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Časopis ţáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Apríl? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Co jsou to Velikonoce? 

    

Velikonoce jsou svátky jara.  Znamenají pro kaţdého něco 

jiného. 

Pro věřící je to významná událost – zmrtvýchvstání Jeţíše 

Krista. Holky malují kraslice, pečou beránky atd… Kluci 

pletou karabáče, nebo si je koupí, jak kdo, šlehají holky a 

dostávají za to sladkosti.                                                                                               

K Velikonočním svátkům v lidové 

tradici taky patří některé symboly, 

které všichni známe.  Jako třeba 

pomlázka, zajíček, beránek a 

hlavně malovaná vajíčka, bez kterých 

by to nebylo ono.                                                                                             

Velikonoce jsou vyvrcholením celých 

svátků a koncem půstu, který je 

všude vítán zvoněním 

z kostelních věţí, bubnováním a troubením. 

Tento den se nechodí do práce (někteří), do školy ani školky. 

Všichni jsou doma. Celá rodina se sejde u slavnostního stolu 

a rovným dílem si rozdělí vařená vejce. Je jasné, ţe tento 

zvyk hodně z vás doma nedělá, ani my ne, ale mohli byste to 

třeba zkusit.         T.Ţáčiková, N.Štofková, 6.B, obr. A. Musálková, 5.B                                



Zápis do 1. tříd 
8. února byl výjimečný den. Jako každý rok, tak i tento byl zápis 

do 1. tříd. Letos byl zápis na téma ZVÍŘÁTKA. Všechno se 

odehrávalo v 1. třídách, které byly krásně nazdobené. Kolem 13. 

hodiny přicházeli první budoucí prvňáčci a začali plnit úkoly, které 

byly pro ně připraveny. Prvním stanovištěm byl les, kde děti 

počítaly a ukazovaly zvířátka z lesa. V ZOO podlézaly   

a přeskakovaly různé překážky. Na statku počítaly zvířátka. 

Poslední stanoviště před odměnou bylo moře, kde děti chytaly 

ryby na udice. Za každý splněný úkol dostaly děti razítko do 

omalovánky a sladký bonbónek. 

Po splnění úkolů měli rodiče s dětmi k dispozici cukrárnu 

s výtečnými zákusky. Dětí bylo přijato přes 60. V 17:00 všechno 

skončilo. Byl to den plný zábavy.             D. Bartolomová, 8. A 
 

 

 

 

 

 

 



Záchrana v poslední chvíli 
 

(příběh na pokračování) 

Napsala: Karolína Brňáková 

 
Co se stalo minule: 

 

Lili zachránila dva koně, kteří byli skoro na pokraji svého života. Lili je ale 

nenechala na holičkách a oba zachránila. Po příchodu na ranč Grant v hlavě 

probíral nabídku na záchranu dostihové klisny Riki. Jakou dostane Lili nabídku? 

To se dozvíte v tomto dílu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Děkuji ti, Lili. Za odměnu můžeš s Riki závodit na Velkém poháru mistrů jezdců. 

Pokud ovšem chceš,“ řekl Grant. 

„Jasně že chci,“ řekla nadšeně Lili. 

 

Uběhlo pár měsíců a začal závod Velký pohár mistrů jezdců. Den velkým „D“ 

nastal. 

 

Lili připravovala Riki na rozcvičku. Vyzkoušela si drezuru, parkur a krátký trysk. 

Pak si měli koně odpočinout, asi tak deset minut, a potom se šlo na dráhu. Závod 

se měl jet tři dny. Každý den jedna disciplína. Dnes se jel rovinový dostih. 

Všichni se postavili do startovních boxů. Koně vystřelili jako z kulometu. Lili s 

Riki byly jako předposlední. Předjely pár koní a byly teď na třetím místě. Pak už 



fanoušci začali ječet, protože teď přejeli poslední zatáčku. Riki ještě měla 

dost sil na to, aby vyhrály. Předjely několik jezdců a už byly na prvním místě. 

Přejely cíl, ale fanoušci najednou začali křičet. 

„Co jsme udělaly špatně?“ zeptala se hlavního trenéra. 

„Podkoply jste nohu Lyrycovi!“ odpověděl trenér Fraczko. 

„A to jsme diskvalifikovány?“ 

„Zatím ne, ale předaly jste polovinu svých bodů, co jste v tomto závodu dostaly, 

Lyrycovi,“ odpověděl jí znovu Fraczko. „Pět bodů jde k Lyrycovi, pět bodů vám 

zůstalo.“ 

„Zajdu ustájit Riki,“ oznámila Lili. 

 

Druhý den byla drezura. Lili osedlala svou nádhernou klisnu a společně se 

postavily na místa. Začaly krokem, piaffou a pár dalšími kroky. Klisna se svou 

jezdkyní se umístily, díky ladným krokům koně, na první příčku. Zase vyhrály. 

„V celkovém pořadí má nejvíc bodů... moment, tabulka ještě nenaskočila. Takže 

nejvíc bodů má Liliane Blokberková s klisnou Riki,“ řekl hlasatel. 

Lili šla ustájit Riki a odešla do klubovny, kterou si pronajal Grant. 

 

„Zítra je parkur, takže se na něj musíme připravit. Koupil jsem plán trati. Lili, 

dávejte si pozor tady!“ řekl Grant a ukázal na tmavě červené místo. 

„A proč?“ zeptala se Lili. 

