kde se pořádají exkurze pro 

návštěvníky. V zimě zde můžete navštívit 

lyžařské středisko Říčky v Orlických 

horách. Dalším velkým a významným 

lyžařským střediskem je Deštné 

v Orlických horách. Pramení zde řeky 

Divoká Orlice, Tichá Orlice a další. 
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Kroměříž 

Je to okresní město Zlínského kraje 

na Hané. V roce 1997 byla Kroměříž 

vyhlášena nejkrásnějším historickým 

městem České republiky a o rok 

později byl zámek se zahradou zapsán 

na seznam UNESCO. Naleznete zde 

Arcibiskupský zámek ve slohu raného 

Baroka a k němu přiléhající 

Podzámecká a Květná zahrada. Na 

tomto zámku natáčel režisér Miloš 

Forman film Amadeus. 

 

 

Český Krumlov 

Je to okresní město Jihočeského kraje, které se rozkládá 

pod hřebenem Blanského lesa. Naleznete zde Státní hrad 

a zámek Český Krumlov, který byl v roce 1992 zapsán na 

seznam UNESCO. Je postaven v renesančním a barokním 

slohu a stojí na strmém a dlouhém skalním ostrohu, který 

z jihu obtéká Vltava a ze severu Polečnice. Z ochozu věže 

je krásná vyhlídka na město. 

  

Moravský kras 

Je to největší a nejlépe vyvinutá krasová oblast v České republice. 

Leží v Jihomoravském kraji. Nachází se zde propast Macocha, 

která má hloubku 138,4 m, Punkevní jeskyně, kterou protéká 

podzemní řeka Punkva.  

 

 

 

 

 

Zdroj: wikipedia.org                                                                                     Michal Raška, 6. C 
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Tajemství kočičích devíti životů 3 
 
Vítám Vás už v posledním díle tajemství kočičích devíti životů! Příběh o kočce Lee 

pokračuje a můžete se znova dozvědět něco, co o kočkách možná moc dobře nevíte. 

Kočky jsou holt zajímavá stvoření a ten, kdo doma chová kočku, to už musel určitě 

zjistit. Pokud ne, díky tomuto článku zjistí, že jeho kočka není jen plyšák 

na mazlení, ale docela určitě osobnost, která si zaslouží úctu jako ve starém Egyptě. 

A teď už jsem se hodně rozvyprávěla, tedy zde je něco o vaší domácí osobnosti.  

 

Předení 
Určitě znáte předení Vaší kočky. Je to vlastně vyznání lásky kočky k majiteli. Kočka 

Vám může za Vaši radost k ní donášet myši přímo před dveře. Přede, když má radost, 

nebo se jí líbí nějaká činnost, kterou právě cítí, nebo vykonává. Tento zvuk dělá pomocí 

slizničních řas, které vibrují v hrtanu pod hlasivkami. Velké šelmy dokáží příst pouze 

při výdechu, domácí kočky dokáží příst při výdechu i při nádechu. Konečně ale víme 

něco, co může být opravdu známkou tajemství kočičích devíti životů! Kočky totiž 

předou také ve chvílích, kdy je něco bolí. Vědci měřili frekvenci kočičího předení 

a zjistili, že je to frekvence možná na úlevu od bolesti! Kočkám se hojí rány rychleji než 

psům. To je tedy také důkaz, že se kočky umí uzdravovat skoro naprosto samy. Jsou 

dokonale stvořeny na život v nesnázích.  

 

Konec příběhu 
Lea chodila často na Johnovu zahradu a John ji tam vždy pouštěl. Pokaždé jí hlídal, ale 

jednou musel zůstat doma a řešit problémy z práce. Už byl skoro konec druhého měsíce, 

kdy je Zora u moře, a to znamenalo, že John už se nebude muset starat o Leu. Kočka 

byla na zahradě sama a konečně si mohla užívat bez dozoru člověka. Lezla na střechy 

a ploty cizích domů. Byla obratná a skákala z jednoho vyvýšeného místa na druhé 

a rozplývala se blahem. Byla divočejší a divočeji běhala, až nakonec spadla ze střechy. 

Lea se zlekla. Začala mňoukat, ale John jí neslyšel. Nakonec se musela s naraženou 

nohou dokolébat k Johnovu domu. John dořešil problémy s prací a šel spát. Ley si 

nevšiml.  

