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Časopis ţáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 Míša Miková z 6. B 



Ahoj, 

moţná patříte mezi nadšené příznivce zimních 

sportů, a pak jste určitě vítali nízké teploty a 

chladné počasí. Já si ale myslím, ţe většina 

z nás má radost, ţe se za paní zimou konečně 

zavřely dveře a my se můţeme těšit 

z přicházejícího jara, rozkvetlých stromů, 

prodluţujících se večerů a barevné přírody. I 

toto vydání Tamtamu je plné jarní tematiky. 

S jarem  vítáme nejvýznamnější křesťanský 

svátek – Velikonoce. Protoţe pro mnoho z nás 

je tento svátek spojený hlavně s vajíčky a 

pomlázkou, rozhodli jsme se připomenout 

jejich význam a symboliku. Moc rádi také 

vyráţíme do ulic a ptáme se lidí na různé 

anketní otázky.  Verči Smejové se podařilo 

udělat  rozhovor s úţasným malířem Adolfem 

Dudkem, který nedávno navštívil naši školu. 

Pokud vás zajímá, jaké byly začátky 

frýdlantské kapely Humbug a jak ţijí její 

členové, přečtěte si rozhovor s vedoucím této 

kapely, panem učitelem Sanitrem. Nenechte si 

ujít nový fotoromán s názvem WC duch :), 

rozhovor s panem učitelem Eliášem před 16 

lety a nyní. V tomto čísle také najdete dva 

nové příběhy na pokračování – jeden od Káji 

Brňákové z 5. B a druhý – fantasy příběh  od 

Elišky Ptáčkové z 8.C. U obou příběhů 

bychom se měli dočkat jejich pokračování. 

Čeká na vás spousta pravidelných rubrik – 

přírodní katastrofy zajímají Terezu Beluskou 

z 6. A, olympiáda v Londýně je zase doménou 

Matouše Smeji z 6.B, oba redaktoři jsou uţ 

„zaslouţilými tamtamáky“. Zahanbit se 

nenechají ani holky z 5. B . Nikča Štofková a 

Terka Ţáčiková skvěle zpracovaly letošní zápis 

do prvních tříd a Danča Kotková s Kájou 

Brňákovou maškarní ples na 1. stupni. 

Na závěr bych ráda já osobně chtěla 

poděkovat dvěma lidem.  

Tím prvním je Verča Smejová z 8.B. 

Myslím si, ţe Verču můţu klidně nazvat 

šéfredaktorkou Tamtamu, protoţe odvádí a 

doufám, ţe bude odvádět neskutečně velikou 

a výbornou práci. Všimněte si, ţe je 

podepsaná pod většinou článků. 

Druhým člověkem, který si zaslouţí 

obrovský dík, je pan Milan Anděl z firmy 

MamiArt s.r.o., sponzor tohoto čísla 

časopisu. Věřte, ţe bez něj by toto číslo 

nemohlo vyjít. 

Příjemné čtení Tamtamu a hezké jarní dny vám 

přeje Lenka Ševčíková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felix Omondi 



 

 

POZOR, POZOR! Hledáme zájemce o ubytování dítěte 

z německého Radeburgu. 

Z Radeburgu přijedou děcka 10.5. a budou tady do 

13.5. Rodina, která si vezme do rodiny německé dítě, s 

ním může jet jako doprovod na nějakou akci (např. 

Hukvaldy, bazén a poznávaní FnO...) 

Ničeho se nebojte, děti budou rády a vy z toho budete 

mít dobrý pocit. Děti budou mít nového kamaráda a 

určitě budou za něj rádi. Za 2 roky pojede do Německa 

naše škola, jestli byste chtěli jet, stačí říct, budete 

zvýhodněni a na 100% pojedete, a to jenom za cenu 

dopravy. Zájemci, hlaste se u p.uč. Sionkalové  

 

                                              Verča Kudělková a Katka Kaňoková, 8.B



 

Velikonoce jsou svátky jara. Pro křesťany, kteří slaví 
vzkříšení Ježíše Krista, jsou nejvýznamnějším 
svátkem v roce. Velikonoce vždy připadají na neděli 
po prvním jarním úplňku. Každý rok se tato neděle 
mění. Velikonoce navazují na tradice židovského 
svátku Pesach (slavení útěku z egyptského otroctví 
pod vedením Mojžíše).  
Mnoho velikonočních tradic vychází z pohanských 
zvyků oslav příchodu jara, např. zdobení kraslic, 
polévání vodou… 
Katolická církev začíná slavení Velikonoc vigilií, která 

je závěrem velikonočního třídenní (Zeleného čtvrtku, 

Velkého pátku a Bílé soboty). Velikonoce trvají padesát dní až do letnic (slavnosti Seslání 

Ducha Svatého). 

 

Pečení beránka, zdobení kraslic. Mezi další velikonoční 

tradice patří koleda. Na koledu většinou chodí kluci, kteří 

si upletou nebo koupí pomlázku, s tou pak chodí za 

dívkami, ty jim dávají mašle a kraslice (dnes už je skoro 

nahradily čokoládové). 

 

 

V USA hledají vajíčka, která jim schoval velikonoční zajíček různě 

po domě a zahradě. V Anglii ženy přivazují muže k židlím, za 

propuštění jim musí zaplatit. V Norsku lyžují, malují vajíčka a řeší 

různé detektivní příběhy. Na Kypru si pořádají na velikonoční 

pondělí slavnostní oběd, potom spolu tančí, hodují a hrají hry. V Řecku si Velikonoce nedovedou 

představit bez placatých bochánků ozdobených křížem a červenými vajíčky (které symbolizují 

Kristovu krev). 

 Finové, kteří touží po jaru, si v květinářství kupují trsy 

zelené trávy a figurky ptačích mláďat. V neděli ráno se 

chodí dívat na východ slunce, které tančí nad 

Kristovým vzkříšením. V Itálii si potrpí na dobré jídlo, 

např. pečené jehněčí, preclíky, čokoládová vajíčka. Tvar 

preclíků má připomínat sepnuté ruce při modlitbě. 

Součástí oslav je také piknik. Mexičané pálí papírové 

krabice s pamlsky a bonbony, které mají symbolizovat 

Jidáše. (pamlsky se potom vysypou na zem). Lidé na 

celém světě také dbají na výzdobu svých domů a bytů. 

Veronika Smejová 



 

 

Ptali jsme se 50 lidí na různé otázky týkající se Velikonoc a jara. Anketa 

nedopadla špatně, je vidět, že lidé mají celkem přehled :-D. 

 

1)  Kdy oslavujeme první jarní den? 

a)  21.3.             48 

b)  23.3.             2 

c)  25.3.              0 

2)    V první jarní den je: 

a)  den nejkratší, noc nejdelší      1 

b)  den nejdelší, noc nejkratší      5 

c)  oba úseky jsou stejně dlouhé  44 

3)   Velikonoce jsou především křesťanským svátkem. Proč se ale slaví? 

a)  narození Jeţíše Krista                 3 

b)  ukřiţování Jeţíše Krista              4 

c)  zmrtvýchvstání Jeţíše Krista      43 

4)   Umíte vyjmenovat alespoň dva velikonoční symboly? 

a)  ano       45 

b)  ne         5 

5)  Dokázal/a byste říct jakoukoli velikonoční koledu? 

a)  ano        44 

b)  ne           6 



 
 
1. Jak se jmenuje 1. roční období?  
2. Jiným slovem pomlázka. 
3. Jak se jmenuje bábovka ve tvaru zvířete, 

 která se peče na Velikonoce? 
4. Jaké mládě je typické pro Velikonoce? 
5. Která sladkost se peče na Velikonoce  

(nebo i na Vánoce)?  
6. Jak se nazývá travička, která se pěstuje 

 na Velikonoce?  
7. Kluci, kteří na Velikonoce obcházejí holky. 
8. Citoslovce- jaký zvuk dělá beránek? 
9. Lidově velikonoční koledování?  
10. Malovaná vajíčka.  
11. Velký …? (den) 
12. Mládě medvěda. 
13. Jarní květina 
14. Zelený …? (den) 
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Rozhovor s p. učitelem Pavlem Eliášem 

Kolem roku 1996 vedla p.uč.Trnková krouţek ţurnalistiky. V roce 

1996 udělali rozhovor s p.uč. Pavlem Eliášem. V té době p. uč. P. Eliáš 

byl pár roků na této škole a ještě neměl rodinu. My jsme po 16 letech 

udělali rozhovor na stejné otázky. 

Jak se vám líbí na téhle škole? 

Moc se mi tady líbí, jsem spokojen. 

Co říkáte na zdejší ţáky? 

Ţáci jsou úplně normální. 

Jaké je vaše oblíbené jídlo? 

V jídlech nejsem vybíravý, ale nejradši bych si dal pstruha. 

Jakou hudbu posloucháte? 

Poslouchám úplně vše, kromě dechovky. 

V jakém znamení jste se narodil? 

Narodil jsem se ve znamení lva. 

Jak by měla vypadat vaše ţivotní partnerka? 

Jaké máte koníčky? 

V létě mám koníčka kolo a v zimě běţky. Celoroční koníček jsou moje děti. 

Jaký máte vztah k zvířatům a máte nějaké doma? 

Co mě nesní, k tomu mám kladný vztah. Jinak máme doma křečky, králíky a 

kočku. Nemám rád hady. 

Chtěl jste být od malička učitelem? 

Od malička jsem nechtěl být učitelem. Rozhodl jsem se aţ v posledním 

ročníku na střední škole. 

Jaká byla vaše nejoblíbenější hračka? 

Autíčko. 

Které tři věci byste si vzal na pustý ostrov? 

Vzal bych si rodinu, nůţ a vysílačku. 

Maté nějaké sourozence? 

Mám sestru. 

 

 D.Bartolomová,  7. A.



 

 

 



Lyžařský kurz 2012 

Jako kaţdý rok tak i tento se sedmé třídy (A, B, C, D) vydaly na lyţařský kurz. Tentokrát se vydaly na 

Bílou, aby se naučily či zdokonalily v jízdě na lyţích či snowboardu. Já jsem se ho také účastnila a 

musím říct, ţe se mi tam líbilo. A zde jsou jednotlivé dny z mého deníku: 

 

Pondělí:Sraz jsme měli v 7:45 u zadního vchodu do školy, kde jsme nastoupili do autobusů a     

             určili směr Bílá. Po příjezdu jsme měli asi 1 hod. na vybalení věcí a převlíknutí.  

             Potom jsme vyrazili na sjezdovku, kde jsme nejprve byli rozděleni do 5 druţstev, 

             z toho čtyři druţstva byli lyţaři a jedno druţstvo snowboardisti. Potom jsme jezdili, 

             do chaty jsme dorazili asi v 16:30, pak byla schůze, večeře, hygiena a večerka. 

 

Úterý:   Budíček byl v 7:00 hod., v 8:00 byla snídaně. Pak jsme se vydali na sjezdovku. Ve 

             12:00 byl oběd a po obědě odpolední klid. Asi ve 2 hod. jsme se oblékli a vyrazili na  

             sjezdovku. Kdyţ jsme se vrátili, bylo osobní volno, schůze,  potom večerka. 