„Tahle překážka je o pár centimetrů nižší než kohoutková výška Riki, takže 

bude mít velký problém ji přeskočit. Tahle překážka je ale nepovinná, takže ji 

nemusíte skákat. Ty budeš mít taky problém, protože Riki má talent ve skoku a   

hodně ji to baví a má zvyk všechny překážky přeskočit. Vy ale nesmíte zaváhat, 

jinak končíte závod. Takže ty se musíš té překážce vyhnout.“ 

„Dobře,“ řekla potichu Lili. 

„A teď běž spát. Na zítřek potřebuješ hodně síly,“ řekl Fraczko, který přišel 

do klubovny před pár minutami. Další den se Lili nechtělo do sedla, protože měla 

po včerejší drezuře nohy jako z rosolu. Dokonce chytla i rýmu. 

„Hodně štěstí, srabko,“ ozvalo se za jejími zády. Otočila se a před sebou 

uviděla Carlu, která se na Lili culila. 

„Co tady děláš? Neměla jsi být v Kentucky?“ zeptala se Lili 

„Kdybych byla v Kentucky, nemohly bychom si tady spolu povídat,“ řekla 

ledovým hlasem Carla. 

„To teda ne,“ řekla Lili „A proč jsi teda tady a ne v Kentucky?“ 

„Prší tam, tak ten závod odložili na jindy,“ odpověděla. 

„A proč se tady se mnou bavíš? Vždyť se navzájem nemáme rády,“ zeptala se s 

údivem Lili. 

„Hodně jsem se změnila ve Velké Británii. Byl tam závod se samými bohatými 



fracky. Když jsem byla na řadě, abych zajela závod, spadla jsem a všichni se mi 

začali smát. Bylo to od nich velmi ošklivé, tak jsem se rozbrečela, naložila 

Furiosa a jela jsem domů,“ řekla Carla. „Takže všechno dobrý?“ 

„Všechno dobrý,“ odpověděla Lili. 

Tu se Fraczko na Lili podíval a řekl: „Běž na start!“ 

Najednou zazvonil startovní zvonek a Lili s Riki se rozběhly na první překážku. 

Po pár přeskočených překážkách řekla: „To je ta těžká překážka, o které mi 

řekl Grant.“ 

Lili bojovala s klisnou, která se řítila na velkou překážku. Riki cítila, jak je Lili 

nervózní, tak poslechla její povel a objela překážku. Lili s úlevou vydechla a 

dojela s klisnou do cíle. 

 Rozezněl se rozhlas a hlasatel řekl: 

„Nejlepší byla...,“ na chvíli se odmlčel, „Liliane Blokberková s klisnou Riki.“ 

Grant spolu s Fraczkem doběhli k Lili a gratulovali jí. O třicet minut později 

pořadatelé pověsili Lili na krk velkou medaili s nápisem Velký pohár mistrů 

jezdců a do ruky jí dali pohár, který měl na podstavci zlatou destičku s nápisem 

1. místo Liliane Blokberková Velký pohár mistrů jezdců. Lili zářily oči. Vedle ní 

stála Riki, která měla na krku velký věnec z velmi kvalitního sena a na něm visely 

kousky šťavnatých jablíček a mrkví. Pod ní ležely dva kyblíky plné pamlsků pro 

koně. Riki se do věnce pustila a najednou k ní přiběhl nějaký hřebec a začal jí 

utrhávat z věnce stébla suché trávy. Riki ho jemně postrčila a nabídla mu 

pamlsky z kyblíku. Hřebec ponořil nos do kyblíku. Vtom přišla Lili a zeptala se 

klisny: „To je tvůj kamarád? Víš co, já mu ten jeden kyblík dám. Stejně máš 

ještě jeden,“ řekla, pak vzala klisnu za otěže a odvedla ji do přepravníku. 

Když přijeli na ranč, všichni jí gratulovali. Riki poplácavali po krku a hned běželi 

dát jí něco na zub. Lili byla šťastná. Pohár si uložila na poličku a ještě 

několikrát ho přejela čistým hadříkem. Na Riki mohla jezdit, kdykoliv se jí jen 

zachtělo. Byl to velký dík od Granta za to, že zvýšila po závodu návštěvnost 

statku. 

Rafael se omluvil Grantovi za to, že málem shodil Mráčka a Riki do toho stroje. 

Řekl, že byl prý opilý. 

„To se omluvte Lis a Lili! To ony mají Mráčka v péči.“ 

 Omluvil se tedy i holkám a ty mu to všechno odpustily. 

 

A tohle je konec příběhu, kterému jsem se dlouho věnovala. Chci poděkovat 

vám, čtenářům časopisu TAMTAMu, že jste si můj příběh přečetli 

(doufám). Příště se můžete těšit na příběh o psech. Děkuji.:-) 

 

Autor příběhu: Karolína Brňáková, 6. B 

 



 

Karneval 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tanec?  Tanec! 
V každé době, a v současnosti možná 

ještě o něco více, je potřeba najít pro děti 

nějaké smysluplné trávení volného času. O 

to se již několik let úspěšně snaží Antonín 

Langr, čtyřnásobný mistr ČR v latinsko-

amerických tancích a také bývalý žák ZŠ 

TGM. Na naší škole vede taneční kroužek, 

ve kterých se děti naučí základy moderních 

tanců, věnují se taneční a pohybové 

průpravě.  