Ráno Lea doufala, že si jí John konečně všimne a vezme ji na veterinární kliniku. Předla 

od bolesti. John chtěl jít pozdravit Leu do jejího domečku, ale Lea tam nebyla. John si 

vzpomněl, že je Lea pořád venku. Rychle za ní běžel. Lea nebyla ani na stromě, ani na 

balkóně, ani na střeše. „Kde může být?“ řekl John a proběhl celou zahradu. Chtěl vyjet 

do útulku, jestli jí někdo našel, a v tom slyšel mňoukání. Zavolal na Leu: „Leo, kde jsi?“ 

Lea vylezla z motoru a John jí objal. Byla celá od krve, a proto si ji John odnesl domů, 

osušil ji a trochu umyl. Hned zavolal Zoře a Zora mu poradila veterináře. 

John zavezl Leu k veterináři, Zora mu poděkovala za hlídání a vše dopadlo tak, jak má.                                                              

www.pixabay.com                                                                       Dorota Kudělková, 6. C 
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Slavní neznámí 

Vynálezce telefonu 

Ahoj, do posledního čísla Tamtamu patří i poslední díl Slavných neznámých. 

Tentokrát se podrobněji koukneme na vynálezce telefonu, pana Alexandra 

Grahama Bella. Přeji Vám příjemné počtení. 

Alexandr Gram Bell byl americký profesor fyziologie a vynálezce. Narodil se 3. března roku 

1847 a zemřel 2. srpna roku 1922 ve věku 75 let. Vynalezl mikrofon a udělal první použitelný 

telefon (1876 ve věku 29 let!) a gramofon (s dalšími vědci roku 1883, věk 36 let!). Dne 14. 

února 1876 přihlásili Američan Elisha Gray a ze Skotska pocházející fyziolog Alexander Bell 

své patenty na nový telefon. Dne 10. března 1876 uslyšel Bellův pomocník v laboratoři první 

větu přenesenou jeho telefonem: „Pane Watsone, přijďte sem, potřebuji vás.“ 

Zjistila jsem si také pár zajímavostí: 

- Narodil se v Edinburghu 

- Zemřel v Baddecku 

- Jeho otec se jmenoval Alexander Melville Bell 

- Získal cenu Edisonova Medaile 

- Přes technické úspěchy zůstal jeho telefon zpočátku nepovšimnut.  

- Začal experimentovat s dálkovým spojením a 8. října uskutečnil rozhovor 

na vzdálenost 3200 metrů mezi Bostonem a Cambridge. 

 

Pan Bell a první telefon   První telefon    Současnost 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeji Vám pěkné prázdniny a doufám, že se Vám můj článek líbil.                                                                                             

                     

Michaela Jandačková, 6. B
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Noc v Libourne 

Počasí bylo pochmurné. Neviděl je, ale slyšel, jak kapky deště rytmicky dopadají na střechu 

a kutálejí se přes okap k zemi. U jeho lůžka neklidně seděly dvě osoby. „Neví o sobě.“ 

konstatovala ta vyšší. „Ale ano, podívej se. Xaviere! Xaviere! Slyšíš mě?“ – nic. Ozývaly se 

pouze vzdálené kroky z jedné z chodeb, kterými bylo oddělení propojeno. Starcovy ruce, které 

již byly velice zesláblé, ležely podél jeho těla, pokryty velmi tenkou a vrásčitou kůží obepínající 

jeho kosti a čas od času jimi proletěla pulsující vlna, kterou, ač po několika úspěšných 

pokusech, už nyní nebyl schopen déle ovládat. Jeho modré hadí oči hleděly slepě do stropu 

a stejně jako zbytek Xavierova těla byly téměř bez jakýchkoli příznaků života. Menší postava, 

