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Časopis ţáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

 

Já jsem Rozárka, 

vaše nová kamarádka. 

Doufám, že vás moje 

příběhy a úkoly 

budou bavit a že si 

se mnou i 

zasoutěžíte. 



Dobré skutky rozkvétají 

S Novým rokem se nepojí jen čočková 

polévka, slepičí krok a prezidentův projev, 

ale také předsevzetí. Někdo se dušuje, ţe si 

uţ bude uklízet pokoj, jiný ţe uţ nebude 

zlobit. Hodně lidí má v notýsku napsáno: 

"Budu pomáhat potřebným." 

Spousta z nich si toto předsevzetí  6. ledna 

mohlo odškrtnout za splněné. Ten den u 

vás moţná zazvonili tři králové. Zazpívali, 

popřáli krásný nový rok a poprosili o 

příspěvek do zapečetěné kasičky. Jejich 

úloha není vůbec jednoduchá. Zkoušeli jste 

chodit v dlouhém bílém plášti? 

Nejedenkrát upadnete, kdyţ si ho 

přišlápnete. A chodit s ním do schodů v 

paneláku…úkol téměř nadlidský. A kdyţ 

zafouká vítr, je z vás větrný rukáv. Ale i 

přes všechna úskalí tři králové chodí po 

domech a kasička se jim pomalu naplňuje. 

Letos do ní v celé České republice vybrali 

72 milionů korun. 

Jak králové oblékli plášť 

Tento zvyk pochází z Německa. Po druhé 

světové válce tři králové vybírali peníze 

pro sirotky, kteří ve válce ztratili rodiče. U 

nás se králové oblékli do bílých plášťů jiţ 

po jedenácté. 

Kdo za tím stojí 

Tuto akci organizuje Charita. Ti králové 

jsou dobrovolníci, kteří koledují z radosti. 

Kaţdou skupinku musí doprovázet jeden 

dospělý. Kaţdoročně do ulic vychází asi 14 

tisíc skupinek, coţ je asi 50 tisíc 

dobrovolníků. 

Kaţdý má své tři krále 

Na některých školách patří tříkrálová 

sbírka mezi školní projekty. Na naší škole 

máme taky několik koledníků, děti z Malé 

chasy, Chasičky, ale i další. I mezi učiteli 

se jich pár najde (V. Šimonková, P. Eliáš, 

L. Goluchová).  

Kdyţ bude dobrovolníků víc, bude z nás 

královská škola. 

A. Rousková, 7. A 

 

Úvodník  

Přátelé, kamarádi! 

Slyšíte? Slyšíte??? Ţe ne? JE TU JARO! :) 

Ano, je tu jaro a s ním další vydání našeho 

vašeho časopisu Tamtam. Pravdou je, ţe 

jste si na toto číslo museli delší dobu 

počkat. Řádily různé menší i větší choroby, 

počítače nespolupracovaly, a tak se stalo, 

ţe číslo, které mělo vyjít v únoru, vychází 

aţ koncem března. Všichni v redakci ale 

doufáme, ţe obsah Tamtamu, který právě 

drţíte v rukou, vám dlouhé čekání 

vynahradí. A na co se můţete těšit? Kromě 

pravidelných rubrik přinášíme obsáhlý 

rozhovor s p.uč. Boháčovou, která ţila 3 

měsíce v Keni v Africe. Novou rubrikou je 

také rubrika pro všechny milovníky pejsků. 

Najdete zde také oblíbený fotoromán. Pro 

malé děti máme připraveno několik 

zajímavých stránek. Příznivci Hedviky 

Kotherové a Aničky Vonderkové jistě 

čekají na další pokračování napínavých 

příběhů. Přinášíme vyhlášení soutěţe Jak si 

představuji mimozemšťánka. Vyhlášení 

soutěţe Co je to se nekoná, nějak jste 

nesoutěţili. (Byl to kaktus). Snad se 

zapojíte do další soutěţe.  

Zkrátka ČTĚTE!!!  

  



Obojţivelné auto 
 

Rick Dobbertin je nadšenec, který 

obojţivelná auta staví řadu let. Úspěch 

slavil se svým předchozím výtvorem 

Surface Explorer, jehoţ základ tvořila část 

pláště vyřazené cisterny na mléko. S tímto 

autočlunem absolvoval 30 000 mil po 

silnicích a 3 000 mil na moři. Dobertinův 

nynější výtvor "Hydrocar" je zcela nové 

koncepce. Pod kapotou téměř čtyřtunového 

Hydrocaru se skrývá mohutný devět a půl 

litrový motor z Chevroletu, který je spojen 

s manuální čtyřrychlostní převodovkou. 

Poháněná je přední náprava, ale 

ovladatelné jsou obě dvě. 

 

Servomotory na zadní nápravě umoţňují 

dobrou manévrovatelnost  se strojem. 

Plavbu po vodě zajišťuje šestilopatkový 

šroub poháněný 750 koňovým ASD-6 

Arneson Surface Drive. Vnitřní sekce 

Hydrocaru jsou z nerez oceli, postranní 

plováky, jeţ na silnici plní funkci 

nárazníku, jsou hliníkové.  Na silnici se 

pohybuje na sedmnáctipalcových kolech s 

pneumatikami Michaelin, jejichţ zimní 

vzorek usnadňuje výjezdy z vody na souš a 

jízdu po rozbahněném terénu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Kryštof Šafr, 5.C 

 



BUGATTI VEYRON      
Bugatti Veyron je jedno z nejrychlejších aut světa, jezdí rychlostí až 407 km/h. 

Jmenuje se podle závodníka Pierra Veyrona, který 

vyhrál ve svém Bugatti 51A závod Le Mans v roce 1939. 

Má úžasné zrychlení z nuly na sto jen za 2,5 s, to je asi 

doba, než stačíte třikrát mrknout;o) ;o) ;o) 

Od roku 2010 se vyrábí i verze SuperSport, která je 

ještě rychlejší, můžete s ní jet i 431km/h. Ale i přesto 

není Bugatti úplně nejrychlejším autem světa, tím je 

totiž Barabus TKR, který dosahuje úžasné rychlosti 435 km/h, ale Bugatti je 

zato hezčí, posuďte sami.  

Bugatti jsou velmi drahá auta, stojí 

1 milion €, ale přesto z nich výrobce 

nezbohatne, náklady na výrobu jsou 

totiž 5x vetší. Bugatti jsou velmi oblíbená, ale pokud si je chcete koupit, musíte 

být trpěliví, nových vozů se totiž vyrábí pouze 75 ročně, takže si budete muset 

dost dlouho počkat.                                                               Matouš Smeja, 5.C 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Barabus_TKR&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bugatti_veyron_in_Tokyo.jpg


 

INDIÁNI SEVERNÍ AMERIKY 

Kolik existuje různých národů a ras? 

Kolik je zapomenutých kultur? Kdo to ví? 

Zajímá vás to? Jestli ano, tak čtěte dále. 

První lidé přišli do Ameriky asi před 30 

000 lety. Ze začátku se ţivili lovem a 

později i zemědělstvím. Pěstovali 

především kukuřici, ze které vyráběli 

placky. Dále pěstovali také papriky a 

fazole. Stavěli si různá obydlí, nejznámější 

tee-pee, nebo iglú, dlouhé „domy“ ze 

dřeva, ale také vícepatrové budovy pod 

skalními převisy, kterým se říká pueblo. 

Indiáni uctívali velké mnoţství bohů a 

dávali jim mnohé oběti. Zbraně, které měly 

kamenné nebo dřevěné hroty, pouţívali 

nejen k lovu zvěře, ale i, bohuţel, k 

válkám. Při různých poradách kouřili z 

kamuletu (dýmky) zvláštní směs tabáku. 

Indiáni uměli tkát různé látky, oblékali se 

hlavně do kůţí a látkových oděvů, někteří 

se však neoblékali vůbec. Hlavy si zdobili 

orlím peřím, to však především náčelníci.  

Indiáni dobře rozuměli přírodě. Neuměli 

však opracovávat kovy, s výjimkou zlata, 

ze kterého vyráběli různé ozdoby pro 

náčelníky. Ţili v kmenech, nejznámější 

jsou například Dakotové, Komančové, 

Apačové a mnohé další.  Nyní indiáni ţijí v 

rezervacích pro ně vytvořených v Americe.  

Názvy kmenů indiánů dali pojmenování 

dnešním státům – např. Severní Dakota, 

Utah,Deleware.     