Zapálení tanečníci mohou své nabyté 

dovednosti dále procvičovat a 

zdokonalovat v Klubu Antonio, který 

Antonín Langr založil před 1,5 rokem 

nejen pro ně, ale i pro širší veřejnost z řad 

dětí a mládeže. Tréninky jsou věnovány 

přípravě tanečních párů na soutěže 

v latinsko-amerických tancích. Zpočátku se 

klub potýkal s nedostatkem chlapců, ale 

s rostoucí popularitou klubu jejich zájem 

vzrůstá. Taneční páry začínají soutěžit 

v kategorii „hobby“ a po získání 

zkušeností pokračují jako už registrovaní 

tanečníci v kategorii „D“. Naši školu 

reprezentuje v Klubu Antonio Klára 

Sigmundová, Soňa Tichánková a Michal 

Žňava, které vidíte na snímku. O kvalitě 

práce klubu svědčí fakt, že současné páry 

dosahují na soutěžích po celé ČR v obou 

kategoriích finálových umístění. Tanečníci 

se představují také prostřednictvím 

vystoupení na plesech a firemních akcích. 

Klub a s ním latinsko-americké tance se 

tak dostávají do povědomí širší veřejnosti a 

objevují se noví zájemci. 

Doufejme, že Antonín Langr bude v práci 

s dětmi i nadále tak úspěšný. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Malá či větší, černá či šedivá, bedýnka nebo plazma. Zaklínadlo? Ale ne, řeč je o 

televizi. Všichni ji známe a všichni ji povaţujeme za samozřejmou součást našeho 

ţivota. A všichni také v podvědomí tušíme, ţe to tak vţdy nebylo. Zkuste tedy 

odhadnout, kolik let se v naší zemi můţeme na televizi dívat.    Uţ?    Správně, letos 

to je šedesát let! Televize tedy slaví své velké výročí. A já vás zvu – přečtěte si nejen 

zajímavosti o vzniku a vývoji televize u nás, ale také o tom, jak krouţek 

Tamtamu navštívil studia České televize v Ostravě. 

V Československu televize začala dělat první krůčky jiţ před 2. světovou válkou. Neţ se 

však mohlo dospět ke konkrétním výsledkům, veškerou aktivitu přerušily válečné události. 

Po válce byl výzkum obnoven. 

První pokusné vysílání televize v Československu se konalo 23. 3. 1948 v Tanvaldu, kde 

skupina vědců Vojenského technického ústavu uskutečnila ukázku pro veřejnost. Další 

pokusné televizní vysílání se pak uskutečnilo v roce 1948 v rámci Mezinárodní výstavy 

rozhlasu MEVRO v Praze. Zkušební televizní vysílání ze Studia Praha v Měšťanské Besedě 

(ve Vladislavově ulici) bylo zahájeno 1. května 1953 a 25. února 1954 bylo prohlášeno za 

pravidelné. Pro první televizní vysílač byla v 

roce 1953 adaptována praţská rozhledna na 

Petříně. Zpočátku televize vysílala pouze tři 

dny v týdnu (v létě jen 2 dny), v listopadu 1953 se 

počet vysílacích dnů rozšířil na čtyři, v roce 

1955 na šest dní v týdnu a od 29. prosince 1958 

televize své pořady vysílala po celý týden. 

Záhy začala vznikat další studia: 31. prosince 1955 

v Ostravě, 3. listopadu 1956 v Bratislavě, 6. 

července 1961 v Brně a 25. února 1962 v 

Košicích.  

Souběţně s rozvojem televize přibývalo diváků. V září 1962 bylo jiţ milion platících diváků, 

v březnu 1965 byly hlášeny 2 miliony koncesionářů, v prosinci 1969 byla překročena 

hranice 3 milionů a v roce 1978 překročil počet hlášených přijímačů 4 miliony. V 60. letech 

byla zahájena výstavba nových televizních středisek v Praze a Bratislavě a vláda rozhodla o 

vytvoření druhého programu (usnesení vlády v roce 1965 a 1967). Vytvářely se tak 

předpoklady pro další technické a programové změny v 70. letech. 

V říjnu 1970 byly dokončeny první etapy výstavby a předány první provozy v nových 

televizních střediscích na Kavčích horách v Praze (17. října 1970) a v Mlynské dolině v 

Bratislavě (26. října 1970). Další etapy výstavby pokračovaly aţ do konce 70. let a toto 

rozšiřování výrobních a technických kapacit umoţnilo zvětšovat rozsah vysílání. Dne 10. 

května 1970 bylo vysílání Čs. televize obohaceno o druhý program. Na něm 9. května 1973 

bylo zahájeno pravidelné barevné vysílání. Na prvním programu se diváci pravidelného 

barevného vysílání dočkali 9. května 1975. V lednu 1979 byl v Praze zprovozněn nový 

objekt televizního zpravodajství na Kavčích horách. 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/ 



Studio České televize 

 
Někteří z vás už určitě vědí, že ve středu (6. 2.) jsme se my, redaktorky 

našeho časopisu, „ulily“ ze školy a zajely si na menší poznávací výlet do 

České televize v Ostravě a poté jsme se setkaly s mladou herečkou Dagmar 

Křížovou, o které bude zmínka a rozhovor na dalších stránkách našeho 

časopisu.  