žena, se opatrně dotkla jeho čela. „Je jako led,“ prohlásila a s potlačenými slzami v očích se 

zavěsila do svého partnera. Celá scéna připomínala spíš zarmoucenou rodinu ztrácící svého 

příbuzného, ale tyto dvě postavy, které by věkem odpovídaly skvělému obrazu Xavierových 

vnuků, neměly ke starci ani zdaleka tak blízko. „Xaviere! Xaviere! Slyšíš mě?“ – nic. Tentokrát 

nešlo slyšet ani paní Petersonovou, jak chodí po chodbě sem a tam, jediným rušivým prvkem, 

bez kterého by bylo doslova hrobové ticho, byly nástěnné hodiny. Velké, ošklivé, naprosto 

neodpovídající stylizaci ostatního nábytku. Xavier nejednou mluvil o tom, že až znovu nabyde 

sil, nechá je vyměnit za skromnější kousek, s čím samozřejmě všichni souhlasili. Nyní na ně 

nebylo ani pomyšlení. Znovu začalo pršet. Déšť narážel do střechy tak intezivně, jako ještě 

nikdy, a přehlušoval ženino vzlykání. Místnost byla jen malá, její prostor vyplňovaly bílé stěny
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plné obrazů, skříň a noční stolek s fotografií vyobrazující mladého Xaviera oděného ve staré 

vojenské uniformě. Ač bylo jasné, že muž již dlouho neměl tento předmět v ruce, nebylo na něm 

znát zanedbání. „Víte,“ říkával s oblibou, „Býval jsem tehdy ještě hodně mladý a namyšlený, 

ale teď, teď už jsem dokonalý.“ Často mluvil o různých etapách svého života, avšak 

nejpoutavější částí byla právě tato. Měl velmi zajímavý charakter, nikdy si s ničím nelámal 

hlavu, byl to klidný člověk, moudrý, ale vždycky měl na jazyku cosi humorného, s čím 

odlehčoval obtížné a choulostivé situace. Neuměl lhát, pouze překrucovat pravdu, jak to 

koneckonců také sám nazýval. A teď tady ležel, jako kdyby mu někdo oddělil duši od těla. 

V tomto domě strávil posledních dvanáct let svého života, který byl nyní u konce. Déšť padal, 

hodiny tikaly, žena plakala. „Jak dlouho ještě?“ zeptala se. „Dlouho ne,“ odpověděl jí ten 

vysoký. Byl to velice mladý muž, kterému mohlo být sotva třicet. Jeho obličej s ostrými rysy 

vyjadřoval zúžený výraz a jeho tmavé oči byly nyní zarudlé. Vlasy měl krátké a husté, opatrně 

zastřižené. Oblečen byl do drahé látky, a na rozdíl od ženy, která pro tuto příležitost zvolila jen 

lehké šaty stažené v pase, on si vybral model daleko složitější a propracovanější. Stařec, ten 

měl na sobě jen lehké pyžamo, a protože byla zima, měl přes nohy a hruď nataženou peřinu. 

Přes otevřené dveře bylo slyšet, jak někdo začíná roznášet večeři. Když se starší paní 

s dobráckou tváří zastupující funkci jakési kuchařky zastavila u dveří Xavierova pokoje, nejdřív 

ji pohled na ty dvě osoby, které pro ni byly každým způsobem absolutně cizí, zaskočil, ale 

přesto se po nemalé chvíli zdvořile zeptala: „Dáte si něco k jídlu, slečno?“ „K jídlu? Už?“ 

podivila se žena, kterou přítomnost dalšího člověka maličko vyděsila, a pohlédla na hodiny. 

„Jsou opravdu ošklivé.“ poznamenala nejdřív jen tak pro sebe, ale poté, nevědouc, co by měla 

udělat, rozhodila ruce v omluvném gestu „Promiňte, já-. Neuvědomila jsem si, kolik už je 

hodin.“ „V pořádku, jen mě překvapilo, že.. Totiž, návštěvy končily před půl hodinou, nečekala 

jsem, že tady budete. Vy jste Xavierova rodina? Já jen, že o ni nikdy nemluvil, víte. Jak je mu?“ 

otázala se s jakýmsi náznakem, že vlastně ani nečeká odpověď, a pokud si budou chtít tuto 

informaci nechat pro sebe, nebude s tím mít žádný problém. Nebyla proto překvapena, když 

místo toho dostala jen další otázku, která by co nejrychleji smetla toto téma ze stolu. „Prosím, 

co je dnes k večeři?“ zeptal se opatrně muž. „Aaa, já věděla, že nakonec neodoláte. Chléb, horká 

