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Milí čtenáři, 

Ani jsme se nenadáli, a už tu 

máme další vydání Tamtamu. 

A s čím Vás překvapíme 

tentokrát? Dozvíte se třeba 

něco nového o historii naší 

školy, dozvíte se o tom, jak 

probíhal karneval a zápis 

do prvních tříd. Také nejen pro 

zvídavé kluky Michal Raška 

z 5. C připravil článek o vědě, 

technice a počítačích. V tomto 

vydaní naleznete také několik rozhovorů. Pro nejmladší žáky je opět připravena 

rubrika „Simbovo okénko“ na konci našeho časopisu. Starší z vás si mohou přečíst 

o lyžařském výcviku sedmých tříd nebo o slavné osobnosti, což určitě zaujme 

nejednoho žáka. Dále najdete komiksy, vtipy a mnoho dalších „překvapení.“  

Doufám, že se při čtení časopisu nebudete nudit, ale právě naopak se něco 

přiučíte, anebo se pobavíte. :) Všem čtenářům přeji krásné Velikonoce a ahoj 

příště!                                                                                              J. Nolanová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omluva 

V minulém čísle jsme vyhlásili soutěž o CD Lucky Vondráčkové Oheň. 

Výherkyně jsou již známy, jejich jména se dozvíte v příštím Tamtamu. 

Bohužel, CD Lucky zatím putují někde mezi Prahou a Frýdlantem, 

možná dokonce mezi Kanadou a Frýdlantem. (Lucka totiž žije se svým 

manželem právě v Kanadě. Zkrátka – cédéčka zatím nedorazila a my se 

za to moc omlouváme. Snad se vše podaří vyřídit do června. 

Za pochopení děkujeme. 

Redakce časopisu Tamtam  
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Karneval 
Jako každý rok i letos se na naší škole pořádal karneval pro první stupeň a my dvě (já 

a Joha) jsme pro Vás připravily článek, aby i ten, kdo tam z nějakých prostých důvodů 

nemohl, viděl, jak to tam přibližně vypadalo. 

   

Často jsme se ptaly na 3. otázky:  

1. Co jsi za masku? 

Odpovědi: zahradník, včela, chemik, klaun, tygr, duchové, ohnivá víla, ježidědek, 

čarodějnice,… 

2.Která maska,kromě té tvé, se Ti nejvíce líbí? 

Odpovědi: kovboj, ohnivá víla, ježidědek, mořská pana, socha svobody, čarodějnice, 

černý anděl, chemik, socha svobody,… 

3. Která soutěž Tě nejvíce baví? 

Odpovědi: 5,vršky, všechny, 8, 6, házení koulí,9, hokej, 1,7,… 

Takže vidíte, že masek bylo opravdu mnoho.  

Když jsme se spolu procházely a fotily, narazily jsme i na p. učitelky a p. vychovatelky. 

Měly opravdu krásné masky, například Marfuša z Mrazíka.  Na karnevalu byl i pan ředitel. 

Néé… nebyl tam v masce, přišel se jen podívat, jak to všem sluší  

Ale k tomu, jak to tam vypadalo…
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Karneval byl v obou tělocvičnách. V jedné byly soutěže a v druhé tance a zábava. 

V tělocvičně, kde byly děti, které chtěly tančit, seděl pan učitel Polách a pouštěl 

písničky. A musíme říct, že písničky se líbily snad všem. Před vchodem do tělocvičny 

s písničkami seděla paní zástupkyně Šigutová a rozdávala těm, co měli žízeň, pití. Když 

jsme potom zůstávaly na vyhodnocení, dopadlo to takhle… 

„Třetí třídy! Postavte se na bílou čáru, bude vyhodnocení.“ Třetí třídy začaly obíhat 

pomaloučku dokola a paní učitelky vybíraly ty nejlepší masky. Nakonec se vybraní 

soutěžící představili. Ale povím Vám, že jich bylo! 

 

 

Kovboj, Upírka, Beruška, Výpravčí, Ježidědek, 

Černý anděl, Čarodějnice, Duch a duch, Pipi 

punčocha  

                  To samé čekalo i na čtvrté třídy: 

 

Včela, Beruška,  Gladiátor, Indiánka, 

Fotbalista, Dinosaurus, Čarodějnice, Socha 

svobody, Břišní tanečnice, Havajská 

tanečnice,Princezna Růžových plamenů, 

 

 

  No, a samozřejmě nesmíme zapomenout 

na páté třídy, ze kterých se umístili všichni, protože jich bylo pouze osm. 

Pirát, Klaun, Chemik, Dvojčata,  Ohnivá víla, Dvě 

čarodějnice 

Pak následovala soutěž o nej tanec, ale tam se 

umístilo tolik dětí, že bychom to psaly asi ještě 

dnes. 

 

Ale samozřejmě se musí říct děkuji všem, kteří na karnevale pomáhali  

J. Nolanová, E. Kokešová 7. B
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Náš lyžák 
V tomto čísle Vám alespoň trošku přiblížím lyžařský výcvik sedmých tříd 

s panem učitelem Strangfeldem, Marečkem, Eliášem, paní učitelkou 

Sionkalovou a Majerovou (velmi dobrou zdravotnicí).  Všechno to začalo 

ránem… 

PONDĚLÍ:  
To bylnejočekávanější 

den týdne, protože se 

odjíždělo na Bílou. 

Všichni se sešli v 7:45  

u družiny a na Bílou 

jsme dojeli kolem půl 

desáté, pak se rozdělily 

pokoje a vybalovaly se 

věci z batohů.  

V jednu nám řekli, 

že se sejdeme o půl 

druhé dole na recepci. 

Lyže s lyžáky a hůlkami 

byly uložené v lyžárně. 

(Většinou tam skoro 

vždycky někdo alespoň 

uklouznul, někomu 

spadly lyže nebo 

snowboard). Když už 

všichni stáli venku, 

udělali  jsme skupiny 

1,2,3. Jednička byla 

nejlepší lyžaři a trojka 

byli ti, nemůžu říct, že to 

neuměli, nýbrž byli 

pouze méně zdatní. Po 

rozdělení se skupiny 

vydaly na severní svah. 

Trojky si první den 

s panem učitelem 

Marečkem daly jen 

takovou „rozcvičku“.                   

Asi by Vás zajímalo, 

kdo měl 1. a 2. skupinu. 

1. skupinu měl p. učitel a 

zároveň vedoucí 

lyžařského výcviku: Dan 

Strangfeld. A druhou 

skupinou se mohla 

pyšnit paní učitelka 

Sionkalová. No, 

a snowboard měl 

p. učitel Eliáš.  Nutno 

ještě prozradit, že 

i Jožka a Jirka (jeho dva 

synové) byli také na LV.  

Jakmile bylo po návratu 

na ubytovnu, všichni 

spadli na postel únavou. 

Do půl šesté jsme se jen 

tak poflakovali po 

pokojích. Proč do půl 

šesté? Do té doby, 

protože o půl šesté byla 

večeře. Na večeři nám 

připravili sekanou. U 

večeře nám sdělil 

vedoucí LV to, že se 

v sedm sejdeme 

v kulturní místnosti. Nic 

jiného, než se tam 

dostavit, nám nezbývalo. 