 

Středa:  Dnes nám vedoucí sdělili, ţe se po obědě vydáme na malý výlet k smradlavce. Co to  

             je? Je to pramínek vody, který ohromně a nepříjemně smrdí sírou. Učitelé nám řekli,  

             ţe kdo se napije, tak tomu se smaţe čárka, ( kterou jsme dostávali vţdy za porušení   

             kázně). Nikdo se k tomu neměl, aţ se nakonec jeden dobrovolník přihlásil a napil se. 

 

Čtvrtek:Dnes byl budíček jako vţdy v 7:00hod. a dopoledne jako pokaţdé, ale zato odpoledne 

             jsme měli nabitý program. Konaly se závody. Já jsem naštěstí nejela, protoţe se mi  

             5.min. před začátkem rozbilo prkno. :-D. Po závodech jsme měli osobní volno atd… 

             Ale večer nás čekalo další překvapení. Konala se diskotéka. Většina holek na ni přišla 

             Ale zato mezi klukama tolik odváţlivců nebylo. No zkrátka kluků přišlo asi 6. 

 

Pátek:   Den odjezdu je tady. Dopoledne jsme si ještě zašli zalyţovat, ale většina měla volné  

             jízdy. Lyţovali jsme asi do 11:30. pak jsme šli na oběd, v odpoledním klidu se sbalili 

             a odjeli domů. 

              

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Magda Lukešová, 7. D 

 

 

 

 

 



Abychom udělali tento článek zajímavější, požádali jsme tři učitele o rozhovor. 

 

Pan uč. KUDĚLKA (hlavní vedoucí lyţařského kurzu, vedoucí 1. druţstva) 
 

1)  Jaké máte celkové pocity z lyžařského kurzu? 

   Kurz byl velmi hektický. Jsem rád, ţe aţ na výjimku jsem přivezl  

  všechny děti celé a  zdravé. Po návratu jsem usnul jako miminko       

2)  Jak si vedlo vaše družstvo?  

  Druţstvo č.1.  bylo velmi snaţivé. 

3)  Chutnala vám strava? 

 Strava byla domácí,  proto jsem byl spokojen. 

4)  Co se vám nejvíce líbilo? 

 Nejvíce se mi líbila snaha dětí naučit se lyţovat a zdokonalit  

své lyţařské umění  

5)  Co byste na lyžařském kurzu změnil? 

 Vůbec nic, jen bych ho prodlouţil na sedm dní. 

 

                                    

                                   Paní uč. MAJEROVÁ (zdravotnice) 
 

                                        1)  Jaké máte celkové pocity z lyžařského kurzu? 

                                        Celkový pocit dobrý a příjemně mě překvapili někteří ţáci. 

                                        2)  Byly nějaké závažnější úrazy? 

                                        Jedna ruka v sádře, dvě levé ruky v dlaze (jedna z nich jsem i já ) 

                                        3)  Chutnala vám strava? 

                                        Chutnala, ale minulý rok byla lepší. 

                                        4)  Jela byste s námi znovu? 

                                        Určitě ano. 

                                        5)  Co se vám na lyžařském kurzu nejvíce líbilo? 

                                        Líbilo se mi, ţe nikdo lyţování nevzdal a nejel domů. 

 

 

Pan uč. ELIÁŠ (snowboardy) 

 

1)  Jaké máte celkové pocity z lyžařského kurzu? 

 Dobré, výborné, vynikající. 

2)  Jak si vedlo vaše družstvo (lachtanů)? 

 Snaţili se a na celkovém výsledku to bylo poznat a nakonec všichni  

 vyjeli i na vleku. 

3)  Chutnala vám strava? 

 Chutnala. 

4)  Jel byste s námi znovu?  

 No jistě. 

5)  Co se vám na lyžařském kurzu nejvíce líbilo? 

 V úterý, kdyţ svítilo sluníčko, modrá obloha, no prostě krása.



 
Martin Šmíra 
Ve kterém družstvu jsi byl a líbilo se ti tam? 
Byl jsem u snowboardistů a líbilo se mi tam. 
Chutnalo ti jídlo? 
Ne. 
Jel bys znovu? 
Ano, jel bych klidně znovu. 
Co se ti na pětidenním pobytu líbilo a co naopak ne? 
Líbil se mi pobyt s kámoši a mí sousedé, nelíbilo se mi jídlo  
a kotva! 

Angela Sergi 
Ve kterém družstvu jsi byla a líbilo se ti tam? 
Byla jsem ve čtvrtém družstvu a líbilo se mi tam. 
Chutnalo ti jídlo? 
Jak kdy. Někdy jo a někdy ne. 
Jela  bys znovu? 
Rozhodně ne! 
Co se ti na pětidenním pobytu líbilo a co naopak ne? 
Nic se mi nelíbilo. 

 
Kamila Sýkorová 
Ve kterém družstvu jsi byla a líbilo se ti tam? 
Byla jsem ve čtvrtém družstvu. Byla tam sranda. 
Chutnalo ti jídlo? 
Ne 
Jela bys znovu? 
Asi už ne. 
Co se ti na pětidenním pobytu líbilo a co naopak ne? 
Líbil se mi pobyt na pokoji a zábava. Nelíbilo se mi ubytování 
 a nošení lyží tam a zpátky. 

Denisa Ryšková 
Ve kterém družstvu jsi byla  a líbilo se ti tam? 
Byla jsem ve třetím družstvu a byla jsem v něm  
spokojena  
Chutnalo ti jídlo? 
Někdy ano a někdy ne, podle toho, co bylo. 
Jel bys znovu? 
Určitě. 
Co se ti na pětidenním pobytu líbilo a co naopak ne? 
Líbilo se mi lyžování, diskotéka a počasí. Naopak se mi  
nelíbilo nošení 
lyží k sjezdovce a zpátky, a taky obouvání lyžáků. 

Monika Kretková 
Ve kterém družstvu jsi byla a líbilo se ti tam? 
Byla jsem ve čtvrté skupině a bylo to v ní fajn. 
Chutnalo ti jídlo? 
Docela jo. 
Jel bys znovu? 
Ano, klidně bych si to zopakovala. 
Co se ti na pětidenním pobytu líbilo a co naopak ne? 
Líbilo se mi tam lyžování, pobyt na pokoji a diskotéka. Nelíbilo se 
mi, že večerka byla moc brzo. 

Nikola Dančáková 
Ve kterém družstvu jsi byla a líbilo se ti tam? 
Byla jsem ve druhém družstvu a líbilo se mi v něm. 
Chutnalo ti jídlo? 
Ano, bylo dobré. 
Jela bys znovu? 
Jasně! 
Co se ti na pětidenním pobytu líbilo a co naopak ne? 
Líbilo se mi lyžování, hlavně volné jízdy. Nelíbil se mi  
noční hlídač. 

Krystýna Kretková 
Ve kterém družstvu jsi byla a líbilo se ti tam? 
Byla jsem ve čtvrtém družstvu a byla jsem s ním spokojena. 
Chutnalo ti jídlo? 
Někdy bylo dobré, hlavně snídaně. 
Jela bys znovu? 
Jo, klidně. 
Co se ti na pětidenním pobytu líbilo a co naopak ne? 
Líbila se mi zábava a počasí. Nelíbil se mi noční hlídač a to, 
 že byla večerka celkem brzo. 

Alexandra Krejčí 
Ve kterém družstvu jsi byla a líbilo se ti tam? 
Byla jsem na snowboardu. Bylo to tam fajn! 
Chutnalo ti jídlo? 
Jídlo bylo dobré, ale dávali toho moc. 
Jela bys znovu? 
Ne. 
Co se ti na pětidenním pobytu líbilo a co naopak ne? 
Líbilo se mi ježdění na svahu. Nelíbila se mi večerka 
 a ponocný. 

Sonja Wójciková 
Ve kterém družstvu jsi byla a líbilo se ti tam? 
Byla jsem u snowboardistů a bylo to super. 
Chutnalo ti jídlo? 
Ano 
Jela bys znovu? 
Určitě, hned bych jela. 
Co se ti na pětidenním pobytu líbilo a co naopak ne? 
Líbilo se mi úplně všechno, kromě toho, že večerka byla dost 
brzo 
 a že jsme museli hodně šlapat po schodech. 

Magda Hrabcová, 7. D 



 

Pro všechny, kteří mají rádi Humbuk, je tento článek jako dělaný. Podařilo se 

nám totiţ získat rozhovor s panem Sanitrem a ten nám odpověděl na naše 

otázky. Díky tomu jsme se mohli dozvědět něco víc o této slavné kapele z 

Frýdlantu n. O. 

 

 

 

Jak vznikl Humbug? 

Tato kapela vznikla tak, ţe jsem se rozhodl udělat rockovou kapelu, a teď 

byla jen otázka s kým. Prvním členem byla Markéta Odleváková, kterou jsem 

viděl na pódiu, kdyţ zpívala v divadelní hře hudebních nauk paní učitelky 

Fárkové. Líbila se mi tam, tak jsem ji zavolal, jestli by se nechtěla zúčastnit 

nového projektu-hudební kapely. A Markéta souhlasila, takţe se stala prvním 

členem Humbugu. Pak jsem potřeboval kytaristu, to byl Jakub Španihel, 

kterému se říkalo Bobo, ten uţ tady dávno není, teď je na univerzitě v Brně. 

Basista nebyl, tak jsem hrál na prvních zkouškách na basu já. Pak přišel 

basista, kytarista a zpěvák Šimon Kořený a bubeník, první byl Honza Křenek 

z Ostravice, který se potom praštil do oka sekyrkou, tím si způsobil těţký 

úraz, tak nastoupil Tomáš Kothera jako náhrada. Mysleli jsme, ţe bude 

náhradníkem jen na chvilku, ale potom se zjistilo, ţe hraje výborně, tak 

zůstal dosud. Dalšími členy kapely se staly Katka Rečková, Maya Keddamová, 

která napřed nastoupila na klávesy, ale zjistili jsme, ţe s tím má menší 

problém, tak jsme jí klávesy odebrali (směje se), pak začala zpívat. A potom 

Vojta Šarafín, který uměl sice jen 3 akordy, nebo 2 a půl a navíc byl celý 

ztuhlý, tak jsme ho museli uvolňovat, aţ jsme ho uvolnili do dnešní podoby a 

teď hraje skvěle. 

 



Proč se vaše kapela jmenuje zrovna Humbug? Kdo tento název vymyslel? 

Tak to uţ si dnes nikdo není schopen vzpomenout. Někdo to prostě plácnul a 

bylo to. Všem se to líbilo a nikdy jsme nezalitovali, ţe jsme kapelu takto 

pojmenovali. Jméno se dá například bezvadně skandovat, takţe milí Humbug 

freaks, na koncertě do toho! Jsme rádi, kdyţ vás je hodně slyšet! Na 4. 4. 

dopoledne chystáme pro školy – i tu vaši – docela neobvyklý komponovaný 

pořad o rockové hudbě, kde samozřejmě i zahrajeme, tak se zeptejte vašich 

učitelů, zdali s tím počítají. My se na vás kaţdopádně moc těšíme. Sledujte 

náš facebookový profil 

http://www.facebook.com/pages/Humbug/239660161210 

nebo naše stránky: www.humbug-band.cz 

Máte nějaké sponzory? 