 

Přišly jsme do TV studia, sundaly jsme si bundy, chvíli čekaly na průvodkyni, 

která nás měla objektem provést. Nejdříve jsme zamířily do sálu, ve kterém už 

bylo vše připraveno na natáčení Událostí v regionech. Paní nám pustila malou 

ukázku, jak studio vypadalo, když začínalo vysílat, a jak vypadá nyní. Povídala 

nám o změnách, které provedli, a o seriálech a pohádkách, které natáčí a 

natáčeli - jako je třeba 4teens, Dobré ráno, Události v regionech, nebo třeba 

Hodina pravdy. Dokonce jsme si mohly vyzkoušet, jaké to je sedět za stolem pro 

moderátory, když na vás míří spousta kamer. Poté jsme se šly podívat do většího 

studia, kde chvíli před naší návštěvou odvysílali pořad Dobré ráno, takže jsme 

měly zase možnost vyfotit se na pohovce. Potom nám paní povídala něco o tom, 

jak se natáčí počasí, že člověk za sebou vlastně žádnou mapu nemá, Jenom 

zelenou plochu. Navštívili jsme také střihače, který nám pověděl spoustu 

zajímavostí o jeho práci, například, že 1 minuta filmu, znamená pro střihače 1 

hodinu práce.                                                                        M. Lukešová, 8. D 

 



…… a naše postřehy? 

Mne nejvíc zaujalo to, že jedna kamera stojí kolem 1000 000 Kč. A to, kolik tam mají 

místnosti, anebo že v jednom studiu mají 4 kamery a 36 světel. My jsme byli v jedné 

místnosti, kde se natáčí zprávy, a jedna kamera nás zachytila na velkou obrazovku za 

námi. Byla to fakt bomba   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V TV se mi líbilo hlavně studio, kde se natáčelo Dobré ráno. Zajímavý byl taky poznatek, 

že moderátor počasí to nemá vůbec jednoduché, protože za sebou nemá žádný obraz 

s mapou, ale jenom zelené plátno, a mapu vidí jen na malé obrazovce naproti němu. 

 

 

 

 

 

 

 

Na exkurzi v České televizi mě nejvíce zaujalo, jak hodně je třeba kamer na jedno 

vysílání zpráv, že jedna kamera může stát i 1 000 000. Taky mě bavilo sedět v křesle 

reportérky zpráv. V místnosti, kde se upravuje zvuk, byla hromada barevných knoflíků a 

počítačů. Nejvíce mě překvapilo, jak dlouho musí být film u střihače, aby z něj vzniklo 

to, co vidíme v televizi. 

Dozvěděly jsme se taky, že jedna kamera může stát i 1 000 000 Kč a některé i víc. A 

nejvíc mě asi zaujalo to, že v jednom studiu je šíleně moc kamer a reflektorů a taky 

strašné horko. Já bych tam asi sedět nevydržela .                                                     



 

Z televize jsme šly rovnou do Nové Karoliny, kde paní učitelka Ševčíková 

zařídila setkání s Dagmar Kříţovou. Dáša Kříţová je bývalá ţákyně naší školy 

a teď studuje na konzervatoři herectví. Hrála například ve Vyprávěj nebo ve 

4teens, tam hrála postavu Ţárovky.  V Karolině jsme byly dřív, a proto nám 

paní učitelka dala rozchod do půl dvanácté, kdy měla přijít Dagmar. Kdyţ 

přišla, sedly jsme si a ptaly se jí na otázky, které jsme si připravily předem. 

Paní učitelka to všechno nahrávala na diktafon. Kdyţ jsme skončily 

s rozhovorem, udělaly jsme si pár fotek a rozloučily jsme.  

Protoţe máme na diktafonu záznam dlouhý asi tři čtvrtě hodiny, musely jsme 

rozhovor rozdělit do dvou částí. Dnes se tedy dozvíte, jak to bylo, neţ začala 

Dáša studovat konzervatoř. 

Měla jsi ve škole hodně kamarádů? 

Měla jsem hodně kamarádů a musím říct,  

ţe to byla fakt sranda, my jsme byli sportovní třída,  

takţe se tam pořád něco dělo. 

Stýská se ti po základce?  

Ne, jsem ráda, ţe uţ jsem vypadla  

a ţe sbírám nové zkušenosti, ale bylo to tam fajn. 

Jaké máš nejlepší vzpomínky na základku?  

Nejlepší byl asi lyţák. 

Kterého učitele jsi měla nejradši? 

Tak hrozně moc Dana Strangfelda a jinak všechny, já jsem s nikým neměla 

problém. Potom byl ještě dobrý David Mareček, Martin Kudělka, paní Sionkalová… 

 Jakou největší lumpárnu jste provedli? 

Těch bylo hodně, já asi nevím, to byly takové ty věci, kdy jsme pokreslili lavici nebo 

tabuli fixama a pak z toho byl strašný problém, ale já jsem se takových věcí 

neúčastnila. Já jsem seděla v lavici, něco jsem si četla, kreslila nebo tak. Bylo to 

takové klidné období. 

Kdy ses rozhodla, ţe chceš být herečkou? 

Úplně kdyţ jsem byla malinká. Vţdycky jsem chtěla buď tancovat, nebo hrát. Byla 

jsem takový trpaslík, který pořád někde skákal, zpíval a tak. A pořád jsem 
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uvaţovala, jestli bude lepší zpěvačka nebo herečka, a potom jsem se dostala na 

konzervatoř a uţ mi to bylo jasné. 