čokoláda a sýr.“ Při hlučném vyslovování názvů vždy popadla příhodnou surovinu a hodila ji 

neopatrně na podnos, který nakonec podala vysokému. Byla to malá, obtloustlá, komická 

postava, ale zároveň působila neobyčejně mile. „Tak, to bychom měli.“ Oddechla si. „Přeji 

dobrou chuť“ Pronesla ještě jakoby zvesela a hned nato popadla vozík a vzdálila se k dalšímu 

pokoji. Venku nyní zuřila bouřka a blesky byly jediným zdrojem přirozeného světla. Xavierův 

pokojíček osvětlovala olejová lampa položená na nočním stolku a její hřejivé paprsky nyní 

krásně ukazovaly již zmíněnou fotografii, která stála hned vedle ní. Upíjeli horký nápoj 

a pozorovali stále skoro nehybné tělo starého muže. S každým jeho nádechem cítila žena čím 

dál větší napětí a pozorovala, zda se zrovna tento nádech nestane jeho posledním. „Ještě pár 

hodin a zešílím“ pronesla po chvíli tak vyčerpaně, až ji to samotnou zarazilo, a aby zahnala 

pocit, že řekla něco nevhodného, ponořila rty do čokolády a rychle se znovu napila. „Nesmíš to 

říkat nahlas“ okřikl ji vysoký. „Víš přece, že je stále možné že vnímá.“ Žena, zaskočena vlastní 

pošetilostí, položila hrnek na zem a naklonila se blíž ke Xavierovu lůžku. „Xaviere, odpusť mi 

to, prosím, já- nemyslela jsem to tak.“ Zašeptala a popadla ho za dlaň.  Byla těžká, těžší než si 

ji pamatovala. „Mrzneš, drahoušku. Počkej, přikryju tě, ano?“ dodala ještě a přitáhla mu peřinu 

k bradě. Měla ladné prsty, které byly zakončeny dlouhými červenými nehty. Poté se obrátila 

k vysokému. „Zapomněla jsem, jak je to obtížné.“ „Neboj se, je to naposledy, slibuju.“ Vzal ji 

kolem ramen a dlouhým stisknutím se uzavřel kolem jejího těla. Chvíli byl klid. Konverzace 

mezi párem vázla nejen z toho důvodu, že všechna vhodná témata již vyčerpali, ale mohla  za 
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to také únava, která se na oba snesla a nechtěla je opustit. Bylo půl šesté. Když se blížila sedmá 

hodina večerní, začal stařec, který doposud ležel velice klidně, zhluboka dýchat. „Sophie, 

probuď se,“ řekl tiše vysoký, přičemž jemně zatřásl ženou, která ještě stále seděla opřená o jeho 

bok. „Musíš teď zůstat u Xaviera, já se pokusím sehnat lékaře, věnuj mu pozornost, kdyby se 

cokoliv dělo, nesmíš od něho odejít, ano?“ Sofie si prolnula víčka, zívla a přitakala. Sotva muž 

vyběhl ze dveří, ona klesla na kolena ke starci, a znovu mu přiložila dlaň k čelu. „Ach, Xaviere“ 

povzdechla si při zjištění, že je nyní ještě studenější, než když přišli. V místnosti začaly růst 

stíny a světlo sláblo. Ženiny šaty, které by se v denní době mohly pyšnit nádhernou zelenou 

barvou, teď připomínaly spíš noční oblohu bez hvězd a Xavierův obličej, ve kterém bylo vyryto 

nesčetně mnoho vzpomínek, pohasínal. Kde jsou? Ať si pospíší, no tak! Jen co jí prolétla hlavou 

tato slova, už stál ve dveřích vysoký a za sebou vedl lékaře, oblečeného do svého obvyklého 

obleku, jenž zahrnoval bílý, nejspíš hodně starý plášť, stejnobarevné dlouhé kalhoty a chlupaté 

šedé pantofle. Oba rychle přispěchali k ležícímu. Po nějaké době trpělivého mlčení prolomila 

ticho Sofie. „Jak to s ním vypadá, pane doktore?“ zeptala se tónem, ze kterého šlo poznat, že 

o upřímnou odpověď přeci jen nestojí a má z ní podvědomý strach. „Já… Nechám Vás tady 

o samotě, pokud budete chtít. Buďte jen tak laskaví, a až bude... - zkrátka potom pro mě 

dojděte,“ řekl, a postavil se. Tázavým pohledům nevěnoval vůbec žádnou pozornost a zamířil 

ke dveřím. „Vypadá jinak.“ „Ano.“ „Skoro si snažím namluvit, že spí.“ „Nech toho, prosím. 

