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Ahoj , 

nějak neplánovaně na mě vyšlo, abych napsala tento úvod. A tak tu sedím, z uvažování mám 

už rozkousanou tužku (ve skutečnosti jsem samozřejmě u počítače) a nevím. Prostě nevím, 

o čem bych vás mohla informovat. Prohlížím úvodníky z jiných časopisů, třeba mi dodají tu 

správnou inspiraci. Počkat! Vždyť budou Velikonoce! Tamtam přece vychází okolo 

Velikonoc! A jeden nejmenovaný český měsíčník na toto téma připravil celý úvod. Pročítám 

si jej a pomalu dostávám hlad. Posuďte sami.  

Představte si, že na Škaredou středu se musely podávat ošklivé pokrmy. Pokud hospodyně 

smažila třeba placky nebo řízky, musela je při obracení potrhat. Zelený čtvrtek přinesl vždy 

něco zeleného, obvykle tedy špenát nebo kopřivy. Velký pátek znamenal půst.  Na Bílou 

sobotu se pekla nádivka a mazanec. Neděle – Boží hod velikonoční – přinesl úplnou hostinu: 

masový vývar, kůzlečí pečínku, jako dezert se podával beránek. Mňam. 

No vida, úvod se začíná pěkně rýsovat. Teď bych vám ještě měla napsat, co najdete v tomto 

čísle Tamtamu. Myslím, že všechny články se povedly (ostatně jako vždy, že ano a že si 

všechny zaslouží, abyste si je s chutí přečetli. Ať už se jedná o zprávy z naší školy – zápis, 

karneval, florbal, lyžák, dramaťák, články o přírodě a kultuře nebo o vaši tvorbu – příběhy 

Nebezpečná škola, Mia, Dcera Štěstěny, Ufonek 3000 či zábavu, kterou tentokrát představuje 

fotoromán a populární Kevinovo okénko. Zkrátka děkuji všem redaktorkám, které opět 

připravily tento báječný časopis. 

Děkuji také děvčatům, redaktorkám, které se rozhodly ukončit svoji práci v žurnalistickém 

kroužku. Holky, byly jste fajn a vaše články se nám moc líbily . Nicméně svět se točí dál 

a na vaše místo se už těší další zájemci a zájemkyně, jak si můžete všimnout dole pod 

článkem. 

Myslím, že jsem se celkem solidně rozepsala a že je čas skončit. Přeji Vám příjemné prožití 

velikonočních svátků a ještě příjemnější chvíle strávené nad naším časopisem Tamtam. 

Lenka Ševčíková 
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Mladý chemik

V minulých měsících se uskutečnilo několik kol soutěže Mladý 
chemik, ve které si  výborně vedla Michaela Miková z 9. B. Míša 
v celkovém pořadí obsadila 10. místo a stala se tak 10. nejlepším 
Mladým chemikem v kraji. V březnu v Ostravě proběhne slavnostní 
vyhodnocení. Tato soutěž probíhá celostátně pod záštitou Svazu 
chemického průmyslu České republiky a sponzorují ji známé 
chemické podniky. Míša se tak může kromě uznání těšit i na 
hodnotnou cenu. Také Míše gratulujeme.

Florbal

18. 2. se starší žáci zúčastnili krajského  kola ve florbalu. Boje byly 
opravdu urputné a nervydrásající. V této napínavé atmosféře dokázali 
naši chlapci vybojovat 4. místo.

Abraka muzika

12. března šel celý 1. stupeň do kulturního centra, aby zhlédl 
představení skupiny Abraka muzika, tentokrát na téma Finanční 
gramotnost. A protože se představení mohli zúčastnit i samotní žáci, 
všichni se pobavili a pořádně si to užili.

Zprávičky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.pixabay.com

Karneval

24. 2 se v tělocvičnách uskutečnil karneval. Jako každý rok, i   letos 
se objevily desítky zajímavých a nápaditých masek. Děti si zahrály 
hry, zatančily i zasoutěžily v soutěžích o nejlepší masku či o 
nejlepšího tanečníka.

Lyžák

Ve dnech 5. 1. - 9. 1. odjeli naši sedmáci na lyžařský kurz na Bílou. 
Počasí přálo, velká zranění se jim vyhýbala, takže lyžák se vydařil. 
O tom, co se na Bílé ještě stalo, se můžete dočíst v článku uvnitř 
čísla.

Soutěž v angličtině

Ve Frýdku-Místku se 11. 2. 2015 konala konverzační soutěž v 
anglickém jazyku. Naši školu zastupoval Alexander Antonio Pavel 
(Sendy) z 6. C. Konkurence byla obrovská, ale i tak se Sendymu 
podařilo vybojovat krásné 4. místo. Gratulujeme.
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Soutěž! Soutěž! Soutěž! Soutěž! Soutěž! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                  Kristýnka Vojkovská, 1. A 

 

                 Agáta Šebestová, 3. A 

 

 

 

 

                                                                                                      Agnes Malarzová, 3. A 

 

 

 

 

                 Vojta Černiák, 3. B 

  

                                                                                                       Anna Halatová, 3. A  

Tak co, jste zvědaví, kdo vyhrál v naší speciální 

soutěži? Šlo o to, vyrobit nebo nakreslit jakoukoli 

věc, kterou jste dostali k Vánocům pod stromeček. 

Sešla se spousta obrázků a porota měla opravdu 

těžkou práci. A protože Vaše obrázky byly opravdu 

pěkné, udělili jsme ne 3, ale hned 5 cen. Výherci se 

tedy mohou těšit na sladkou odměnu.  
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Ufonek 3000 
 

Ahoj milí čtenáři, rády bychom Vám představily Ufonka 3000. Jmenuji se Katka, je mi 15 

let a s mou kamarádkou Barčou jsme vytvořily krátký film o ufonkovi. A vůbec, začneme 

pěkně popořádku.  

 

Začátkem byla výtvarná hra s celou třídou, v té době jsme ještě ani nevěděly, co z toho 

nakonec vznikne. Takže celá naše třída malovala obrázky a z toho pak vznikly pořádné 

čmáranice. Náš další úkol byl nějaký obrázek vybrat a výtvarně jej zpracovat. V tu chvíli jsem 

dostala nápad, že bychom mohly natočit film o mimozemšťanovi, a sdělila jsem tento plán 

Barči. Ta souhlasila. Začaly jsme spolu natáčet, první záběry jsme vytvořily po fotkách.  

Měly jsme však jen krátké nápady a brzy nám došly úplně. Samozřejmě jsme taky myslely 

na to, že to klidně můžeme hodit za hlavu a nějak tento úkol odbýt, ale měly jsme takový 

pocit, že bychom měly něco udělat, něco co potěší paní učitelku Šlesingerovou a vůbec celou 

školu. A taky protože jsme tady poslední rok. Vyrobila jsem z hlíny malé mimozemské 

stvoření a něco mu oblékla. Z židlí, nástěnek, dek, polštářů, záclony a hraček jsme sestavily 

zátiší. Pomalu jsme něco točily, ale bylo to o ničem, neměly jsme děj. Scházelo nám to úplně 

nejhlavnější. Tak jsme ležely u mě v pokoji a přemýšlely, co s tím. Potom přišla Barčina 

mamka – ta z toho nevypadala moc nadšeně. Tudíž jsme si uvědomily, že je na čase vymyslet 

opravdu něco originálního, krátkého a vtipného. Vrhly jsme se do práce a tři hodiny tvrdě 

dřely. Nahrály jsme záznamy do počítače. Však ani po sestříhání videí v moviemakeru jsme 

nebyly spokojeny. Nálada se obrátila 

po nahrání hudby, která to celé 

oživila. 

Tímto videem jsme také chtěly 

upozornit na problematiku našeho 

světa, který se žene do propasti. My 

lidé si naši Zemi, půdu pod nohama 

ničíme sami. Pojďme se tedy 

zamyslet nad sebou i okolním světem, 

aby mohli mít i „naši nástupci“ Zemi 

takovou, jakou ji máme my. 

 

 

 

 

● ● ● 

 

● ● ● 
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Celý pochroumaný se dostane 

ven a rozhlíží se. Posléze zjistí, 

že při nárazu ztratil všechno 

palivo. Po zemi se válí spoustu 

odpadků, Ufonek tedy posbírá 

pár harampádí a vyzkouší to. 

Nic nepomáhá, velmi 

vyčerpaný omdlévá. 