Tam nám řekli plno věcí. 

Jako třeba to, že za 

5 čárek se volá domů, ať 

si pro nás rodiče 

přijedou, seznámili nás 

s nočníkem (noční 
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dozor, který hlídal, 

abychom nedělali 

virvajs po večerce) 

řekli nám i to, v kolik 

je večerka (o půl 

desáté), v kolik se 

vstává, ...atd.  

 
 

ÚTERÝ: 
Všechno šlo celkem 

dobře až do úterního 

rána. Začalo pršet. 

Naštěstí pro nás 

učitelé vymysleli 

náhradní program – 

filmy. Až do obědu 

promítali na zdi film a 

pak i olympiádu. 

Odpoledne už 

nepršelo, a tak jsme se 

vydali na svah. Ten 

den i trojky jely 

lanovkou nahoru 

a pak pomalu dolů. 

Všichni členové 

úspěšně kopec sjeli. 

Každý den se večer 

konaly schůzky 

v kulturní místnosti.  

STŘEDA: No 

konečně, ten den se 

šlo lyžovat už v devět 

ráno. Došlo k menší 

změně v programu: 

místo odpolední 

procházky se šlo 

lyžovat a odpadlo 

večerní lyžování. Ten 

den se stal první 

nepěkný úraz: žák 

z vedlejší třídy si 

zlomil ruku v zápěstí. 

Ten den už nás bylo 

o jednoho míň. 

 

ČTVRTEK: 

Ve čtvrtek se stal další 

úraz. Lyžovalo se ráno 

i odpoledne, ale to 

nejlepší přišlo ve tři 

čtvrtě na osm – 

diskotéka. Ale zpět 

k tomu úrazu… byl to 

úraz mé spolužačky 

a p. učitelky 

Sionkalové. (Takže 

byly dva).  

  

PÁTEK:  
To byl den 

balení a chystání si 

lyží, lyžáků. Čekalo 

nás i uklízení pokojů. 

Při odjezdu si každý 

zapamatovával 

poslední pohled 

na ubytovnu, 

na kterou nikdy 

nezapomene… 

 

HYMNA:   
Za zmínku také 

stojí hymna, kterou 

složila Marie 

Maguláková z 7. B. 

Byly tam sloky o 

učitelích, nás a celém 

lyžáku. Každému, kdo 

tuhle písničku slyšel, 

se musela usadit 

v srdci.  

Díky ní se nám 

vzpomínky na LVK 

ještě zpestří. 

 

 

Poděkování za skvělý program patří všem účastníkům 

a hlavně učitelům.  
E. Kokešová 7. B, foto E. Sionkalová
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Rozhovor s Veronikou 

Šmírovou 
Ptáte se, proč zrovna s Verčou? Protože jsme měly za úkol najít v naší škole 

někoho, kdo už něco dokázal. Je jasné, že je vás tu plno, těch, co už něco 

dokázali. Ale my jsme si vybraly pro náš krátký rozhovor právě dívku 

ze 7. B. Verča hrávala šachy a byla v tom fakt dobrá. Z různých soutěží 

si přivezla domů spoustu hezkých medailí a pohárů, které pořád zdobí její 

pokoj.  

 

TAMTAM: Jaké byly tvé začátky? 

Verča: Ani nevím. Začínala jsem ve třech letech.  

TAMTAM: Hraješ ještě šachy?  

Verča: Nehraju. Skončila jsem v jedenácti letech. 

TAMTAM: Proč jsi skončila? 

Verča:  Nebavilo mě furt sedět. Třeba když bylo venku hezky, já jsem musela 

sedět u šachů.
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TAMTAM: Co tě na nich nejvíce bavilo? 

Verča: Tak když jsem byla malá, líbily se mi šachové figurky. Pak jsem začala 

hrát závodně a byla jsem zvyklá. 

 

TAMTAM: Podporovali tě v šachách rodiče?  

Verča: Ano. Rodiče mě k nim přivedli. 

TAMTAM: Kolik jsi vyhrála pohárů/medailí? 

Verča: Tak vyhrála jsem jedenáct pohárů a kolem dvaceti medailí. 

TAMTAM: Na jakou cenu jsi nejvíce hrdá? 

Verča:  Nejvíce jsem hrdá za 3. místo v MMS. (Mistrovství Moravy 

a Slezska)  

TAMTAM: Hrála jsi šachy i v zahraničí? 

Verča: Ano. Často jsem jezdila do Polska a na Slovensko. 

Teď už bohužel Verča nehraje. Je to opravdu škoda.  

Ale stejně jí držíme palce ve všem,  

co jí baví, a ať se jí v životě daří.  
T. Žáčiková, N. Štofková, 7. B
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Historie  

naší školy -  

2. díl   
 

Lyžařský výcvik 
 
Lyžařský výcvik se konal v únoru ve dvou termínech: 4. - 8. 2. a 18. - 22. 2.1991. 

Prvního turnusu se účastnili žáci 7. A a 7. B a druhého pak žáci 7. C a 7. D. Žáci 

všech výše uvedených tříd lyžovali na sjezdovce JZD Frýdlant n. O. v Čeladné.  

 

Kurz proběhl za dobrých sněhových podmínek, které se nemohly s podmínkami 

v letošní sezóně 2013-2014 vůbec srovnat. Byla to opravdu ladovská zima. 

Ke zdárnému průběhu lyžařského výcviku přispěla i spolupráce s obsluhou vleku 

i občerstvení v čajovně. Tehdejší výborný učitel tělocviku, p. Alois Novosad 

(a mojí maminkou potvrzeno, že byl opravdu dobrý učitel), si pochvaloval výkony 

žáků na sjezdovce a zároveň doporučil další spolupráci s tímto areálem. 
Karolína Brňáková, Vendula Štěrbová, 7.B
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Dne 7. 2. se ve škole uskutečnil zápis do 1. tříd, tentokrát na téma Šmoulové Nejdříve děti 

navštívily paní učitelky, které jim dávaly různé otázky a tím zjišťovaly, zda již děti mohou 

školu navštěvovat. Poté už mohly jít děti na soutěže, které byly rozděleny na: Jaro, léto, 

podzim, zima. Na jaře se zavazovaly šňůrky (tkaničky). V létě se skládalo puzzle, např. Taťka 

Šmoula, Šmoulinka a Koumák. Na podzim se probíhala opičí dráha.  

A v zimě se poznávala čísla, barvy, atd. Když měly děti tyto úkoly splněny a za všechny 

získaly razítka, mohly si jít pro odměnu. Odměna se vydávala u dlouhého stolu na chodbě. 

Děti dostaly diplom a tašku, ve které měla děvčata lego friends, kluci lego vrtulník. Ale to 

nebylo zdaleka všechno! Také se mohly jít podívat na šmoulí interaktivní tabuli, kde 

poznávaly tvary, písmena, zvířata, atd. Komu vyhládlo, šel se občerstvit do „šmoulí 

cukrárničky." V nabídce byly šmoulí perníčky, limonáda, káva, ale třeba také buchty. 

Nakonec se rodiče s dětmi mohli jít podívat do družiny nebo do jídelny. A my jsme s Eliškou 

děti mezitím trochu vyzpovídaly. 
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Tamtam:  Který ze šmoulů se ti nejvíce líbil? 