Dělalas něco pro herectví i během základní školy? 

Chodila jsem do dramaťáku, do baletu, do zpěvu, do klavíru, potom jsem se začala 

připravovat na přijímačky v Místku. Ta příprava je důleţitá, jsou děti, které se 

dostanou bez přípravy, ale to je na kaţdém, jestli se bude připravovat. 

Jak probíhaly přijímačky? 

Takţe první kolo bylo takové, ţe jsme přišli (bylo nás tam strašně moc a všichni 

říkali, já se dostanu), museli jsme zahrát monolog a říct nějakou básničku. V druhém 

kole po nás chtěli herectví, hudební nauku, dějiny hudby a zase herectví. Musela 

jsem předvést veselý vodopád, někdy je to fakt šílené, ještě jsem jako šla na rande 

a musela jsem vytvořit nějakou zajímavou situaci na to, ţe tam lítá včela, tak jsem 

udělala, ţe mě ta včela píchla a spadla mi zmrzlina. 

Kolik lidí se dostane do jednoho ročníku?  

No kdyţ jsem šla já, tak nás vzali dohromady 4. 

    Zapsala: V. Smejová, 9. B    

 

 

 

 

 

  



Vincent van Gogh 
 
Nizozemský malíř a kreslíř Vincent Willem van Gogh se narodil 30. března 
1853 a za svůj celý kreslířský ţivot namaloval více neţ 2000 uměleckých děl, 
z toho 900 maleb a 1100 kreseb. 30. března 1987 byl Goghův obraz Kosatce 
prodán za necelých 54 milionů dolarů a 15. května 1990 se podařilo prodat 
Portrét doktora Gacheta za rekordních 82,5 milionů dolarů.  
Ale jak to bylo s malířem v době, kdy ţil?... 
 
Za svůj ţivot prodal van Gogh pouze jedinou malbu Vinice v Arles. A to 
necelý rok před tím, neţ spáchal sebevraţdu. Ze všech svých sourozenců byl 
v kontaktu jen s mladším bratrem Theem. Šlo o kontakt velice důvěrný coţ 
dokazuje 652 soukromých dopisů, které byly uveřejněny v roce 1914. Vincent 
byl na svém bratrovi celý ţivot finančně závislý.  
 

 
Vzdělání Vincenta van Gogha 
Vzdělání získává mladý Vincent 
nejdříve v místní vesnické škole, 
později navštěvuje dvě internátní 
školy. V šestnácti letech začíná 
Gogh pracovat pro galerii Goupil et 
Cie v Haagu. V roce 1873 ho firma 
přeřadila do Londýna. O tři roky 
později je Vincent propuštěn pro   
nedostatek motivace. 

 
 
Po propuštění se začal van Gogh zajímat o náboţenství. Stal se učitelským 
asistentem v Ramsgate, ale kvůli sociálním podmínkám se vrátil do 
Amsterdamu,  kde od roku 1877 studoval teologii (Teologie – nauka o Bohu a 
bohosloví).  Po vyloučení v roce 1878 opouští Anglii a odjíţdí do Belgie, kde 
se stává laickým farářem a káţe horníkům v oblasti Borinage. Právě tam začal 
kreslit a později I malovat. 
 
 
Uříznuté ucho  
V letech 1888 aţ 1889 pobýval van 
Gogh v Arles, kam za ním v říjnu přijel 
významný malíř Gauguin. Mezi oběma 
muţi se po nějakém čase strhly spory a 
hádky. Jednoho dne to došlo tak daleko, 
ţe Vincent vychrstl na Gauguina 
skleničku absintu a vrhnul se na něj s 
břitvou. S onou břitvou si později v noci 
uříznul kus ušního boltce. 



Le Forum rèpublicain oznámil událost Arlesanům: “V neděli večer o půl 

dvanácté jistý Vincent van Gogh, umělecký malíř, pocházející z Holandska, 

přišel do veřejného domu číslo 1, vyhledal jistou Rachel a odevzdal jí svoje 

ucho se slovy: "Opatrujte tento předmět přepečlivě." Potom zmizel. Když o 

tomto činu, kterého se mohl dopustit pouze ubohý šílenec, byla informována 

policie, odebrala se nazítří ráno k tomuto individuu a nalezla ho, jak leží v 

posteli téměř bez života. Tento nešťastník byl naléhavě přijat do nemocnice."  

Zdroj: kniha "Ţivot Vincenta van Gogha" od Henriho Perruchota, citace ze 

strany 240 

 

Následující rok stráví Vincent v ústavu pro duševně chore, kde i nadále maluje. 

V této společnosti ovšem nemohl dlouho vydrţet. V květnu 1890 odjel do 

Paříţe, kde je pod dohledem doktora Gacheta. Tohoto doktora popsal van 

Gogh v dopise bratrovi takto: "Má modré a smutné oči, jako ty a já. Jsme dobří 

přátelé."  - Vznikl obraz Podobizna doktora Gacheta.  

 

Mezi Vincentovy poslední obrazy patří Pšeničné pole s vránami a Obilné 

pole s havrany. O těchto dílech se spekulovalo jako o o jeho posledních. 

Skutečně poslední obraz van Gogha je ale Zahrada u Daubigny. 