Sponzorů máme mnoho, problémem je, ţe tento rok nesponzorují, takţe 

jsme poprvé v naší historii zcela bez peněz a nevíme, jak zaplatíme naši 

novou desku, kterou máme rozdělanou. Máme pouze jednoho věrného 

sponzora, a to je paní Macharáčková z frýdlantské firmy Sportclub. Tímto jí 

za celý Humbug děkuji.   

Kdy a kde jste poprvé hráli?  

Poprvé jsme hráli na mé předehrávce, to bylo v dubnu roku 2007. Od té doby 

jsme odehráli na 40 koncertů, včetně dvou v Rakousku. Pozvali jsme na 

pódium i celou řadu kapel, se kterými se kamarádíme např.: Dona Said Yes, 

Kapriolu, Čadi, Davida Stypku & Bandjeez, Prouzu, FM Band, Behind The 

Door, Downbelow, Pavla Býmu, Toys, Magnoliu a Igora Vašuta, Kalamittu, 

Propolice, Stonefree, Kajkery, pěvecký sbor profesora Lukši z Gymnázia 

Frýdlant, Kopr, Pound Street nebo třeba i vídeňskou skupinu Beckermeister. 

Uspořádali jsme také dva benefiční koncerty pro oběti zemětřesení na Haiti a 

tsunami v Japonsku. Výtěţek – cca 25.000 Kč – jsme poukázali organizaci 

ADRA. 

Kolik máte písniček v repertoáru? 

Asi 40. Z toho několik našich a zbytek jsou známé pecky. Vydali jsme 

vlastním nákladem 3 CD – na čtvrtém pracujeme – a tři videoklipy. Další jsou 

ve stádiu přípravy. Rovněţ je k mání sestřih z koncertů nazvaný Humbug 

2008-2010. Vše je k dostání na č. 29 v ZUŠ kaţdý den odpoledne kromě 

úterý nebo na našich vystoupeních. 

 

Kdo je píše? Píše se nejdřív text nebo hudba? 

Pár písniček napsala Maja. Jednu Markéta. (Ivo Saniter mladší přidává: „Jednu 

já.“) 

Ivo Saniter mladší: Já za sebe nejdřív text a potom hudbu. 

 

http://www.facebook.com/pages/Humbug/239660161210


Jak často zkoušíte? 

Jednou za týden.  

Kde máte zkušebnu? 

Zkušebnu máme u pana Ţídka ve třídě. To je naprosto špatná zkušebna, 

z toho důvodu, ţe nemůţeme hrát s otevřenými okny, protoţe tenisty to ruší 

a nemůţou se strefit do míčků. Jednou uţ na nás zavolali policajty.  

Kdo je váš vedoucí? 

Hlavním vedoucím není nikdo, je to školní kapela a já to mám v úvazku, 

takţe jsem pověřený touto kapelou, ale kaţdý člen má svoje nápady.  

Vyděláváte si tím? 

Ne, školní kapela vydělávat nesmí, takţe je to vlastně taková prodělečná 

činnost.  Spoustu věcí si hradíme sami, počínaje nástroji a konče benzínem. 

Co vás na tom nejvíce baví? 

Asi ta hudba…  

Jaká věková kategorie na vaše koncerty chodí? 

Asi od 13 do 30 let, ale občas přijde i nějaká babička.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptaly se: Soňa Tichánková a Veronika Smejová 

Odpovídal: pan Ivo Saniter 



Osmák degu- skvělý domácí mazlíček 

Osmák degu - znáte toto zvířátko? Mnoho lidí ho stále ještě nezná, 

ale osmák začíná být u nás poměrně známý hlodavec a stává se z něj 

oblíbený domácí mazlíček. Měří kolem 15cm a přibliţně tak i jeho 

ocásek, který má na konci štětinku. 

Má hned několik dobrých vlastností:  Je to denní zvíře, takţe si 

s ním budete moci hrát kdykoliv a nemusíte čekat, aţ se vzbudí. Je 

velice inteligentní, dá se snadno ochočit, naučí se přiběhnout na 

zavolání a nekouše. Doţívá se aţ 7 let. A v neposlední 

řadě nezapáchá tolik, jako jiní hlodavci. 

Vţdy chovejte minimálně 2 osmáky!!! Nikdy ne jednoho, protoţe ve 

volné přírodě (v Chile) ţijí v rodinných skupinách sdruţujících se do 

početných kolonií. Nikdy mu nenahradíte kamaráda svého druhu, i 

kdybyste si s ním hráli 2 hodiny denně. 

 

 

 

 

 

Jestliţe si chcete pořídit osmáka, pořiďte 

si hned osmáky minimálně dva (nejlépe 

bráchy nebo ségry). Ale skamarádí se třeba i po roce. Mám doma 

jenom jednoho osmáka a opravdu jsem udělala chybu. Neuvědomila 

jsem si, jak moc mu bude chybět jeho kamarád. Chtěla bych pro něho 

koupit nového kámoše, ale rodiče mi dalšího osmáka nedovolí . Tak 

doufám, ţe se vám nestane to samé, co mně. Přeji radostný kousek 

vašeho ţivota s osmáky. 



JEZEVČÍK DLOUHOSRSTÝ 

BROK MATCHLAITCRASH (maclajtkraš) 

Základní péče o jezevčíka: Srst dlouhosrstého jezevčíka stačí pravidelně česat 

obzvláště v místech, kde se tvoří chuchvalce. Pravidelně prohlíţejte uši, 

odstraňujte přebytečné chlupy, abyste zabránili zánětu. Většina jezevčíků je 

velmi mlsných a mají velký sklon k tloustnutí. Tlustý jezevčík, znamená 

nemocný jezevčík. Nadváha velmi zatěţuje 

dlouhý hřbet a přináší s sebou spoustu 

zdravotních problémů. Proto jim nedávejte více 

jídla, neţ potřebují. Jezevčík je značně 

tvrdohlavý, a potřebuje proto důslednou 

výchovu. I kdyţ nepatří k nejposlušnějším, pokud 

budete dostatečně trpěliví, je schopen se 

hodně naučit. Nikdy však od něj nečekejte 

stoprocentní poslušnost. Tomuto plemeni se 

doporučuje dostatečný pohyb, aby si udrţel pevné svalstvo. Jezevčík zdaleka 

ne vţdy respektuje hranice svého teritoria, proto by měl být pozemek 

oplocen. Kvůli svému dlouhému hřbetu se příliš nehodí pro psí sporty. 

Původ: Německo                                                           Hana Vahalíková, 6. B 

Věk:    13-15 let 

Vztah k dětem: velmi dobrý 

Vyuţití psa: společník, pro seniory 

Hmotnost v dospělosti: 6,6-9kg 

Povaha: je to pes, který vyţaduje pozornost, skvělý jedlík, také tvrdohlavý (při 
výcviku), klidný,má moc rád děti, věrný,rodina na 1. místě.. 

 



Anketa 
Jak se cítíte před školou? Na to se ptali naši 

reportéři na druhém stupni. A jaký byl výsledek, o 

tom se můžete přesvědčit sami. 

Před školou… 

… den, kdy se před školou cítím dobře, je den, kdy 

jedeme na školní výlet. Na výletě je vţdycky plno zábavy 

a nikdo se nechce vrátit domů.                                                                 

… v pondělí, kdyţ jdu do školy, tak mám příjemný pocit, 

protoţe jsem se učila a nemusím se ničeho bát. Začíná 

nový týden a máme hodně nového učiva před sebou. 

(ironie) 

… přemýšlím, jaká by škola mohla být. Vzpomenu si, ţe 

2. hodinu máme tělocvik a zjeţí se mi vlasy dva metry 

nad hlavu. 

…se mi chce spát, proč jen ta škola existuje??? Zase 

budu znuděně sedět v lavici Chci domů!!! 

…mám depresi, co kdyţ píšeme písemku a já o ní nevím!!! 

…jsem naštvaný, zase musím vstávat brzo a nemůţu 

dělat, co chci!!! 

...holky čekaj (nechápeme) 

                                                      Markéta Klepáčová, 7.



 

 

Je tu nová soutěž pro žáky od 6. do 9. tříd. Dlouho jsme v Tamtamu 
dumali nad soutěží, která by vás zaujala natolik, abyste se jí zúčastnili. Po 
dlouhém přemýšlení a pátrání jsme narazili na jednu internetovou 
stránku, na které se dají vytvářet komiksy. Tak asi už tušíte, co bude 
vaším úkolem. 

Tady jsou instrukce: 

1. Do internetového vyhledávače zadejte: www.rexo.cz 
2. Zmáčkněte čtvereček s nápisem komiks. 
3. Uprostřed stránky je růžový obdélník jako tenhle, zmáčkněte ho. 

4. Nahoře jsou šedé obdélníčky, které označují objekty, které můžete do komiksu vložit.  

5. Pomocí šipky můžete objekty postavy přetáhnout na bílý obdélník dole, na které 
můžete svůj komiks vytvořit. 

6. Pak klikněte na obdélník Uložit a poslat komiks. 

7. Kdybyste si nevěděli 
rady, jak to udělat, aby 
nám komiks přišel, 
takhle by měla vypadat 
tabulka, do které 
napíšete svoje údaje + 
to, co jsem napsala já, 
pak byste měli mít 
jistotu, že nám váš 
komiks přijde.

Nezapomeňte napsat celé své jméno včetně 
příjmení, ať vás poznáme (ne přezdívky) a připsat třídu ve formě:                              E-mail je taky nutné vyplnit, jinak se vám to nepošle. 

 Lukáš Hlavata 1A (například, ne, že napíšete všichni tohle jméno. To byste nic nevyhráli.) 

*Vše, co má hvězdičku, musí být vyplněno!!! 

 Nakonec rada: je lepší, kdyţ vytvoříte jedno okno a nepřidáváte tam více oken, potom bývá problém 

se zobrazením všech postav a často se to celé rozhodí.  
Autora nejhezčího komiksu vybereme v redakci Tamtamu a odměníme sladkou cenou, 

navíc budou nejhezčí tři komiksy otištěny!!! 

AHOJ 

http://www.rexo.cz/


 

BBBUUUDDDEEE   VVV   RRROOOCCCEEE   222000111222   KKKOOONNNEEECCC   SSSVVVĚĚĚTTTAAA???   

Říká se, že 21. 12. 2012 bude konec světa. Je 

tomu ale tak?  Co se přesně stane, to neví 

nikdo. Jisté je, že na Zemi začala transformace 

života. Někteří lidé počítají s apokalypsou a 

chtějí si stavět bunkry nebo schovat se do 

betonových zdí. Jiní lidé tomu nevěří a žijí dále 

život takový, jaký je. Jenže pravda je, že 

kdybychom pokračovali dále tak jako doteď, 

zničili bychom sebe sami. Nejdůležitější je 

připravit se vnitřně tj. ve své mysli a ve svém 

srdci, protože je to jen na nás, jak se díváme 

na svět.  