                                                                                                                      Silvie Illésová, VI.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vinnetou zachraňuje Osejdže 

Po šesti měsících jsem se vrátil do Ameriky. Od 

jednoho zálesáka jsem se dozvěděl, že 

Vinnetou je na cestě do Yellowstonu, a ihned 

jsem se tam vydal. V Saint Louis jsem se 

zastavil u starého dobrého puškaře Henryho. 

Pak jsem si koupil koně, byl to krásný hnědák, 

nohy měl jako antilopa, a rozjel jsem se k 

Yellowstonu. Dojel jsem k Modré vodě a zjistil, 

že tam sídlí tlupa Utahů pod vedením Koč-

taha, Velkého Bizona. V noci jsem se připlížil 

k ohni, u kterého seděl náčelník. Nebylo to 

těžké, hlídky nepostavili. Cítili se v bezpečí. 

Hovor byl na indiánské zvyklosti až příliš živý: 

„Až luna v úplňku nad krajem zářit bude, my 

se vydáme přepadnout Osejdže. Ti psi zajali 

naše bojovníky. To bude odplata.“ To mi 

stačilo. Za chvíli jsem usedl na koně a uháněl 

po celou noc přes prérii, i když jsem měl času 

dost. Ještě toho večera jsem dorazil 

k Yellowstonu, zvěře tam byl dostatek, tak 

jsem si ulovil divokou slepici a upekl ji. Dalšího 

dne o poledni dorazil Vinnetou. „Příjezd mého 

bratra Vinnetoua je mi drahý jako rosa pro 

rostlinu v nejsušší poušti,“ řekl jsem. „Můj 

bratr Šárlí je pro mne totéž, co orlice pro svá 

mláďata. Nechť tedy se mnou vykouří dýmku 

shledání. Howgh.“ Řekl, sedl si a začal 

vytahovat dýmku. Teprve nyní jsem si všiml, že 

opodál stojí jeho dvacet Apačů Meskalerů. 

Kuřácké ceremonie popisovat nebudu, 

protože se vedly obvyklé velmi dlouhé řeči. 

Poté jsem Vinnetouovi řekl, co jsem vyzvěděl 

u Modré vody. On na to řekl pouze toto: 

„Ráno se vydáme k Matto-Šahkovi, náčelníkovi 

Osejdžů. Howg.“  Tak se také stalo. Ještě před 

svítáním jsme vyjeli a při západu slunce jsme 

byli na místě.  Pozdravili jsme se s Matto-

Šahkem a začali vymýšlet plán na polapení 

Utahů. Já, Vinnetou a Matto-Šahko jsme se 

shodli na tomto: „Utahové zde budou ráno po 

úplňku, my v noci jim pojedeme naproti. Část 

pod vedením Vinnetouovým pojede napřed a 

objede údolí, kudy musí Utahové projet, aby 

nás mohli přepadnout. Takže Vinnetou a jeho 

oddíl jim zatarasí cestu zpět.  Ostatní pod 

vedením mým a Old Shatterhandovým jim 

znemožníme postupovat dopředu. Budou 

v pasti. Tak jsem řekl, já Matto-Šahko, náčelník 

Osejdžů. Howg!“ Stalo se.  Večer při úplňku 

jsme vyjeli z tábora, Vinnetou a dvacet Apačů 

a sto Osejdžů jeli okolo údolí, aby jim mohli 

zatarasit cestu zpět. Já a Matto-Šahko jsme se 

stovkou Osejdžů uzavřeli východ z údolí a 

čekali jsme, kdy se Utahové objeví. Z jednoho 

konce údolí trvá cesta tryskem jednu o 

hodinu, ale Utahové  nemohli jet takovou 

rychlostí, protože byli na nepřátelském území. 

A tak jsme čekali, že od začátku údolí do konce 

jim to bude trvat dobré dvě hodiny. Čas plynul 

a Utahové nikde. Tu najednou se objevili 

jezdci, podle válečných barev to byli Utahové. 

Vyskočili jsme a vyrazili ze sebe válečný pokřik. 

A já jsem třikrát vystřelil do vzduchu. To bylo 

znamení domluvené s Vinnetouem, aby sevřel 

Utahy pevněji k sobě. Utahové byli zaskočeni, 

poznali, že jsou v pasti.  Vinnetou vystoupil na 

skálu a pravil: „Proč je Koč-Tah válečně 

pomalován? Vinnetou byl u toho, když Tvoji 

bojovníci chtěli ukrást Osejdžům koně. Byl to 

podlý čin. Cožpak nemají Utahové ani trochu 

cti?“ S Koč-Tahem, náčelníkem Utahů, jsem 

potom vyjednal toto: „Utahové zaplatí 

Osejdžům deset koní za zajaté bojovníky a 

vrátí se do svých vesnic. Na území Utahů se 

více neodváží. Pak bude zakopána válečná 

sekera. Howg!“  -„Howg!“ Tak došlo 

k urovnání sporu bez boje.   

                                                                           Silvie Illésová  VI.B 



Rozhovor s p. uč. Boháčovou 

Podívat se do keňské školy se jen tak někomu nepodaří.  Abyste si to ale 

dokázali představit, máme tu pro vás rozhovor s paní Boháčovou, která v Keni 

byla a která se s vámi podělí o své zážitky. 

 

 

 

Jak to vypadá ve třídě? 

Jsou tam šedé zdi bez jakékoli výzdoby, 

lavice nejsou vůbec barevné ani 

nalakované jako u nás. Nemají okna, 

jenom výklenky a dveře mají jen do 

kabinetu a knihovny.  

Jaké jsou děti? 

Jsou rády za to, ţe se mohou učit. Mají 

totiţ jen dvě moţnosti: buď se mohou učit, 

anebo jít pracovat k rodičům na plantáţích. 

Na plantáţích je práce od rána do večera 

na celý ţivot. Škola je pro jejich rodiče 

docela drahou záleţitostí a děti se jim 

chtějí odvděčit tím, ţe budou mít dobré 

známky. Při hodinách sedí jako pěny a učí 

se. Kdyţ jim učitel zadá samostatnou práci, 

děti ji dělají a ani při tom nedutají. Učí se i 

večer, aniţ by jim to někdo říkal, učí se z 

vlastní vůle. Jedna holčička se dokonce 

potají učila s baterkou pod peřinou. Byla 



s o rok staršími dětmi, protoţe byla velmi 

šikovná, ale chtěla být ještě lepší. Byla 

neuvěřitelná, velmi sečtělá a chytrá. 

Jací jsou učitelé? 

Učitel je pro děti autoritou. Má rákosku, 

kterou občas někoho potrestá.  

Co se stane, když někdo zlobí? 

To se nestane, protoţe děti jsou hodné a 

opravdu jsou vděčné za to, ţe jsou ve 

škole. Kdyby někdo třeba při písemce 

opisoval, mohli by ho klidně vyhodit ze 

školy. Pokud by se to v té třídě ještě 

opakovalo, vyloučí celou třídu. Nebo kdyţ 

by někdo pomlouval učitele a učitel se o 

tom dozvěděl, ţák je opět vyloučen ze 

školy. Ale takové věci se tam samozřejmě 

nedějí.  

Jak je to se školním programem? 

Škola začíná v 8:00. Učitel nebo ředitel 

mají k dětem řeč o tom, co je asi čeká a jak 

by se měly chovat apod., to trvá asi do půl 

deváté. Potom začíná normální vyučování.  

Děti se učí anglicky, svahilsky (jejich 

domorodý jazyk), matematiku, náboţenství 

a další předměty, které jsou podobné 

našim, ale jmenují se jinak a nejsou úplně 

stejné. Třeba při výtvarné výchově děti 

malují do písku, protoţe nemají peníze na 

pastelky ani na papíry. I jejich sešity jsou 

šedé a bez lesklého obalu. 

Učí se vţdy tři měsíce a potom mají měsíc 

prázdniny a zase tři měsíce učí. 

 

 

 

 

Jak se děti dostanou do školy? 

Některé chodí pěšky, třeba dvě hodiny tam 

a ještě zpět. Děti, které bydlí opravdu tak 

daleko, ţe by docházet nemohly, vozí 

autobus. Ten ale občas do školy nedorazí. 

Děti tím pádem mají neomluvenou hodiny. 

Za více neomluvených hodin je vyloučí ze 

školy. Nikdo se jich neptá, jestli se 

porouchal autobus. 