 

Karolínka: Šmoulinka, taťka Šmoula 

Vaneska: Taťka Šmoula, Šmoulinka.  

 

Tamtam: Těšíš se do školy? 
 

Šarlotka:  Ano, ale nevím na co :-) 

Vaneska:  Ne - možná na interaktivní tabuli. 

Karolínka: Ano - těším se na učení 

 

Tamtam: Líbí se ti v naší škole?  
 

Kuba: Ano, líbí.  

Pavlínka: Ano, je to tu pěkné. 

Vojta: Jo, mně se to tu líbí :-) 

 

Tamtam: Co se ti tu nejvíce líbilo? 
 

Alice: Interaktivní tabule 

David: Všechno 

Karolínka: Šmoulové  

Vaneska: Interaktivní tabule  

 

Tamtam: Jaké stanoviště se ti nejvíce líbilo? 

 
Alice: Tam, kde se skládalo puzzle.  

Radek: Skládání puzzle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikola Satinska, Eliška Gongolová, 5. C, foto L. Goluchová
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ČIVAVA 
 

Čivava je nejmenší psí plemeno na světě, jehož jméno je odvozeno 

od největšího mexického státu Chihuahua, kde byl jeho výskyt poprvé doložen. 

Žije maximálně 10-18 let. Barva srsti může být různá - jednobarevná, ale 

i kombinace více barev. Hlava čivavy má typický jablkovitý tvar se širokým 

a klenutým čelem. Oči jsou velké, plné. Uši má vztyčené, široké, na špičce se 

zužují. Má krátký, rovný, zužující se čumáček. Krk středně dlouhý, zlehka 

klenutý spojuje hlavičku s tělíčkem mírně obdélníkového tvaru s rovným 

hřbetem a hrudníkem. Břicho je vtažené. Končetiny i navzdory velikosti jsou 

silné a svalnaté. Vysoko nošený středně dlouhý ocásek se směrem ke špičce 

zužuje. Srst má čivava dlouhou, jemnou a hedvábnou.  

 

IRSKÝ VLKODAV 
 

Irský vlkodav je plemeno psa vzniklé zkřížením chrtů a dogovitých plemen. 

Tento klidný a vyrovnaný pes byl původně určen ke štvaní, chytání 

a zabíjení vlků, jak již napovídá jeho jméno. Je často zaměňován za deerhounda, 

jemuž je velmi podobný. Na rozdíl od deerhounda je irský vlkodav pes 

robustnější postavy. Je těžší a hlavně vyšší (průměrný výška psů v kohoutku je 

85 cm, fen 79 cm), někteří extrémní jedinci mohou dosahovat výšky přes  

95 cm). 

Díky své výšce se řadí mezi nejvyšší známé psí plemeno, přestože prvenství 

jedince drží pes německé dogy (112 cm v kohoutku a 108 kg.) 

První vlkodav byl do Česka dovezen v roce 1975 
 

 

 

 

 

 

D. Adamcová, 6. D

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plemena_ps%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plemena_ps%C5%AF#Chrti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pes_dom%C3%A1c%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deerhound
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Asteroid velký jako dům těsně minul Zemi 

V noci na 6. března Zemi těsně minul asteroid o průměru zhruba  

30 metrů. K Zemi byl blíž, než je vzdálenost k Měsíci. Zemi minul 

okolo 22.00 SEČ. 

 

Asteroid nazvaný 2014 DX110 se dostal k Zemi na vzdálenost 

necelých 350 000 km, zatímco průměrná vzdálenost měsíce je 

385 000 km. Za poslední rok se Zemi ještě více přiblížilo 21 malých 

asteroidů o velikosti jeden až 30 metrů. 

 

Jeden z programů NASA se zabývá sledováním asteroidů a planetek, 

avšak žádné riziko srážky se Zemí nehrozí. NASA identifikovala na 

95% objektů větších než 1 km v průměru, které by se mohly přiblížit 

k naší planetě. Zhruba tak velký asteroid zřejmě před 60 miliony let 

způsobil vyhynutí dinosaurů. Podle NASA je na oběžných drahách 

blízkých planetě Zemi asi 25 000 asteroidů o průměru alespoň  

100 metrů, z nich bylo identifikováno asi 25%. Větším problémem jsou 

menší asteroidy a planetky, které nejsou tak snadno 

identifikovatelné. 
Michal Raška, 5. C
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Ryba na souši? 
Opravdu existují ryby, které mohou opustit 

vodu a šplhat po stromech?  

Ano! Lezec obojživelný žije v mělkých 

tůních a jezírkách u tropického  

pobřeží. Je to sice opravdová ryba  

s žábrami a ploutvemi, ale většinu času  

tráví na pevnině. 

To díky tomu, že si dá vodu do pusy. 

A normálně šplhá po stromech. 

Jak je velký? 

Je velký 20 centimetrů, což je asi tolik jako 

šířka papíru A4. 

Dá se chovat? 

Ano, dá. V dobrém chovu se dožije až 9 let. 

Čím se živí? 

Živí se hmyzem, ale i nitěnkami. 

 

Největší zvířecí šereda 

 

Ptáte se jaké zvíře je nehnusnější šereda? Ano? Toho ani nechtějte  

vidět! Je to Rypoš lysý. Asi jste si nemysleli motýla, viďte.  

No, jedeme dál. 

Je to hlodavec, který žije v sušších částech tropického pralesa.  

Žijí sice ve skupinách, které jsou podobné jako 

ve včelím úlu, ale žijí pod zemí. 

Jejich nory mohou mít rozlohu velkou až jako 

fotbalové  

hřiště. A k tomu všemu nepociťují bolest! 

Jak je velký? 

Je velký 8-10 centimetrů, to je asi jako myška. 

Dá se chovat? 

To sice dá, jenomže jen ve výjimečných chovných 

stanicích, ale určitě  

byste ho za domácího mazlíčka nechtěli. 

Čím se živí? 

No, tak vším možným co je pod zemí, např. hlízami.  

A živí se i vlastními výkaly!                                                                                                   

 Dorota Kudělková, 5. C
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Velikonoce ve světě 

A protože na dveře ťukají Velikonoce, máme tady zajímavý článek o oslavách Velikonoc ve světě. 

 

 Velikonocemi se slaví ukřižování Ježíše. Slaví se v pondělí po prvním jarním 

úplňku. Zvyklosti v různých národech jsou jiné.  

V České republice honí chlapci děvčata s pomlázkou v ruce. Chlapci děvčata vypráskají a požadují po 

nich kraslice, které si připravily před Velikonocemi. Pečou se také mazance, na kterých je před 

pečením vyryt kříž, který symbolizuje ukřižování Krista.  Jako symbol se také peče beránek. 

   Do filipínské vesnice San Pedro Cutiud se sjíždějí věřící, kteří nesou kříž, na který 

se nechají na chvíli ukřižovat na znamení pokání.        

 V mexický podvečer se lidé vydávají do ulic. Mají s sebou krabice s obrázky 

Jidáše naplněné sladkostmi.  Ty se věší, pálí, nebo se do nich mlátí holí, dokud se obal neroztrhne 

a sladkosti nespadnou na zem. 