MMMaaayyyssskkkýýý    kkkaaallleeennndddááářřř    

Všude se říká, že končí 21. 12. 2012, ale není 

tomu tak. Doopravdy Mayský kalendář už 

skončil, a to s datem 28. 10. 

2011. O jakémsi konci světa 

hovoří pouze jeden jediný nápis 

nalezený na jihu Mexika. 

Mayové stavěli devítistupňové 

pyramidy, protože podle nich 

bylo vše vytvořeno díky devíti 

kosmickým vlnám. Jde o devět 

etap stvoření. Dne 21. 12. 2012 

má dojít k výjimečnému 

astronomickému úkazu. Nastanou změny, 

nové objevy, nové informace z historie atd. 

Určitě se ale tyto děje nestanou v jeden den, 

budou probíhat postupně.  Devátá vlna začala 

9. 3. 2011 a končí 28. října 2011. V tomto 

období lidstvo dosáhlo nejvyššího stupně 

vývoje. Pozn.:  Dva dny po začátku deváté vlny 

Japonsko zasáhlo jedno z nejničivějších 

zemětřesení a v Libyi v tento čas vypukla 

válka. Nastane ekonomický kolaps, americký 

dolar je dnes udržován pouze uměle, jakmile 

se zhroutí, budou následky v ostatních 

vyspělých zemích velmi nepříjemné. Zasáhne 

to celé lidstvo a mnohé, na co jsme byli zvyklí, 

skončí. Neexistuje žádný mayský zdroj, který 

by tvrdil, že svět skončí. Doteď všechny lidské 

skutky a činy byli řízeny vlnami, které popisuje 

mayský kalendář. Od teď o nás budou 

rozhodovat pouze naše lidské úmysly. 

RRRůůůzzznnnééé    pppřřřeeedddpppooovvvěěědddiii    

Sibyla, jedna z nejuznávanějších věštkyň 

starověku, svá proroctví zapisovala na listy. 

Vývoj lidstva rozdělila do devíti etap dlouhých 

vždy 800 let. Tvrdila, že generace lidí, která 

přijde na svět kolem roku 2000 n. l., bude tou 

poslední. Podle ní mnohá města budou 

svržena do moře, nebe zahalí černý popel a 

budou z něj šlehat blesky. Mnohé její věštby 

se naplnily, např. Hannibalův vpád do Itálie 

600 let před tím, než k tomu došlo.  

Čínská Kniha proměn vznikla před 5000 lety. 

Používá se k věštění pomocí tzv. hexagramů, 

což je šest čar, které se ve výsledku zapíšou 

buď jako souvislé nebo přerušované. Terence 

McKenna našel shody se všemi 

důležitými historickými 

událostmi např., zánik říše 

římské, objevení Ameriky atd. 

Podle Knihy proměn 21. 12. 

2012 nastává tzv. bod nula. Což 

je bod, který bude doprovázen 

nejrůznějšími ději.  

Kmen Hopiů předkládá 

proroctví, podle kterého 

nastane zničení čtvrtého světa a zrození 

pátého. Bude zvednuta hladina moří a zvýšení 

teploty Slunce 

Rok 2012 se objevuje v mnoha dalších 

proroctvích. Důležité je, že na Zemi dojde 

k podstatné změně, to ale neznamená, že svět 

skončí. Řekněme, že skončí jeho část a lidé si 

konečně uvědomí, že matka příroda si s námi 

umí poradit. Zjistíme, že jde o to, jak jsme 

schopni vnímat okolní svět a jakým způsobem 

žijeme svůj život. Je jen na vás, jestli si budete 

stavět bunkry nebo jestli tomu nebudete věřit, 

anebo jestli se nad tím zamyslíte a budete 

počítat s tím, že se naše životy změní 

k lepšímu, protože tohle není konec. Je to 

nový začátek ;) 

Z knihy „Rok 2012 -  Šance pro každého“  „G"



Tornádo 

Milí čtenáři, vítám vás jiţ u třetího dílu přírodních katastrof. Tento díl bude o 

tornádu a doufám, ţe se v něm dozvíte vše, co vás o tomhle „vichru“ zajímá. Přeji 

příjemné čtení.  

Něco málo o tornádu 

Tornádo je silně rotující vír, který se během své existence dotkne země a způsobí 

hmotné škody. Je tak silný, ţe můţe vznést i předmět o hmotnosti aţ 5 tun. Podobá 

se chobotu. Rychlost větru v tornádu se pohybuje od 50-100 m/s a průměr tornáda 

je okolo 100-600 metrů. 

Výskyt 

Tornádo se můţe objevit kdekoli na zeměkouli. V USA je však výskyt tornád 

nejčastější. Nejznámější oblastí tornád je americký středozápad a jih, tato oblast je 

také známá jako tornádová alej. 

Ochrana 

Bohuţel neexistuje spolehlivé předvídání tornád.  Jen velmi obtíţně se předvídá. To, 

ţe se v daném místě objevuje silná bouře, vůbec neznamená, ţe se tam objeví 

tornádo. A to, ţe je jen malá bouře, neznamená, ţe se tam tornádo neobjeví. Pokud 

jsou poblíţ lidé, kdyţ vznikne tornádo, měli by se schovat do úkrytu. Nejideálnějším 

úkrytem je podzemní úkryt. 

Vznik  

Vznik tornáda je ovlivněn mnoha okolnostmi, a kdyţ nějaká selţe, pak tornádo 

nevznikne. Ale ze zásady platí, ţe tornádo vzniká v nestabilních vzdušných masách. 

V amerických podmínkách to znamená, ţe se vlhký tropický vzduch, pocházející z 

karibské oblasti nad pevninou amerického středozápadu střetne s velmi suchým a 

chladnějším vzduchem. To jsou tedy obecné předpoklady pro vznik tornáda. 

Stupnice tornád 

Název Rychlost Škody 
F0 Až 33m/s Lehké škody 

F1 Až 50m/s Mírné škody 

F2 Až 70m/s Značné škody 

F3 Až 92m/s Vážné škody 

F4 Až 117m/s Zničující škody 

F5 Až 142m/s Ohromující škody 

F6 Až 168m/s Nepředstavitelné škody 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Tereza Beluská, 6. A



 

Další z nejmenších států světa je Monako. Je to, stejně jako Vatikán, 

městský stát. Více o Monaku se dočtete v tomto článku… 

 

Monako leţí na Azurovém pobřeţí 

Francie. V Monaku je příjemné 

středomořské podnebí, léta jsou 

horká a suchá a zimy mírné.  
Rozloha Monaka je pouze 1,95 km2. Celé 

jeho území je hustě osídleno. Území 

Monaka tvoří pět městských okrsků. Na 

severovýchodě leţí velmi moderní 

Monte Carlo se svými výškovými 

budovami, hotely a vilami. Obchodním 

střediskem je La Condamine. Za 

moderním přístavem, kde kotví mnoho 

jachet, leţí historické hlavní město 

Monako s pověstnou botanickou 

zahradou a muzei.  

 

Na jihovýchodě se rozkládá 

průmyslová Fontvieille a 

nejzápadnější část Moneghetti s 

proslulými exotickými zahradami. 

Původně zde ţili Monegaskové, ale 

nyní tvoří uţ jen 20% populace, víc 

neţ polovinu tvoří Francouzi, ţije 

zde taky mnoho Italů.  

 

Obyva-

telé jsou většinou římskokatolíci, úředním jazykem 

je francouzština, ligurština, italština, 

provensálština, v Monaku se platí euro, předtím zde 

platily franky. Monako je kníţectví, současný kníţe 

je Albert II. (vládne od roku 2005). Monako je známé především turistikou, 

lázněmi a motoristickými závody, (kdo by neznal Velkou cenu Monaka), ale taky 

parfémy, čokoládou, keramikou a šperky. Ţije zde 33000 obyvatel.   

    Veronika Smejová, 8.B 



Maskoti olympijských her 

v Londýně 

V minulém článku jste se mohli dočíst něco o historii 

olympijských her. V tomto čísle se zaměřím hlavně 

na maskoty Olympijských her v Londýně, ale kouknu 

se i do jejich historie.  

Maskoti letošních olympijských her se jmenuji Wenlock 

a Mandeville a jsou vyrobeni ze  dvou kapek ocele. 

 Wenlock je pojmenována podle města Much Wenlock 

v hrabství Shropshire ve Velké Británii, toto město je 

srdcem olympijské historie. 

Mandeville je také pojmenován podle města, ale město Stoke 

Mandeville leţí v hrabství Buckinghamshire. V den, kdy se 

odehrál Otvírací ceremoniál Olympijských her v Londýně v 

roce 1948, pořádal sir Ludwig Guttmann ve Stoke Mandeville 

vlastní sportovní událost pro vojáky 2. světové války, kteří 

během ní zůstali trvale postiţeni. Z těchto her se postupně 

vyvinuly Paralympijské hry. 

 

Paralympijské hry 

Čtrnácté letní Paralympijské hry se uskuteční mezi 29. 

srpnem a 9. zářím 2012 v Londýně. Na programu bude 

20 sportů např. atletika, basketbal, cyklistika a další… 

 

 

 

 

Matouš Smeja 

Logo letošních olympijských her 

 

Logo letošních 

paralympijských her 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olympic_rings.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olympic_flag.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olympic_flag.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olympic_flag.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olympic_flag.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olympic_flag.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olympic_rings.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olympic_flag.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olympic_flag.svg


 

Kdysi dávno, na místech, kde stojí nyní naše škola, stál hrad tajemný a plný temnot. Žil v něm loupeživý rytíř 

Ruprecht. Po celém širém kraji byl znám jako postrach všech lidí i jiných bytostí. Jeho bohatství a pýcha byly tak 

velké, že se jednou rozhodl, že přemůže mocného čaroděje. V tom souboji prohrál a jeho hrad se vším jeho 

bohatstvím se propadl do země a od té doby musí Ruprecht strašit na místech, kde stávaly jeho komnaty….. 

Raz, dva, 

raz, dva… 

Nevidím vás cvičit, vy tam 

vzadu. Pojďte blíž. 

Sím, pančteli, 

můžu na záchod? 

Jo, já bych taky 

potřebovala… 

Slyšelas 

to? 

Jo, někdo 

spláchl, ale 

já to nebyla. 

splááách 

To byla asi 

jen nějaká 

porucha, co 

říkáš, 

švanda, ne? 

Beztak to spláchla 

ona, aby mě 

vyděsila. 

Pomoc, kdo 

zhasl světlo? 

Ááá, asi jsem 

se počůrala. 

Měla sis zajít předtím! 

To radši půjdu 

na wc, než 

tohle skončí. 



 

 

 

 

 

 

 

Uff, konečně se mi podařilo 

otevřít dveře!!! 

Polk. 

ÁÁÁÁÁ, 

důůůůch, 

pomóc! 

A ne jeden. 

Co se zase děje, zase teče záchod?  

Spíš 

přistáli 

marťani. 

Koukněte, 

jak se 

tváří… 

Pančteli, tam 

je hejno duchů… 

Neříká se hejno, ale skupina. 