 

27. července 1890 se malíř pokouší o sebevraţdu. Kulka však nezasáhne 

srdce. Přesto ale van Gogh podléhá zraněním. Umírá 29. července 1890 v 

náručí svého milovaného bratra Thea. V té době za jeho rakví kráčelo jen pár 

přátel. A teď jeho jméno zná celý svět. Vincent Willem van Gogh byl pochován 

na hřbitově v Auvers, kde byl pozděli uloţen i Theo, který se nemohl s 

bratrovou smrtí smířit a zemřel o šest měsíců později. I u něj se projevila stejná 

psychická porucha, kterou trpěl Vincent  a kterou si malíř sám jen zhoršoval 

tím, ţe pobýval a spal v jedné místnosti s jeho zasychajícími díly, ze kterých 

unikaly toxické látky. 

J. Nolanová, 6. B 

 

 

 
 

 



New York – město, které nikdy nespí 
 
A uţ je to tady, jsem 
konečně v New 
Yorku! Městě 
svobody, umění a 
miliardářů. New  York 
je taky nevšedně 
multikulturní město, 
kde můţeš slyšet aţ 
800 jazyků. Je 
rozdělen zhruba na 
pět částí, které se 
jmenují Bronx, 
Brooklyn, Manhattan, 
Queens a Staten 
Island (kdysi měla 
kaţdá čtvrt svoje 
obyvatele: Bronx 
černochy a Brooklyn 
ţidy). 

V Bronxu jsou 
dodnes slavné 
černošské jazzové 
kluby. Celkem je v 
městě zhruba 5600 
mrakodrapů, 
nejznámější je určitě 
Empire State 
Building, ten zná 
přece kaţdý. 

 Ale nedoporučuju ho 
lidem, kteří mají 
strach z výšek, je 
totiţ 448 metrů 

vysoký. Taky tam 
byla spousta 
sebevraţd, protoţe 
tam původně nebylo 
zábradlí. Přidali ho 
aţ v roce 1947, 
potom co se v 
jednom týdnu 
pokusilo o 
sebevraţdu 5 lidí. 
Kdyţ mluvíme o 
výšce, je tu taky další 
znak New Yorku. 
Jaký? 

No přece Socha 
Svobody! Patři k 
New Yorku stejně 
jako Eiffelovka k 
Paříţi a ještě něco 
mají společného, 
navrhl je totiţ obě ten 
samý člověk. Hele, 
ale uţ dost o 
stavbách, ted´ je tu 
něco pro milovníky 
přírody: Central Park. 
Stál dvakrát tolik co 
Aljaška a  měří 340 
hektarů. Má 390 
kilometrů cestiček a 
60 hektarů vodních 
ploch, čímţ 
poskytuje 
newyorčanům nejen 
čerstvý vzduch, ale 
taky úţasné místo 
pro trávení volného 
času. 

Kromě toho 
poskytuje útočiště 
mnoha zvířatům, a to 
nejenom ve své 
vlastní zoo (do které 
smí dospělí jenom s 
dětmi), ale taky v 
lesících, jezerech a 
loukách. Central 
Park má ještě jednu 
zvláštnost, a tou je 
jeho vlastní 
meteorologická 
stanice, která sídlí v 
malém zámečku v 
jedné z částí Central 
Parku. Kdyţ uţ jsem 
u zvířat, tak víte jaký 
slavný film se 
odehrává právě v 
New Yorku? Jo, 
máte pravdu, je to 
King Kong a kr

omě něho je tu třeba 
Godzila, Madagaskar 
a spousta dalších 
filmů. New York je 
vůbec město filmu, 
videa a televize. 
Zkrátka a dobře, je to 
rozhodně jedno z 
nejúţasnějších měst 
světa. 
 

Sára Zajícová, 5. B



Za oponou divadla 

 
si si řekneš, koho to zajímá? Chci říct, že moc lidí se 

obecně o divadlo nezajímá, že ne? No a proto jsem tu 

já. Chci všem ukázat, že v divadle je o co stát. Začnu 

oponou, nenapadlo tě někdy, co je za oponou doopravdy? 

Řeknu ti, že nejenom herci a kulisy. Je tam toho mnohem, 

mnohem víc. 

 

Začněme třeba lidma. Je to zvláštní, ale v divadle jsou lidi 

vždycky hrozně milí, vždycky v dobré náladě. Myslím, že to k tomu povolání 

patří, kdyby se pořád něčím trápili, tak by se z toho asi  zbláznili. Ale v divadle 

je na lidech taky zvláštní, jak jim některé věci přijdou normální, i když my 

bychom je obyčejně neviděli. Tady je příklad: jdu po chodbě v umělecké části 

divadla a kolem mě projde tanečník v kostýmu kocoura anebo nějaká pěvkyně v 

patře pode mnou cvičí operní árii anebo klavírista o chodbu dál hraje, jakoby mu 

šlo o život. Takové věci jsou tam běžné, vážně. A pak je tu třeba ředitel 

tanečního oddělení, chodí si, kdy chce a kam chce, a je mu jedno, co si o něm 

lidi myslí. Nebo je tam taky bývalá baletka, fotografka Tamara Černá, která 

nemůže chybět na žádném představení, kde, schovaná za oponou nebo v zákulisí 

divadla, dělá nevšední fotky do divadelního katalogu. 