 Na řecké Velikonoce se koná tradiční vajíčková bitka. 

 Španělskými ulicemi procházejí turisté se sochami Ježíše a svatých. Účastníci 

mají na hlavě špičaté kapuce, někteří mají na výraz pokání kovové řetězy. 

  Australské děti hledají vajíčka, která jim schoval velikonoční zajíček. 

                                                                                     Nela Znamcová, 5.C



Příroda 

17 

 

Velikonoční otázky pro prvňáčky 

Ahojky všichni! Velikonoce už klepou na dveře a my tu pro vás máme na velikonoční 

otázky srandovní odpovědi od prvňáků, například: Věděli jste, že se velikonoční 

beránek peče v mikrovlnce? Ne? Tak to tu pro vás mám novinu 

Otázky zní: 

1. Peče se velikonoční beránek v mikrovlnce nebo v troubě? 

2. Jíte doma na Velikonoce tradičně kapra nebo pečeného beránka? 

3. Tipni si, jak dlouhá může být pomlázka. 

4. Proč se Velikonoce jmenují Velikonoce? 
Amálka:                                                David: 

1. v troubě                                             1. v troubě 

2. pečeného beránka                            2. pečeného beránka 

3. 1 metr                                                3. 1 m 

4. dlouhá noc                                        4. nevím 

Markétka:                                             Aizak: 

1. v troubě                                             1. v troubě  
2. kapra                                                 2. kapra? 

3. 2 cm                                                   3. 1 cm                                                 

4. nevím                                                4. protože jsou vajíčka                                             

Nelinka:                                               Davidek: 

1. v mikrovlonce                                  1. v troubě 

2. pečeného beránka                            2. pečeného beránka 

3. 5 metrů                                             3. 50 cm 

4. protože je kuřátko                           4. protože se malujou vajíčka 

Janička:                                                Martin:  

1. většinou v troubě                              1. v troubě 

2. beránka                                             2. pečeného beránka 

3. 6 cm                                                   3. 7 

4. že se dávají a malují vajíčka            4. no prostě velikonoce 

Viktorka:                                              Tomáš: 

1. v mikrovlonce                                   1. v troubě 

2. pečeného beránka                            2. beránka 

3. 10 metrů                                           3. 1 m 

4. protože je to veselé                          4. nevím 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 Dorota Kudělková, 5. C 
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Soči 

 
  

 

V Soči byla česká výprava velmi úspěšná, odvezli jsme si rekordních 8 medailí. Byly to 

2 zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové. Sportovali jsme pouze ve 13 druzích sportu (disciplín je víc, 

například rychlobruslení na 500m a na 3000m). Myslím si, že na malou zemi ve střední 

Evropě je to hodně dobrý výsledek. A teď něco o historii zimních olympijských her. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První zimní olympijské hry se konaly v roce 1924 ve Francouzském Chamonix. Trvaly  

12 dnů, zúčastnilo se jich 16 zemí v 16 disciplínách. Po celé 20. století se zimní olympijské 

hry vyvíjely a do Soči přijelo 88 zemí soutěžit do 98 disciplín. 

 

Samozřejmě ke každým olympijským hrám patří olympijský oheň. Tato tradice je převzata ze 

starověkého Řecka a symbolizuje, jak Prometheus ukradl Diovi oheň a dal ho lidem. 

Kompletní česká výprava 
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Poprvé byla tato tradice v podobě olympijského ohně použita na letní olympiádě 

v Amsterodamu v roce 1928 a od roku 1936 je olympijskou tradicí také štafeta olympijského 

ohně. V dnešní době bývá pochodeň slavnostně zapálena ve starověké Olympii v Řecku 

obvykle několik týdnů před zahájením olympiády. Jedenáct žen představuje kněžky. 

Za pomoci slunečních paprsků zapálí louč. Poté je oheň štafetovým způsobem přenášen 

po celém světě až do dějiště her. Samotným zapálením obří pochodně na stadionu je pověřena 

významná osobnost (nejčastěji jde o bývalé sportovce, kteří se zapsali historie sportu 

a olympijských her). Na olympijských hrách v Soči byla cesta dlouhá neuvěřitelných 65 tisíc 

kilometrů a trvala 131 dní.  

  

Teď nějaké zajímavosti, co se udály ve hrách v Soči. 

 

Hry v Soči byly nejdražší hry, stály přes jeden bilion korun! Ale musíme vzít v potaz, 

že v Rusku se muselo začít od gruntu. Vystavěly se nové železnice, školy, silnice, lékařská 

centra, hotely a tunely, aby všechno vypadalo dobře.   

 

     Jeden americký hokejista si ze Soči kromě sportovních zážitků přivezl také opuštěné psy.  

     Dmitrij  Medvěděv dal ruským medailistům za jejich úspěchy auto Mercedes i s řidičem. 

     Češi utratili sázením přes 800 mil. korun 

  

 

 

Teď něco o městě, kde se olympiáda konala. Soči (rusky Сочи) je ruské město 

v Krasnodarském kraji, nacházející se mezi pobřežím Černého moře a úpatím Kavkazu. 

Žije v něm okolo 330 tisíc obyvatel. Soči s předměstskými oblastmi je roztaženo do délky 

147 kilometrů a může proto být v závislosti na pojetí evropských hranic označováno za 

nejdelší město v Evropě.  

 

Matěj Pešek, 6. B

Olympijský areál 
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B7, aneb rozhovor s paní Gřundělovou 
Protentokrát se naši žurnalisti vydali za vítězkou Beskydské sedmičky, aby pro vás udělali další 

rozhovor. Beskydská sedmička, zkráceně B7 je extrémní závod, horský ultramaraton a horský 

dálkový pochod v Moravskoslezských Beskydech. V roce 2013 jej ve své kategorii vyhrála paní 

Gřundělová.  Zajímá vás, přes jaké vrcholy se jde, nebo kolik je to celkem kilometrů? To všechno se 

dozvíte v našem rozhovoru.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěží na B7 muži i ženy? Je tam několik kategorii. U mužů jsou to tři kategorie, u žen jsou 

to také tři kategorie a potom je mix. V mixu jsou ženy a muži. Vždy je to rozděleno do 40 let, 

40-50 let a nad 50 let. Já jsem byla v mixu. 

Soutěží se v zimě nebo v létě? Soutěží se v létě (v září). 

V jakém ročníku jste byla? Zúčastnila jsem se prvního a pátého ročníku. 

Co, případně kdo, Vás k tomuto sportu přivedl? Potřebovala jsem být na vzduchu. 

V květinářství (pozn. kde p. Gřundělová pracuje) jsem byla pořad zavřená, tak jsem chtěla 

utéct na čerstvý vzduch. Nejradši chodím na hory sama. 

Přes jaké vrcholy se jde? Vrcholy jsou pořád stejné, jenom se mění strany startu. Když jsem 

šla od Frenštátu pod Radhoštěm, tak jsem šla přes Javorník, Radhošť, Kněhyni, Smrk, Lysou 

horu, Travný a Ropici.  V roce 2007 se končilo v Javorovém a v roce 2011 v Řece.  