Půjdu to zkontrolovat. No tak, kde je máte, 

ty vaše duchy??? Nejspíš 

odletěli 

s těma 

marťanama. 

Vždyť tu před 

chvílí byli. 

To máte z toho, že 

chodíte místo 

rozcvičky na záchod. 



 

Městská knihovna Frýdlant n. O. se nachází ve staré budově vedle 

kulturního domu. Můţete zde najít mnoho kníţek jak pro volný čas, 

tak i z povinné četby. Na pár otázek ohledně knihovny jsem se 

zeptala paní knihovnice. 

 
V sekci pro nejmladší se za minulý rok nejvíce půjčovaly komiksy, 

Šmoulové, Medvídek Pú, Mašinka Tomášek, Pipi Dlouhá punčocha, 

starší děti: Harry Potter, kníţky Thomase Breziny a Tintinova 

dobrodruţství a v sekci od 12 do 15 let: upíří příběhy všeho druhu, 

Harry Potter poslední díl, romány pro dívky. 

 

 
Přijít se přihlásit do knihovny s penězi na registrační poplatek (do 14 

let 60kč, od 15 let 100kč). 

 

Výpůjční doba je 1 měsíc, ale dá se 2x prodlouţit, pokud uţ na tuto 

kníţku nemá někdo jiný rezervaci. 

 

 
Počet kníţek na jedno zapůjčení není omezen. 

 

 

Více najdete na stránkách 

knihovny: 

http://www.knihovnafrydlant.cz 

 

 

Veronika Smejová  

http://www.knihovnafrydlant.cz/


      

 
Nedávno jsme na naší škole přivítali slavného ilustrátora Adolfa Dudka, 

který dělal besedu pro děti z prvního stupně. Anketa mezi dětmi nám 

prozradila, že se to všem moc líbilo, a tak jsme se rozhodli, že v tomhle 

čísle Tamtamu mu věnujeme větší pozornost.  Zeptali jsme se ho na pár 

otázek, tady si můžete přečíst, co jsme se dozvěděli. 
 

1.  Kdy jste se rozhodl, ţe budete ilustrátorem?  
Kreslení mě bavilo od malička, ale profesionální ilustrátor jsem od roku 1992. Ţiví mě 

to, co mě baví. 
 

2. Baví Vás dělat besedy na školách, pokud ano, co se Vám na tom nejvíce líbí?  
Baví mě to a věřte tomu, ţe kdyby mě to nebavilo, tak to na mě hned poznáte. 

Vystoupení pro děti musí být upřímná a bez přetvářky. Potom mají úspěch a všichni z 

nich mají radost. Baví mě stále nové nápady a reakce dětí.  

Pro mě je to navíc kontakt se čtenáři a s Vaší generací. 
 

 

3. Baví Vás více ilustrovat kníţky nebo spíše časopisy?  
Ilustrace časopisů je rychlovka, jedná se vţdy o jeden aţ dva obrázky, kde mám 

absolutní volnost v nápadech. 

Ilustrace do knihy je náročnější, protoţe v knize je příběh, na který musí ilustrace 

navazovat. Musí zachytit v příběhu to podstatné. 
 

4. Co byste poradil dětem, které se chtějí stát ilustrátory? 
Ať kreslí kaţdý den, všechno, co kolem sebe vidí, a hlavně ať se naučí vidět to, co kreslí. 

Samozřejmě je to musí bavit a musí věřit tomu, co dělají. Jenom tak se dočkají úspěchu. 

 
 

 

 

Na otázky odpovídal: 

Adolf Dudek, ilustrátor dětských knih-

vlastní klávesnicí:-)))) 

Rozhovor připravila: 

Veronika Smejová 

 
 



Do tohoto čísla Tamtamu nám přispěla svým dílem i nadějná budoucí spisovatelka 

Eliška Ptáčková. Kdyţ jsem se to dozvěděla, napadlo mě, ţe s ní udělám rozhovor, 

a jak to dopadlo, můţete zhodnotit sami, kdyţ budete číst dál… 

1. Kde bereš inspiraci? 

Inspirace se v podstatě dá najít všude, jsou to vlastně 

všemoţné kníţky, které jsem četla, filmy, které jsem 

zhlédla a kolikrát je to sám ţivot, co mi poskytne inspiraci. 

2. Jaký druh kníţek čteš nejraději? 

Fantasy. 

3. Kolik povídek uţ jsi napsala?  

Zatím 4. 

4. Kolik má pokračování ta, která je uveřejněna v Tamtamu. 

Zatím plánuji dohromady 3 díly kníţky, ale nevím, jak se to 

vyvine. 

5. Čemu se chceš věnovat do budoucna? 

Tahle otázka mě suţovala několik let, ale našla jsem 

odpověď, plánuji být spisovatelkou a nikdo mi to nikdy 

nemůţe vymluvit. 

6. Co tě baví ve škole za předměty? 

Dějepis a dramatická výchova. 

7. Kam plánuješ jít na střední školu? 

Chci jít na gympl. 

8. Jaké jsi znamení, ovlivňuje tě nějak? (jak) 

Rak, celkem jo, jsem náladový člověk. 

9. Věříš, ţe bude konec světa? (proč) 

Přímo konec světa ne, ale věřím, ţe se něco stane. 

10. Co doporučuješ těm, kteří se chtějí stát spisovateli? 

Nenechat se ovládat leností a psaní brát jako normální práci. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehm…takže kde začít? Někteří už mě znáte, takže víte, že patřím do 8. C.  

Jednou jsem uvažovala: Co chci vlastně dělat za práci? Můj problém byl v tom, že jsem 

v sobě neobjevila žádné nadání a ani mě nenapadalo nic, co by mě bavilo. Víte, nejradši 

bych nedělala nic. Jen se poflakovala někde doma a -  no prostě nedělala nic, ale problém 

tohohle světa je, že musíte mít peníze, abyste přežili. Peníze ale získáte jen tak, že budete mít 

nějakou práci. To dá rozum. Peníze se prostě jen tak nevytisknou. Tohle jsem si myslela ze 

začátku. To, že nemám nic, čím bych mohla být, ale pak se tady objevila další možnost. 

Napadlo mě: Co takhle zkusit psát? Psaní přináší i své výhody. Nemusíte nikam chodit. 

Stačí zůstat doma a můžete pracovat, kdykoliv chcete, ale musí vám psaní jít od ruky, abyste 

mohli z toho pohodlně žít. Řekla jsem si, že zkouškou nic neztratím. Takže jsem zkusila 

psát. Moje první pokusy nestály za nic. Nenapadal mě žádný dobrý námět, prostě nic, a tak 

jsem to zkoušela dál a dál. Dokud mě to netrklo. Přišel nápad. Zčásti za to mohl můj sen a 

z té druhé části moje tvořivá fantazie a nakonec se z toho vyklubalo tohle. Když už jsem 

měla námět a měla jsem teprve pár stránek, přestalo mě psaní bavit a nějak jsem na tohle 

zapomněla.  

Když vtom jsem jednou přepínala programy v neděli dopoledne. Ještě si to jasně pamatuji. 

Narazila jsem na HBO, kde právě běžel film o začátcích spisovatelky Harryho Pottera. O 

J.K. Rowling. Tenhle film mi otevřel oči, které byly zaslepené leností. Ještě ten den jsem 

začala psát jako pominutá s doufáním, že jednou budu jako ona. Teď už vás nebudu s 

těmihle blbostmi otravovat. 

Moment! Ještě něco. Předpokládám, že chcete vědět, o čem to bude. Takže tento příběh je o 

dívce, která ztratila své rodiče při autonehodě a pak se nějakým zázrakem ocitla 

v Amaranu. (svět Elfů). Budete si moci předčíst, jak se s tím vším vyrovnala a jak bojovali 

proti…(přiznám se, ještě nemám vymyšlené jméno hlavní zlé postavy)...no proti králi 

Stinných hor. Teď už vás nebudu otravovat svým zbytečnými žvásty. Příjemné čtení!                      

Eliška 



 

Odkaz magických elfů  

 

Prolog 

 

ěkdo říká, ţe tento příběh začal tehdy, kdy hlavní postava příběhu vstoupila 

do Brány Nového ţivota. Někdo zas praví, ţe legenda počala smrtí Pavla a 

Pavly  Rabajdových. Já říkám, ţe vše začalo narozením dítěte. 

Psal se rok 2000 v lidském měřítku, v elfím měřítku byl rok 3026. Přeneseme se 

ze světa lidí do světa rostlin, zvířat a elfů. V tomto světě právě probíhala oslava 

v celosvětovém měřítku. Byla to oslava na počest třetích narozenin dcery krále a 

královny. Jen to, ţe se dítě narodilo elfům, byl hotový zázrak. Totiţ mezi elfy 

bylo a pořád je chování jiné, a proto celkově mezi elfy bylo jen jedenáct dětí. 

Oslavy musely být o to větší, kdyţ ten zázrak byl dopřán královské rodině. 

Tak ale jak to, ţe elfů je tolik, ptáte se?  Správný dotaz. 

Za prvé: Elfové jsou nesmrtelní, ale to neznamená, ţe nejsou nezranitelní. Jsou 

ovšem míň jak lidská rasa. 

Za druhé: Z některých lidí se stávali také elfové. Protoţe se někdy stávalo to, ţe 

nějaký elf/elfka  šli do světa lidí a tam měli děti. Ty děti se potom vrátily zpět, 

odkud přišli jejich rodiče nebo prarodiče.   

To uţ jsem moc odbočila. Zpět na oslavy. 

Vše probíhalo tak, jak mělo. Na nádvoří před palácem se uţ vystřídalo mnoho 

polykačů ohně, ţonglérů a tanečníků. Překrásný kouzelný zpěv stále zněl všemi 

ulicemi měst. 

 Právě přicházeli další velcí páni země a přinášeli dary ze všech koutů světa. 

Dary byly překrásné. Kolébky, různé hry pro dítě a dokonce jeden bazének. 

Dárků bylo tolik, ţe by mi ani nestačil dech, abych vám je tady všechny 

vyjmenovala.     

Nastal čas na hostinu. Jako první do jídelní haly vstoupil král a královna 

s dítětem v náručí.  

Král seděl v čele stolu. Po jeho pravici královna s dcerou, po králově levici 

králův bratr, vedle něj naproti sobě rodiče dvou královských synů. A dále tady 

byla královská dvojčata Jong a Jang. Jejich otec, kdyţ umíral, nemohl se 

rozhodnout, který z jeho synů si víc zaslouţí ten kousek země. Nakonec to 

dopadlo tak, ţe ji rozdělil na přesnou polovinu, kterou dělila řeka. Od té doby se 

oba sourozenci neustále dohadují, komu řeka patří. Dále tady byli baron 

z Rudého léna, baron z Dračího léna, baronka z léna Moudrosti a nakonec 

samotářský baron z léna Nekonečných řek. 

Podávala se večeře. Večer byl v plném proudu, kaţdý se bavil a kaţdý taky 

samozřejmě něco měl upito. Ale neţ všichni stačili dopít zbytek vína v poháru, 

narušil oslavy vyhnanec, exbaron z Dračího léna, v této době král Stinných hor.  