 

Abych nezapomněla na kostýmy a rekvizity, bez kterých by to prostě nebylo 

divadlo. No, tak o kostýmy se stará kostymérka, která má za úkol nejenom hlídat 

kostýmy, ale taky přišívat knoflíky, zašívat mašle a látat díry. Jsou tam pro ni ale 

i zajímavější práce. Například v novém představení musí přišívat myší ocasy. No 

vážně, musí to být zajímavá práce. A rekvizity má zase na starost rekvizitářka, u 

které najdete nejenom umělé kytky, ale taky plastové mimino, obří děravou botu 

na kolečkách a velkou bílou hlavu krysy. Jo a jsou tu ještě vlásenkářky. Divné 

jméno, co? Ve skutečnosti se spíš starají o všechny masky, paruky, ozdoby a 

líčení, které jsou v divadle potřeba. 

 

Je tu samozřejmě spousta dalších lidí, kteří se starají o techniku, pódium, 

choreografii a zvláštní efekty. Jistě, o tomhle bych vám mohla povídat do 

nekonečna, ale pokud vás divadlo opravdu zajímá, proč ho neprozkoumáte 

sami? 

 

Dnes řeknu divadlu sbohem a naviděnou příště. 

 Sára Zajícová, 5. B, obr. A. Musálková, 5. B
  

A 



Vylosovaná slova: byliny, druţice, 

radost, lopatky, kopyta, 

poleno 

Byl jeden farmář a jmenoval se Ota. 

Kdyţ jednou ráno se svým synem 

Honzou oral pole, uslyšel dusot kopyt. 

Kolem proběhlo stádo divokých koní. 

Na louce se prali dva farmáři a ten 

hodný toho zlého poloţil na lopatky. 

Ota s Honzou měli radost, ţe všechno 

dobře dopadlo. Kdyţ šli večer do lesa 

sbírat byliny, uviděli velký a zářivý 

měsíc. „Vidíš, synku, to je přirozená 

druţice,“ řekl Ota. „Tati, to já přece uţ 

dávno vím,“ odpověděl Honza.      

(Luboš) 

 

Vylosovaná slova: koště, jeviště, lýko, 

radost, zelenina 

Koště na jevišti 

Bylo jednou jedno koště. Teď právě tiše 

spalo a najednou mu zazvonil budík. Koště 

se rychle zvedlo a budík vypnulo. Na 

snídani si dalo zeleninovou, moc dobrou 

polévku. Byla to jeho oblíbená snídaně, 

kterou si dávalo kaţdé ráno. Potom si 

vzpomnělo, ţe má jít na vystoupení, které 

se jmenuje Perníková chaloupka. Ale kde 

má tašku z lýka? Nebyla pověšená na 

posteli ani na stole, tak šlo do sklepa, ale 

tam také nebyla. Potom šlo k věšáku a tam 

spatřilo svou lýkovou tašku.  

Koště šlo po cestičce kolem vody, ale mělo 

trému, ţe to divadlo nezvládne.  Nakonec 

ho přemluvila paní, která hrála jeţibabu. 

Koště přišlo na jeviště a dokázalo to a 

z toho mělo velkou radost.      (Dorotka) 

 

Vylosovaná slova: Litomyšl, byliny, 

druţice, koště, raketa 

O medvídkovi Mišutkovi 

Byl jednou jeden medvídek Mišutka, 

který bydlel v Litomyšli na návsi. 

Mišutka si hodně přál létat. Jednou 

dostal nápad. Popadl koště a vyběhl na 

vysoký kopec. Usedl na koště, rozběhl 

se a skočil. Myslel si, ţe poletí.  Místo 

toho se kutálí z kopce aţ na zelenou 

louku plnou bylin. Medvídek zůstal leţet 

v trávě, aţ usnul. Zdálo se mu, ţe letí 

vysoko nad Zemí. Viděl kolem sebe 

různé planety, druţice, hvězdy a 

souhvězdí. Kdyţ zničehonic začal mít 

potíţe s raketou. Chtěl přistát, ale nešlo 

to. Dostal strach. Co teď? Najednou se 

medvídek probudil a byl rád, ţe to byl 

všechno jenom sen.      (Dan) 

 

Vylosovaná slova: garáţ, nádobí, 

kyvadlo, bytost, sídliště, bytost 

Tajemná garáţ 

Na nedalekém sídlišti uprostřed vysokých 

domů stála řada garáţí. V jedné z těch 

garáţí pracoval pan Josef. Jeho povolání 

bylo automechanik. Ve své garáţi pracoval 

pilně od rána do večera. Jednou mu ţena 

řekla, ať umyje nádobí. Aţ Josef umyl 

nádobí, vrátil se nečekaně do své garáţe a 

tam spatřil záhadnou bytost, jak se houpe 

na kyvadle. Nejprve se strašně polekal, ale 

pak zjistil, ţe je to mírumilovná bytost. 

Skamarádili se a pan Josef mu dovolil, ţe 

v jeho garáţi můţe přebývat navěky. 

(Adam) 

 

Vaše tvorba 

V hodině slohu psaly děti ze 4. C vypravování. Ale nebylo to 

ledajaké vypravování! Kaţdý si vylosoval 6 slov a ta musel do 

svého příběhu zařadit. A vy můţete posoudit, jak se jim to povedlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vylosovaná slova: garáž, vosa, 

lopatka, kopyta, hlína 

O krtkovi Lopaťáčkovi 

Tady v mírném pásmu žil krtek 

Lopaťáček. Neměl dům, jenom 

garáž, ve které si tajně schovával 

ovoce. Jednou do garáže vletěla 

vosa a píchla ho. Krtek na nic 

nečekal a běžel na pole. Vykopal si 

hlubokou jamku svými tlapkami, 

které byly jako lopatky. Schoulil se 

do klubíčka a čekal, co se stane. 