Spousta dětí se ale do školy nedostane           

(v Keni není povinná školní docházka), 

jak je to s nimi? 

Takové děti většinou ţebrají. Vyţebrají si 

třeba dost peněz, ale protoţe neumí počítat, 

neumí si rozvrhnout peníze tak, aby jim 

vystačily. Za vyţebrané peníze si něco 

koupí a uţ jim nic nezbude a jdou zase 

ţebrat. Kněz, který vlastnil školu, ve které 

jsme se byli podívat, jednou potkal děti, 

které ho prosily o peníze. On jim řekl, ţe 

jim peníze nedá, ale můţe je vzít do školy. 

Ony nechtěly a šly dále ţebrat, přitom 

měly moţnost se učit. 

Co byste nám ještě řekla na závěr? 

U nás si děti mohou vybrat, ale v Keni ne. 

Tady přijdu do třídy a děti se mračí, jen 

proto, ţe nebude k obědu sekaná. Tam 

tohle vůbec neřeší a jsou šťastné, ţe jsou 

ve škole. 

Chtěla bych poděkovat Veronice, která mi 

dala moţnost s ní do Keni jet, moc jí za to 

děkuju. Stále mám na to krásné 

vzpomínky, které určitě zůstanou.  

 

Anna Rousková a Anna Vonderková, 7. A 

 



 

 

 

  

 

                                                                                                        Mgr. Pavel Eliáš 

                                                                                                                    vs. 

                                                                                                        Josef Eliáš, 1.C 

 

 

 

DUEL – 1.kolo 

Mgr. Eliáš:       Jozífek: 

Čím vás Jozífek nejvíce potěší?   Čím tě taťka nejvíc potěší? 

Kdyţ se mu něco povede.          Kdyţ mi dovolí jít za babičkou.      

Co byste na Jozífkovi změnil?   Co bys na taťkovi změnil? 

Nic.                       Nic 

Co máte na Jozífkovi rád?    Co máš na taťkovi rád? 

Jeho veselou povahu.    Ţe je na mě hodný. 

Jedním slovem prosím definujte Jozífka.      Jedním slovem prosím definuj taťku. 

Sluníčko.                       Srdíčko. 

Jaké zvíře vám Jozífek připomíná?    Jaké zvíře ti taťka připomíná?  

Delfína.                              Levharta. 



Čím Vás Jozífek vytáčí?  Čím tě taťka vytáčí? 

Kdyţ se vzteká.  Kdyţ mi něco nedovolí. 

Dal byste Jozífkovi nějaké jiné jméno?  Dala bys taťkovi nějaké jiné jméno? 

Ne.  Ne. 

Jakou hudbu poslouchá Jozífek?   Jakou hudbu taťka poslouchá? 

Dětské a lidové písničky, J. Nohavicu.   Nevím. 

Hraje Jozífek na nějaký hudební nástroj?   Hraje taťka na nějaký hudební nástroj? 

Na flétnu nebo klavír.   Někdy na kytaru. 

 Vaše poslední myšlenka před usnutím?   Tvoje poslední myšlenka před usnutím? 

Aby byl zítřek stejně pěkný jako dnešek.   Jaké budu mít sny. 

Co je Vaším snem?   Co je tvým snem? 

Ţe si koupím nové kolo.   Chtěl bych řídit vlak. 

Jakým přemýšlením trávíte nejvíce času?   Jakým přemýšlením trávíš nejvíc času? 

Nad odpověďmi na otázky mých dětí.   Jestli se mi podaří v dospělosti řídit vlak. 

Jak trávíte svůj volný čas?   Jak trávíš svůj volný čas?  

S dětmi, sportuji a čtu.  Kreslením, hraním s bratříčkem Jiříčkem. 

Kde všude v zahraničí jste byl?   Kde všude v zahraničí jsi byl? 

V jiţní Africe, Anglii, Norsku, Slovensku, Rumunsku, Ještě nikde, ale pojedeme do Prahy. 

Francii, Itálii, Rakousku 

Kde se Vám nejvíce líbilo?   Kde se ti nejvíc líbilo? 

V Norsku  Doma u babičky. 

 

DUEL – 2. kolo 

        Mgr. Eliáš Jozífek 

Nejoblíbenější jídlo Ryba na zajímavý způsob Nudle se sýrovou omáčkou 

Nejoblíbenější kniha Egypťan Sinuhet o mašinkách 

Nejoblíbenější den Pátek odpoledne Víkendy a prázdniny 

Nejoblíbenější roční období Brzké jaro Všechny 

Nejoblíbenější měsíc Květen Květen 

Nejoblíbenější zpěvák J. Nohavica J. Nohavica 

Nejoblíbenější film Nemám Pohádky o mašinkách 

Nejoblíbenější člověk Manţelka a děti Lidé, s kterými je legrace 

Nejoblíbenější herec Ivan Trojan Nevím 

 

 

K. Bujoková, N. Kořená, 5.B 



Kruhy v obilí 

Kruhy v obilí jsou velice zajímavý jev. Avšak nikdo neví, jak vznikají nebo kdo je vytváří. 

Někteří lidé se domnívají, že je to snad signál z vesmíru, a tvrdí, že jej dokážou 

rozluštit.  

   

  
 

Další říkají, že je v noci vyšlapou křečci nebo dokonce lidé. Tyto nevyzpytatelné jevy 

jsou sice nádherné, ale ničí úrodu obilí a dalších rostlin. 
 

 Kruhy v obilí vykazují řadu zvláštností a tomu odpovídají i nejrůznější teorie o jejich 

vzniku. Americký biofyzik William Levengood například přišel s nápadem, že obrazce jsou 

vytvořeny jakousi mikrovlnou energií. Zjistil, že obilná stébla uvnitř obrazců prošla 

změnami nejen ve vzhledu - vypadají dehydrovaná, ale i na úrovni molekul. Zarážející je 

skutečnost, že nejsou zpřelámaná, nýbrž ohnutá do pravého úhlu v kolénkách.    
 

                

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruhy v obilí vznikají většinou v noci nečekaně, ale nevznikají jenom v obilí, ale i v dalších 

zemědělských plodinách. Zajímavostí je, že jsou geometricky souměrné. 
 

Veronika Smejová, 7.B

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CropCircleW.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Crop_circles_Swirl.jpg


Zajímavosti přírody 
Ostrovy, které mě velice zaujaly, jsou Galapágy. Tyto ostrovy sopečného původu 

leží ve východní části Tichého oceánu. Žije zde mnoho zajímavých tvorů, 

například leguán mořský, tučňák galapážský, želva galapážská a o želvě 

galapážské je tento článek. 

Ţelva galapáţská 

Želva sloní zvané též galapážská je vážně velmi obrovská. Její délka 

dosahuje až 1,2 m a váha 

až 200 kg. Může žít 

obdivuhodných 100 let. 

Přesto z hlediska 

ochrany je tento druh 

ve své existenci 

ohrožený. Tvar krunýře 

se liší podle poddruhu 

želvy. Krunýř vždy je 

černě zbarvený. Končetiny jsou robustní, s krátkými prsty. Tato 

želva se vyskytuje pouze na Galapágách. Většinu života tráví pastvou 

v malých skupinách a vyhříváním se v loužích nebo válením v bahně.  

 

 

 

 

 

Želvy údajně vydržely jeden rok bez vody a potravy. Během vývoje 

těchto plazů se jejich krunýř začal nad krkem zvedat a rozšiřovat, 

což jim umožnilo spásat i větve stromů.  