 

 
Druhý den se probouzí 

brzy z rána, a co to 

nevidí. U jeho rakety se 

pase neznámý tvor, 

chlupatý, veliký 

s velkými tesáky. Ufonek 

se bojí o svůj život… 

 

Příběh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zůstane ufonek už navždy uvězněn na planetě? Kdo je ten záhadný tvor? Může mu pomoci? Pokud 

chcete znát odpovědi na tyto otázky, podívejte se na celý filmeček na: 

https://www.youtube.com/watch?v=DBSWCotHT8 

Doufáme, že Vás příběh zaujal a že se na celé video podíváte na youtube. Děkujeme za pozornost 

a věříme, že se naše řady rozšíří o ještě lepší nahrávky, než je ta naše. 

B. Tesarčíková, K. Morysová, 9. A

 
Ufonek si vyrazí na výlet 

do galaxie. Projíždí kolem 

Jupiteru, Venuše a jéje, naše 

Země, ufonek se v tu chvíli 

zahledí na padající hvězdu 

a už je tu pohroma… narazí 

do planety. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DBSWCotHT8
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Anketa 
Otázky v této anketě byly velice záludné, ale přitom jednoduché. Odpovídalo nám jen 

málo lidí. Odpovědi byly velmi legrační. Těm, kteří nám odpověděli, moc děkujeme, 

protože mnoho lidí nás odmítlo, ale zato na nás použili legrační výmluvy.   

Výmluvy: Nene, bolí mě zuby. 

                  Ne…dál už jsme neslyšeli, ale asi hodně spěchala. (3) 

                   Nenene já vám nebudu odpovídat (4) 

                  No tak na tyto otázky vám vážně odpovídat nebudu!!! 

 

1. Rozdíl mezi našimi a arabskými číslicemi? 
Docela velký: 3. 

Žádný: 8. 

Velký: 4. 

Nevím: 3. 

Ve stylu psaní: 2. 

Ahaha 

Správná odpověď: žádný 

2. Jaká je pravděpodobnost,  

že vyjde Silvestr na pátek 13.? 
Žádná: 15. 

Příští rok 

To je různé 

To je hloupost  

Nevím 

Malá pravděpodobnost 

Správná odpověď: žádná pravděpodobnost 

3. Běžíte závod. Když předběhnete 

 druhého, kolikátí budete? 
První: 14 

Druzí: 6 

Nevím 

Před ním 

Správná odpověď: druhý 

4. Co dělá vítr, když nefouká? 
Spí: 6 

Není: 4 

Nefouká: 6 

Nevím 

Fouká pořád 

Nic: 1 

Vane  

Správná odpověď: fouká jinde    

 

Nela Znamcová, 6. C 

obrázek Dorota Kudělková, 6. C
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Jak dobře znáš své dvojče? 
 

 

 

 

Na tomto testu se podíleli sourozenci Štalzerovi: Adam a Aneta –  

potlesk prosím! 

Schválně si tipněte, jak dobře se tato dvojčata znají. Uvidíme! 

 

Vysvětlivky: sp. od. - správná odpověď 

 

1. Jaké jídlo jí nejraději? (ten druhý) 
 

An: Hamburger (sp. od. - hamburger- Aneta se trefila!) 

Ad: Pizza  (sp. od.-lasaně)  

  

2. Usíná na boku, nebo na zádech?  

 

An: Na zádech (na boku) 

Ad:  Boku (na boku- správně!)  

 

3. Kterou botu si obouvá první? 

 

An: Levou (pravou) 

Ad: Levou (pravou) 

 

4. Které domácí práce nesnáší? 
An: Vynášení odpadků (vysávání) 

Ad: Utírání prachu (správně) 

 

5. Jaký den v týdnu má nejraději? 
An: Sobota (správně) 

Ad: Pátek (sobota) 

 

A nyní výsledek: Aneta získala 2 body 

                Adam získal 2 body 

 

Děkuji za spolupráci. 

Zuzana Poláchová, 7.C
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA NA NAŠÍ ŠKOLE 

 

„Dramatická výchova svým obsahem patří mezi esteticko-výchovné předměty podobně jako 

výtvarná, hudební a literární výchova. Zahrnuje spontánní nebo improvizované jednání, 

strukturované hry, cvičení a fixovaný tvar etud, určených k prezentaci v rámci skupiny“. 

Tuto definici byste si mohli přečíst, kdybyste nahlédli do školního vzdělávacího programu. 

Ale víte, co si pod touto charakteristikou máte přestavit? Co se vlastně děje za zavřenými 

dveřmi žákovské knihovny? Možná bude nejlepší, abychom dali slovo žákům, kteří si zvolili 

dramatickou výchovu.

Odpovědi žáků na otázky: 

1. Proč sis zvolil/a dramatickou výchovu? 

    Čekal jsem zábavu.                                                                                                                                                                                        

    Protože jsem chtěla zkusit něco jiného. 

    Mám ráda herectví. 

    Byl jsem donucen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jak hodnotíš dramatickou výchovu? 

Moc se mi tam líbí. 

Pohodový předmět, nemusí se tam 

přemýšlet. 

Je to nejlepší předmět na škole, nikdy se 

tam nenudíme. 

Zábavná paní učitelka. 
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Učitelka dramatické výchovy Mgr. Jana Kořená 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učí dramatickou výchovu od první chvíle, kdy byla na naší škole zavedená. Počátky byly 

úsměvné, chvíli trvalo, než jsme společně se skupinou zájemců o výuku dramatické výchovy 

vytvořili program, který by rozvíjel potřebné schopnosti a zároveň byl natolik pestrý, aby 

zúčastněné bavil a aby se cítili dobře. Našel se vhodný prostor, ve kterém lavice a tabuli 

nahradil koberec. Paní učitelka se pořád snaží získat nové informace na seminářích, učí se 

a zkouší nové metody výuky, zařazuje nové hry. Odměnou je potlesk jejích svěřenců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte-li chuť si hrát a přitom získávat nebo prohlubovat své schopnosti komunikace, chcete-li 

pracovat ve skupinách a radovat se pak se společných výsledků, přijďte mezi nás, přihlaste se 

do volitelného předmětu dramatická výchova.                                     Daniela Adamcová, 7. D
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A na závěr několik jazykolamů, které jsou důležité pro správnou 

výslovnost:     
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Rozhovor s vámi (bez vás) 
 

Máme pro vás něco z naší školy! Proběhl rozhovor s žáky a otázkou bylo: Kam 

se chystáš o jarních prázdninách? Tento rozhovor proběhl neplánovaně 

obtížně. Zapomněla jsem, že mám napsat rozhovor a vzpomněla jsem si na to až 

v neděli (dva dny po konci školy), a tak jsem to musela vyřešit. Přece byste to 

bez něčeho ze školy nezvládli! Naštěstí u nás doma byla sestřenice, která se taky 

chystala na prázdniny. Sice byla z jiné školy, ale alespoň něco nového! Zeptala 

jsem se jí, kam se chystá o prázdninách, odpověď se dozvíte. Mám také mladší 

sestřičku. Té jsem se také zeptala (jako bych to nevěděla sama). Už jsem tedy 

měla dva lidi, kontaktovala jsem další tři, takže už jsem jich měla pět. 

A všechno dobře dopadlo.  

 

Rozhovor:  

 

TAMTAM: Kam se chystáš o prázdninách? 
 

Amálka (sestřička): Na bazén. Mám ho moc ráda, udělám tam kotouly a těším                  

                                   se na tobogán. 

Anička (sestřenice): My nikde nepůjdeme, budeme sedět doma a ještě půjdeme  

                                   na procházku se psem. 

Michal: Na lyže do Jeseníků. 

Johana: Teď jsem u taťky a ve středu jedeme do Jeseníků. 

Nela: Teď jsem u sestřenice a pak asi nevím.  

 

Přeji jim hezké prázdniny a samozřejmě i vám. 
 

www.pixabay.com 

 

 

 

Dorota Kudělková, 6. C 
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5. 2. 2015 se ve škole konal zápis do 1. tříd. Tentokrát na téma Večerníček. 

Nejdříve šli rodiče s dětmi do šaten první třídy. Uvítaly je velké holky a zavedly je do 1. B. 

Tam si děti mohly chvíli kreslit, než si je zavolaly paní učitelky k zápisu. Paní učitelky se dětí 

ptaly, jestli umějí nějaká čísla nebo písmenka, barvy, tvary nebo třeba i básničku a písničku. 

Podle toho je pak zapsaly do první třídy. 