Vosa letěla na pole za ním, rozhlíží 

se, ale krtka nevidí. Jenom kupku 

hlíny. Po chvíli tedy odletěla pryč. 

Krtek dostal hlad, a tak se vrátil do 

garáže. Ale co to? Ťuk! Ťuk! Kdo to 

klepe na dveře? Za dveřmi stojí kůň 

a dupe kopyty. Lopaťáček má strach, 

a tak rovnou utíká do své skrýše. 

Kůň běží za ním, ale krtek nikde. 

Zase jenom hromádka hlíny. Krtek si 

řekl: „Proč bych měl pořád před 

někým utíkat?“ Rovnou se 

přestěhuji pod zem i se svými 

zásobami a budu mít klid. Jak řekl, 

tak také udělal. Od té doby žije pod 

zemí a moc se mu tam líbí. 

(David) 

 

Vylosovaná slova: sídliště, kyvadlo, lopatky, 

doupě, srdce, svíce 

Jezevčí doupě 

V jednom sídlišti bylo malé jezevčí doupě. Hodiny 

s kyvadlem v sídlišti odbily 6 hodin ráno. Jezevec 

se lekl, a tak mu srdce bušilo víc neţ kdy jindy. 

Jezevec v noci přemýšlel, o novém doupěti, 

protoţe u toho jeho starého doupěte je uţ půlka 

zbořená. Rozţal svíci, vzal malé jezevčí lopatky a 

dal se do práce. A protoţe bylo brzy odpoledne, 

udělal si čas na svačinu. Uţ mu zbývalo jen 

přenést věci z jeho starého doupěte do nového. 

Proto svačinu brzy dojedl. Večer uţ měl udělané 

vše. Tak se uloţil ke spánku a spal aţ do rána.                                   

(Míša R.) 

 

Vylosovaná slova: kobyla, tykadlo, byliny, list, pánev, Lužnice 

Nejlepší jídlo 

Byla jednou jedna kobyla s jedním tykadlem.  Moc ráda vařila v pánvi. Nejčastěji v ní vařila suché 

listí a mokré byliny. Moc ráda by se chtěla projet po Lužnici. Měla i jedno malé hříbátko, které 

bylo moc vybíravé, nemělo rádo ani suché vařené listí, ani mokré byliny. A maminka jednou řekla: 

„ Tak dost, koukni se na sebe! Vždyť jsi jako kojot a ne jako hříbátko.“ Hříbátko odpovědělo: „Ale 

mami, když ty mi vaříš jen dvě jídla. Zkus udělat nějakou změnu.“ „Dobrá,“povídá kobyla, „uvařím 

tedy něco jiného.“ A smíchala suché listy s mokrými bylinami obložené trávou. Když to hříbátko 

snědlo, tak si pomlasklo a řeklo: „Přidat!!“ Maminka mu hned naložila, a tak po nějakém čase 

vyrostlo a ztloustlo. A maminka řekla: „Vždyť už nejsi žádný kojot, ale opravdové hříbě. A maličký 

byl moc rád, že ho pochválila. A jedl a rostl a jedl a rostl a….byl z něho kůň. Brzy si našel krásnou 

kobylku a měli spolu dvě krásná hříbátka. A vařili jim úplně totéž, co dostával jako malý od mámy. 

A moc jim to chutnalo.           (Míša) 

 

 

 

Vylosovaná slova: kobyla, kopyta, zelenina, 

petrţel, jeviště 

Bylo nebylo, za sedmero horami a sedmero 

řekami bylo chudé království, které mělo hezké 

kobyly. Ty ale měly škaredá kopyta, neměli totiţ 

kováře. Tak jednoho dne dvořané pro krále 

postavili divadlo a dvě jeviště, jedno pro krále a 

druhé pro VIP. A hráli divadlo o zelenině a hlavní 

role byla petrţel. Ta petrţel byla rychlá jako 

kobyla, ale tím pádem uţ to nebyla petrţel. A král 

byl rád, protoţe petrţel je jeho oblíbená zelenina. 

A zazvonil zvonec a pohádky je konec.       

(Radek) 

 



 

 

          Úkol do jarní soutěže 

je jednoduchý, stačí 

si vzpomenout, 

jakou jarní kytičku 

máte nejraději a 

potom ji namalovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj kamarádi, už jsou zase Velikonoce, ale 

tento rok jsou brzy, tak ještě nic nekvete ani 

nevoní, jenom tají zbytky sněhu. 

Tak se aspoň můžeme těšit na první sněženky, a 

aby čekání nebylo tak dlouhé, připravila jsem 

pro vás nějaké luštění. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Své výtvory noste do 

30. dubna do 

kabinetu paní 

učitelky 

Ševčíkové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Tak ahoj, děti, uvidíme se 

v dalším čísle, které 

vyjde před 

prázdninami. Doufám, 

že se vám moje 

okénko líbí. 
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1. Kdo v pohádce chtěl sníst Karkulku? 

2. Čím se řeže dříví?  
3. Které zvířátko si nosí svůj domeček? 

4. Dopravní prostředek, který můžeš řídit i ty. 

5. Druh lodě, která používá vodu a uhlí. 
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