Veronika Smejová, 7. B 



 

 

Vánoce na dědině aneb výlet do Roţnova pod Radhoštěm 

Odjezd byl 7:00 hodin, a tak jsme museli vstávat brzy. Nebylo zrovna moc teplo, a tak jsme 

se museli dobře obléct. Kdyţ jsme dorazili ke škole, paní učitelka nás spočítala a mohli jsme 

vyrazit. V autobusu bylo teplo, a tak se nám dobře jelo. Po příjezdu jsme vystoupili z 

autobusu a zjistili jsme, ţe není venku tak dobře jako ve vyhřátém autobuse. Šli jsme do 

budovy, ve které byly pokladny, suvenýry a automaty na jídlo a pití. Chvíli jsme čekali, neţ 

přijde průvodce, asi po pěti minutách přišel a mohli jsme vyrazit. Vydali jsme se bočním 

vchodem po zasněţené cestě.  Šli jsme do mírného kopce, kdyţ jsme ho vyšli, tak jsme 

pokračovali po rovince, aţ jsme došli k první chaloupce. Byla docela velká na pohled, ale 

vevnitř jsme se vlezli s 5. A natěsno.  V chaloupce jsme se dozvěděli, jak se ţilo před asi 100 

lety. Pán tam jinak vyřezával píšťalky, které si některé děti koupily. Kdyţ jsme vyšli, 

pokračoval náš výlet do další chaloupky. V té druhé se pekly perníky a ukazovali nám, jak 

je zdobí a vyprávěli jak se kdysi pekly, třeba, ţe se do nich dával pepř a říkalo se jim  

peperníky . Pokračovali jsme k dalším chaloupkám kde jsme se mohli dozvědět horu  

informací. Neţ jsme vlezli do kovárny, která nás čekala jako další zastávka, zastihl nás 

Mikuláš s čertem (který vypadal jako hromada chlupů) a andělem. Měli jsme zazpívat 

nějakou koledu. Přestoţe jsme ji zazpívali trochu falešně, ale správně, tak jsme si mohli vzít 

s košíku kříţalu.  Potom jsme šli do kovárny. Byla malá a tak se tam nevešly obě třídy , 

první  šla 5. C. V kovárně nám kovář ukazoval, jak se dělají podkovy. Kdyţ  jsme  vyšli bylo 

na řadě  5.A,  neţ  však  stačil  do kovárny vkročit poslední ţák, strhla se venku koulovačka.  

Byla to sranda, protoţe cesta vedla mírně z kopečka a v jednom úseku byla cesta naprosto 

kluzká, takţe kdyţ na ni někdo šlápl, chtě či nechtě spadl hned na zadek.  Neţ však stačil 

vstát, skončil na ledě další nešťastník, který toho druhého poslal zpátky na zadek. 

Koulovačka brzo skončila, kdyţ vyšla 5. A, ještě chvíli jsme se koulovali, ale potom jsme 

museli zase dál. Prošli jsme ještě pár chaloupek, kde jsme se dozvěděli další ohromující 

informace. Pokračovali jsme z kopečku a mysleli jsme si, ţe je to konec výpravy, ale svůj 

názor jsme změnili, kdyţ jsme vešli do dřívější školy.  Průvodce nás poţádal, abychom si 

sedli, a začal nám vyprávět o tom, jak se kdysi učilo a jak trávily děti Vánoce. Zazpívali jsme 

si koledy a mohli jsme zase vyrazit. Došli jsme k poslední chaloupce, ve které uţ bylo třeba i 

rádio. Vysvětlili nám různé tradice, které se  kdysi dodrţovaly. Taky nám jednu ukázali, lili 

jsme olovo. Vyšli jsme z poslední chaloupky a pokračovali jsme z mírného kopečka k 

východu. Došli jsme k dřevěnému přístřešku, kde byli dva nebo tři obchůdky. Kdyţ  jsme 

přestali  nakupovat, mohli jsme zase pokračovat. Došli jsme zase do místnosti, ze které jsme 

vyšli. Tady jsme měli asi pětiminutovou přestávku a pak jsme šli k autobusu. Kdyţ jsme se 

všichni usadili, mohli jsme vyrazit ke škole. Cesta trvala asi 1h a 15 min. Poté jsme se 

rozešli podělit o své záţitky s rodiči a sourozenci. Měli jsme toho spoustu k vyprávění. 

Tereza Beluská, 5. C 

 



Co (ne)víte o Frýdlantu nad Ostravicí – pokračování 

 

V minulé části jsme zanechali Frýdlant před třicetiletou válkou, tedy na začátku 

17. století. Tato válka trvala do roku 1648 a obyvatelstvo Frýdlantu bylo 

suţováno průjezdy armád, které bez lítosti drancovaly kraj. Cizí vojáci zde také 

přivlekli různé epidemické choroby. 

Po válce se obyvatelstvo začalo vzpamatovávat z utrpení a z válečných škod. 

Tehdy byly také postaveny hamry na zpracování ţelezné rudy. Provoz hamer 

přilákal do Frýdlantu mnoţství odborníků. V důsledku přílivu obyvatelstva byla 

v roce 1647 poblíţ podniku zaloţena nová osada, která dostala název Nová 

Dědina. 

Zanedlouho po zaloţení hutí, roku 1665, byla ve Frýdlantu olomouckým 

biskupem Karlem z Lichtenštejna zřízena samostatná farnost a kostel sv. 

Bartoloměje byl povýšen na farní. Farnost tvořily ještě obce Metylovice, Pstruţí, 

Ostravice a Čeladná.  

V návaznosti na farnost byla ve 

Frýdlantu roku 1666 zaloţena také 

škola. Školu navštěvovaly ale jen 

některé děti. To proto, ţe ještě nebyla 

uzákoněna školní docházka. V době 

sezónních prací navíc škola zela 

prázdnotou, neboť většina dětí musela 

pomáhat rodičům na jejich hospodářství. 

Během 2. poloviny 17. a v 18. století se Frýdlant 

rozrostl a zásluhou ţelezáren získal na prestiţi. 

V roce 1765 zde byl zaloţen také pivovar, jehoţ pivo prý bylo nejlepší 

v širokém okolí . 

V červenci 1775 byl Frýdlant povýšen císařovnou Marií Terezií na městečko. 

Marie Terezie zároveň povolila ve Frýdlantu konání dvou výročních trhů. 

Prestiţ Frýdlantu potvrdil v roce 1784 také císař Josef II., kdyţ městečku udělil 

právo třetího výročního trhů a také dvou trhů dobytčích.  

Toto všechno se přihodilo do konce 18. století. A jak to bylo v 19. století a 

v nedaleké minulosti, to se dozvíte příště.



Fotopříběh                              Pomsta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jéje! Tohle je 

náš školník. Je to 

pěkný bručoun. 

Když se na něj 

podívám, 

nedokážu 

pomyslet na 

čokoládu či 

bonbóny. 

10 vteřin po 

zvonění, Roberte! 

Jdu si stěžovat 

k tvojí tř. učitelce 
Roberte, jak 

vysvětlíš 

každodenní stížnosti 

pana školníka? 

Zase pozdě? O 

kolik vteřin? 

ÁÁÁ… Tady je 

ten lump Co zas já ?! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paní učitelko, tento chlapec 

přišel pozdě do školy a ještě si 

nepřezul své blátivé boty!!! 

Naše uklízečky nestíhají uklízet 

po takových nevychovancích!!! 

Jako trest 

bude měsíc 

uklízet školu! 

Ale 

nééé 

Hele, kluci, 

máme novou 

uklízečku. 

A dost! Školníka 

mám po krk! 

Vyhlašuji na něj 

atentát! 

Co máš v plánu, 

Roberte? 

Školník mě jenom 

zesměšňuje. Ukážu 

mu, co je to trapas. 

Poslouchejte! Něco 

mě napadlo, ale 

budu potřebovat vaši 

pomoc: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prášky 

na spaní 

Pozor, už 

pije! 

A je 

to. 

Jdeme 

na to! 



 

   O chvíli později Á, to jsem si 

zdřímnul. Co to 

mám na sobě??? 

Vy 

uličníci! 
Tak jo, promiň, 

budeme 

přátelé? 

Hm, něco 

takového. 

Tak jo, platí, ale když 

přijdeš pět minut a 

deset sekund po 

zvonění, jdu si 

stěžovat! 

Ale když přijdu do 

školy do pěti minut 

po zvonění, tak 

ještě nemám 

průšvih. 

Konec 



Velikonoce 
S prvními slunečními paprsky, s prvním petrklíčem kaţdé jaro slavíme významný křesťanský 

svátek – Velikonoce. Pojďme si spolu připomenout, jak Velikonoce probíhají a jaké zvyky se 

s nimi pojí.  

    

Vše začalo Květnou nedělí, kdy Jeţíš přijel do města Jeruzaléma. Kněţí přemluvili jednoho 

z učedníků – Jidáše, aby prozradil vojákům velekněze Kaifáše, kde je, a ti ho zatkli. Byla to 

velká zrada, neboť velekněz Kaifáš Jeţíše, který o sobě tvrdil, ţe je syn Boţí, obvinil 

z rouhání a vydal ho římskému místodrţiteli Pilátovi. Ten nenašel ţádnou Jeţíšovu vinu, ale 

Kaifáš a jeho kněţí trvali na jeho odsouzení k smrti na kříţi, kde Jeţíš na Velký pátek skonal. 