Xaviere?“ Stařec nyní dýchal velmi intenzivně a ženu to neobyčejně rozrušovalo. „Chci, aby 

už byl konec, aby se už netrápil.“ Zašeptala, neboť měla sevřené hrdlo. Pokusila si vybavit 

jakousi vzpomínku, jenže to v ní pouze vyvolalo další vlnu nepříjemných emocí a po tváři se ji 

začaly kutálet slzy, které vzápětí dopadaly na Xavierovu dlaň. V tu chvíli vydechl Xavier 

zhluboka, dlouze a naposledy. Jeho tělo ztěžklo. Když žena zpozorovala, že nedýchá, odvrátila 

pohled a zabořila si svůj obličej do dlaní. Vysoký se k němu sehnul a opatrně zavřel jeho oči. 

Ty nádherné oči, které v sobě měly pokaždé jiskru, které se vždy smály, jako by patřily 

bezstarostnému dítěti. „Sbohem, příteli.“ Pronesl se zastřeným hlasem, jakoby chtěl ještě něco 

dodat, ale neměl už k tomu sil. „Sofie, no tak. Sofie! Neplakej, to by nechtěl. Prosím, vstaň, 

musíme jít.“ Žena zvedla obličej, a pohlédla na vysokého pohledem, který by dokázal rozervat 

jeho srdce na tisíc kousků, což se mu ani trochu nelíbilo. Chytl ji za paži a pomohl jí na nohy. 

„Bylo mi ctí ho poznat,“ dodala ještě, když spolu opouštěli jeho pokoj. Olejová lampa už dávno 

dohořela a pár za sebou nechal jen tmavou místnost. Cestou ven se zastavili u onoho lékaře, 

který nyní seděl na velice nepohodlně vypadajícím gauči a luštil jakési zvláštní křížovky. 

„Takže já si píšu čas smrti 19:21“ řekl a popřál odcházející návštěvě dobrou noc.  

www.pixabay.com Johana Nolanová, 8. B 

Povídka je zaslána do literární soutěže Píšeš – píšu rád(a). S napětím čekáme 

na vyhodnocení soutěže. 
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Nebezpečná škola 
Díl třetí 

V minulých dílech se stalo: Laura jde do nové školy, kam jdou i její kamarádky: 

Olgi, Jana a Šárka. V nové škole jsou také zvláštní kluci: Dan, Adan a Otakar, 

kteří na Lauru pořád ukazují prstem. Někdo také rozdává po třídě pozvánky na 

halloweenskou party, která se bude konat už ten den. Holky se ji zúčastní, ale 

v průběhu party si mamka od Laury zlomí klíční kost. Ve snu, který se zdá 

Lauře, se jí objeví její mamka a vedle ní leží na posteli černé album s křížem. 

Mamka poté řekne Lauře, že to album patřilo její skutečné mamce, která 

spáchala sebevraždu, když její dceru zabili. 

První co mě napadlo, bylo zajít za Danem, Adanem, Petrem nebo Otakarem, 

a zeptat se jich, jestli v tom nemají prsty. Musela jsem na to ale rafinovaněji. 

Napsala jsem proto čtyřikrát lísteček: Dane, Adane, Otakare, Petře, potřebuji 

s vámi nutně mluvit. Mohli byste se po škole zdržet alespoň na 5 minut? Díky, 

Laura D.  

Přišla jsem pozdě. Nebylo to sice poprvé, ale i tak selhal můj plán dát klukům pod 

lavice lístky, teď když už tu všichni byli. První hodina byla matika s Klemťou. 

Toho samozřejmě naštvalo, že jsem přišla pozdě, i když to bylo jen o deset minut. 