Po zapsání dostaly děti papíry, se kterými se vydaly do jedné ze tříd a plnily tam soutěžní 

úkoly. Při plnění těchto úkolů jim pomáhaly různé postavičky z večerníčků. Byli tam králíci 

z klobouku, motýl Emanuel a Maková panenka, Křemílek a Vochomůrka, krteček, včelka 

Mája, Rákosníček a paní učitelky . U motýla Emanuela děti poznávaly barvy, u Křemílka 

a Vochomůrky se pletly náramky z korálků. Krteček pomáhal dětem se sportovní dráhou, 

včelka Mája zase se skákacím panákem. U Boba a Bobka se děti strefovaly míčky 

do klobouku a u Rákosníčka zkoušely, jak se vážou mašle, zapínají knoflíky a podobné věci. 

To všechno musely děti udělat, aby mohly dostat odměnu: diplom, lego vrtulník a lego 

friends, ozdobný kolíček a další pěkné věci. Na závěr se děti zašly podívat na večerníčkovu 

interaktivní tabuli. A protože už byly pořádně vyhladovělé, občerstvily se výbornými zákusky 

a limonádou. 
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My jsme několika budoucím prvňáčkům položili pár záludných otázek:

1. Těšíš se do 1. třídy? 

Markétka: ano 

Anička: ano 

Nika: ano 

Vojta: ano 

2.Už máš aktovku? 

Markétka: ne, nemám 

Anička: ne, nemám 

Nika: ne, nemám 

Vojta: ano, mám 

 

3.Jestli ano jakou, jestli ne, jakou 

bys chtěl/chtěla? 
Markétka: Hello Kitty 

Anička: růžovou 

Nika: s koníčkama 

Vojta: modrou 

4. Co se ti nejvíce líbilo? A co bylo 

těžké? 

Markétka: králíci z klobouku/nic 

Anička: interaktivní tabule/nic 

Nika: všechno/nic 

Vojta: krtek a Křemílek/nic 

Rozhovory s pohádkovými 

postavami: 

Rákosníčku proč jsi zelený? 

Nevím, prostě jsem zelený. 

Maková panenko, co se ti nejvíce 

líbí na Emanuelovi? 
Jeho křídla. 

Emanueli, co se ti nejvíce líbí na 

Makové panence? 

Věneček. 

Proč máte tak dlouhé uši? 

Jsme králíci. 

 

Vy se do toho klobouku vlezete? 

To je kouzelný klobouk. 

Vy dva jste příbuzní? 
To se ví, jsme Bob a Bobek. 

Krtku proč máš červený nos 

a bílou kaňku na břichu? 
Krtci to tak mají. 

Křemílku proč máš šálu? 
To mám, protože venku je zima. 

Proč je krtek takový splašený 

a utíká někam? 
Zapomněl v šatně brášku (plyšáčka). 

Proč máš křídla na hlavě? 

Nevím, asi mi to tak narostlo. 

Proč jste stejně oblečení? 
Jsme Křemílek a Vochomůrka.
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Na zápis se přišla dokonce podívat starostka Frýdlantu, paní Mgr. Helena 

Pešatová. Také jí jsme se zeptali: 

Paní starostko, chtěla byste být znovu malá a chodit do první třídy? 

No to by bylo úplně úžasné! Když vidím kolem všechny ty krásné věci pro ty prvňáčky, které 

máte nachystané, když vidím paní učitelky, jak se dětí krásně ptají, a vy žáci, jak pomáháte, 

určitě bych se chtěla vrátit zpátky, ale bohužel to nejde. 

Co myslíte, je lepší být dítětem teď nebo kdysi, když jste byla malá? 

Já jsem měla nádherné dětství, bylo opravdu moc krásné a myslím si, že i teď to musí být 

nádherné. Každý jsme si prožili to své období, svou krásu a dnešním dětem přeji, aby si to 

užili co nejlépe, první třídu a celý školní věk. 

Děkujeme za rozhovor a na shledanou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Závodná, 5. C
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Úspěch našich kluků ve florbalu 
Ahoj děcka, baví vás florbal? Jestli jo, tak si určitě přečtěte tento rozhovor s florbalisty, kteří 

postoupili až do KRAJSKÉHO KOLA!!!!! 

A pokud vás nebaví, tak se ho alespoň trochu naučte a třeba budete lepší než tihle výborní 

kluci 

 

Rozhovor s Vojtou, Honzou a Michalem 

My: Jak se Vám hrálo? 

Kluci: Dobře, ale bylo to těžké. 

 

My: Které kolo bylo nejtěžší? 

Kluci: Krajské. Tam byly silné týmy. 

 

My: A jaké? 

Kluci: Ostrava, Kopřivnice, Bruntál. 

 

My: Na kterých místech jste se umístili? 

Kluci: Ve školním kole na prvním místě, 

v okresním kole také na prvním místě 

a v krajském kole na čtvrtém místě. 

 

My: Kolik Vás je na hřišti? 

Kluci: 4 hráči a 1 brankář. A 3 hráči 

střídají. 

 

My: Co byste doporučili dalším týmům? 

Kluci: Hodně trénovat. 

 

My: Jak dlouho předtím jste trénovali? 

Kluci: Vůbec. 

 

 

My: Jak dlouho florbal hrajete? 

Kluci: Vojta 4 roky a ostatní jen ve škole. 

 

My: Jaký učitel vás vedl? 

Kluci: Pan Strangfeld, výborný učitel. 

 

My: Kolik zápasů jste vyhráli ve školním 

kole? 

Kluci: Všechny. 

 

My: A kolik v okresním kole? 

Kluci: Taky všechny. 

 

My: A kolik v krajském kole? 

Kluci: Jedna výhra, jedna remíza a dvě 

prohry. 

 

My: Nad kým jste vyhráli ve finále 

okresního kola? 

Kluci: Nad Paskovem - 2:1 

 

My: Děkujeme vám za rozhovor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.pixabay.com 

 

Filip Kobělka, Ondra Nečas, 4. C 
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Co se děje na zeměpisné olympiádě 
V úterý dne 17. 2. ráno jsem se probudila a začala jsem být trochu nervózní. Vždyť dneska je 

ten den „D“, který rozhodne, kdo je z okresu Frýdek-Místek nejlepší geografik! Celou cestu 

na nádraží jsem přemýšlela. O tom, jak to bude na škole, kde se olympiáda koná, vypadat,  

o tom, jak těžké budou otázky, o tom, jaké otázky budou, a mnoho dalších věcí.    

Když jsem přišla na vlakové nádraží, 

potkala jsem pí. uč. Řezníčkovou 

s dvěma dalšími holkami ze 7. D 

a 9. B (jména už si bohužel 

nepamatuju) a šly jsme si koupit lístek. 

O chvíli později jsme nastoupily 

na vlak směr Frýdek-Místek. 

Náhodou jsme potkaly moji pratetu 

. Po dojezdu na nádraží jsme šly 

na školu na ul. Pionýrů, Frýdek – 

Místek.  Naše škola oproti té jejich je jen 

malý prcek.   

    

 Uvítali nás slovy: „Na 

zeměpisnou olympiádu?! 

Honem, honem tudy!“ Vstoupily 

jsme do auly a mě napadlo jen: 

„Wow“. Na podiu mluvila paní 

ředitelka, která právě ukončovala 

svůj projev.  

Měli jsme jít do jídelny, vzít si papír své kategorie, sednout si tak, aby stejné kategorie nebyly 

moc u sebe a psát. Řeknu vám – v testu byly samé těžké otázky a byl rozdělen na tři části: 

1. práce s atlasem, 2. samostatná práce, 3. práce s atlasem na zadané téma. Na každou část 

bylo 45 minut. Po dopsání všech tří částí jsme všechny šly do auly, kde na nás čekala pí. uč. 

Řezníčková. Jelikož nám došlo, že do 5 minut nestihneme dojít na vlak, stavily jsme se 

do blízké Frýdy na svačinu. Následně jsme šly na vlak, který nás dopravil do Frýdlantu, 

a do školy na poslední vyučovací hodinu. 

PS: V pátek přišly výsledky a já se dozvěděla, že jsem skončila na krásném 10. místě.  

www.pixabay.com       Michaela Jandačková, 6. B

http://www.pixabay.com/
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Lyžák 2015 - Bílá 
 

Tento článek je věnován žákům 7. tříd a jejich letošnímu lyžáku! Kolovaly pověsti, že kvůli 

nedostatku sněhu lyžák zruší, ale nakonec sníh napadl a věřím, že jsme si to všichni užili… 

 

 

PONDĚLÍ  5.1. 2015 

Musím přiznat, že když jsem naše ubytování poprvé uviděla, 

myslela jsem si, že tam straší, jelikož je celé šedé a zastaralé. 