Z nádvoří se ozýval hluk. Byl to křik a pláč beznaděje. Kaţdý v hodovní síni 

utichl a jen slyšeli ten hluk. Později slyšeli jen kroky komorného, jak se vrací od 

N 



jiţ zavřeného okna. Místnost se ponořila do ticha, které bylo narušováno jen 

občasným nadechnutím.  

Ticho narušily čísi kroky za dveřmi. Kaţdý v místnosti napjatě poslouchal, jak  

se kroky přibliţovaly k dveřím hodovní síně.   

I kdyţ všichni věděli, kdo přichází, kaţdý polekaně zalapal po dechu, kdyţ on 

vešel. Všichni v sále, kromě krále, královny, králova bratra a rodičů krále se 

rozhodli odejít. A to velice rychle a ne moc elegantně, ne tak, jak by se od 

baronů, baronek a králů dalo čekat. Jako poslední vyběhla ze síně Královská 

dvojčata, ovšem aţ potom, co se celá upocená vypáčila ze dveří. Tak uvaţuji, 

jestli je někdy nenapadlo, tedy alespoň jednoho z nich, ţe by se odevšad 

dostávala rychleji, kdyby jeden dal přednost tomu druhému. To bych po nich 

chtěla moc. 

„Skloňte své odporné hlavy před budoucím králem Amaranu,“ pronesl vetřelec, 

král Stinných hor. „Vyvraţdím celý váš rod a nastoupím na trůn a nikdo mi 

v tom nezabraní,“ mluvil vetřelec. „Nikdy nenastoupíš na trůn této země, i 

kdybys zabil všechny v této síni, pořád bude ţít jeden elf z našeho rodu. Copak 

sis nevšiml, někdo tu chybí,“ pravil král a pokračoval: „Ano, moje tříletá dcera. 

Stihli jsme ji schovat a ty ji nikdy nenajdeš. Nezapomeň, ţe oba dva světy, náš i 

lidí jsou velké. A aţ moc dobře znáš zákon -  dokud z našeho rodu bude 

kdokoliv naţivu, nikdo se nemůţe stát panovníkem Amaranu.“ Vetřelec zaklel a 

mluvil: „Pak tedy zabiji aspoň vás a potom najdu tu holku a taky ji zabiji!“ Hned 

po této větě začal říkat velmi sloţité formule zakázaného kouzla, které jsme 

schopni vyslovit jen jednou za sto let. 

A neţ královská rodina stačila něco podniknout, všichni zemřeli. Rázem se den 

velké radosti proměnil v den největšího smutku. 

Moţná to zní, jako velice smutný konec příběhu, ale tady vše teprve začíná. 

 

 

(pokračování příště)                                                             Eliška Ptáčková, 8. C 



Záchrana v poslední chvíli 

(příběh o koních)  

 Napsala Karolína Brňáková, 5. B 

 

„Héééj, kde je to sedlo?“ zakřičela Lis. 

Byl podzim a Lis se svou sestrou Liliem se připravovaly na velký závod v dostihu 

neboli Velký pohár mistrů jezdců. Lili se na tenhle závod, který se koná kaţdých 

pět let, vţdy těší. Lili má anglického plnokrevníka, který se jmenuje Asai. Lis má 

nádherně krémového koně plemene Palomino a jmenuje se Altai. Lis dostihy moc 

nezajímají, a tak se závodů letos nezúčastní. Bude se dívat na Lili a drţet palce, 

aby ten velký závod vyhrála. Největší hrozbou byla však Carla Kingisová. 

Posmívala se všem jezdcům, kteří spadli z koně nebo shodili kládu. 

„Tak kde je to sedlo“ vykřikla znovu Lis. 

„Nevím, kde máš to sedlo. Nedala sis ho do sedlovny?“ řekla Lili. ,,Ale pohni 

sebou!!! Za chvíli nám začne výcvik!“ 

Liliem a Lis měli své koně ustájené v rezervaci Gold horseshoe. V celé rezervaci 

jsou divocí mustangové a Lis s Lili je mohou krotit, ale aţ budou mít patnáct! 

„Tak a je hotovo!“ oznámila Lis. ,,Myslím ţe dneska vám to Altai natře.“ otočila se 

Lis na svou sestru. 

„Néé, tak to si nemyslím... To Asai vám ukáţe, jak se správně jezdí,“ řekla Lili. 

„Nene,“ řekla Lis. ,,Ale jojo,“ vybafla na ni Lili. 

„Hádej, co je zítra za den,“ řekla tiše Lis. 

„Noo...nevím...jasně, ţe vím, zítra přece máme narozeniny! Nemohu uvěřit tomu, 

ţe zítra nám bude patnáct,“ zajásala Lili. 

„Ale hádej, co můţeme zítra dělat?“ vykřikla zase Lis. 



„No přece zkrotit nějakého mustanga. Juhůůů, uţ se nemůţu dočkat,“ oznámila 

Lili. 

„Já si asi zkrotím toho blonďáčka, co se na mě při vyjíţďce tak roztomile díval.  

Je na velkých pastvinách,“ oznámila Lis. 

„A já si moţná zkrotím toho s nádhernýma očima. Toho rozkošného, co jsem ti ho 

ukazovala,“ vysypala ze sebe Lili. 

„Jo ten strakatý?“ zeptala se Lis. 

„Jo,“ řekla Lili. 

„Kde jste holky?“ zeptal se Jake. Jake je učitel, který vyučuje terénní dostihy a 

Cross country. 

„Á, dnes se určitě budou vyučovat dostihy a Velký pohár mistrů jezdců, uţ se 

moc těším,“ vypištěla Lili. 

„Já se na to moc teda netěším,“ oznámila Lis. 

„Bojíš se, bojíš se, přiznej se,“ vyprskla smíchy Lili. „Bojíš se, ţe tě porazím, ţe 

jo?“ 

„Nooo, vlastně jo. My s Altai moc závody neţerem,“ přiznala se Lis. 

Jen co si dopovídaly, seděly uţ na koních. 

„Já asi dneska nebudu spát,“ oznámila Lis. 

„Jak to?“ zeptala se Lili. 

„No protoţe budeme krotit ty mustangy,“ řekla Lis. 

„Vlastně jo,“ řekla Lili. 

„Ták soustřeďme se na tři hodiny v sedle!“ zařval Jake. 

„Tři hodiny?“ zakřičel někdo zezadu. 

Byla to Charly Jasimannová, která nenáviděla koně. Její mamka jí donutila k tomu, 

aby jezdila. 

„Slyšela jsem dobře?“ zeptala se znovu Charly. 

„Jo, slyšela,“ otočila se k ní Lis. 

„To snad není moţné,“ ozvala se Charly. 

„Určitě uţ víte, ţe za dva měsíce bude Velký pohár mistrů jezdců.“ Všichni kývli 

hlavou. „Potřebuju jen vědět, kdo se chce přihlásit,“ oznámil poté Jake. 

Lili zvedla ruku, aby se přihlásila do kvalifikace. 

„Tak, a jsem tam,“ oznámila Lili. 

„Tak já to taky zkusím,“ řekla Lis. 

„Super, budu ti drţet palce,“ řekla Lili. 

„Tak uţ nikdo?“ zeptal se Jake. 

„Já se tam chci ještě přihlásit,“ vykřikla Lis. 

„Myslela jsem, ţe si to rozmyslíš,“ přikývla radostně Lili. 

„Tak počítám do deseti, a pokud se nikdo nepřihlásí, začneme hned s tréninkem,“ 

oznámil Jake všem jezdcům. 

„Jedna...dva...tři...čtyři.......................osm...devět.....“ počítal Jake. „...Deset,“ 

oznámil. 

„Já se tam chci přihlásit,“ zvedla ruku Charly. „Chci porazit Liliem a Lis,“ řekla a 

pak se zlomyslně uchechtla. 

„Ach, promiň, ale lhůta na přihlášení vypršela,“ řekl Jake. 

„Grrr,“ zuřila Charly. „Za pět let vás určitě porazím.“ 



„O tom pochybuju,“ řekla Lis. 

„Kdo si chce projít trať jako první?“ zeptal se holek Jake. 

„Já asi pojedu první,“ oznámila Lili. 

„Souhlasím,“ řekla Lis. 

Lili pobídla svého Asai a vyrazila na startovní čáru. Jake jí odpočítal a pak se 

rozjela do trysku. Najela na vodní příkop, pak na taxis a potom to vzala jeskyní, 

tam byly jenom poloţené kameny a klády. Dojela do cíle s časem 2:15:84. 

„Teď jedeš ty!“ drkla Lili do ţeber svou sestru. 

„Tak jo, jdeme na to Alti,“ řekla a rozběhla se do trysku. 

„Ach, to nemůţeme zvládnout!“ vykřikla na Altai. Nakonec překáţku ne moc 

elegantně přeskočili. Lis spadla ze sedla. Chvíli tam leţela a pak začala naříkat. 

„Au, to bolí,“ zaskučela Lis. 

Lili k ní hned doběhla, aby Lis pomohla na nohy. 

„Né, Lili. To bolí,“ řekla Lis. Pak doběhl i Jake a podíval se na její nohu. 

„Má ji asi zlomenou,“ oznámil Jake. Potom přišel Grant. Majitel statku Gold 

horseshoe. „Ukaţ!“ řekl. „Máš ji jenom vyvrtnutou. Budeš asi dva týdny 

odpočívat,“ oznámil Grant. 

„Coţe?“ vykřikla Lis. „Dva týdny to nevydrţím a mimochodem od zítřka můţu 

krotit mustangy. 

„Tak máš moc velikou smůlu,“ řekl Grant. 

*** 

Další den Lis s Liliem oslavovaly své patnácté narozeniny. 

„Lis, ty máš ale smůlu,“ řekl jejich táta. 

„Hm,“ zabručela Lis. 

„Tati, já dneska budu krotit mustanga,“ řekla Lili taťkovi. 

„A jak bude vypadat? Aţ ho nebo ji zkrotíš, tak se na něho určitě půjdu podívat,“ 

řekl. 

„Takový blonďáček s krémově strakatou srstí,“ řekla Lili. 

Najednou zazvonil telefon. Lili ho šla zvednout. 

„Haló?“ zeptala se Lili. 

„Haló, dovolal jsem se k Liliem?“ zeptal se pán u telefonu. 

„A..ano,“ zakoktala se Lili. 

„Liliem, tady Grant. Máš chvíli času?“ ozvalo se ze sluchátka. 

„Ano, co potřebuješ Grante?“ zeptala se Lili. 

„Potřebuju, abys co nejrychleji přijela,“ řekl rychle. 

„Uţ tam jdu,“ řekla Lili a zavěsila.  

*** 

„Uţ jsem tady,“ řekla a upřela pozornost na leţící klisnu. 

„Ach Boţe, to je Bělka. A zrovna je březí,“ řekla Lili. Podívala se na Granta a 

potom na Bělku, která leţela v kaluţi plné krve. 

„Je mi to moc líto, ale vaše klisna nepřeţila,“ oznámil veterinář. „Hříbě moţná 

přeţije, ale je na tom velmi špatně,“ řekl smutně zvěrolékař. 