Proto mě jako naschvál vyvolal z učiva, které nechápu. Začal diktovat: „Vypočítej 

mi alfu, jestliže víš, že trojúhelník je pravoúhlý a úhel beta měří 55 stupňů a 20 

minut.“ Já jsem jen nakreslila trojúhelník a popsala úhly. Pak jsem začala 

poslouchat, jestli mi někdo ze třídy nezačne radit. V jiném předmětu by se to asi 

stalo, ale ne v matice s Klemťou. Když už jsem takhle bezradně stála deset minut, 

Klemťa mě poslal zpět do lavice. „Takže to za dnešek budou dvě pětky pro slečnu 

Dvořákovou. První za pozdní příchod a druhá za nevědomost základního učiva 

letošního ročníku!“ řekl Klemťa. Já jsem si šla sednout do lavice a všimla jsem 

si, že chybí Dan, Adan, Otakar a Petr. Zrovna když je nejvíc potřebuju. 
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Další den jsem přišla pozdě. Zapomněla jsem, kolik je hodin a začetla jsem se 

do mojí nové knihy. Naštěstí byl pátek, a to znamenalo, že je výtvarka 

s Motolkovou. Ta vždycky přijde pozdě alespoň o pět minut. Dneska jsem ale 

měla smůlu. Byla tam a já jsem měla další pozdní příchod. „Ještě jeden pozdní 

příchod, Lauro, a máš napomenutí třídního učitele!“ varovala mě Motolka. Já 

jsem jen přikývla a opět jsem si všimla, že chybí Dan a jeho banda. Těch se člověk 

snad v tomto týdnu nedočká.  

Zbytek pátku utekl jako voda. Ještě jedna hodina výtvarky, matika s Klemťou, 

čeština sloh s Jarilkovou, ajina s Litovou a hudebka znovu s Jarilkovou. 

O víkendu jsem přemýšlela, co asi těm klukům mohlo být. Když jsem v pondělí 

konečně přišla včas, stihla jsem jim dokonce dát i lísteček na lavici! Pak mi už 

zbývalo jen čekat, než přijdou. Naštěstí jsem se dneska dočkala. Kluci si to 

přečetli a hned mi všichni napsali lístek s jediným slovem. To slovo bylo jo. 

Počkala jsem na kluky po škole. Vysvětlili mi, že ví, kdo zabil Anežku. A že celou 

dobu mi to chtěli říct, akorát že se styděli. Nevěděla jsem, proč to udělal nás 

školník. Věděla jsem, že se mu chci pomstít. Ale nevěděla jsem jak.  

Poprosila jsem kluky, jestli by mi nepomohli. Souhlasili. Já jsem nevěděla, jak ho 

chytit, ale věděla jsem, kde má kabinet. Počkali jsme tak na něj s kluky. Když 

přišel, tak na něj Otakar skočil zezadu, Dan zepředu, Petr ho svázal, Adan držel 

nohy a já ruce. Po bitce jsem si všimla, že mě školník kousl. 

Začali jsme školníka vyslýchat. Když jsem se ho zeptala: „Proč jsi to udělal?“ on 

mi odpověděl: „Bylo to už dávno. Běžel jsem za Anežkou, protože měla boty, a ne 

přezůvky. Ona ale nechtěla zastavit. Nevšimla si, že tam, kam běží, je jen lešení, 

a pak čtyři patra prázdno. Dál běžela. Zaslechl jsem jekot, a raději jsem se 

nekoukal domů. Utekl jsem a doufal jsem, že na to nepřijdou a že na to všichni 

zapomenou. Nikdo nevěděl, že to byla její nepozornost a policisté to uzavřeli jako 

nevyřešenou vraždu. A teď mi řekněte, proč se o to zajímáte.“ 

Odpověděla jsem mu: „Protože to byla moje sestra…“ Školník se na mě podíval 

a pak zamumlal: „To je mi líto. Slib mi ale, že to nikomu neřekneš. Měl bych po 

kariéře a šel bych do vězení.“ Já jsem přikývla. Už jsem o tom nikdy nemluvila. 

Vždycky, když se řekne školník, se mi ale vybaví tato nešťastná událost s mojí 

sestrou… 

 www. pixabay.com Michaela Jandačková, 6. B 
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Ahoj! Vyrazili jsme do ulic našeho krásného města, abychom zjistili pár věcí, 

mezi které patřilo: jméno, věk, povolání a vysněná dovolená. Lidé, od kterých 

jsme získali odpověď, byli vyfoceni. 