 Kdyţ přišla Velikonoční neděle, Jeţíš vstal z mrtvých. Po dalších čtyřicet dní kázal svým 

učedníkům a pak vystoupil na nebesa. Tím končí příběh Jeţíše, který se obětoval za všechny 

hříšníky. Křesťané celého světa dodnes oslavují jeho činy a Velikonoce jsou svátky, kdy si je 

všichni připomínáme.  

 

Předvelikonoční období 

 Velikonoce patří mezi důleţité svátky jara a neméně důleţitých je i 40 dní před Velikonoční nedělí. 

Celé toto období je naplněno řadou zajímavých zvyků a tradic. Toto období se rozděluje na postní 

neděle, z nich kaţdá má svůj název. 

 

První:Pytlová(liščí)                                     

Druhá:  Sazometná                                     

Třetí:  Kýchavá    

Čtvrtá: Družebná 

Pátá:  Smrtná 

Šestá:  Květná 

 

 

 

 



Pašijový týden 
  

 

 

 

 

Poslední týden před Velikonocemi se nazývá pašijový. Pašije v překladu znamená utrpení 

Jeţíše Krista. Pokud chceš dodrţovat jeho tradice, měl bys jíst pouze jednou denně, většinou 

polévku s chlebem nebo brambory s mlékem, a drţet se následujících lidových zvyklostí: 

 

     Modré pondělí a Šedé úterý                          Škaredá  středa                                                                                                                                                                                              

Tyto všední dny věnuj hned po ranním                 Kdo se na škaredou středu  

rozjímání svátečnímu úklidu.                                zamračí, bude se mračit po celý  

                                                                               rok.            

     Zelený čtvrtek                                                Velký pátek                                                                                     
Na Zelený čtvrtek si uvař jídlo                               Velký pátek je dnem  

z čerstvých zelených rostlin,                                  nadpřirozených sil. 

podle kterých se tento den jmenuje.                      Velký pátek je dnem příslušného  

Podle lidové legendy se říká, ţe                            půstu a hlubokého smutku,  

„zvony odletěly do Říma“.                                    protoţe se připomíná smrt Krista. 

      

     Bílá sobota                                                    neděle-Boží hod velikonoční 

V tento den se zvony „navracejí                           Boţí hod je vyvrcholením     

z Říma“.                                                                celých svátků. Večer se celá 

                                                                               rodina sejde u stolu a rozdělí 

                                                                               se o vařená vejce. 

     Velikonoční pondělí                                      Bílá neděle 

Je s ním spojeno nejvíce zvyků a tradic.                         V tento den křesťané                                                                                                                                                                               

kluci chodí s pomlázkami a polévají je                           naposledy nosí bílý šat. 

„ţivou vodou“. 

  



Tohle je nová rubrika, která je věnovaná hlavně těm, kteří mají rádi psy. 

Dnes vám napíšu o psí rase:  

Jack Russell Teriér 

Jack Russell teriér je odváţný, velice bystrý a inteligentní, přátelský, milující, zvídavý, ţivý a 

sebevědomý pejsek. 

Tělo - Hlava teriéra je přiměřeně velká vzhledem k tělu, má delší čenich, noc a černé pysky. Uši jsou 

kratší a převislé. Má středně mohutný hrudník a kratší rovné nohy. Délka těla je poměrně stejná jako 

výška teriéra. Zadní nohy jsou i přes menší velikost psíka dost dobře osvalené. Tělo je svalnaté a 

hodně pohyblivé. 

Srst- tři druhy srsti - hladká, hrubá a hrubá.(tzv. broken) 

Barva- bílá s hnědou, černou nebo trojbarevná kombinace, 

ale bílá by měla vţdy převaţovat. 

Zajímavosti- toto plemeno vzniklo v Anglii.  

Bylo vyšlechtěno pro hony lišek. 

                    Jack Russell Teriér je především známý v Austrálii a Británii. 

Většinou je k lidem přátelský a u dětí oblíbený. 

Vznik tohoto plemene, jak jej známe dnes, začal v 19. století a zásluhu na tom má anglický venkovský 

farář John Russell, který měl zájem vyšlechtit loveckého psa. 

Země původu-Spojené království. 

Jack Russell teriér a Parson Jack Russell teriér plemena jsou podobná, protoţe mají společný původ. 

Oficiální zkratka v ČR- JRT 

Anglický název- Jack Russell Terrier 

Hmotnost- 4–8 kg 

 

 

 

 

 

Míša Dičková, 7. B 



Zápis do 1.tříd 

 

 

 

 

Uţ druhým rokem jsem pomáhala na zápisu do prvních tříd. Tento rok byl zápis na 

téma ROČNÍ OBDOBÍ. Já jsem byla moc ráda, kdyţ jsem se dozvěděla, ţe budu 

pomáhat paní učitelce Markétě Boháčové a Vlastě Krautové s létem. Hned ráno 

jsem vstala obzvláště brzo, abych se mohla pořádně připravit a nezmatkovat. 

Hned jak jsem přišla do školy, tak jsem se mojí nejlepší kamarádkou Bernadettou 

Smejovou (která byla také u léta) domluvily, co a jak. Ze třídy jsme vyšli v 11:30. 

Ostatní třídy končily aţ ve 12:00. Přišli jsme za paní učitelkou Boháčovou, abychom 

se s ní domluvily, co a jak. Převlékli jsme se do letních šatiček, šortek a tílek a 

vyrazili do 1. B, kde bylo naše stanoviště. Hned jak jsem přišla do třídy, začala 

jsem obdivovat, jak krásně to tam bylo nazdobené. U jara byl jejich kousek 

vyzdobený květinkami, motýlky a dalšími jarními symboly. U nás v létě byl asi 

nejmenší kousek ze všech období, místo parapetu jsme měli rozkvetlou louku, nad 

kterou byla nádherná díla našich ţáků. Podzim byl podle mě nazdobený ze všech 

nejvíce, uchvátil nás svými pestrými barvami. Zima byla také nádherná, u ní byli 

samozřejmě sněhuláci a nahoře skoro aţ u stropu byly pověšeny obrázky lyţařů a 

snowboardistů. Asi kolem 13:00 začali chodit první budoucí prvňáčci se svými 

maminkami, tatínky, babičkami, tetami a dalšími členy rodiny. A začaly plnit úkoly, 

které pro ně byly připravené. U jara se počítalo a poznávala se zvířátka. U léta 

neboli u nás  se navlíkaly nudličky na rybářské silony. U podzimu se zavazovala 

tkanička, děti tvořili pestrobarevný ocas draku a zima, kde byly paní učitelky Jana 

Galušková a Lenka Ševčíková, byla překáţková neboli přeskočit, prolézt a hodit. Za 

všechny úkoly dostali děti razítko do svého pamětného listu a sladký bonbónek. 

V 17:00 to celé skončilo. A všichni se rozešli. Byl to den plný zábavy.  

 

 

 



 

Na slovíčko u Einsteina  

(rychlý průvodce všemožnými výzkumy) 

 

 

Philips M. Harter zjistil, ţe kdyby se celý svět smrskl do sta lidí, kteří by zastupovali celé 

lidstvo (6 a půl miliardy lidí), mezi onou stovkou by bylo: 

 6 lidí z USA 

 52 ţen a 48 muţů 

 1 člověk, který by měl počítač 

 1 člověk, který by měl vysokou školu 

 50 lidí by trpělo podvýţivou 

 70 lidí by neumělo číst 

 80 lidí by bydlelo v nevyhovujícím domě 

 70 „barevných“ a 30 bělochů 

 

Váţíte si teď svého počítače? 

Hovno hoří – recenze knížky 

Petr Šabach 

Knížka je o dvou rozdílných světech - mužském a ženském. Problémy těchto světů jsou popsány ve 

třech povídkách. V první povídce Sázka se dva muži v hospodě dohadují, sázejí a hecují o všem, o čem 

se dá. V povídce Bellevue je popsána neděle jedné rodiny se třemi dětmi a dědečkem. Dcera se ten 

den rozhodla změnit pohlaví, starší syn byl odmítnut svou dívkou, druhý syn z nudy prověřoval své 

umění ve fotbalu, maminka  pro  své  hošíky vyvářela oběd, táta se chystal na kování nezkrotitelné 

kobyly a děda šel do hospody. Celé dění pozoruje nejmladší holčička. A v povídce Voda se šťávou je 

popsán celý život manželského páru.   