Pokoje ovšem stály za to, byly tam dokonce propojené skříně, 

do kterých jste se mohli schovat a na někoho vybafnout!  

Po vybalovacím poločase jsme nastoupili na svah a rozdělili 

jsme se do družstev od 4 do 1. 

 

Neměli jsme oběd, ten jsme si měli donést z domu. Sotva jsem 

se zakousla do svačiny, zjistila jsem, že se jde do obchodu. Šla 

jsem si koupit minerálku, ale protože s námi šel pan učitel 

Strangfeld, zabralo to celou obědovou přestávku, takže jsem 

byla zbytek odpoledne o hladu. Večer byla dost velká mlha. 

Když jste si nedali pozor, kam jedete, skončili jste s hlavou 

ve sněhu. 

 

Když jsme se potom s funěním dostali do lyžárny, nemohla jsem 

najít papuče. Kámoška mi řekla, že mi je někdo vzal, ale podle 

mě se mi jenom ztratily. Večerní beseda byla o lyžích 

a o snowboardu a potom se pouštěl film - Deset pravidel, jak 

sbalit holku. Nikdo nám bohužel neřekl, že nastala změna 

večerky o půl hodiny, takže jsme měli dost co dělat, abychom 

naskákali do postelí, než přijde kontrola... 

 

ÚTERÝ 6.1.2015 

Na snídani byl švédský stůl, což bylo senzační.  

Lyžovalo se dobře, ale odpoledne jsem se vymázla na nejlepší 

části severní sjezdovky, té dojezdové. Byl kolem mě velký kouř 

prachu a lyžaři se mi vyhýbali obloukem, aby nespadli taky. 

Dnes byla beseda o carvingu, což je styl lyžování a ježdění 

na snowboardu, kdy se dotýkáte sjezdovky tak, že to vypadá, že 

ležíte. 

 

STŘEDA 7.1.2015 
Učitelé tvrdí, že dneska je krizový den. Proto jsme šli později 

na svah. I odpolední klid byl delší, což bylo jenom dobře. 

Někteří šli večer na večerní lyžování, kde jeden z žáků 

snowboardistů přišel k vážnému zranění. 

Ostatní se dívali na film Herkules. Bylo to povinné, ale taky moc srandovní. Jak tak o tom 

přemýšlím, krizové dny jsou jen občasné záležitosti. 
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ČTVRTEK 8.1. 2015 

Jak to tak vypadá, krizový den je dneska, jelikož asi 39% žactva zůstalo na ubytování (a to 

z důvodu buď za a, zranění či nachlazení, nebo za b, simulace).  

Odpoledne se jezdily závody ve slalomu. Nefér však bylo, že závodily všechny skupiny 

lyžařů spolu, takže třeba (bez urážky) ti, co se to teprve učili, neměli vůbec žádnou šanci! 

Nejlepší byl večer. Byla totiž diskotéka. Písničky pouštěli DJ Dave a DJ Daník (pan učitel 

Mareček a Strangfeld). 

 

Trsali jsme jako o život a připletlo se tam i pár judistů ze spodního patra podívat se, co se to 

děje, ale než se stačili vrátit, chytla je trsající epidemie a za chvíli jsme všichni pochodovali 

vláček po všech poschodích a zpívali jsme: "JEDE, JEDE MAŠINKA...." Když si na nás šla 

paní Majerová stěžovat DJům, judisti zpanikařili a vzali do zaječích. Hrálo se i pár 

romantických písniček, ale jen málo párů se odvážilo tančit (ale my všichni moc dobře víme, 

které páry to byly...). 

Večerka byla prodloužená o půl hodiny. 

 

PÁTEK 9.1. 2015  

Bohužel musíme jet dneska domů. Ale uteklo to jako voda... 

Dopoledne jsme lyžovali jen chvíli a po  dobalování a obědě ve formě vrabce se zelím jsme 

sešli do přízemí a čekali na zpožděný autobus. No jo, teď si asi říkáte, co ty moje papuče- Pan 

učitel Polách mi těsně před odjezdem oznámil, že jednu našli v koši. Což taky znamená, že 

ta druhá je dávno někde v Prčicích.  

Tento lyžák byl super, ale malá rada pro vás, milí šesťáci: 

 

Až pojedete na lyžák, dávejte si dobrý pozor na to, aby vám neukradli papuče (anebo si 

hlídejte, kdo na vás má pifku. Nikdy nevíte, co se může stát). 

 

Zuzana Poláchová, 7.C 
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Karneváááál 
Dne 24. 2. se jako každoročně konal karneval 

v prostorách tělocvičny naší školy. V pravé 

se soutěžilo, v levé zase tančilo, zpívalo, 

předváděly se nové, krásné a mnohdy 

úchvatné masky. Vyzpovídala jsem proto 

sestru Majdu, která na tomto karnevale také 

byla (je v první třídě a byla za myšku Milii- 

nebo to byla Micky? ) 

TAMTAM: TAK MAJDO, TĚŠILA SES NA 

KARNEVAL? 

Majda: Jo, moc mě zajímalo, jak to bude 

vypadat, jaké budou krásné masky, jestli se 

bude soutěžit a mnoho dalších věcí….. 

TAMTAM: JAK TO VYPADALO VE VAŠÍ 

TŘÍDĚ PŘED OBĚDEM (POSLEDNÍ 

HODINU)? 

Majda: Všichni se moc těšili a moc se nesoustředili  

TAMTAM: A PO OBĚDĚ? 

Majda: To se všichni (i já) převlékali do masek a těšili se ještě více (někteří byli i nervózní)  

TAMTAM: NA KARNEVALE JSTE PŘEDVÁDĚLI SVÉ MASKY JAKO PRVNÍ, ŽE?  

Majda: Ano, pustila se hudba a my jsme chodili dokola tělocvičny. Někteří utíkali, ostatní 

nestíhali, a pak byli všichni udýchání  Paní učitelky a pan učitel pak vybírali nejkrásnější 

masky a mě taky vybrali  

TAMTAM: TO JSI ASI MĚLA RADOST, ŽE? 

Majda: Jo, měla a veeeeeeeeelkou. Dostala jsem obrázek a masku  

TAMTAM: PAK JSTE TANČILI A ŠLI JSTE DO DALŠÍ TĚLOCVIČNY. JAKÉ 

SOUTĚŽE TAM BYLY? 

Majda: Něco s hokejkou, házení na cíl, překážková dráha, chození s papíry, a mnoooooho 

dalších. 

Díky za rozhovor! 

www.pixabay.com 

Michaela Jandačková, 6.B 
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Tajemství kočičích devíti životů 2 

 

Vítám Vás u druhého dílu Tajemství kočičích devíti životů!!! Je skvělé, že tento článek 

znovu čtete, protože tentokrát nebude jen tak ledajaký, bude totiž s příběhem! Kdo tento 

článek ještě nečetl a má doma kočku, nechť si ho přečte, protože se o svém kočičím 

miláčkovi může dočíst více, než ví. 

 

Zrak 
 

Kočka vidí, dá se říct i lépe než my. Problémy se zrakem mají pouze kočky s jedním okem 

(zažila jsem to), kočky postižené na zrak a kočky bílé. Zdali ale bílé kočky mají horší zrak než 

kočky „normální“, netuším. Díky zraku kočky dokáží rozpoznat dálku skoku či různou 

velikost, ale taky díky něj vidí ve tmě. Oči jsou také jejich nejdůležitějším orgánem, bez něj 

by se možná ani neobešly. 

Jejich zornice má možnost velmi rychle reagovat na světlo nebo tmu a mění se z tenké úzké 

štěrbiny na velký kruh a naopak. 

 

Rovnováha 
 

Kočky dokáží chodit velmi vysoko, aniž by trpěly závratí. Když ale kočka nevidí moc dobře, 

neriskuje svou rovnováhu a radši neskočí. Chytré kočky, které vylezou moc vysoko na strom, 

začnou mňoukat, ale ty o něco méně zkušené nemňoukají (vlastní zkušenost). 