Jak dlouho Vám trvalo dojít do cíle? Poprvé jsem nevěděla, jaké to bude, protože se jde 

i v noci. Začíná se večer (v 9 hodin) a jde se celou noc. Poprvé jsme došli v klidu, nespěchali 

jsme. Sedli jsme si a posvačili. V 5. ročníku B7 jsme to ušli za 20 hodin. 

Jaký je terén trasy? Terén je kamenitý, jako kdybyste šli 7x na Lysou horu. 

Co znamená ta 7? To znamená, že se jde přes sedm vrcholů, které jsem zmínila. 

Do které skupiny patříte? Já jsem byla ve sportu. Můj parťák, se kterým jsem šla, běhá 

orientační běh a je v dobré kondici. Byli jsme ve skupině mix nad 50 let. Když někdo chodí 

do nějakého klubu nebo oddílu, musí být ve skupině sport. Skupina sport je těžší a delší.
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Kolik kilometrů je dlouhá trasa? První dva ročníky byla dlouhá cca 82km a ty poslední tři 

ročníky byla trasa dlouhá 90km. 

 

 

 

 

 

 

 

V čem si myslíte, že je ten sport těžký? Nezdá se mi těžký, kdyby se mi zdál těžký, nedělala 

bych ho. 

Jak překonáte únavu? Musíte jíst čokoládu a hodně pít. Únavu překonávám hlavně hlavou. 

Jak překonáte bolest? Asi psychicky. Když jsem šla po druhé B7, bolela mě noha. Celých 

90 km jsem šla po hraně nohy. Jsou tam občerstvovací stanice, kde se napijete a vezmete si 

iontové tyčinky. To strašně člověka nabudí. 

Existuje něco, co Vás v tom sportu brzdí? Beru to rekreačně. Samozřejmě mě v tom brzdí 

věk. Nechci už bláznit. 

Máte nějaký rituál? Ne, ani talisman. 

Hlavní cena je pořád stejná? Je to podle sponzorů. Dostali jsme pohár a medaili. 

Jaký jste měla pocit, když jste doběhla? Strašná únava, ale také radost, že jsme doběhli. 

Jaký jste měla pocit před startem? Hrozná nervozita. Na startu nás bylo hodně. Je to skvělá 

atmosféra, když vidíte na náměstí 2000 lidí. Všichni se připravují a jsou oblečeni do 

sportovního oblečení s čelovkami. 

Jaké bylo počasí? Bylo pokaždé krásně. 

Jaký je rozdíl mezi hobby a sportem? Hobby nemusí jeden sestup a jeden výstup, 

 ale vrcholy jsou stejné. 

Jak často trénujete? Já ani netrénuju. O volném čase chodím na hory. Vyhrazený trénink 

nemám. Beskydy jsou krásné a hodně chodím na Lysou horu. Na B7 jde o vytrvalost.  

Za víkend většinou ujdu cca 20-30 km. 

Byla jste překvapena, nebo jste výhru očekávala? Byla jsem překvapena, že jsme to ušli za 

20 hodin. 

Přes jakou se Vám horu šlo nejhůř a přes jakou nejlépe? Nejlépe se mi šlo na Javorník, 

byla jsem ještě plná síly. Nejhůř se mi šlo přes kopec Travný. Všichni potom říkali, že je to 

kopec Otravný a ne Travný. 

Děkujeme za rozhovor. 

D. Bartolomová, 9. A
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Hannah Montana 

MILEY 

CYRUS   
ZÁKLADNÍ INFORMACE  

Miley Cyrus se narodila 23. listopadu 1992 v  Nashvillu ve státě Tennessee 

(USA). Její otec Bill Curys se živí jako country zpěvák. Miley má celkem 

5 sourozenců, z  toho dva jsou nevlastní, pochází z  matčina předchozího vztahu.  

Bratr Trace je muzikant, který v  současné době působí ve skupině Metro 

Station, sestra Brandi Miley je doprovází hrou na kytaru na  koncertech. Dále 

má bratra Christophera Codyho, mladšího bratra Braisona a mladší sestru Noah, 

která je také herečkou.  

Miley Cyrus vystudovala Heritage Middle School, kde byla roztleskávačkou. 

Docházela také na soukromé hodiny na Options For Youth .  

KARIÉRA  

2001-2005:   

Začínala jako devítiletá, kdy dostala několik malých vedlejších rolí ve filmech. 

Ve dvanácti letech uspěla v  konkurzu na hlavní představitelku seriálu o „tajné 

popové hvězdě“ z  produkce Disney Channel.  

2006-2008:  

Získala roli v  americkém televizním seriálu Hannah Montana . Díky této roli si 

Miley Cyrus získala mnoho fanoušků, 

jednalo se především o dospívající 

pubescenty, hlavně mladé dívky. Cyrus 

využila nově získané popularity a vydala 

debutové album  Hannah Montana , které se v  žebříčku nejprodávanějších alb 

za rok 2008 umístilo na osmém místě.  

2008-2009:                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                

Následovalo druhé studiové album  Breakout , které opět zaznamenalo obrovská 

prodejní čísla. Na desce  Breakout  Miley Curys přímo spolupracovala jako  

skladatelka jednotlivých songů.Dabovala také postavu  Penny v animovaném 

filmu Bolt.  
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Smells Like Teen 

Spirit  

The Movement  

Následovalo uvolnění filmu  Hannah Montata: 

The Movie do kin, kde sklidil kladnou kritiku 

a vydělal 150 miliónů dolarů.  

V červnu 2009 natáčí snímek The Last Song.  Cílem 

tohoto filmu bylo představit Mi ley Cyrus také  

starším divákům.  

2010: 

Tento rok je ve znamení začínající  filmové kariéry,  

protože 31. března má premiéru The Last Song 

(Poslední píseň).  

Miley Cyrus začíná natáčet další dva filmy – LOL a So Undercover .  

2011: 

V následujícím období Cyrus prohlásila, že dočasně 

hodlá přerušit kariéru filmové herečky 

a že se vrací ke zpívání.  

Organizuje třetí turné (druhé celosvětové) „Gypsy Heart 

Tour“, kde zazněl legendární song „Smells Like Teen Spirit“, protože Cyrus  

o sobě prohlásila, že je velkým fanouškem skupiny Nirvana.  

O jejím nebývalém úspěchu svědčí fakt, že ji magazín  M označil za nejbohatší 

teenagerskou hvězdu. Její roční příjmy odhadl na 120 mil. dolarů. Na dalších 

příčkách skončili Justin Bieber, Nick Jonas a Selena Gomez.  

2012: 

Spolu s dalšími hudebními hvězdami se Miley  Cyrus podílela na vzniku alba 

„Chimes of Freedom“, které má uctít památku a opěvovat Boba Dylana.  

Do kin jdou LOL a So Undercover. První zmíněný snímek staví do hlavní role 

Miley Cyrus, která zde ztvárnila středoškolačku Lolu.  

Ve filmu So Undercover se Cyrus jako Molly Morris stává agentkou FBI a m usí 

zachránit dceru bývalého gangstera.  

2013: 

Miley se rozhodla udělat radikální  změnu. Ne jen vzhledem, ale i povahou. 