Knížka obsahuje vše, co by měla mít: humor, stále aktuální problémy našeho světa a filozofické 

úvahy. Co více si může čtenář přát.   V první povídce se objevuje spousta vtipných situací, což vás 

navnadí k pokračování ve čtení.  Druhé povídce bych vytkla jedině to, že autor skáče z místa na místo, 

z myšlenek dcery na myšlenky dědy, takže mi vždy pár chvil trvalo, než jsem se zorientovala. Autor 

úžasně vystihl myšlenky všech členů rodiny. Ale poslední povídka je naprosto bezchybná, zase mnoho 

humoru. Člověk si uvědomí všechny rozdíly, které mezi muži a ženami jsou, ale dříve mu nepřišly tak 

velké. Jako bonus má knížka nevelký formát, takže se vejde do tašky a nezabere moc místa. U mě má 

milion hvězdiček.                                                                            Anička Rousková, 7. A



 

 
 

1. třída 
  

Radši si zopakuj velikonoční koledy! 

 

2. třída 
 

Když zvládneš násobilku pěti, zbytek školy už bude hračka. 

 

3. třída 
 

Do konce školního roku tě už nic zvláštního nečeká, začni si plánovat prázdniny! 

 

4. třída 
 

Holky, začněte malovat vajíčka, koledníků bude dost a dost.  

 

5. třída 
 

Rada pro kluky: nejlepší vrby rostou pod Ondřejníkem. 

 

6. třída 
 

Teď už ti ve škole nic nehrozí, tak si to zkus poprvé za šest let ve škole užívat. 

 

7. třída 
 

Sedm je šťastné číslo, platí to však i o tvém ročníku? 

 

8. třída 
 

Ležatá osmička= nekonečno, neboj, ty se s trochou štěstí do devítky dostaneš, osmička 

nebude nekonečná. 

 

9. třída 

 
Nádech – výdech a přijímačky zvládneš levou zadní. 

 

                                                                                 A. Rousková, 7. A 

 



 

 

Pro všechny soutěţivce tady máme opět soutěţ o hodnotnou cenu. 

Tento rok má soutěţ pouze jedno kolo.Hrajeme o flash disk 4Gb, 

který můţe získat kaţdý ţák naší školy (1.-9- třídy), který 

správně odpoví na následující otázky.Ze všech odpovědí, které 

zašlete na mailovou adresu tamtam.casopis@seznam.cz vylosujeme 

jednoho šťastného výherce. Odpovědi posílejte do 15. května. 

 

1. Jak se jmenuje divadlo v Londýně, jehoţ spoluzakladatelem 

byl William Shakespeare? 

2. Autorem symfonie Z Nového světa je...? 

3. Proč se medvěd lední neţiví tučňáky? 

4. Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to 

je? 

5. Co znamená přesně název Divadla Semafor? (SE-, Ma-, 

For-) 

6. Píše se skromě nebo skromně? 

7. Ve které evropské zemi se mluví latinou?  

8. Jaký je nejniţší bod Evropy? 

9. Co to jsou megality? 

10. Jakou směs tvoří křída a voda? 

 

 

 Katka Kaňoková, 7. B 

mailto:tamtam.casopis@seznam.cz


A je tady vyhodnocení zimní soutěţe!!! 

V minulém čísle soutěţili naši druháci a třeťáci. Úkolem bylo nakreslit 

obrázek na téma Jak si představuji mimozemšťánka.  

 

Redakce Tamtamu měla tentokrát těţký úkol. Ze spousty krásných obrázků, 

které jste nám donesli, vybrat opravdu ten nejkrásnější a nejpovedenější. 

Protoţe obrázků bylo opravdu hodně, rozhodli jsme se ocenit ne jeden, ale 

hned tři nej obrázky. Vítěz tedy obdrţí velkou čokoládu Milka, soutěţící na 

druhém a třetím místě čokoládu o něco menší, ale určitě taky dobrou .  

 

A kdo byl oceněn????? 

 

 

 

 

 

               1. místo 
 

Eliška Rozkydalová, 3. A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2. místo                                                                                             3. místo  

Beáta Ţáková, 3.A                                                                       Gabriela Jurková, 3.A 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blonďatá královna párty a večírků Paris Hilton šla poprvé 
v životě pracovat!! Nebyl to zrovna její nápad, ale snaha 
se i přesto musí ocenit! Před několika týdny byla Paris  
odsouzená k 200 hodinám veřejně prospěšných prací za 
držení drog!!! K přetírání posprejované zdi si nemohla 
zvolit lepší obuv než stylové,značkové lodičky!...:) 

 

Jako by Justin Bieber skočil rovnou do digitálního světa! Na svém 
aktuálním tour po celých USA zpívá na podiu,které jako by vypadalo 
z nějaké akční hry: Na začátku SHOW  se Justin protancuje na 
svobodu z obrovitánské koule, potom propukne obrovská světelná 
show! Hustý! Justin Bieber shodí jednoho tanečníka na zem stylem 
karate - všechno perfektně nacvičené! A fanoušci to rozhodně 
dokážou ocenit a jeho dvouhodinovou koncertní show doslova 
zbožňují. Jenom doufáme, že Justin tuhle koncertní nálož zvládne - 
až do konce prosince bude na cestách a celkem absolvuje přes 75 
vystoupení - na jaře 2011 by pak měl přijet do Evropy! :)   

 

       Život mladičké zpěvačky EWY FARNE (17) má kromě obrovské a 

narůstající popularity i stinné stránky. Zpěvačka přiznala, že občas mívá 

strach z uzavřených prostor.  Malé uzavřené prostory jí nedělají dobře. 

„Kdybych jela ve výtahu a zasekla se, tak se zblázním,“ nechala se slyšet 

Ewa!  Strach, který údajně zdědila po rodičích, jí způsobuje i úsměvné 

problémy. Někdy se třeba bojí zavřít na záchodě. Zatím se jí ale daří fobii 

z malého stísněného prostoru překonávat. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Baďurová, 5. C



Vaše tvorba 

V minulém čísle jsme vám přinesli první kapitolky o ţivotě malého kocourka Bubu. Dnes 

zde najdete jeho další dobrodruţství. Příběhy pocházejí z pera Aničky Vonderkové ze 7. A. 

Paniččina oslava narozenin 

Ahoj, hádejte co?! Panička má narozeniny, ta se má, ţe?! A bude mít prý velikou oslavu i 

s dortem, který spolu upečeme. A já jí můţu pomáhat, ty j´, já se ale mám!! Ten dort bude 

čokoládový, protoţe panička čokoládu přímo miluje. Doufám, ţe něco s Badym nepokazíme. 

S Badym jsme teď docela kamarádi, je celkem fajn. Víte, co mě napadlo? Ţe bych vám mohl 

popisovat, co zrovna děláme. Tak začínáme, nejdřív paničce donesu lţičku a nůţ, teď šleháme 

čokoládový krém, ať ten dort drţí, a teď děláme těsto. Aaaaaaaaaaaach, já jsem ale ospalý. 

Asi se půjdu vyspinkat, snad to panička beze mě zvládne. Tak a jsem vyspinkaný, půjdu se 

podívat na paničku, jak si beze mě vedla. Tý jo, řeknu vám, ţe si s tím dala váţně moou 

práce. Je šikovná, ten dort totiţ vypadá jako z pohádky. Víte, ţe uţ je deset večer, uţ jdeme 

s paničkou a Badym spinkat, zítra je velký den, čeká nás totiţ paniččina oslava. Aaaaaaaaach, 

uţ je ráno, panička uţ vyšiluje, včera zapomněla, ţe má tu oslavu, a tak nemá nic nachystáno, 

ale já jí pomůţu a nějak to zvládneme. HOTOVO!! Uţ to máme. Crrrr, to je zvonek u dveří, 

hosti jsou tady. Jůůů, já mám ale veliký hlad, ale co bych si tak dal, všechno je připravené na 

oslavu, ale snad paničce nebude vadit, ţe si trochu vezmu. MŇAM a HAM!!! Jujky jujky, to 

jsem přehnal, spapal jsem celý dort sám. Panička se bude moc zlobit. Uţ je tu, ach jo, ach jo. 