 

Příběh 

 
Kočička Lea si spokojeně předla na klíně své paničky a tu zazvonil zvonek u dveří. Lea slezla 

paničce z klínu a panička běžela ke dveřím. Její panička ji měla moc ráda a její jméno bylo 

Zora. „Zoro“ zaznělo zpoza dveří. „Teto Lisbeth!“ vykřikla s radostí Zora, která se chystala 

jet s tetičkou k moři. „Jsi přichystaná k odletu?“ „No jistě. Leo, naskoč!“ řekla Zora a otevřela 

dveře od auta. „Ale ty hlupáčku, Lea jet nesmí!“ „Leo? Ach ne… No nic, Leo, musí tě 

pohlídat John, můj bratránek. Teto, pojedeme Leu vzít k Johnovi.“ Tak se vydaly 

k bratránkovi Johnovi, aby pohlídal Leu v době, kdy bude Zora pryč. 

      „Johne, pohlídej mi Leu, prosím, a dej jí 3x denně jídlo, jasné?“ přikázala Zora Johnovi. 

„OK“ odpověděl John. John věděl, že bude Zora dlouho pryč, a tak řekl Lee. „Vítej doma!“ 

Lea netušila, co se děje, a proto se jen nechápavě dívala na Zoru, která si ji vzala do náruče 

a naposledy před dvouměsíčním odchodem si ji pohladila. 

      Tuto noc Lea nemohla usnout, naštěstí měla u Johna doma domeček, který Zora dala 

Johnovi na dobu, kdy bude hlídat Leu.                                                           Pokračování příště 

 

www.pixabay.com 

 

Dorota Kudělková, 6. C 
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Mouse Box: Opravdová počítačová myš 
V dnešní době není problém koupit výkonnou počítačovou sestavu, která vypadá jako 

malá kniha. Polští počítačoví 

experti pod vedením 

Przemysława Strzelczyka se 

snaží posunout možnosti 

ještě dál. Celý počítač 

„vtěsnali“ do běžně 

používané počítačové myši. 

S ohledem na velikost se 

nová počítačová sestava 

z polské produkce nemusí 

za nic stydět. Má čtyřjádrový procesor ARM Cortex při frekvenci 1,4 GHz. 

Pro uložení dat je k dispozici 128GB úložiště. 

Ve výbavě miniaturního stroje nechybí ani bezdrátový adaptér WI-FI, stejně jako dva 

USB konektory, ke kterým je možné připojit například flash disk nebo klávesnici. 

Mouse Box však funguje i bez klávesnice. Vystačí si pouze s monitorem, který je 

možné připojit prostřednictvím rozhraní microHDMI. 

Dokonce nepotřebuje ani zdroj napájení. Má totiž vestavěnou baterii. Její výdrž však 

tvůrci neprozradili. S ohledem na konfiguraci lze odhadovat, že se bude pohybovat 

v řádu hodin. 

Mouse Box bude pracovat pod operačními systémy Android nebo Linux. Poláci 

v současnosti pracují teprve na prototypu sestavy. Kdy se objeví v prodeji, zatím není 

jasné. Cena této novinky zatím také není známa. 

zdroj: novinky.cz, www.pixabay.com 

 

Michal Raška, 6. C 

 



Věda a příroda 

24 

 

Víte, že… 
 

 

Víte, že existuje 43,252,003,274,489,856,000 barevných kombinací na Rubikově kostce?  

Víte, že golfový míček má v průměru 336 dolíčků? 

Víte, že havajská abeceda má jenom 12 písmen? 

Víte, že horká voda zmrzne rychleji než studená? 

Víte, že hroznové víno v mikrovlnné troubě exploduje? 

Víte, že Isaac Newton vynalezl kočičí dvířka? 

Víte, že každý rok se v restauracích sní miliarda šneků? 

Víte, že třetina Američanů splachuje záchod, když na něm ještě sedí? 

 

Ze zvířecí říše 

 

Víte, že kočky prospí 66% svého života? 

Víte, že kolibřík je jediný pták, který umí létat pozpátku? 

Víte, že komár má 47 zubů? 

Víte, že koně mají 18 krát více kostí než lidé? 

Víte, že krokodýli jedí kameny, aby se mohli ponořit hlouběji? 

Víte, že medvědi mají 42 zubů? 

Víte, že můra nemá žaludek? 

Víte, že oko pštrosa je větší než jeho mozek? 

 

Zdroj: chi.cz                           Michal Raška, 6. C

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cz.123rf.com/kliparty-vektory/chov%C3%A1n%C3%AD.html&ei=743sVJ-nM8uAU8zwgJgL&bvm=bv.86475890,d.d24&psig=AFQjCNFwXe0gpmkJKSuZjJu_AW-vC27nHg&ust=1424875297578064
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Charles Babbage byl anglický matematik, filozof, vynálezce a strojní inženýr, který se 

narodil 26. prosince 1791 a zemřel 18. října 1871 (bylo mu 79 let). Poprvé se o principech 

počítacího stroje zmínil roku 1822 (31 let!) v dopise Siru Humphry Davymu.  Jeho stroje 

patřily mezi první mechanické počítače, i když, především kvůli problémům s financováním a 

osobním záležitostem, nebyly nikdy dokončeny. Pod jeho vedením bylo postaveno několik 

parou poháněných strojů, které dosáhly jistého úspěchu. 

Zjistila jsem si také pár zajímavostí: 

- Až v roce 1991 postavili počítač podle plánů Babbageho z prostředků, které byly 

dostupné už tehdy. Počítač by skutečně fungoval. 

- V Babbageově době počítali číselné tabulky lidé, kterým se říkalo „počítači“, což 

znamenalo „ti, kteří počítají“, podobně jako prodavač je „ten, který prodává“. 

- Absolvoval Cambridgeskou univerzitu 

- Získal cenu Gold Medal of the Royal Astronomical Society v překladu Zlatá medaile 

Královské astronomické společnosti 

- Byl pohřben na hřbitově v Kensal Green 

Tady je vynálezce počítače  První počítač     

   

 

 

 

 

Počítač teď 

 wikipedie.org 

     home.zcu 

     novinky.cz 

 

 

Doufám, že se Vám můj článek líbil    Michaela Jandačková, 6. B

 

Slavní neznámí 
Vynálezce počítače  

Ahoj, do nového Tamtamu i nové číslo Slavných neznámých. Tentokrát se zaměřím na věc 

jménem POČÍTAČ a pravděpodobně jeho vynálezce pana Charlese Babbage (vyslovuj 

Čárlese Babidže). 
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Mia 
Slunce vyšlo a po celém pokoji se začalo rozlévat světlo. Ještě pár minut a Miu by probudilo 

hlasité řinčení starého budíku, který nechala předešlou noc ležet na nízkém nočním stolku, 

umístěném vedle její postele. Ona však měla oči otevřené už dávno před tím. Nemohla dospat, 

takže už hezkou chvíli pobíhala po domě a před obrovitým zrcadlem v předsíni si zkoušela 

různé kousky oblečení, pěkně jedno za druhým. Místnost už byla zaplavena září chladných 

slunečních paprsků, které zasahovaly do všech koutů Miina pokojíčku, dokonce i tam, kam se 

v jinou denní dobu vůbec nedostaly. Dívka byla konečně oblečená, a tak se posadila ke stolu, 

aby si rozčesala vlasy. Byly to nádherné kadeře, které barvou připomínaly havraní křídla, 

a byly zastřiženy kousek nad rameny. Vpředu se jí prvních pár vlasů jemně vlnilo, ale 

postupně se srovnávaly až dozadu, kde byly rovné úplně. Usmála se. Po dlouhé době se blížil 

zase první den školy. Ačkoli se jí zdálo, že prázdniny utekly rychle, na svoje spolužáky se 

těšila. Než byla připravena vyjít, ještě jednou se pozastavila u zrcadla a někde hluboko vevnitř 

věděla, že je krásná.  