Dříve dlouhé, hnědé vlasy, hodná nevinná dívka.  A teď … nechala se ostříhat 

na krátko a obarvit na blond. Změnila styl 

oblékání a z  nevinné dívky se zanedlouho 

stala doslova „rebelka“ .  

Vydala další 3 videoklipy s  názvem We can’t stop, Wrecking ball a Adore you. 

Natočila také svůj vlastní dokumentární film s názvem The Movement 

(Doporučuji zhlédnout:D)  

N. Štofková, T. Žáčiková, 7. B
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Pavel Šporcl  
Rozhovor s českou legendou 

 
 

Pavel Šporcl je světoznámý houslový virtuóz. Jedná se o osobnost s nevídaně obrovským 

talentem pro hru na housle, ale také o nesmírně milého člověka. Dne 18. 12. 2013 se 

v Ostravském Domě kultury konalo turné „Moje houslové legendy“. Před koncertem 

jsem nahrála s panem Šporclem předem domluvený rozhovor a potom jsem si jako 

ostatně všichni našla své sedadlo v Divadelním sále. Koncert byl opravdu krásný 

a povedený. Pavla Šporcla doprovázel na klavír Petr Jiříkovský a společně tvořili 

nádherný duet. A jak dopadl rozhovor? To už si můžete přečíst níže.  

 

 
Kolik Vám bylo let, když jste poprvé držel housle, a bylo někdy nějaké období, kdy 

jste chtěl s hrou přestat? 

Když jsem začal hrát na housle, bylo mi pět let. I když první plechové housličky, takovou dětskou 

hračku, jsem držel už ve dvou a půl letech. Odjakživa bylo vidět, že mám talent, takže bylo 

přirozené, že jsem na housle začal hrát. Vždycky mě to bavilo a nikdy se mi nestalo, že bych chtěl 

skončit.  

Máte někdy dny, kdy se Vám na housle nechce cvičit, nebo jste na nich naopak 

„závislý?“ 

Jsem na nich svým způsobem závislý, ale v tom nejlepším slova smyslu, protože se chci každý 

den zlepšovat a učit se nové věci. Takže samozřejmě jsou chvíle, kdy se mi cvičit nechce, ale 

proto mám také dvakrát ročně dovolenou, abych si odpočinul, a o to víc se mi potom zase cvičit 

chce.  

Jaký je pro Vás nejlepší způsob odpočinku? 

Cvičit na housle. (smích) Rád jsem s dětmi, rád si taky čtu a třeba zítra jedu na tenisový turnaj. 

Tenis hraju málokdy, ale hodně mě baví. 

Vy, jako hudebník máte koncerty na různých místech, a to nejen v Česku. Jak 

snášíte neustálé cestování? 

Od chvíle, kdy zabalím a odejdu z domova, se mi cestuje dobře. Balení mě nebaví, protože pořád 

mám pocit, že něco zapomenu. Ve chvíli, kdy za sebou zabouchnu dveře, sednu do auta a ujedu, 

vím, že už se nemůžu vrátit, a taky zároveň vím, že si kdekoliv mohu tu věc koupit. Samozřejmě 

kromě houslí. Ale kdybych si zapomněl šaty, tak prostě lidem v sále řeknu, že jsem cvok a že jsem 

si zapomněl šaty. Všechno se dá samozřejmě vyřešit, kromě houslí. (smích) 

Kdo nebo co Vás ve Vaší práci inspiruje a proč? 

Inspiruje mě hudba sama. Především ta klasická, která je úplně nádherná a je mému srdci nejbližší. 
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A proč mě to inspiruje? To nevím, ale asi proto, že jsem se narodil houslistou a tou hudbou žiju. 

Koncertů mám osmdesát do roka, takže je opravdu celý rok prolnut hudbou. 

Posloucháte tedy i jinou hudbu než klasickou? 

Určitě. Pokládám se za moderního člověka, takže samozřejmě poslouchám i jiné žánry, přesto že 

ta klasika je mně nejbližší. Samozřejmě poslouchám běžně rádio, ale líbí se mi třeba Beyoncé, měl 

jsem rád Michaela Jacksona, U2 a taky občas poslouchám Hradišťan, Hanku Hegerovou. Mám 

takový široký rozmach. 

V minulosti jste se lidem vryl do paměti hlavně modrými houslemi a šátkem. Jak 

vás toto napadlo? 

Když jsem se vrátil ze studií ze Spojených států amerických v roce 1996 a začal jsem hodně hrát 

koncerty, tak mi bylo líto, že na ně chodí málo mladých lidí. A tak jsem přemýšlel, co by se 

v tomto ohledu dalo udělat. Na jednom focení se objevil modrý šátek a ta fotka se nakonec použila 

na moje první šátkové cédéčko. Já jsem se toho chytil a sedm let jsem bez něho takřka nevytáhl 

paty z domu, každý koncert jsem hrál se šátkem. A tohle byla věc, která znamenala, že si mě 

všimla média. Také díky tomu, že jsem vždy říkal, že chci být mladý kluk, který může být trošku 

bláznivý, a přesto hraje klasickou hudbu, začali na koncerty chodit i mladí lidé. A naštěstí zůstali 

i ti tradiční posluchači, takže to určitě mělo svůj smysl. 

Máte z něčeho strach? 

Mám strach asi jako každý člověk, ale většinou si z těch věcí jakoby nic nedělám. Můžu mít strach 

z toho, že zapomenu na pódiu, co hrát, můžu a samozřejmě mám strach z toho, že se mnou spadne 

letadlo nebo že spadnu ze schodů, a tak dále. Mám samozřejmě strach o svoji rodinu, ale věřím 

na to, že všechno má svůj smysl. Tím pádem se není nutné zabývat strachem, ale krásnou 

budoucností, která určitě bude.  

Objevil jste se také na albu Bond for Orchestra, což je poměrně jiný styl. Co Vás 

k tomuto vedlo? 

Za to že jsem se objevil na albu Bond for Orchestra, vděčím slavnému dirigentovi Davisovi, se 

kterým jsem se setkal v Praze a který mě na tohle album pozval. A protože hudba k Bondovi je 

vždycky skvělá, tak mě to nahrávání velice bavilo. 

Četla jsem, že máte rád hudbu od Antonína Dvořáka. Inspiruje Vás nějak jeho 

tvorba? 

Každého českého muzikanta musí inspirovat hudba Antonína Dvořáka, která patří k tomu 

nejlepšímu, co u nás vzniklo, a prakticky k tomu nejlepšímu, co v klasické hudbě bylo 

zkomponováno. Jeho nejznámějším dílem je Devátá symfonie z Nového světa, která patří 

k nejhranějším skladbám na světě. Dokonce když bylo v Japonsku asi před třiceti lety vyrobeno 

první cédéčko, byla na něm hrána právě i Dvořákova Novosvětská symfonie. Takže je to opravdu 

skladatel, který je ve světě velice uznávaný, a já jsem nahrál společně s Petrem Jiříkovským, který 

mě dneska doprovází na koncertě, kompletní dílo pro housle a klavír. Taky jsme natočili houslový 

koncert. Je krásný.  

  Vy jste sice hudebník, ale bavily Vás ve škole i předměty jako jsou matematika nebo 

čeština? 