Co to, panička se usmívá, co se děje, asi jí to nevadí, to je dobře, aaaaaaach, mně se chce spát, 

DOBROU NOC.  

 

Panička je nemocná 

Ahoj!!!! Včera jsme se byli koupat v rybníce a paničce je dneska moc špatně a prý má taky 

rybu nebo co. Počkat, zamyslím se, hmmmm…rybu MŇAM!!! Uţ to chápu, udělá nám na 

oběd rybu, to je moc hodná, já vám řeknu tajemství. Kdyţ je na mě panička tak hodná, já jí 

udělám překvapení. S Badym jsme natrhali spoustu kytiček a ty dáme paničce. Ta se bude 

mít, tak tam teď jdeme, doufám, ţe není na květinky alergická, to bychom jí moc nepomohli. 

Aaaaach, já jsem ale unavený. Asi usnu u paničky v pelíšku. Taky se tak stalo. Panička ale 

byla ráda, aspoň se se mnou pomazlila a Bady se na nás smutně koukal, tak jsme ho vzali 

k sobě a byli jsme všichni moc šťastní, ale najednou panička začala kašlat, tak jsme šli radši 

pryč. Neměli jsme co dělat a my s Badym nenávidíme rádi nudu, a tak jsme si hráli s míčkem, 

to nás ale přestalo brzo bavit, tak jsme si šli lehnout uţ v sedm hodin. Panička se moc divila, 

protoţe jinak blbneme aspoň do devíti. Ale hned jsme neusnuli, ještě jsme přemýšlelil, co 

budeme zítra dělat. Ale nic nás nenapadlo, tak jsme usnuli. Ráno jsme šli za paničkou, jak jí 

je, ale čekalo nás tam překvapení. Panička nebyla na posteli, ale nechala lístek, ţe šla 

k doktorovi. Já jsem sám doma ještě nebyl, tak jsem šel raději spát. A kdyţ jsem se vzbudil, 

panička uţ byla doma a zdravá. Jsem moc rád, ţe uţ je zdravá, moc rád. Aaaach, uţ jsem tak 

ospalý, dobrou noc a nádherné sny.



HEDVIKA  KOTHEROVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To je ON 

 

Ráno bylo stejné, jako kaţdé jiné. Výjimečně se ale okoupala. Přitom se podívala do zrcadla, 

do kterého se dívala téměř pořád.  

„Je uţ hodně hodin, musím jít.“řekla si a vyrazila. 

Ve škole moc lidí nebylo. Hodně holek i kluků ze třídy bylo nemocných. Toho si ale Marki 

skoro vůbec nevšímala. Bylo jí to jedno. 

Po škole měla docela dost času a tak si vyrazila k řece pozorovat vodu. Ale co se nestalo! 

Marki přišla k řece, posadila se na jeden břeh a sledovala uţ jen hodiny a vodu. Kdyţ tu 

náhle… 

K řece najednou přišel kluk. Stál na opačném břehu neţ ona. Podívala se mu do obličeje. A co 

uviděla? Zpozorovala, ţe to je ON! Ten kluk, který se nejspíše jmenuje Marek, jelikoţ je to 

ON, o kterém se jí zdálo v jejích snech, to byl ten, do kterého se zamilovala. A tak to bylo i 

doopravdy. Zamilovala se. 

Marek se na ni podíval a usmál se. Marki nevěděla, co má dělat. Pokusila se o úsměv, ale moc 

se jí to nepovedlo. Pak se podívala na hodiny. Uţ musí jít! Smutně odešla. 

Na druhý den šla k řece zase. A Marek tam zase byl! Tentokrát se na něho první usmála 

Marki. Za včerejší den posbírala více odvahy.  



Marek se taky usmál. Kdyţ uţ Marki musela zase jít, zamával jí. Byla tak šťastná!!! Jakmile 

přišla domů, dala si aktovku do svého pokojíčku, sedla si na postel a jen tak seděla. Prostě nic 

nedělala. Pak vstala a šla do koupelny. Podívala se jako obvykle do zrcadla, ale tentokrát se 

nerozplakala. Kdepak, byla šťastná. A jak moc!!!  

Z její radosti ji ale vyrušila mamka. 

„A uklízet bude asi kdo,“ řekla 

„Ach jo, dneska má zase blbou náladu,“ řekla si Marki potichu. 

Marki musela celý den uklízet. Neměla ani čas přemýšlet o Markovi.  

Šla raději brzy spát, ale dnes se jí ţádný sen nezdál. 

V pět hodin ráno se Marki najednou probudila. Nešla uţ spát, ale vstala, osprchovala se, 

oblékla a nachystala snídani. Sama se taky nasnídala.  

Najednou uslyšela kroky. 

„Ty uţ jsi vzhůru? Vţdyť je teprve kolem pěti hodin! Takhle brzy není moc dobré vstávat, 

musíš se vyspat,“ divila se mamka 

„Jo, vzbudila jsem se sama a vyspaná jsem, neboj,“ odpověděla Marki. 

Mamka se uţ dále na nic neptala. Udělala si kávu, nasnídala se a byla spokojená. Taťka se uţ 

taky vzbudil. Taky si udělal kávu, ale snídal aţ později.  

Ostatní sourozenci  Marki ještě v klidu spali. Však ještě měli dost času. Škola jim začínala aţ 

za dvě hodiny a něco. Kdeţto Marki měla docela naplno. Musela ještě něco uklidit.  

Kdyţ uklidila, bylo plno hodin. Byl čas jít do školy. 

Ve třídě se téměř nic nestalo. Jen odpoledne si Marki zašla zase, jako obvykle k řece a čekala 

tam na Marka. A nemýlila se. Marek tam přišel. Tentokrát ho ale neviděla, jelikoţ přišel ze 

stejné strany jako Marki. Postavil se za její záda a řekl: 

„Ahoj!“ 

Marki se otočila a byla docela dost překvapená. 

„Ahoj.“odpověděla  

„Vídám tě tu docela často,“ promluvil na ni Marek. 

„Já tebe taky.“řekla mu Marki 

„Jak se jmenuješ?“ zeptal se jí. 

„Marki, a ty?“ odvětila 

„Já jsem Marek,“ řekl jí po pravdě. 

Marki se podívala na hodinky. Za chvíli musí jít. 

„Nepůjdeš se mnou do cukrárny?“ zeptal se opatrně Marek 

„Dneska uţ asi ne. Musím uţ totiţ jít, ale třeba zítra ve dvě mám čas,“ odpověděla mu. 

„Takţe zítra ve dvě v cukrárně. Platí?“usmál se Marek 

„Platí!“ dosvědčila mu Marki 

Jakmile přišla Marki domů, řekla mamce ahoj, sourozencům taky. Byla ráda, ţe ji Marek 

pozval do cukrárny. Je to jako z toho snu! Moţná, ţe by se jí mohlo podařit, ţe by s ním 

mohla chodit!!! Marki chvíli takto uvaţovala, pak šla do svého pokoje, nachystala si věci na 

zítřek do školy a šla do kuchyně nachystat rodině něco na jídlo. Jistě mají všichni hlad, řekla 

si. Asi za pět minut bylo jídlo hotové a ona mohla všechny svolat, aby se najedli. 



„Je to výborné!“ pochválila ji mamka. 

„Díky!“ usmála se Marki. 

Večer se jí zdál divný sen. Zdálo se jí o řece. Pořád se točila a do toho všeho tam někdo 

vykřikoval Markovo jméno. Ten sen se jí zdál celou noc.  

Ráno se probudila celá zpocená. 

 

Láska je nade vše 

 

Škola proběhla celkem v pořádku. Jen psali dvě písemky, ale na ty se Marki učila, takţe 

očekávala jedničku, maximálně dvojku. Zato odpoledne bylo zajímavější. Marki se podívala 

na své hodinky. Bylo za pět minut dvě hodiny. Pravý čas na to vydat se do cukrárny za 

Markem. Snad tam bude. Snad na ni bude milý. Marki přemýšlela. Nevěděla, co přesně ji v 

cukrárně čeká. Tušila však, ţe by se jí třeba Marek mohl zeptat, jestli s ním nechce chodit. 

Pomalu a nejistě otevřela dveře do cukrárny. U prvního stolu neseděl nikdo. U druhého tři asi 

nejlepší kamarádky. U třetího dva zamilovaní důchodci (všechny stoly od sebe byly oddělené, 

takţe jeden u jednoho stolu nemohl vidět toho u druhého). A u čtvrtého její vysněný Marek. 