„Byla to dobrá klisna. Jediná v této rezervaci měla dvojčata,“ řekl Grant. 

Pak přišel veterinář a řekl: „Je mi moc líto, ale zkusil jsem nahmatat puls, ale 

nenašel jsem ho. Zkrátím to, ani to hříbě nepřeţilo.“ 



„To je mi hrozně líto,“ svěsila hlavu Lili. „Hele, Grante, nevíš, kdo by mi pomohl s 

krocením mustanga?“ zeptala se Lili Granta. 

„To vím. Lili, běţ do mé kanceláře a tam by mělo být číslo na Sáru.“ řekl Grant. 

Lili běţela do kanceláře a hledala číslo na Sáru. 

„Tady to je,“ řekla a vyťukala číslo. 

„Haló?“ ozvalo se ze sluchátka. 

„Haló. Tady Liliem Blokberková a ráda bych se dozvěděla, jak se krotí 

mustangové. Mohla byste mi odpovědět co nejdřív?“ zeptala se Lili. 

„Škrrr, škrr“ slyšela Lili. 

„Ha...o,h...o,haló,“ mluvila Sára do sluchátka. 

„Ano, mohla bych ti pomáhat, ale nemohu ti ho zkrotit,“ řekla Sára do telefonu. 

„Zkrotím ho samozřejmě sama, ale budete mi přitom dávat pokyny,“ řekla Lili. „A 

mohla byste přijít hned?“ zeptala se Sáry. 

„Ano, mohla, ale musím se tu postarat o jednoho koně. Našla jsem ho poblíţ ranče 

Gold horseshoe.“ oznámila Sára. 

„Jo? Já tady mám ustájeného koně, takţe byste mohla dorazit sem a pak vám 

ukáţu toho koně, kterého chci zkrotit,“ řekla Lili 

„Tak dobře. U stájí ranče Gold horseshoe.“ řekla Sára. „Dobře,“ řekla Lili a 

poloţila sluchátko. 

Za pár hodin přišla Sára. 

„Ahoj. Ty jsi, ehm...Liliem Blokberková?“ zeptala se Sára. 

„Ano, jsem,“ odpověděla Lili. 

„Já jsem Sára,“ představila se. 

„Těší mě,“ řekla Lili. 

„Do telefonu jsi říkala, ţe chceš zkrotit mustanga, je to tak?“ zeptala se Sára. 

„Ano,“ odpověděla Lili. 

„A můţu se na něho podívat?“ zeptala se znovu Sára. 

„Ano, ale musím se zeptat Granta, jestli si můţeme vyjet,“ řekla Lili. 

„Dobře, počkám tady,“ přikývla Sára. Lili běţela za Grantem. Našla ho nakonec v 

kanceláři. Řešil tam něco o březích klisnách. 

„Grante,“ vykřikla celá udýchaná Lili, „musím se tě na něco zeptat.“ 

„Co máš za problém, Lili?“ zeptal se Grant. 

„Můţu si vyjet se Sárou?“ zeptala se Lili. 

„Ale samozřejmě, Lili,“ řekl a pozvedl si brýle „ty si vezmi svého koně a Sáře 

přiveď Star. 

„Dobře,“ řekla a běţela zpět k Sáře. 

„Vy jedete na Star a já jedu na Asai,“ řekla Lili a šla pro Star. 

*** 

„Pojeďte, uţ tam budeme,“ oznámila Lili. Projeli kolem velkého dubu a uţ byly na 

pláních. Lili sesedla z koně a pohlédla na strakatého koně. 

„Tak, támhle ten krémově strakatý,“ podívala se znovu na strakáče. 

„Dám ti teď radu!“ řekla Sára. 

„A jakou?“ zeptala se Lili. 



„A to takovou, ţe se musíš přiblíţit ke koni. Běţ tam a hlasitě zapískej, ale ne 

moc, ať ho nevyplašíš!“ řekla pomalu Sára. Lili poslechla a přistoupila ke koni. 

Zapískala. Kůň na ni pohlédl a pak se pásl dál. 

„Výborně, teď se k němu mírně přibliţ!“ řekla potichu Sára. Lili přišla ke koni, ale 

kůň se polekal. 

„Pomalu!“ řekla Sára. Lili opět přišla ke koni. Tentokrát byl klidnější. Najednou 

Sáře zazvonil telefon.  

„Pro dnešek to asi bude stačit.“ 

„Dobře,“ řekla Lili a nasedla na koně. 

Lili se zatím vrátila domů a podívala se na maminku, jak vaří Lis čaj. Pak se 

podívala na Lis, která seděla v křesle. 

„Lis, běţ se trochu projít po pokoji, ať tu nohu trochu rozhýbeš!“ zvolala na ni 

maminka z kuchyně. Lis poloţila líně časopis a trochu se protáhla. Pak se trochu 

nemotorně postavila. Lili jí zašla pro hůl. 

„Tak jak se máš, Lis?“zeptala se Lili. 

„Špatně,“ zamračila se. 

„A proč, prosím tě?“ zeptala se znovu. 

Lis zabručela. 

„Nemůţu jít ven na vyjíţďku, nemůţu jít ani do stáje a...nemůţu jít ani krotit 

mustanga!“ povzdychla si Lis. „A jak se ti daří krotit? Kdo ti pomáhal?“ zeptala se 

dychtivě a posadila se na křeslo. 

„Nó, pomáhala mi Sára, tu asi neznáš, a jak bych ti to popsala...prostě nic moc,“ 

řekla Lili. 

„Ale, co se stalo?“ zeptala se Lis. 

„Nic,“ řekla, „vlastně, něco se stalo hned ráno.“ 

„Řekni mi, co se vlastně stalo!“ vykřikla Lis. 

„Ále,“ zesmutněla, „Bělka zemřela.“ 

„Vţdyť čekala hříbě,“ řekla roztřeseným hlasem Lis. 

„To taky zemřelo!“ řekla potichu. Lis sevřela v rukou časopis. 

„To není moţné,“ řekla Lis. „Jak se to vůbec stalo?“ 

„To nikdo neví. Prostě tam leţela na zemi v kaluţi krve.“ řekla Lili a posadila se na 

křeslo vedle Lis. Lis sklonila hlavu. 

„Ale kvůli tomu nebuď smutná. Kina bude mít hříbě. Grant řekl, jestli se o ní 

můţeme starat, aţ se narodí.“ řekla Lili. 

Celý večer si povídali o Bělce a o koních. Pak přišla večeře. 

„Večeře, holky!“ zvolal na ně tatínek. 

„Uţ jdeme,“ řekly současně. K večeři měly domácí svíčkovou. 

„Mňam, to je dobrá svíčková,“ řekla Lili. 

„Tak co, Lili, jak ti šlo krocení mustanga?“ zeptala se maminka. 

„Docela dobře,“ odpověděla Lili. 

Po večeři šla Lili do svého pokoje a nachystala si věci na zítřejší školu. Pak se šla 

umýt a chvíli se dívala na svůj oblíbený seriál. Najednou ji přemohla únava a šla 

spát. Hned, jak se poloţila na polštář, usnula. Uběhlo pár hodin a začal se jí zdát 

sen. Ve snu se jí zdálo o Bělce a policii, jak tam u Bělky stojí. 

„Co kdyţ ji někdo postřelil?“ zeptal se policie Grant. 



„Moţná, ale..“ najednou zazvonil budík a Lili sebou trhla. 

„Proč jsem se probudila zrovna, kdyţ chtěl policista Grantovi něco důleţitého 

říct?“ zeptala se sama sebe. Pak se neohrabaně zvedla z postele a posadila se na 

pohovku v obývacím pokoji. 

„Dobré ráno, miláčku,“ řekla maminka, „na stole máš snídani.“ 

Rychle do sebe zhltla snídani a oblékla se. Hodila na sebe školní batoh a utíkala 

na autobusovou zastávku. Tam se potkala se svou nejlepší kamarádku Julií. 

„Ahoj,“ začala rozhovor Julie. 

„Čau, jak se máš?“ zeptala se Lili. 

„Dobře, a ty?“ zeptala se Julie. 

„Taky dobře, ale nejraději bych zůstala doma s Asai,“ řekla Lili. 

„Vlastně, ty jsi měla včera narozeniny, ţe jo?“ zeptala se Julie. 

„Jo, jo“ odpověděla Lili. 

„Tak hodně štěstí, ale hlavně zdraví a řekni to doma i Lis jo?“ řekla Julie. 

„Dobře,“ řekla Lili. Najednou přijel na zastávku autobus. Lili se posadila na 

sedadlo vedle Julie. Chvíli si povídaly a pak vystoupily na zastávce u školy. Různé 

školní hodiny se vlekly. 

Kdyţ přijela domů, tak se převlékla do jezdeckého a utíkala do stáje. U stájí byla 

Sára a čekala na Lili. 

„To je dost, ţe jsi tady,“ řekla Sára. „Tak pojedeme? Granta jsem se uţ ptala a 

řekl, ţe to máme dovoleno.“ 

„Dobře, přichystám Star,“ oznámila Lili. Po chvíli přišla s koňmi. Vtom přiběhla 

Marie a křičela: „Kina má zdravé hříbě!“ Lili se obrátila na Marii. 

„To mi ani neříkej!“ řekla radostně Lili. 

„Fakt, má úplně zdravé hříbě,“ řekla znovu. „Pojď se podívat!“ 

„Jasně, uţ jdu. Můţete jít s námi, pokud chcete,“ řekla Lili Sáře. 

„Tak dobře. Ale kde mám dát ty koně?“ zeptala se. Lili jí hned vytrhla otěţe z 

ruky a mířila ke stájím. Jakmile oba koně ustájila i se sedlem, hned se vypařila ze 

stájí a uháněla, jako by jí hořelo za patami. Klisna porodila na pastvině. 

„Uţ jsem tady,“ řekla celá udýchaná. Podívala se na hříbě, které stálo vedle 

matky. Bylo zbarvené jako šedý mrak. 

„Je to klisna, nebo hřebec?“ zeptala se Sára. 

„Zatím to nevíme, ale bude to asi hřebec,“ řekla nejistě Marie. 

„Tak to je úţasné,“ vykřikla Lili. Na hříbě se přišel podívat i Grant. 

„Je moc hezké. Jaké bys mu dala jméno, Lili?“ zeptal se Grant. 

„Nevím, asi Mráček,“ řekla a podívala se na malé nemotorné hříbě. 

„Jo, to je moc hezké jméno,“ řekla Marie. 

„Lili, asi bys měla jít krotit toho mustanga,“ řekl o něco později Grant. 

„Tak jo. Uţ asi půjdeme,“ řekla Lili a šla do stáje pro koně. Lili se Sárou dojely na 

místo, kde byly včera. 

„Tak půjdeme dál. Včera sis vedla dobře,“ řekla spokojeně Sára. „Takţe jsem 

přemýšlela, co s ním budeme dělat dnes. Dnes tedy budeme mustanga muset 

trochu rozběhat a pak začneme se získáváni důvěry koně.“ 

„Dobře,“ řekla Lili. 