Já jsem sice hudebník, ale pocházím z učitelské rodiny. Moje maminka bývala učitelkou 

matematiky a hudební výchovy a moje teta z tatínkovy strany byla učitelka češtiny a dějepisu. To 

znamenalo, že jsem musel prospívat výborně nebo chvalitebně. Zkrátka, na základní škole jsem 

měl vždy vyznamenání a docela mě i bavila. Nějak jsem o tom nepřemýšlel. Bral jsem to tak, jak 
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se to brát mělo. Do školy se chodit má a naštěstí u nás i musí. Hodně mě bavila fyzika a taky 

chemie. Tam se dělaly pokusy, takže to bylo dobré. Matematiku, tu jsem vždycky měl na dvojku, 

a naštěstí na konzervatoři už matematika nebyla, takže to byla velká výhoda. A nějak jsem tu 

školu docela dobře zvládal i díky tomu, že jsem měl úžasnou partu pěti kamarádů, z nichž každý 

měl nějaký koníček, takže jsem nebyl úplně osamocený kůl v plotě, který musel hrát na housle, ale 

stejně tak moji kamarádi šli trénovat fotbal nebo hokej. Například jeden z nich je teď velmi 

úspěšný sochař. Takže i tohle byla taková důležitá součást mých školních let. 

Kdybyste si mohl vybrat jakéhokoli hudebníka, s kterým byste mohl vystupovat, 

kdo by to byl? 

No, já takové přání vlastně ani nemám. Vystupoval jsem kde s kým. S Karlem Gottem, s Vojtou 

Dykem, s Hradišťanem, Evou Pilarovou a se spoustou dalších lidí. Kdykoli je příležitost „spáchat“ 

trošku výlet do jiných oblastí a s někým se spojit, tak já jsem velice rád. Ale že bych teď měl 

v hlavě někoho, s kým bych potřeboval vystupovat, tak to asi ne. Já jsem v tuto chvíli na krásném 

turné se svojí poslední deskou, která je taková komorní, a hraju na ni skladby mých předchůdců – 

slavných českých houslistů. Toto turné je moc úspěšné, takže až skončí a zase se něco bude blížit 

a jestli tam bude nějaký host, s kterým se spojím, tak to bude jedině dobře.  

Kdybyste si mohl cokoli přát, co by to bylo? 

Jak už jsem říkal, já věřím na osud a beru život tak, jak přichází. Samozřejmě že to obnáší i to, že 

člověk má nějaká přání a chce, aby se mu ta přání splnila. Tak já jsem si určitě odjakživa přál to, 

abych byl úspěšný sólista, abych měl hezký život, a to se mi daří. Teď si samozřejmě přeju, 

abychom všichni, celá rodina, kamarádi byli zdraví, měli se rádi a měli se dobře. A to si myslím, 

že platí pro všechny lidi. 

Máte i po tolika letech a zkušenostech trému? 

 

Trému nemám. Mám takové chvění, že se na ten koncert těším, ale trému jako takovou nemám, 

protože jsem odmalička hrál koncerty a zvykl jsem si na to být na pódiu. Kdykoli byla příležitost 

na Lidové škole umění, dneska ZUŠ, tak jsem vystoupil na školním večírku, a když nebyl třeba 

večírek, tak jsem chodil hrát do domova důchodců. Hrál jsem, co se dalo a co nejčastěji, právě 

abych tu trému neměl. A když jsem se jednou maminky zeptal, co se stane, když to zítra 

na koncertě zkazím, tak řekla, že se nestane nic, že to akorát zkazím. A já k tomu ještě dodávám, 

že zase zítra vyjde sluníčko a vlastně se opravdu nic nestane. Takže naštěstí tenhle přístup k tomu 

mám i dodneška. 

Přemýšlel jste někdy nad otázkou, kterou byste si přál, aby Vám byla položena při 

nějakém z rozhovorů? 

Já mám pocit, že se mě zeptali takřka na všechno. Samozřejmě to nesmí přesáhnout nějakou míru 

tolerance nebo odstupu, ale co se týká mé práce, tak je fajn, když mluvím s člověkem který tomu 

aspoň trošku rozumí,  nebo ví, na co se ptá. Těch rozhovorů jsem opravdu udělal hodně, ale je 

pravda, že vždycky, když je nějaký zajímavý redaktor, tak mě s něčím překvapí, a potom musím 

hodně přemýšlet, co mám vlastně odpovědět. Takže v podstatě při každém tom rozhovoru musí 

být člověk opravdu obezřetný, aby neřekl nějakou úplnou blbost.(smích) 

Děkuji za rozhovor panu Šporclovi a také milé paní manažerce Janě Dioszegi, která se 

taktéž podílela na jeho vytvoření! :) 

Johana Nolanová, 7. B 

      A my děkujeme Johance, že tento úžasný rozhovor vytvořila.
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Dobrodružství v lese 

(příběh na pokračování, příběh o psech) 
 
Monika se konečně dostala před kotec, který byl obehnaný červeno-bílou 

policejní páskou. 

„Zuzko, co se tu stalo?“ zeptala se. 

„Nechtěla bys na čaj do mé kanceláře? Vysvětlila bych ti to.“ 

„Dobře. Tak pojďme.“  

 

Došly do kanceláře a Zuzka postavila vodu na čaj. Posadila se vedle Moniky  

a začala: „Bylo to tak: Přišel tu nějaký nový kluk se štěňátkem border kolie  

a zeptal se mě, jestli by tady mohl cvičit svého psa. Já jsem mu řekla, že zrovna 

máme plno, ale že bych něco našla, tak jsem odešla do kanceláře a nechala ho tam. 

A když jsem přišla zpátky, tak tam nebyl ani Basty, ani ten kluk.“ Zuzana se chvíli 

dívala do země a pak na Moniku. 

 

„A víš alespoň, jak vypadal? Nebo ti řekl jméno?“ zeptala se Moni. 

„Nic,“ řekla smutně Zuzka. Pak dodala: „Měl černé brýle proti slunci, modré triko 

a černé tepláky. Jo a taky měl hnědé vlasy.“ 

Chvíli se v Zuzanině kanceláři rozhostilo hrobové ticho, ale pak se Monika zvedla 

a pronesla: „Půjdu se projít.“ 

„Dobře,“ řekla Zuzana. 

Moni usrkla poslední doušek čaje a namířila k východu. 

„Zatím!“ 

„Zatím, Moni!“ 

Po chvíli našla Monika na lavičce opuštěné štěně. 

„Copak? Páníček tě opustil?“ zeptala se. Pes jí odpověděl tichým zakňučením. 

„Vezmu tě do parku Šťastný pes. Určitě se ti tam bude líbit. A až se ozve tvůj 

majitel, tak půjdeš tam, kam patříš,“ řekla Moni a vytáhla z batohu vodítko. Když 

ale zjistila, že je štěně příliš unavené na jakýkoliv pohyb, vzala ho do náručí a šla 

do parku. 

„Co to je?“ zeptala se zvědavě Zuzka. 