 

 

1.Jméno: Lenka Výmolová  

Věk: 14 let 

Povolání: studentka gymnázia 

Vysněná dovolená: Chtěla bych jet do Ameriky, 

konkrétně do New Yorku nebo na Floridu. Po konci 

dovolená bych tam chtěla pracovat. Na dovolenou 

bych jela sama. 

 

 

2. Jméno: Ivana Švarcová 

Věk:48 let 

Povolání: Prodavačka  

Vysněná dovolená: Kdybych si mohla vybrat nějakou 

dovolenou, tak bych jela do Egypta, 

 kvůli pyramidám. Chtěla bych tam být s rodinou. 

Chtěla bych, aby má dovolená trvala asi 2 týdny. 

 

 

3.Jméno: Marcela Šigutová 

Věk: 35   

Povolání: Administrativní pracovník 

Vysněná dovolená: Má vysněná dovolená by se 

konala na opuštěném ostrově s rodinou. Chtěla bych 

na něj jet lodí. Dovolená by měla trvat asi 3 týdny. 

 

 

 

4. Jméno: Petr Ondra 

Věk: 37  

Povolání: Dělník 

Vysněná dovolená: Chtěl bych jet do Španělska, 

k moři. Letěl bych tam letadlem s přítelkyní Nikolou. 

Má dovolená by měla trvat 2 týdny. 

 

Jeden účastník, který je jiného pohlaví než ostatní, nám při rozhovoru kouřil do 

tváře. Po skončení rozhovoru jsme se všichni rozkašlali :D. 

     

Na rozhovoru spolupracovaly: Zuzana Fojtíková (ptala se lidí), 6. B 

Michaela Jandačková (napsala to na počítači), 6. B 

 Martina Vypásková (také se ptala), 6. B 

a Veronika Závodná (fotila), 5. C
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Ztracený mobil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marki o přestávce zjistila, že nemá mobil. 

Už prohledala celou aktovku… 

Holky, nemám mobil. 

Včera mi ho naši dali 

k narozkám. 

Co budu 

dělat? Naši 

mě zabijou! 

Neboj, najdeme 

ho. 

Hledají mobil naprosto všude, ale 

nic…Začínají si myslet, že jej někdo 

ukradl. 

A kdo jiný by to mohl být než Ondra, 

nejméně oblíbený kluk ve třídě. 

Ty jsi vzal 

Marki mobil, 

přiznej se! 

Já ne, proč 

bych to dělal, 

nejsem žádný 

zloděj! 
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Konec

Ondra je z toho smutný, Marki sedí a 

chce se jí plakat. 

…já to nebyl, 

proč si to o mně 

všichni myslí… 

Hele, holky, 

tady je! 

Promiň, 

Ondro, nezlob 

se na nás 

Podívejte, za 

rohem je Lucka! 

Lucka se jenom směje a vůbec jí nedochází, co provedla… 
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Víte, jaký je rozdíl mezi                                                 Víte, proč kostra nemůže 

rohlíkem a školou?                               skákat bungee jumping? 

Rohlík je potrava a škola                                                 Protože na to nemá  

je otrava.                                 žaludek. 

 

Proč má čáp dlouhé                               Babička se zadívá na 

nohy ?                        Pepíčka a říká: „Pepo, 

Aby ho žáby nekopaly                                        ty jsi mi tak podobný“ 

do zadku.                                 Pepíček zvolá: „Mami, 

                         babička mě straší.“ 

 

Chceš znát rozdíl mezi                                        Co se stane, když 

zmrzlinou a cirkulárkou?                                        zkřížíte krtka a žirafu? 

Lízni si …                                 Vrtná věž. 

 

Co zastaví padání vlasů?                                                 Víte, proč blondýna  

Podlaha.                                 v noci křičí? 

                         Oslepla. 

 

 www.pixabay.com Eliška Gongolová 6. C
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Milí učitelé perem Zuzky Poláchové  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznáte, kdo je kdo? 

Na obrázcích jsou (zpřeházeně): p. uč. 

Šlesingerová, p. uč. Šigutová, p. uč. 