„Takţe se k němu tiše přibliţ,“ řekla Sára. Hodiny ubíhaly a Lili si vedla mnohem a 

mnohem líp. Kdyţ nastal soumrak, Lili a Sára nasedly na koně a odjely na farmu. 

Lili pak přišla domů a všechno, co se stalo na farmě, řekla Lis.  

*** 

Dny ubíhaly jak voda a přišla zima. Sněţilo, proto nemohla Lili jít krotit svého 

mustanga. Nastaly Vánoce a vánoční prázdniny. Kdyţ Lili otevřela vánoční dárky, 

čekaly tam na ni vysoké jezdecké boty, jezdecké kalhoty a nová přilba. Lis 

dostala to samé a ještě předplatné jednoho časopisu o koních. 

„Tak co, líbí?“ zeptala se maminka Lili. 

„Jasně,“ odpověděla Lili. 

„A co ty, Lis? Líbí?“ zeptala se znovu maminka. 

„Jo, moc,“ odpověděla pro změnu Lis, „tohle jsem si přála.“ 

Maminka na ni mrkla, jako by to byla maličkost. Lis uţ byla ráda, ţe jí dali pryč 

dlahu. Uţ měla od rodičů dovoleno chodit do stáje. 

„Lis, Lili, nechcete jít do stáje za Asai a Altai?“ zeptal se tatínek. 

„Dobře, a můţeme si vzít i mrkev a pár jablek?“ zeptala se rodičů Lis. 

„Jo, můţete si vzít kaţdá dvě jablka a jednu mrkev.“ řekla maminka 

„A můţu si na chvíli vyjet s Lis?“ zeptala se Lili. 

„Ano, můţeš, ale dávej na ni pozor!“ upozornila ji maminka. 

„Jó, neměj starosti mami!“ řekla Lili. 

„Dobře, spoléhám na tebe!“ řekla maminka 

Došly do stájí svých koní a Lis vytáhla z kapsy malý karamelový bonbon a podala 

ho Lili. 

„Díky, tak si vyjedeme?“ zeptala se Lili. 

„Jasně!“ vykřikla Lis. 

Zatímco Lis čistila špinavé sedlo, Lili začala svého koně hřebelcovat. 

„Tak, a je to,“ řekla s úlevou Lis. „Já tyhle vyjíţďky miluju.“ 

„Já taky,“ oznámila Lili. 

Pak uţ konečně po krátké dřině vyjely. Najednou Asai zakopl o ledovou kostku a 

ztratil rovnováhu. 

„Ups... Asai asi zakopl,“ řekla Lili. 

Jely kolem břehu řeky, starého dubu a kolem sochy, která byla součástí ranče. 

„Dáme si klus?“ zeptala se Lili Lis. 

„Tak jo,“ odpověděla Lis a pobídla Altai. 

„No, ale počkej na mě!“ zakřičela Lili. 

„Mě nedohoníš!“ zařvala samou radostí Lis. 

„Jasně, ţe dohoním,“ řekla Lili a pobídla Asai do cvalu. 

„Pojedeme uţ domů? Bolí mě trochu noha,“ řekla Lis. 

„Tak jo, já uţ toho mám taky za celý den aţ moc,“ zpomalila Lili. 
(pokračování příště) 

Děkuji za pozornost. S pozdravem: Karolína Brňáková,  5.B 

 

  



 

 

 

 

 

 

                        Fotografie: Katka Dolanská, 8. B 

 

 



!!!KARNEVAL!!! 
 
 

Jako uţ tradičně i letos se konal karneval prvního stupně naší školy. Pro ţáky byly připravené 

různé soutěţe, jako např. kuţelky, třídění barev a kličkovaná s hokejkou.  

 

 

 

 
 

 

 

Na co jsme se ale celou dobu těšili nejvíc, bylo vyhlášení nejlepší a nejhezčí masky. Letos se 

vyhlašovala nejlepší maska ročníku, takţe byla větší šance na výhru.  

 

 

           
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jsme moc rádi, ţe do krásných masek se převlékly i naše oblíbené paní 

učitelky, kterým to opravdu moc slušelo. 

 

Po celou dobu karnevalu hrála úţasná hudba Michala Davida a tak kaţdý, kdo se zrovna nevěnoval 

ţádným soutěţím, mohl tancovat a uţívat si dobrou náladu. 

 

 

          
 

 

Ptali jsme se účastníků na důvod výběru své masky:                                                                                               

   

 Protoţe se mi líbila a jiná mi byla malá (čarodějnice) 

 

 Protoţe se mi líbí a chci tím jednou být (zloděj)  

 

 Hodně se mi líbila (námořník a většina princezen)   

 
         

 

TAK ZAS ZA ROK NAVIDĚNOU…..  

            

 Dani Kotková, 5. B



 Zápis do 1.tříd  
Nikol Štofková a Tereza Ţáčiková, 5. B 

Konečně zase zápis. Budoucí prvňáčci se jdou, v doprovodu svých rodičů a 

příbuzných, zapsat do prvních tříd základní školy. Zápis probíhal 10. 2. od 13:00 

do 17:00 hodin. Dětí přišlo hodně a byly všechny moc šikovné. Škola nakonec 

přijala 65 dětí. Tento rok byl zápis na téma KRTEČEK. Všude se na děti smály 

veliké obrázky krtečka a jeho přátel. Prostě úţasné. Neţ šly děti na první 

stanoviště, v čekárně kreslily postavičky a poté, kdyţ uţ měly domalováno, šly se 

koukat na DVD plné krásných pohádek.  Postupně pak byly uvedeny do další 

místnosti, kde uţ na ně u stolů čekaly paní učitelky. Jedna se věnovala rodičům a 

druhá se ptala budoucího prvňáčka třeba na to, jestli uţ umí poznávat nějaká 

písmenka, číslice apod. Děti hravě zvládaly všechna stanoviště, která si pro ně 

učitelé připravili. Třeba zavazování tkaniček, vystřihování kalhotek pro krtečka, 

poznávání barev a nakonec sportovní hry s panem učitelem Poláchem. Zúčastnil se 

celý první stupeň, ale překvapilo nás, ţe pomáhali i učitelé z druhého stupně, 

například: paní učitelky Šlesignerová, Sionkalová, Galušková, Blaţková, Faldynová 

a ostatní. Taky tam bylo výborné občerstvení. Na konci dostaly děti sladké 

překvapení, omalovánky a dárečky, nejlepší na tom bylo, ţe letos nikdo neplakal. 

Pár dětí se trošičku bálo, ale kdyţ viděly další děti a DVD s Krtečkem, hned měly 

úsměv na tváři. Mohly si také zkusit funkci interaktivní tabule. Některé děti 

přednášely dokonce učitelkám básničky a kreslily moc krásné obrázky. Nejvíc se 

nám líbily tyto:  

  

 







JARMAREČNÍ PÍSEŇ NA POČEST PRVNÍCH 

VZDUCHOPLAVCŮ 

Jiří Žáček 
 

Daidalos byl všeumělec 
v starověké Krétě, 
vynalézal ve dne v noci, 
bádal v zimě v létě. 
 
Jednou přišel se žádostí 
k Mínóovi králi: 
Trochu se mi tady stýská 
po domově v dáli. 
 
 Dej mi menší dovolenou 
na návštěvu vlasti! 
Po králově odpovědi 
zjistil, že je v pasti. 
 
Mínós král mu řekl: Tůdle!  
Utrpěl bych ztrátu! 
Mělo by to zhoubný dopad 
na obranu státu! 
 
Kam s tím ale na Daidala! 
Byl to chlapík s mozkem: 
zkonstruoval dvoje křídla, 
slepil peří voskem. 
 
Pravil synu Ikarovi: 
perutě nám stačí! 
Přeletíme širé moře 
jako havěť ptačí! 
 
Perutě si připravili 
na vysoké skále, 
udělali dlouhé nosy 
na Mínóa krále. 
 
Vyletěli, zajásali: 
Vzhůru k rodné mezi! 
Sláva! Nazdar! Křídla předčí 
všecky vynálezy! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zajásali, vydali se 
na dalekou túru. 
Ikaros však nedbal rady, 
letěl přímo vzhůru. 
 
Třeba se chtěl trochu ohřát, 
možná trpěl mrazem – 
slunce křídla roztavilo, 
žuchnul rovnou na zem. 
 
Kdyby aspoň žuchnul na zem, 
on však skončil v moři. 
Utopil se jako kotě 

k Daidalovu hoři. * 

 
A tím končí tragédie 
z hlubin dávnověku. 
Pokloňme se Daidalovi 
odvážnému Řeku! 
*Nebojte se,neutonul, vesele si žije –ale to by 
potom byla 
houby tragédie.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Jak šlo vejce 

na vandr 
 

Jiří Žáček 

 

Vyšlo si vejce na vandr,  

uţ mělo po krk nudy.  

A ţe prý půjde do světa -  

jenomţe jak a kudy? 

Odvahy mělo víc neţ dost  

a strachu jen půl trošky.  

Vyběhlo honem ze vrátek,  

přestoţe nemá noţky. 

A zkoprnělo úţasem,  

co všechno kolem vidí -  

stromy a domy, les a ves  

a ve vsi spoustu lidí. 

A vidí husy, kačeny,  

psy, kočky, krávy, skopce…  

A chtělo vidět ještě víc  

a rozběhlo se z kopce. 

Běţelo vejce z kopečka -  

myslíš si, ţe se bálo?  

Volalo: Pozor! Všichni pryč!  

Uhni mně z cesty, skálo! 

Uhne se skála, nebo ne?  

Ten křik ji moţná zviklá…  

Ale ta skála stojí dál,  

stojí tak, jak je zvyklá. 

Skořápka pukla na kusy -  

vejce má ţivot krátký…  

Vylíhlo se z něj kuřátko  

a běţí domů zpátky. 

Milé děti, zase jsem tady, tentokrát 

jsem si pro vás připravila básničku a 

omalovánky, pamatujete si na besedu 

s panem malířem Adolfem Dudkem? 

Právě ten pro vás dnešní omalovánky 

připravil. 



Omalovánky  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tady jsou slibované 

omalovánky, doufám, ţe se 

vám budou líbit. 



Křížovka 
1.Mláďátko od slepice. 

2.Snáší to slepička a na Velikonoce se to maluje. 

3.Opak noci. 

4.Svítí to na obloze ve dne. 

5.První jarní kytička, má bílý kvítek. 

6. Roční období, které je po zimě. 

 

 

Soutěž 

 

 

 
 

 

 

 

Stránky připravila: Veronika Smejová, 8. B 
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      2        
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     6         

 

Vaším úkolem bude nakreslit, vyrobit nebo 

namalovat zvířátko, které vám vyjde v tajence 

křížovky. Svá dílka noste své paní učitelce. 

Nezapomeňte si je zezadu podepsat (napište i 

třídu). 

Doneste je do konce dubna, obrázky několika 

vylosovaných budou odměněny sladkou cenou a 

otištěny v dalším čísle Tamtamu. 

 

A tady je luštění. S jarní vůní 

samozřejmě. Přeji hodně 

zdaru. 