Cesta do školy nebyla dlouhá, i kdyby Mia neběžela jako tehdy, trvala by méně než půl 

hodiny. S úsměvem vešla do zatím poloprázdné třídy a posadila se v první lavici, která byla 

spojena s učitelským stolem. Postupně se ticho vytratilo a nahradily ho hlasy ozývající se po 

celé škole. Čas od času bylo také slyšet klapnutí dveří nebo neopatrné posouvání židlí. Osmá 

hodina se blížila a Miina třída byla nyní skoro v plném počtu. Všímala si však něčeho 

zvláštního. Cítila, jako by se prostor kolem ní vyprázdnil a všichni se shlukli do skupiny 

daleko od ní, až na druhý konec místnosti. Co se tam asi děje? Zvedla se a pomalu se 

přiblížila k ostatním. Všichni náhle ztichli. Mia se snažila promluvit, ale nedostávalo se jí 

slov, tak jen stála, a dívala se doufajíc, že někdo něco řekne za ni. Chvíli na sebe všichni 

jenom udiveně zírali, a když už ticho zavládalo příliš dlouho, ozvalo se rozhořčené „Koukejte 

vypadnout od mojí lavice! Pokud budete chtít v těch vašich blbostech pokračovat, tak prosím, 

ale najděte si jiné místo, tohle není sraz protestantů, tohle je škola.“ Hlas, který vyslovil tahle 

slova, zněl rázně, jako by tím chtěl naznačit, že ať už se na tom místě probíralo cokoliv, není 

toho součástí, a rozhodně nehodlá dál onu jistou myšlenku podporovat nebo šířit. Dav se začal 

okamžitě rozpadat a všichni až na Miu a Agnes se posadili zpátky do svých vlastních 

dřevěných lavic. Agnes přešla ladným krokem k dívce, jež před malou chvílí všechny 

odehnala, naklonila se nad ní a tiše promluvila „Gino, Gino. Dej si na mě pozor. Přece by ses 

nechtěla zastávat někoho, jako je… ona“. Přestože nevyslovila žádné jméno, bylo víc než 

jasné, o kom mluvila. Když odcházela, pohrdavě probodla Miu ostrým pohledem. Gina si 

urovnala sešity, které před ní byly rozházené, a potom mrkla na Miu, čímž ji pobídla, aby si 

k ní přisedla. Byla to vysoká dívka s příjemnou tváří, na které se jí jako maličké perly třpytily 

pihy. Vlasy měla dlouhé, kudrnaté, sčesané dozadu, a i když byly šikovně přichyceny 

čelenkou, pár jich Gině spadalo přes ustarané zelené oči, které jakoby podtrhovaly celý její 

výraz, kterým teď na Miu upřeně hleděla. Když už vedle sebe dívky seděly, pomalu 

prohlásila:  „Poslyš. Nevím sice pořádně, co se tady před chvílí dělo, ale Mio - říkám ti, dej si 

pozor na jazyk. Agnes je, ač na to moc nevypadá-“ chvíli se rozmýšlela, jestli to má říct, ale 

potom přece jen svou větu dokončila „chytrá.“ Odmlčela se a po chvíli zamyšlení s 

povzdechem pokračovala. „To z ní ovšem bohužel nedělá rozumnou. A věř mi, co já ji znám, 

vždycky se jí podařilo svoje názory prezentovat s takovou jistotou a vážností, že se s lehkostí
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daly přenést i do hlav ostatních, které byly jinak prázdné jako… jako-“ Nemohla si 

vzpomenout na vhodné přirovnání, a tak ještě dodala: „Nevím sice, jak to dělá, ale dělá to. A 

dělá to úspěšně. Musíš - “V tu chvíli byla Ginina, pro Miu nesrozumitelná řeč přerušena. Do 

třídy vešla postava velice mladého muže. Bez jakéhokoli vysvětlení, co tam dělá nebo proč 

přišel, se posadil ke stolu a rozhlédl se po třídě. „Ty tam“ jeho oči se zastavili při pohledu do 

Miiných. Ta byla ovšem příliš zmatená na to, aby si mohla být jista, že promlouval opravdu 

na ni, tak si položila ruku na hruď a pronesla slabé „Já?“„Jo, Ty. Jak se jmenuješ?“ řekl zase 

on. „Mia. Totiž… Mia Kolková, pane,“ odpověděla ochotně, ale stále stejně nechápavě dívka. 

„Prosím tě, posaď se do svojí lavice, nebo se dneska nepohneme. Mám toho tolik, co vám 

potřebuju říct.“ Mia samozřejmě poslechla. Než se ale stačila na cokoli jiného zeptat, začal už 

zase mluvit ON, jakoby ho nic jiného na světě nezajímalo a jakoby nic nebylo důležitější než 

jeho tehdejší proslov.   

Nebudu vám tady vypisovat, co všechno za tu hodinu řekl, protože toho bylo opravdu mnoho, 

a určitě také znáte nějakého člověka, který má potřebu mluvit takřka do nekonečna, takže si 

nejspíš dokážete dost dobře představit, jak se celá hodina táhla. 

Nejdůležitější informace, které jsem se rozhodla vypsat, zní, že se jmenuje Peter Pedersen, 

a pro příští dva měsíce bude z určitých osobních důvodů paní učitelky Frosterové zastupovat 

její místo jakožto třídní učitel. Potom také hovořil o různých finančních záležitostech a padla 

zmínka i o školním výletě, což pozitivně naladilo zejména žáky sedící v lavicích u dveří. 

Náhle zazvonilo na přestávku, a než stačil pan Pedersen ukončit hodinu, už mu polovina třídy 

zmizela na chodbu a někteří dokonce ještě dál.  

Další hodina byla seznamovací. Každý byl postupně vyzván, aby se představil a prozradil 

o sobě pár vět. Když došla řada na Miu, začalo se v zadních lavicích šeptat. „Áha, slečna 

Mia,“ ušklíbl se učitel. A ač to možná vůbec nemyslel zle, přešel šepot do tichého 

pochechtávání. Potom ale pokračoval. „Víš,“ začal, když se opatrně posadil na okraj svého 

stolu, „zažil jsem toho v životě už hodně, ale aby mi hned po první hodině psaly dívky 

vzkazy? To tu ještě nebylo!“ Tím už ale celá třída propukla v smích. „Co je to za blbost? Já 

nic nepsala!“ vykřikla rozhněvaně Mia. „Ne, nemusíš to zapírat. Náhodou, je to velice krásné 

a procítěné dílo.“ Jeho hlas teď doslova sršel sarkasmem. „Byla to Agnes, přísahám. Nemám 

v tom prsty.“ Dívce se nepříjemně sevřelo hrdlo. „Zajímavé.“ Pokračoval. „Takže podle Tebe 

má slečna Agnes Tayová iniciály M.K.?“. Pronesl tato slova v jakémsi komickém tónu 

zamyšlení, což po celé třídě vyprovokovalo další vlnu hlasitého smíchu. „Chce si snad paní 

spisovatelka trochu provětrat hlavu?“ dodal ještě s mírným náznakem úšklebku a napřáhl ruku 

směrem ke dveřím. Mia, nevědíc, co dál říct či dělat, vyběhla ze třídy a těsně před tím, než jí 

obličej klesl do dlaní, uslyšela za rohem hlasy. „Soňo! Ráda tě tu zase vidím! Tak už jsi 

slyšela o tom novém… jak se jen jmenuje… o Peterovi? Prý už ho zná celá škola, ale Tebe 

jsem tady dneska ještě neviděla!“ „Ano, vím, o koho jde. Peter Pedersen, že? Nevím, co si o 

něm mám myslet. Jeho první den tady ve škole, a už se chová...no prostě tak, jak se chová. 

Slyšela jsem, že mu nějaká žačka poslala jakýsi dopisek, moc o tom nevím, jenom, že to 

mladý pán pyšně vypravuje na potkání.“ „Ano, ta malá holka z devítky. Myslím, že se 

jmenuje Mia.“ „Ať si psala, co chce-“ odvětil zase ten druhý hlas. „normální učitel by si s tou 

dívkou v klidu promluvil, a on se jen těšil na to, jak ten vzkaz před její třídou přečte. A navíc-

,“ odmlčela se, protože jí zazvonil telefon. Hovor sice nepřijala, ale znovu se v omluvném 

tónu rozpovídala: „Promiň, ale musím jít. Zavolám ti večer, jo? Nebo se tu ještě možná 

potkáme. Nebo bys mě snad doprovodila?“ Tohle bylo jediné, co dívka, teď už sedící na 
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studené podlaze, rukama si objímající nohy, z rozhovoru pochytila. Tak tedy pan Pedersen se 

nebojí držet jazyk za zuby, pomyslela si Mia, a potom se hořce a na dlouhou dobu rozplakala. 

Nikdo za ní nepřišel. Zůstala tam sedět do konce hodiny, a i když věděla, že se musí vrátit 

zpátky, nechtěla. Bylo to jako ve snu. Proč mi nikdo nevěří? Proč si všichni myslí, že jsem 

něco takového napsala já? Doufala, že se co nevidět probudí ve své posteli a na jejím budíku 

budou ručičky ukazovat sedm hodin. Že nic z toho, co se dneska stalo, nebylo opravdové. 