Usmál se na ni a pobídl ji, aby si sedla. Marki si sedla naproti němu. Asi prvních deset minut 

se na sebe jen dívali a usmívali se. Potom se Marek zeptal Marki: 

„Co si dáš?“ 

„Asi větrník,“ odpověděla. 

„Dobrá volba. Asi si dám taky jeden,“ řekl a šel objednat větrníky. 

Mezitím se Marki zasnila o tom, co by se teď mohlo stát. 

Marek přišel i s větrníky. Popřáli si dobrou chuť a pustili se do jídla.  

Marek dojedl jako první. Díval se na Marki, jak jí. Trochu ji to znervózňovalo. Jakmile 

dojedla i ona, odnesl prázdné talířky, a kdyţ se zase vrátil, zeptal se jí na to, na co se Marki 

dost těšila a na co měla hned jasnou odpověď.  

„Marki, chceš se mnou chodit?“zeptal se jí 

Marki chvíli jen mlčela, ale pak řekla: 

„Ano, protoţe si myslím, ţe si budeme rozumět.“ 

„My uţ si ale rozumíme teď,“ řekl Marek a sladce, přesladce se usmál. 

Celou další hodinu si pak uţ jen trochu povídali a usmívali se na sebe. Skoro ve čtyři hodiny 

Marki řekla: 

„Jejda, já uţ musím jít!“ 

„Škoda., bylo mi s tebou strašně fajn,“ řekl jí na to Marek. 

„Tak ahoj,“ rozloučila se s ním Marki. 

„Ahoj!“ rozloučil se Marek s ní. 

Doma Marki nemohla skoro ani samým štěstím mluvit. Do Marka se strašně moc zamilovala. 

Poloţila by za něho klidně i ţivot, alespoň si to myslela.  

„To mi ani neřekneš ahoj?“divila se mamka. 

„Promiň. Ahoj,“ napravila svou chybu Marki. 



Mamka jenom zavrtěla hlavou. Asi se divila, co se s Marki děje. To ale věděla jenom Marki a 

moţná to trochu tušil Marek. 

Další den, kdyţ skončilo školní vyučování, vyšla Marki ven. U schodů na ni čekal Marek. 

Usmíval se. Jakmile k němu přišla, dal ji pusu na líčko. Divila se, ale zároveň byla i šťastná. 

Vţdyť tohle si přece tak moc přála! 

„Jak ses vyspala?“ zeptal se jí. 

„Dobře. A ty?“ zeptala se na oplátku. 

„Taky dobře. Vlastně spíše skvěle. Zdálo se mi totiţ o tobě,“ usmál se Marek. 

Marki se cítila, jako kdyby byla v sedmém nebi. Chodila s klukem, který ji rozuměl a kterému 

nevadilo, ţe je Romka. 

„Máš dneska čas?“zeptal se Marek. 

„Dneska ne, ale zítra půjdu do knihovny. Můţeš jít se mnou,“ řekla Marki. 

„Škoda. Tak teda zítra v knihovně. Ahoj!“rozloučil se Marek a šel domů. 

„Ahoj!“odpověděla Marki a spěchala na autobus. 

Málem ten autobus nestihla. Doma si odloţila batoh s učením, pozdravila všechny a převlékla 

se do domácího oblečení. Poté sešla ze schodů a šla navštívit babičku a dědu.  

„Ahoj!“ pozdravila je. 

„Nazdar, Markétko!“ odpověděla babička a usmívala se štěstím, ţe je Marki navštívila. 

Marki si sedla. Chvíli pozorovala hodiny, na kterých byl nahoře kříţ. V duchu si řekla, jak je 

krásné, ţe pan Jeţíš umřel za ostatní. Pak si vzpomněla, ţe ještě dnes nebyla v kostele. 

„Já uţ musím jít, babi. Tak ahoj!“vyhrkla ze sebe Marki 

„Ahoj holčičko!“odpověděla babička i děda. 

Marki si obula boty, otevřela dveře a vydala se do kostela. Nespěchala, dnes totiţ mše nebyla. 

Šla se jen pomodlit.  

Kdyţ se pomodlila, vyšla ven a nestačila se divit. Kdyţ šla do kostela, svítilo slunce a bylo 

krásně a docela i teplo. Ale teď bylo docela chladno a hlavně pršelo. Spíše lilo jako z konve. 

Rychle  začala utíkat k domu, kde bydlela. Jakmile byla u vrátek, otevřela je, pak otevřela i 

dveře. V předsíni byla zrovna babička z tátovy strany. Tato babička nebyla věřící. Ani její 

manţel.  

„Kde jsi byla, Markét?“zeptala se 

„V kostele, babi,“odpověděla Marki 

Babička jenom zavrtěla hlavou. Nemohla pochopit, jak někdo můţe chodit do kostela. Pro 

babi to byla jenom ztráta času. Zato Marki chodila do kostela ráda.  

Marki si zula boty a vyšla po schodech nahoru. Mamka měla zrovna dobrou náladu. 

Připravovala jídlo místo Marki. 

„Ahoj mami,“ pozdravila slušně Marki. 

„Ahoj. Kde jsi byla?“ zeptala se mamka. 

„V kostele,“ odpověděla. 

Mamka se jiţ dál na nic neptala. Jenom na to, co bylo ve škole. 

Marki byla u sebe v pokojíčku. Byla šťastná a říkala si, ţe ji teď nic nemůţe rozhodit z její 

dobré nálady.                                                                                 Dokončení v příštím čísle



 

 

 

Časopis Tamtam přichází s novinkou pro prvňáčky a druháčky. 

Novou rubrikou Rozárčino okénko. V tomto čísle najdete příběh 

o sýkorkách, křížovku, omalovánku a soutěž o zajímavé ceny. 

 
Já jsem Rozárka, vaše  

nová kamarádka. Doufám, 

že vás moje příběhy a úkoly  

budou bavit a že si se 

mnou i zasoutěžíte. 
 

 

         Komiks     

o závodu  

 zvířátek 

 



 

 

 
Co máte rádi na jaru?  

Zeptali jsme se prvňáčků. 

 

Lucinka „Zvířátka.“ 

Laurinka „Všechno.“ 

Anička „Plavání a skákání na trampolíně.“ 

Josef „Na jaře mám narozeniny.“ 

Filip „Všechno.“ 

Tomáš „Srnečky.“ 
 

 

Pokud máte rádi malování, kreslení a vyrábění, můžete vyrobit, nakreslit 

nebo namalovat své oblíbené zvířátko. Své obrázky doneste do poloviny 

května paní učitelce Ševčíkové do kabinetu. 

 

Vítěze vybereme 

v redakci Tamtamu. 

Tak se pusťte do tvoření, už se 

na vaše obrázky moc těším.  
 

  

My sýkorky jsme velmi nenáročná zvířátka. Abyste nás přilákali ke svému 

obydlí,  úplně vám stačí jen trocha slunečnicových semínek.   

Máme to dobře vymyšlené, dovolím si říct i nejlépe. Abychom dostaly 

trochu jídla, stačí jen najít nějaký dům, před kterým stojí krmítko.  

Pro tento účel jsou vytvořeny speciální jednotky. Vstanou brzy a vyletí na 

průzkum okolí. Díky těmto hlídkám máme snídani hned po probuzení, vyšlou totiž 

signál, kde objevily krmítko plné slunečnicových semínek, a my vyletíme na 

hostinu.  

Tohle je náš život, možná bych vám mohla vyprávět víc, ale to zase někdy 

příště. Tak já letím.  
Pro zvířecí zpravodajství připravila sýkora koňadra. 



Tak zatím ahoj, děti, uvidíme 

se v dalším čísle, doufám, že 

se vám moje okénko líbí. 
 

 

 

Křížovka 

  1     

  2     

 3      

  4     

 5      

6       

  7     

 8      

 

Tajenka:_ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
 
1 Je bílý a padá v zimě, 
dají se z něj stavět 
sněhuláci.  

 
2 Plaví se na ní 
námořníci.  

 
3 Mláďátko žáby.   

 
4 Opak dne. 

 
 

 
 
5 Jinak balón. 

 
6 Maminka koťátek. 

 
7 Jezdí se na něm, ale 
musíte mít přilbu. 

 
8 Velký kopec, například 
Lysá…  

 
 
 
 
 
 

Omalovánka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Smejová, 7. B



 