Eliáš, p. uč. Urbánková, p. uč. Strangfeld 

a p. uč. Suchanová. 
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Kevinovo okénko  

 

Ahoj děti, já jsem Klárka a vítám vás 

u nového Kevinova okénka! Další 

školní rok je už skoro za námi a čekají 

nás celé dva měsíce prázdnin! Kam se 

letos chystáte? Pojedete k moři?  

Prvním úkolem, který jsme si společně 

s mými kamarády připravili, jsou 

hádanky. Jestlipak je uhodnete? 

Má to oči jako kočka, 

má to ocas jako kočka, 

mňouká to jako kočka, 

a není to kočka. Co je to? 

Neustále to mění tvar, 

ale přesto je to stále 

kulaté. Co to je? 

Tři muži se potápějí v řece, ale když 

vylezou z vody, jenom dva mají 

mokré vlasy. Jak je to možné? 

Kdo má vpředu dvě 

oči, ale vzadu ještě 

spoustu dalších? 

Odpovědi: 1. budete 

druzí, 2. páv (nebo 

učitel ), 3. kocour, 

4. jeden z mužů nemá 

vlasy, 5. měsíc  

Nejspíš už jste slyšeli o všemožném nebezpečí, které na vás bude přes léto venku číhat. Vyzkoušejte, jak 

na tom jste s opatrností a jestli pořádně znáte některé dopravní značky! Pokud je poznáváte, zkuste je 

pojmenovat! Chybí nějaké? 

PRÁZDNINYY

YY 
Koukej, moucha 

Dávej 

pozor! 
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Vyberte z následující tabulky činnosti, které by vás mohly nějak ohrozit. Svůj výběr 

odůvodněte. Dejte všechny hlavy dohromady a diskutujte o tom se spolužáky i učiteli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavat na veřejném koupališti Jíst málo zeleniny 

Zordělávat oheň v místech, kde je hodně 
dřeva (např. v lesích) 

Pít málo vody 

Jezdit na kole s přilbou Chodit ven bez klobouku 

Jezdit na kole bez přilby Jezdit na bruslích 

Plavat ve vodě kterou neznáme Jíst volně rostoucí potraviny (borůvky, 
jahody..) 

Koupat se v řece bez kamarádů, sourozenců 
nebo rodičů 

Sbírat hřiby 

Kupovat si zmrzlinu Číst si knížku 

Jíst hodně ovoce Nosit sluchátka 

A posledním úkolem bude dneska malý test. Za každou správnou 

odpověď si přičti jeden bod a výsledek porovnej s kamarády! 

1.) Londýn je hlavní město: a) Anglie, b) Francie, c) Česka 

2.) Kilt je: a) zbraň, b) část mužského oděvu, c) sukně 

3.) Hemenex je: a) starodávná listina, b) jídlo, c) budova 

4.) Surfování je: a) spaní, b) sport, c) rychlé čtení 

5.) Maminčina sestra je má: a) babička, b) teta, c) učitelka 

6.) Jive je: a) tanec, b) alkoholický nápoj, c) kravata 

7.) Michael Jackson byl: a) malíř, b) prezident, c) hudebník 

8.) Labrador je: a) zvíře, b) pes, c) savec 

9.) 10 cm je stejná délka jako: a) 10mm, b) 1dm, c) 8m 

10.) Když prší tak je venku: a) mokro, b) slunečno, c) sucho 

Správné odpovědi jsou: 1a, 2b, 3b, 4b, 5b, 

6a, 7c, 8abc (všechny možnosti jsou 

správné), 9b 10a 

Vidíš, jaká jsi šikulka! Vůbec nevadí, pokud jsi udělal/a nějaké chyby, to se 

stává každému a alespoň jsi se něco nového naučil/a.   

Ještě předtím, než vám, děti, popřeju krásné prázdniny, chtěl bych 

poděkovat všem účastníkům minulé soutěže. Obdrželi jsme v naší tajné 

podzemní laboratoři plno nádherných básniček a příběhů! Bylo těžké vybrat 

výherce, ale přece jen jsme museli. Pokud jste zvědaví, jestli mezi nimi 

nenajdete také své jméno, můžete se podívat na stranu 3, kde najdete jejich 

seznam. Doufám, že se s vámi uvidím i v příštím roce! Užijte si volna a 

sluníčka, jak nejlépe můžete.             Kevin a společnost 



 života školy  
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