Možná to byl jenom sen. Ani si neuvědomila jak, ale za chvíli už stála před školou, pěkně 

naboso a bez aktovky, a hnala si to co nejrychleji domů. Tam znovu prošla kolem onoho 

zrcadla, před kterým si ráno zkoušela oblečení. Některé kousky tam ještě ležely, protože 

neměla čas je dřív uklidit. Postavila se před něj, ale v odraze už neviděla tu krásnou dívku 

s oči černými jako noční nebe. Viděla někoho jiného. Viděla tu Miu, která teď byla všem pro 

smích. Znovu se jí chtělo brečet, znovu se jí chtělo utíkat. Neměla už ovšem kam. Byla doma, 

tam ji nikdo ubližovat nemohl. A stejně se cítila tak malá. Malá a neodolná vůči všem a 

všemu, jako kdyby stála na loďce, na kterou je namířeno tisíc šípů s napnutými tětivami, které 

po ní střílí a které nemůže odrážet zpět.  Obrátila se a zamířila přímo do svého pokojíčku. 

Ležela tam na posteli a nic se jí už nechtělo dělat. Slzy jí stékaly po tvářích na polštář a 

pomalu se do něj vsakovaly. Náhle pocítila dívka silnou únavu a zavřela oči. Zbytek dne 

prospala a nic na světě ji nedokázalo probudit dřív, než její telefon, který teď hlasitě řinčel a 

zvonil. Jedna nová zpráva. Že by si na mě přece jen někdo vzpomněl? Ale kdo? Existovala 

jenom jediná osoba, na kterou si teď Mia dokázala vzpomenout, která by nebyla proti ní. 

Otevřela ji. „Zdrhla jsi domů, co?“ Ne, tohle nebude Gina, pomyslela si dívka, ale přesto četla 

dál. „Tak to se neobtěžuj zítra vůbec dorazit, stejně tě tu nemá nikdo rád. My tě v naší třídě 

nechceme, tak to pochop a nesnaž se si hrát na něco, co nejsi.“ Na něco, co nejsem? „Dost. 

Dost!“ křikla Mia a mrštila telefonem o zem. Přešla k poličce, vytahala z ní všechny knihy, 

které jí přišly pod ruku, a trhala jim bez jakéhokoli dalšího rozmýšlení stránky, které 

zahazovala pryč. „Nic jsem neudělala!“ opakovala. Převrhla stůl, na kterém stála sklenička 

s vodou. I ta dopadla na zem a s hlasitým třísknutím a prásknutím se rozletěla na tisíc kousků. 

A potom už nebylo co ničit. Všechna zlost z ní vyprchala skoro stejně rychle, jako přišla. 

Sedla si, a tentokrát už neměla sílu v sobě cokoli držet, jako před pár hodinami ve škole, když 

vyslechla tehdejší rozhovor. Položila si hlavu a slzy se jí znovu draly do očí. Už nechtěla, byla 

vysílená, ale nemohla si pomoct. Po pár minutách vstala a dala pokoj znovu do pořádku. 

„Mio, jsi doma?“ ozval se hlas z předsíně, zrovna když dívka vsypala do koše poslední 

kousíčky střepů. Kromě jich už byla místnost uklizená, a nebylo vůbec poznat, že se v ní něco 

dělo. „A ano mami, hned budu u tebe. Přichystala jsem večeři, dáš si čaj nebo čokoládu?“ 

zvolala Mia se snahou, aby v jejím hlase nebylo nic poznat. 

Do půl hodiny už spolu seděly u stolu. „Tak jak bylo ve škole, zlatíčko? Všechno v pořádku?“ 

„V naprostém, mami. Vlastně to byla docela nuda, takže bych už o tom… nechtěla mluvit,“ 

zalhala dívka a ten večer už opravdu nic víc neřekla. Jenom mlčela s pohledem upřeným 

do talíře, potom se potichu zvedla od stolu a lehce odkráčela pryč. S váháním si ještě stihla 

nastavit budík, i když vlastně ani ona sama nevěděla, jestli ráno vstane. Neměla už ovšem čas 

o tom přemýšlet, protože usnula, jen co zamhouřila bolavé oči. 

 

Johana Nolanová, 8. B
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Nebezpečná škola 
Díl druhý 

V minulém díle se stalo: Laura jde do nové školy, kam jdou i její kamarádky: Olgi, Jana a 

Šárka. V nové škole jsou také zvláštní kluci: Dan, Adan a Otakar, kteří na Lauru pořád 

ukazují prstem. Někdo také rozdává po třídě pozvánky na halloweenskou party, která se 

bude konat už ten den. 

Vzala jsem si své nejlepší boty, rifle a tričko a šla jsem směrem k Olgi. Potkaly jsme se 

uprostřed cesty a vykřikly jsme: „Jéééé, ty jdeš na tu party?“ a pak jsme se jen smály.  

Když jsme došly do ulice 28. října, okamžitě jsme si všimly velkého černého domu s číslem 

845. Koukla jsem se na pozvánku. Číslo souhlasilo a mně se bůhvíproč orosily ruce, začaly 

třepat nohy a chtěla jsem jít zároveň dovnitř i domů. „Tak pojď, ten dům tě neukousne,“ řekla 

mi Olgi a mně se přestaly jako kouzlem naráz třepat nohy. V okamžiku, když jsme vešly, 

jsem se začala snad všemu divit. Místo světel byly zavěšené dýně s žárovkami, podával se 

punč, ve kterém plavaly lebky (fuuuuuj) a spousta dalších věcí. Poznala jsem tam úplně 

všechny: Janu, Šárku, Dana i Adana, Petra, Radima, ale nikde jsem neviděla Otakara. 

Mezitím co sem se rozhlížela, se mi někde ztratila Olgi. Našla jsem jí u punče spolu s Šárkou 

a Janou. Zamířila jsem za nimi a všechny tři se mě naráz zeptaly: „Copak ty si nedáš punč? 

Všichni tady měli aspoň dva hrníčky.“ „Ne, díky já punč s lebkami moc nemusím,“ 

odpověděla jsem jim a propadly jsme záchvatu smíchu. Pak někdo začal pouštět písničky a 

všichni se pustili do divokého tance. Zahlédla jsem poblíž sebe Adana, Dana a Petra, jak si 

opět na mě ukazují prstem. Zajímalo, by mě, jestli někdy dělají i něco jiného.   

Nechtělo se mi odejít. Nespěchala jsem až do chvíle, než volali z nemocnice. Mamka prý 

nějak blbě spadla. Měla otřes mozku a zlomenou klíční kost. Volali i tátovi a babičce s dědou. 

Taťka mě vyzvedl a jeli jsme spolu do nemocnice. Tam na nás čekala mamka. Vypadala 

unaveně, ale i přes to mě objala. Zeptala jsem se jí: „Mami, co se ti stalo?“ Odpověděla mi: 

„Nekoukala jsem se na cestu a spadla jsem.“ Tehdy jsem ještě nevěděla, že mi lže.  

Už jsem se nechtěla vracet na party, a tak mě taťka odvezl domů. Byla jsem moc ráda, že si 

můžu lehnout. Spala jsem a ani jsem o tom nevěděla, než mi zazvonil budík. Zdálo se mi 

o mamce a o tom, jak padá. Pak jak jsem za ní jela do nemocnice. A teprve ve snu jsem si 

všimla alba, které bylo položené na jejím stolku v nemocnici. Zapamatovala jsem si jen to, že 

na albu byl černý kříž a fotka.         

Celý den jsem se nemohla na nic soustředit, jen na to album. Pořád jsem přemýšlela, co by 

tam mohlo být. Došlo mi, že nejlepší způsob jak na to přijít, byl zeptat se mamky hned poté, 

co ji propustí. Do té doby ji nebudu stresovat.      

  

O tři dny později 

„Ahoj mami, tolik se mi po tobě stýskalo!“ 

„Mě po tobě taky, beruško,“ odpoví mi. 

 „Musím se tě ale na něco zeptat, mami.“  

Mamka mi odpoví: „Na co?“ 

„Ohledně toho alba, co jsi měla na stolku.“  
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„To album…..,“povzdechne si mamka a pokračuje,“ patřilo tvojí mamce. Nechtěla jsem ti to 

říkat, ale teď už to víš.“ 

 

„Cože? Vždyť moje mamka jsi ty!“ 

„Ne, nejsem. Tvá mamka byla moje sestra. Zemřela, když jsi byla malá. Měla ještě jednu 

dceru, Anežku. Tu, ale někdo zavraždil v 6. třídě, a ona se pak zbláznila a spáchala 

sebevraždu.“ 

Najednou mi vše došlo. A já věděla, co mám udělat. 