„Našla jsem na lavičce před obchodním domem štěně, tak jsem ho přinesla tady.“ 

„Zítra napíšeme inzerát.“ 

 

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

Karolína Brňáková, 7. B
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Psí útulek 

            

 

Naše paní učitelka se hemží dobrými skutky, ale já jsem si vybrala jen jeden. O tom, 

jak spolu se svojí dcerou chtěly čivavě Čakovi ukázat, jaké má štěstí. Proto se 

rozhodly, že vezmou Čaka do útulku. Oblékly Čaka do jeho bundy a vydaly se 

na cestu. Nechtěly jít s prázdnou, stavily se do Penny koupit pro psy pytel granulí 

a nějaké konzervy. Do obchodu si vzaly i Čaka, o to víc se lidé divili, protože si 

mysleli, že ty granule a konzervy má pro toho malinkého Čaka. Prodavačka se jich 

zeptala, jestli ty granule má pro toho malinkého pejska, nebo jestli  přijede 

návštěva. Paní učitelka řekla, že to má do útulku. 

Celou cestu do útulku si myslely, kolik toho nemají, jenže v útulku je radost přešla. 

Jiní lidé ty pytle vozili na trakaři a ony měly jeden pytel přes rameno.  

Když paní učitelka viděla, jak tam ti psíci trpí, tak se rozbrečela, ale Čakovi to bylo 

fuk, ten si všímal „kde co lítá“. Litovala, že nekoupila víc granulí. Vyprávěla nám, 

v jakých podmínkách tam psi žijí, tak jsme brečeli i my. Paní učitelka říkala, že by si 

to ráda zopakovala, ne kvůli tomu, že chce vidět trpící psy, ale proto, aby jim 

přinesla granule a určitě i víc. Smějete se, tak přestaňte, paní učitelka je moc 

hodná, i kdyby přinesla jen jednu granulku. 

 Nela Znamcová,   5. C
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Minecraft – Co jsou to mobi? 
 

 Seznamte se s moby (ze slova mobilní – pohybliví). Jedná se 

o živá stvoření, která najdete v Minecraftu. Mobi, které tu 

naleznete, jsou pasivní, nebo neutrální. Neutrální znamená, že nejsou 

hrozbou, dokud na ně nezaútočíte. 

 Mobi jsou zranitelní pádem, utopením a s některými výjimkami 

i ohněm. Většina z nich dropují (drop – upustit) předměty, jakmile 

zemřou.                               

                                    Základní mobi                 
                    Steve 
                    Defaultně vytvořený Minecraft hráč. Je pravák a jeho   

      tričko je vždy ležérně zastrčené na levé straně.  

  

 

                    Vesničan 
                    Spawnuje a pohybuje se v NPC vesničkách.   

                     Nikdy svoji vesnici neopouštějí a v noci se schovávají 

                     do svých příbytků. Každý má svoji profesi: 

                     farmář, kněz, řezník, knihovník nebo kovář. 

                     Rádi obchodují s předměty, takže je neváhejte 

              navštívit. 

 

                          Prase 
    Potulují se ve skupinách po třech až čtyřech. 

    Pokud je zabijete, získáte z nich syrovou kotletu, 

    která je mnohem chutnější po zpracování v peci. 

                        Můžete je ochočit mrkví. 

                             

                         Kuřata 
                         Jsou zdrojem vajíček, peří a kuřecího masa, ale i to    

    může být jedovaté! 
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                           Vlci/psi  
                           Naleznete je v lesích a tajgách. Stanou se  

                           nepřátelští, pokud na ně zaútočíte, ale dají se                         

      snadno ochočit kostí. Jakmile je zkrotíte, 

                           přidají se k vám v boji s nepřáteli. 

 

 

                         Krávy 
                    Požírají pšenici a budou vás pronásledovat, pokud ji    

    budete mít v rukou. Pokud máte po ruce prázdný 

   kbelík, můžete je dojit. Padá z nich syrový steak a         

   kůže. Upečte si steak v peci a budete mít dozlatova 

                    propečený steak. 

                          
                             

                            Zombie 
                            Pomalu se pohybující se nemrtvý mob, který se            

      snaží vás zabít. 

      Nejezte jejich shnilé maso – je velká šance, 

      že vás otráví. 

 

 

 

                            Kostlivec 

                            Velmi rychlá stvoření ozbrojená lukem a šípy. 

      Dejte jim ochutnat jejich vlastní medicínu 

      a zaútočte na ně lukem z bezpečné vzdálenosti. 

 

 

                         Pokračování příště 
                   
                                                                               Michal Raška, 5.C
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Konec 
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VTÍPKY  
Blondýnky 

 
Potkají se dvě blondýny                  Blondýna se ráno probudí  

a jedna povídá té druhé:                 a vykřikne „Pane Bože, já nevidím!“ 

„Když uhádneš, kolik mám                Pak otevře oči a říká: „Jo aha.“ 

laků na nehty, tak ti oba 

dva dám“ „Tak jo. Pět?“ 

 

Důchodci                           
                                                        
Babička říká vnukovi: „Petříku,          Udýchaný mladý pošťák přijde s 

když kašleš, dej si ruku před             důchodem k dědovi a říká:„Dědo, 

svou pusu!Petřík:„Neboj, babi,           mě nebaví chodit každý měsíc za 

 mi zuby nevypadnou.                        vámi 18km od vesnice.„Děda:„Moc 

                                                 nereptej, nebo si objednám denní 

                                                        tisk“.  

Děti 
  
„Maminko, co to nosíš v bříšku?“       V zoologické zahradě se Jiříček  

„Miminko!“ A máš ho ráda?“              ptá maminky: „Mami, já se chci  

„To víš, že mám!“                              povozit na oslovi.“Tak řekni ta-  

„Tak proč jsi ho snědla?“                 tínkovi, ať tě vezme na ramena.“ 

 

Škola 
 

Ptá se paní učitelka ve škole:                Na výletě najde jeden z žáků 

„Na co používáme dřevo?“                     granát. Učitelka ho okřikuje: 

Pepíček se hlásí „Prosím,                     „Nehraj si s tím, nevíš, co to je!                        

Prosím, z něho se vyrábí stromy!“          Okamžitě to zahoď!“  

 
     Eliška Gongolová, 5. C  
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A je tady první úkol. Dokážeš 

doplnit správná čísla na 

vynechaná místa v trojúhelníku? 

Najdi správnou cestu v bludišti. 

Ahoj děti, vítám vás v dalším dílu časopisu TAMTAM. 

Mám pro vás připraveno další luštění. Tak neváhejte 

a pusťte se do toho. 



Zábava 

35 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V osmisměrce najdi tato slova: AMUR, AORTA,  BLOK, 

BONY, EPITAFY, FŮZE, HOTEL, HRAD, IDYLA, JEANS, 

KALUŽ, KEŠU, KLEP, KLUK, METR, OHEŇ, PERO, SILO, 

STOLA, TABULKA, TAMTO, TERČE, UZDA, VEPŘ,  ZELÍ. 

Ze zbylých písmen slož tajenku a doplň větu: Lukáš 

Bauer je známý český …… 

A na závěr jeden těžký úkol. Poznáš, které 

oko komu patří? Které ze zvířat můžu potkat 

u nás v Africe? 

Tak a to je pro toto číslo už bohužel 

všechno. Tak ahoj v dalším díle!  
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