Michaela Jandačková, 6. B 

 

Dcera Štěstěny a Smůly 
Ahoj! Jmenuji se Šárka a je mi 16. Jsem dcera Štěstěny a Smůly. Co to pro mě znamená? 

Naštěstí jsem holka, proto nosím štěstí. Jelikož se mí rodiče nesnesou, vychovávají mě 

adoptivní rodiče. Jmenují se Jan a Petra. Už si zvykli, že všem nosím štěstí. Nesmím ale 

přinést štěstí více než třem lidem. Kdybych přinesla štěstí čtyřem lidem, velice bych zeslábla. 

Kdybych přinesla štěstí pěti lidem, nemohla bych mluvit, myslet, ani chodit alespoň týden.  

Ráda se procházím po louce. Je tam úžasný klid a já si alespoň na chvíli odpočinu od těch 

davů a mohu zkoušet své schopnosti. Umím se vznášet a ovládat živly. Moc mě to baví 

a zároveň vyčerpává. Ptáte se, jak to dokážu? Dar od mamky a taťky. Museli mě opustit, 

protože všichni se na ně chtěli kouknout, a zároveň je nikdo neviděl. Od té doby pochybovali 

o tom, že nějaká paní Štěstěna a pan Smůla existují. Když mě opouštěli, dali mi tyto dary 

„aby se jejich malá holčička mohla ubránit“.  

Bydlím v malém městě, které se spíše podobá vesnici. Přesto je to hlavní město obrovského 

státu, který se jmenuje Efore. Trochu ironické jméno na to, že vedeme válku se sousední zemí 

Sairem. Zatímco u nás je všude mír, zeleno a hory, v Sairu neznají nic jiného než strach, písek 

(obrovské hory písku) a věčný hladomor. Proto také vedou válku. Chtějí naší zemi. Proto taky 

na nás neposílají obden nějak silné rakety, ale takové, které nás vyhubí, ale zem nechají. 

 Každý den po náletu počítáme mrtvé. Počty jsou pro nás neúprosné. Za celou dobu války 

(2 týdny) už zemřelo skoro 5 000 lidí. Téměř polovina obyvatel našeho města. Bylo by to 

mnohem, mnohem více, kdyby naše vesnice nepostavila pro nás, civilní občany, bunkry. 

Včera verbovali do armády všechny muže od 16 do 60 let, takže se to týkalo i Tomáše (mého 

kluka) a Jana (mého taťky). Vojáci nemají žádný kryt, takže se schovávají, kde to jde. 

V korunách stromů, pod keři, dokonce i na veřejných záchodech, hlavně aby měli nějaký kryt 

nad hlavou. 

 

Jdu se právě projít na louku. Za mnou jde menší dav pěti dětí. Třem z nich jsem dala štěstí, 

dalším dvěma jsem slíbila na zítřek. Lehla jsem si a odpočívala. Náhle se to ozvalo. 

Ííííííííííííííííííííííí Ííííííííííííííííííííííí.  Ííííííííííííííííííííííí. Okamžitě jsem vstala.  Ten zvuk znám.  
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Je to zvuk sirén, které ohlašují, že se blíží vražedné bombardéry. Utíkám. Najednou se všichni 

hrnou k bunkru a vojáci na ta nejlepší místa. Vidím mého otce a Tomáše, jak je právě shodili 

ze stromu. Okamžitě vidím, že to nepřežijí. A utíkám za nimi. Dám jim štěstí, ale už nemohu 

myslet, chodit, ani mluvit. Nedokážou mě donést. Najednou slyším zvuk bombardéru. Nechci 

se na něj koukat. Nechci, aby toto bylo to poslední, co kdy uvidím. Místo toho se koukám na 

Tomáše a taťku. Najednou už nevidím jen je.  

Přede mnou se objeví dvě Záře. Nejsou to obyčejné záře, ale záře s velkým Z. Jedna je zlatá 

a v té vidím všechno štěstí světla. Druhá je šedá, ale v té nic nevidím. Kouknu se trochu výše 

a vidím ty dva nejkrásnější obličeje na světě. Vidím mamku a taťku. Vidím Štěstěnu a Smůlu. 

Štěstěna na mi dá pusu na čelo a Smůla na mě dýchne. 

Dali mi nový život. Najednou se cítím tak silná jako nikdy předtím a vznesu se. Kolem mě 

září všechny barvy světa. Všechno dobré. Kouknu na sebe a vidím, že kolem mě jsou všechny 

čtyři živly. Najednou vidím bombardér. Natáhnu k němu levou ruku, začne hořet. Snáší se mi 

k nohám, já ho odkopnu, jako by to byl obyčejný balon a ne 50 tunový bombardér. Oheň mě 

nepálí. Všechno mě poslouchá.  Najednou se ke mně vznesou i Štěstěna se Smůlou a společně 

vytvoříme nad naším městem ochranou kupoli.  

Od té doby Šárka všem rozdávala štěstí. Pokud někdy uvidíte někoho, kdo by byl ochoten 

takto darovat život jako Šárka, vzpomeňte si na Šárku, dceru Štěstěny a Smůly. 

www.pixabay.com 

Michaela Jandačková, 6. B 
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Velikonoční příběh bez konce… 

Vyhlašuji soutěž o nejhezčí 

vejce v naší třídě. Rozdělte 

se do skupin a pozítří vejce 

odevzdejte. 

Crrrrrrr 

Ještě Petr a 

jsme všichni 

Smím se 

přidat? 

Naše skupina se domlouvá… 

Chceš se 

přidat do 

naší 

skupiny? 
Jo! 

Budou jednobarevné – 

žluté, červené a tak 

Jo jo jo 

Ne, to bude nuda, 

víte co, jdu si je 

vyrobit sám. 

Nebaví mě 

je poslouchat, 

udělám si je sám. 

Naše skupina se domlouvá na barvě vajíček, ale Petr 

nesouhlasí 

Mně se ty jeho 

plány hodně 

líbily. 

Mně taky! 

Hm 
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Měli bychom se mu omluvit a 

přijmout jeho návrh. 

Z z z z z 

Promiň. Nevadí 

Přidáme se k tobě, jak 

se to dělá? 

A tady to 

zakreslíš… 

A vítězem se 

stává… 

Napsaly: 

Dorota Kudělková, 

Nela Znamcová, 6. C 
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Kevinovo okénko 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

  

       
    
    
      
   
     
    

Ahoj děti! Jsem moc rád, že vás můžu uvítat u mého 

dalšího okénka! Pro Ty, kteří mě ještě neznají, se 

jmenuju Kevin a společně se svými kamarády jsem 

si pro Vás připravil nejrůznější hry, hádanky a 

soutěže, u kterých se nejenom pobavíte, ale také se 

jistě něco nového přiučíte!  

Jak jste si už asi určitě všimli, tak nade 

mnou je obrázek mě a mého nešikovného 

kamaráda Tima. Zkuste vymyslet co 

nejvíce nápadů, co se dá vyrobit nebo 

k čemu se dají použít rozbité skořápky od 

vajíček, své názory porovnejte s kamarády 

a nejoriginálnější nápad vyberte a oceňte! 

Tak Kevin vám řekl, že jsem 

nešikovný? Pche, to se mu 

podobá! Náhodou, já jsem 

nelenil, a připravil jsem si pro 

Vás maličkou doplňovačku. 

Výborně, jsi 

šikula! 

Tajenka: 



Zábava 

  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johana Nolanová, 8. B

Jak se tak na to dívám, tak jsi nejspíš připraven na další 

soutěž! Možná by Tě ale zajímalo, jak dopadla ta 

poslední. Kevine, ujmi se toho, prosím. 

V minulém čísle jsme měli soutěž o nejlépe nakreslenou nebo 

jinak vytvořenou věc, kterou jsi dostal k Vánocům pod 

stromeček. Výherce jsme už vybrali, a jejich jména a výtvory si 

můžete prohlédnout na straně 5.  

Tentokrát se bude soutěžit o nejlépe napsanou básničku 

(nebo krátkou povídku) na téma Velikonoce. Svá díla 

můžete opět nosit paní učitelce Ševčíkové do konce 

dubna.  Hodně štěstí!  

Pečlivě si prohlédni oba dva mimoně 

a pokus se najít co nejvíce rozdílů. 

Jupíí! Jsi opravdu šikula! 

Rád se s tebou zase uvidím 

v příštím čísle Tamtamu! 

Veselé Velikonoce! 
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